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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
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VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

WIJ ZIJN ZONDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

KBO uit De Kwakel op vakantie
De Kwakel - Op zaterdag 4 t/m
11 augustus ging een groep van
23 personen leden van de KBO afd.
De Kwakel op vakantie naar het
mooie stadje Ootmarsum in Overijsel. Na een goede reis kwamen we
daar ongeveer 16.00 uur aan in het
stadshotel en werden de kamers
verdeeld. Zaterdag en zondag waren vrij gehouden om te wennen
aan de nieuwe omgeving en ieder
vulde die in op hun eigen manier.
Voor maandagmiddag stond er een
uitstapje op het programma naar
het smokkel- en textielmuseum in
Goor. En ‘s avonds een bingo-avond

met leuke prijzen. Dinsdagmiddag
naar een klompenmuseum waar we
werden ontvangen door gezellige
muziek. Voor woensdag een mooie
rondrit naar Duitsland met onderweg een heerlijke lunch. En voor
de avond een prachtige voorstelling van de Ootmarsumse klompendansers maar de Kwakelaars lieten zich niet kennen en deden volop mee. Donderdag was er een Siepelmarkt in het stadje met vele oude
ambachten waar van alles te doen
was en ze zich goed vermaakte. Terug in het hotel was er een verassing daar hadden zich KBO leden

Huub & Ria van Diemen zich gemeld u weet wel van de boottochten
die twee dagen met ons wilde optrekken dat werd zeer op prijs gesteld. Vrijdag was alweer de laatste
dag met een mooie rondrit door de
omgeving en s avonds een prachtig buffet klaarstond je kon het niet
zo bedenken of het was er. Al met
al een mooie geslaagde week wederom zeer goedgeregeld door Rob
& Leny de Boer die ook de medische hulp die nodig was goed invulde ondanks haar rugpijn grote klasse Leny. Namens de vakantie gasten
hartelijk bedankt daarvoor.

Kinderkermis prachtige
afsluiting activiteitenweek
Uithoorn - Vrijdag genoten meer
dan honderd kinderen van een
prachtige kermis bij ’t Buurtnest.
Deze kermis was de laatste van de
vier activiteiten die georganiseerd
waren voor kinderen uit Zijdelwaard
en de Europarei.
Een grote hoeveelheid kinderen
stond vrijdagmiddag 10 augustus te
trappelen om aan de kinderkermis

van buurtbeheer Zijdelwaard te beginnen. Toen om twee uur de kermis
geopend werd ontstond er meteen
een lange rij voor het ‘touwtjetrekken’ en de suikerspin. Hanneke en
Joyce hadden hun handen vol om
alle kinderen om de beurt aan een
touwtje te laten trekken en zo een
leuke verrassing binnen te halen.
Karl moest de suikerspin op volle

toeren laten draaien om alle kinderen van de zoete lekkernij te kunnen
voorzien. Mike en de beide Alexen
werkten zich in het zweet om de
kinderen van de rodeostier te krijgen. In sommige gevallen lukte dat
pas na lang aanhouden. Angeline
had het bij de spiraal wat makkelijker: daar moesten vooral de kinderen hun vaste hand tonen.

Twee open weekenden bij Crea
Uithoorn - CREA, tegenwoordig
ook wel genoemd CREA – Made In
Uithoorn, opent twee weekenden
lang haar deuren voor belangstellenden. Op 1, 2 en op 8, 9 september in het Fort aan de Drecht, Grevelingen 56 in Uithoorn.
Er zijn op deze inloopdagen diverse leuke activiteiten, dus kom ook
langs tussen 13.00-17.00 uur. Maar
ook voor de vroege vogels, die op
1 september om 8.00 uur komen kijken naar de start van de fietsronde “Rondje Stelling”, de fietstocht
langs de Stelling van Amsterdam,
staan de deuren van ons creativi-

teitscentrum vroeg in de ochtend al
wijd open. Er wordt zelfs voor iedere bezoeker die op 1 september tussen 8.00-9.00 uur langs komt een
vers eitje gebakken, dus wees er
als de kippen bij. Men kan op deze inloopdagen inschrijven voor de
creatieve cursussen die in september van start gaan. Behalve tekenen, schilderen, boetseren, pottenbakken, beeldhouwen en edelsmeden staan ook de populaire fotocursussen en sterrenkijken/kennis van het heelal deze winter weer
op het cursusprogramma. Voor kinderen zijn er cursussen pottenbak-

ken op zaterdagmiddag en tekenen/
schilderen op woensdagmiddag. Er
zijn nog slechts enkele plaatsen
per cursus vrij, vol is vol, dus wees
er snel bij. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en per
groep kunnen er maximaal 12 deelnemers inschrijven. Ook de unieke
locatie, het meer dan 100 jaar oude Fort aan de Drecht, is ronduit inspirerend te noemen. Op de website
www.crea-uithoorn.com staat het
volledige cursusaanbod. Kijk ook
op onze facebook-pagina www.facebook.com/CreaUithoorn. Zie ook
advertentie elders in deze krant.

zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

3

IN DE
Nieuwe openingstijden
per 13 augustus
Ma. t/m vr. 7.00 - 19.00 uur
Za.
8.00 - 20.00 uur
Zo.
10.00 - 18.00 uur
H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

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

Leren hardlopen?
- Loopclinic
- Workshop

voor beginnende lopers!

Start per
8 sept.

Kijk op: www.amstelhofrunning.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
Een vaste hand hadden ze ook nodig bij het boogschieten en het bal
werpen. Kees en Riekske hielden
daarbij een oogje in het zeil. Tussendoor sprongen de kinderen op het
springkussen en waren vooral gezellig bezig. Bij het uitdelen van de
pakjes drinken werden alle spelletjes even met rust gelaten. Het
mooie weer had dorstig gemaakt. Al
gauw werden alle activiteiten weer
volop benut. Een tweede ronde suikerspin bracht Karl weer volop in
actie. Ook het drinken vond gretig
aftrek. Rond half vijf werd het wat
rustiger, zodat om vijf uur de kermis
kon worden afgesloten. Meer dan
honderd en vijftig kinderen hadden
deelgenomen aan een of meerdere
activiteiten. De organisatoren konden daarom terugzien op een heel
geslaagde middag die volledig aan
zijn doel beantwoord had.
Buurtbeheer Zijdelwaard bedankt
iedereen die mee geholpen heeft
om deze vier middagen tot een succes te maken. Vrijwilligers uit zowel
de Europarei als Zijdelwaard hebben zich ingespannen om kinderen uit de buurt vier leuke middagen te bezorgen. Dat ze daarin geslaagd zijn blijkt wel uit het feit dat
de kinderen duidelijk lieten merken
dat ze genoten.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Voor aanbiedingen zie
advertentie elders in deze krant

Marktplein 17 | Uithoorn | 0297-568792

De thuisinzet van
ThamerThuis
Uithoorn - Wilt u ‘er zijn’ als het erom gaat? De meeste mensen willen, als je hen ernaar vraagt, het
liefst thuis overlijden. In hun eigen
vertrouwde omgeving, maar soms is
dat moeilijk te realiseren. Het is wellicht minder bekend dat ThamerThuis ook de spil is bij de inzet van
vrijwilligers bij terminaal zieken, die
thuis willen blijven in de laatste fase van hun leven. Onze vrijwilligers
ondersteunen ernstig zieke mensen
en hun familie en verzorgers waar
nodig. De vrijwilliger kan praktische
ondersteuning bieden door bij de
zieke te blijven, zodat de mantelzorger een paar uur voor zichzelf heeft
om bijvoorbeeld een boodschap te
doen of even te gaan sporten. Vaak
wordt er veel gepraat over van alles en nog wat. Soms is er behoefte om samen een activiteit te ondernemen, even de deur uit, een rondje
met de auto of een terrasje pakken.
Soms gaan die gesprekken dieper
over hoe het zo gekomen is en de
dilemma’s, die behandeling met
zich meebrengen. Voor mantelzorgers kan de hulp van een vrijwilliger
betekenen dat zij de zorg voor hun
dierbare vol kunnen houden, zodat

de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden.
ThamerThuis wil het team vrijwilligers uitbreiden en wij zoeken mannen en vrouwen die een paar uur
per week zich willen inzetten voor
de ander. Ervaring in de (terminale)
zorg is niet nodig. We bieden een
opleiding, waarin aandacht gegeven wordt aan communicatie, maar
ook aan praktische vaardigheden.
Daarnaast is er goede begeleiding
en coaching door een coördinator.
Verder worden de vrijwilligers regelmatig bijgeschoold door middel
van themabijeenkomsten.
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk en de thuisinzet? Bel dan naar
ThamerThuis 0297-540536 of kom
naar één van de informatieavonden. Deze vinden plaats: woensdag 5 september 2012, aanvang
19.30 uur in gebouw Osira/Amstelring, Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen en donderdag 13 september 2012, aanvang
19.30 uur bij ThamerThuis in de
Ontmoetingruimte, Kwakelsepad 2
in De Kwakel. Voor meer informatie:
www.thamerthuis.nl
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

n

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
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ALGemene inFORmAtie
Onkruidbestrijding
met DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van
stoepen en paden en in de goten
wordt de komende weken in de hele gemeente verwijderd volgens de
DOB methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating. Het is een landelijke methode die is ontstaan in overleg met de
drinkwaterbedrijven.

Volgens de DOB methode is gebruik
van het chemische middel glyfosaat
toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijdingronde duurt, is niet zeker. Als
het regent of gaat regenen, kan er
niet gewerkt worden. Het middel zou
dan te snel wegspoelen. Gemiddeld
neemt de onkruidbestrijding vier tot
zes weken in beslag.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubliceerd worden. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks.

informatiecentrum Dorpscentrum
tijdelijk op maandag dicht

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

i
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In de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maandag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum wel geopend
op dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

wat kunt u in informatiecentrum
Dorpscentrum vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is uitgebreide informatie te vinden over de
verschillende plannen met dit gebied.

ACtiViteiten en eVenementen
7 sept

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.

7 sept

Verkiezingsmarkt 18.00-21.00 u. in de passage van het winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.

8 sept

Verkiezingsmarkt 10.00-13.00 u. in de passage van het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn

8-9 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

8 sept.

10.00-11.30 u. proefles schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn: tegen betaling van €5,- materiaalkosten. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444.

8 sept.

15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 0297540444

8 sept.

Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/
DUS.

9 sept.

Wielerronde Uithoorn van 08.00-17.30 u Locatie Oude Dorp,
Thamerdal

13 sept

informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilligers, 19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwakel, Informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers palliatieve
zorg en dan specifiek de thuisinzet.

15 sept.

10.00-11.30 u: proefles schilderen voor volwassenen in atelier
De Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling
van €5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444

15 sept.

15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 0297540444

19 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

20 sept.

Drakenbootrace 9.30-15.30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

21 sept.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

21 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.

22 sept.

Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 u

23 sept.

Netwerkbijeenkomst Open Coffee Amstelland, 09.30-11.00 u.
Locatie Grand Cafe Plux Laagdrempelig netwerken met ondernemers uit de regio, Inschrijven is niet nodig en toegang is
gratis.

Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele
seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamerkerk.

30 sept.

3 sept

Vanaf deze datum elke maandag vrij klaverjassen in buurthuis
Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: €1,75.

SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk de violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van
Brahms, Schumann, Britten en Bax.

30 sept.

5 sept

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt
u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
22 aug

Bingo in het Buurtnest 13:15 tot 16:00 (iedere vierde woensdag van de maand!) Bingokaartjes kosten €0,50 per stuk

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

25 aug

Tropical Night Tropical Night in het Dorpscentrum en op de
Schans in Uithoorn

29 aug

Kinderknutselmiddag 13.30-15.30 u Kinderboerderij de Olievaar, Anton Phlipsweg 10, Toegangsprijs: €2,- per kind, info
0297-540405

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

25, 28 aug
1 sept

Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 3 workshops
rond het thema waarnemen. Kosten: €75,-. Tel: 020-6418680,
info@jokezonneveld.nl

27-31 aug

Speel Mee voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Nadere info: www.
speelmeeuithoorn.nl Voorinschrijving via de website tot 18 augustus: €4,- per dag.

1-4 sept

Kermis Locatie Evenemententerrein De Kwakel, www.polderfeest.nl/category/kermis

1-2 sept

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen.
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

1 sept

08.00-18.00 u. Sportpark Randhoorn: 3 Nationale Kickbike-Cup
stepwedstrijden. Inschrijven via http://stepgroepuithoorn.nl/
events/steprace. Meer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik
Wolbers. Mobiel: 06-29277827. Mail: steppen@stepgroepuithoorn.nl

1 sept

2 sept

3 sept

Spelend Schilderen, Eye-openers Locatie Atelier de Rode
Draad, Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn Schilderworkshop
rond het thema waarnemen kosten: €32,50, 3 workshops voor
€75,- Website: www.jokezonneveld.nl Overige bezoekersinformatie: telefoon: 020-6418680, info@jokezonneveld.nl
Tuin Bram de Groote geopend, Iedere eerste zondag van de
maand geopend van 13.00-16.00 u. Locatie: t/o Boterdijk 61,
Uithoorn Kosten: geen, Info: tel. 0297-568104

evenementen vanaf oktober 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Verkiezingen 2012
STEMMEN BIJ
VOLMACHT

een andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen
gemachtigde moet op de dag van
de kandidaatstelling (31 juli 2012)
in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente
waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door
de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

ling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard
De burgemeester van Uithoorn maakt
als gemachtigde op te treden, moet
bekend dat het bij de aanstaande verop de dag van de kandidaatstelling
kiezing van de leden van de Tweede
(31 juli 2012) als kiezer zijn geregiKamer der Staten-Generaal een kiestreerd.
zer toegestaan is bij volmacht te stem- 4. Bij inwilliging van het verzoek
men. Daarbij gelden de volgende beontvangt de gemachtigde een
palingen.
volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen
A. Machtiging op schriftelijke
stem uit te brengen.
aanvraag
5. De volmachtgever is niet bevoegd
1. Op het gemeentehuis van deze
de volmacht in te trekken of in pergemeente zijn kosteloos verkrijgsoon aan de stemming deel te nebaar de formulieren voor de vermen.
zoekschriften om bij volmacht te
mogen stemmen.
B. Machtiging door overdracht
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
van de stempas
op 29 augustus 2012 door de kie- 1. De kiezer kan ook, in plaats van
zer worden ingediend bij de burgeeen verzoekschrift in te dienen, na
meester van de gemeente, waar
ontvangst van zijn stempas, tot en Meer info?
hij op de dag van de kandidaatstelmet de dag van de stemming, zelf Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de afdeling Burgerzaken.
STEMMEN IN EEN ANDERE
GEMEENTE MET EEN
KEIZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een
kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar
formulieren voor verzoekschriften
om in een andere gemeente met
een kiezerspas aan de stemming
te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag

van de stemming, dus uiterlijk op
29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar
hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas kan
de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich
onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op
de dag van de kandidaatstelling
(31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzet-

ten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor
die van de stemming, dus uiterlijk
op 7 september 2012.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau in Nederland.
VERVANGENDE STEMPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt
het volgende bekend: De termijn voor
de afgifte van een vervangende stempas met inachtneming van de kieswet
hoofdstuk J, artikel J8 lid 3 is verlengd
met één dag tot en met 11 september
2012. Plaats: Uithoorn, Datum: 26 juli 2012, De Burgemeester voornoemd,
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt
u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.
- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513 111.
- Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan, ter inzage van
23 augustus t/m 5 september 2012. Contactpersoon: Mw A. Stevens, (0297)
513 111.
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter inzage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012, Contactpersoon: mw S.I. van der
Waals, tel. (0297) 513 111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Cyclamenlaan 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 3 augustus 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 augustus 2012.
- Nicolaas Beetslaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een schutting en een overkapping. Ontvangen 3 augustus 2012.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Sportlaan 17, het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame.

-

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- In het Midden 87, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting.
Bezwaar: t/m 25 september 2012.
- Sportlaan 66, omgevingsvergunning voor het realiseren van een serre. Bezwaar: t/m 18 september 2012.
- Vogellaan 110, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 september 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 25, omgevingsvergunning voor het dichtzetten van het bestaande balkon op de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 25 september 2012.
- Zijdelveld 23-24, Verklaring van geen bezwaar en een onthefﬁng voor het ten
gehore brengen van geluid aan BORUS BV Kinderopvang voor het organiseren van een evenement ter ere van het 15-jarig bestaan op 8 september 2012.
Bezwaar t/m 27 september 2012
Thamerdal
- Boerlagelaan 41, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
horecabedrijf Raku t/m 18 augustus 2015. Bezwaar t/m 24 september 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 20 september 2012.
- Arthur van Schendellaan 40-44, Vergunning aan Blom & Blom ﬁetsexperts voor
het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2012. Bezwaar t/m 25
september 2012
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan
De burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2012 heeft besloten om de bevoegdheid
tot het afwijzen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, als
bedoeld in artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening, te mandateren aan het college van
burgemeester en wethouders.
Het mandaatbesluit ligt met ingang van 23 augustus 2012 tot en met 5 september 2012 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 reclameborden
om bekendheid te geven aan het evenement Tropical Night. Bezwaar t/m 25 september 2012

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 30 t/m 86, omgevingsvergunning voor het oprichten van opslagruimten. Bezwaar: t/m 25 september 2012.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkap-

ping aan de zijkant van de woning. Bezwaar: t/m 20 september 2012.
Cyclamenlaan 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 september 2012.

VERKEERSBESLUIT

Wijk: Zijdelwaard, De Kwakel, Meerwijk
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen drie gereserveerde
parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Korte
Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9, teneinde de veiligheid op de weg
te verzekeren en de vrijheid van het overige verkeer te waarborgen. Dit verkeersbesluit, inclusief bijbehorende afbeeldingen, ligt tot en met 3 oktober 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Kunt u een paar uurtjes
missen?
Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050
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Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN
matrassen boxsprings lattenbodems ledikanten
slaapkamers linnenkasten kinderbedden
dekbedden kussens dekbedovertrekken

APOTHEEk
apotheek thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
apotheek boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

LAAtStE
WEEk!

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

DIERENARTsEN
dierenkliniek amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
dierenartsenpraktijk
Uithoorn-aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Stichting Ontwikkelings

De Postbus
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van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
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belangrijkste
SOS
De Ronde
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Waar en hoe haal ik mijn recht

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd 2

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg
praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

gEzONDHEIDszORgPsyCHOLOOg
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, Ondernemingsweg
230, 1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

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

Regio - Iedere inwoner van Nederland wordt soms ongevraagd en ongewild geconfronteerd met onrecht.
Een verkoopmethodiek waarmee
men wordt ‘gestrikt’, een onterechte verkeersboete, schade; voorbeelden uit het dagelijks leven genoeg.
In twee avonden leert men tips en
trucs hoe zich hiertegen te verweren
en hoe men op correcte en succesvolle wijze bezwaar maakt tegen diverse organisaties en/of medemens.
Rechtbank, geschillencommissie,
arbitrage, huurcommissie, advocaat,
deurwaarder, rechtbijstandverzekering, schadeverzekeraar en nog veel
meer komt ter sprake tijdens twee
dagdelen tijdens deze cursus bij
de Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis, die
wordt verzorgd door Monique van
der Meer. De cursusdata zijn 11 en

19-06-12(wk25) 10:34

18 september van 13.15-15.15 uur.
Met name tijdens het tweede dagdeel is er gelegenheid voor het stellen van (persoonlijke) vragen. De
cursusprijs is inclusief het lesmateriaal 16,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online
inschrijven of een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email
kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

‘Onze‘ school in Nepal
(slot): schoolgeld
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen subsidieert elk jaar
schoolgeld tekorten omdat de verzorgers van de allerarmste kinderen dat zelf niet kunnen betalen. Heel vaak zijn deze kinderen wees
of half wees.
Denk aan kinderen als Dawa Dorje en Mingmar Dorje. Hun ouderlijk
huis is verbrand en daarbij kwam hun vader om. Moeder ging terug
naar haar ouders die een “boerderij” hebben: een lapje grond waarop groenten werden verbouwd, een paar kippen en samen met de
buurman één koe. Vergelijk dat eens met de giga boerderijen in Nederland. De situatie werd in dit plotseling uitgedijde straatarme boerengezin onhoudbaar. Moeder vertrok daarom naar India om werk te
zoeken. Daarna heeft men niets meer van haar vernomen. Wat er van
haar geworden is weet niemand. De middelen om contact met elkaar
te onderhouden ontbreken.
Gelukkig kunnen deze kinderen toch naar school dankzij het schoolgeldfonds van OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen. Steun
dit fonds en reserveer een bedrag(je) van uw vakantiegeld voor dit zo
belangrijke goede doel. Heel veel dank daarvoor!
Nel Bouwhuijzen

Mijmeringen

bRANDwEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

www.mEErbodE.nl

Knotgroep hooit rietlanden
Regio - Knotten doe je in de winter, als de sapstroom in de bomen
tot stilstand is gekomen. De winter
is dan ook het seizoen voor knotters.
Maar in Uithoorn maken ze één uitzondering: in de zomer gaat de
Knotgroep Uithoorn een aantal rietlanden hooien. Vooral het stuk tussen Boterdijk en Zijdelmeer is een
karakteristiek rietland. Mede door
het maaien en hooien elke zomer
opnieuw, blijft het een schraal rietland met de bijzondere eigen vegetatie en fauna.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 25
augustus. Een paar dagen eerder
wordt het riet gemaaid door mensen van Landschap Noord-Holland.

En op zaterdag moet het verzameld
worden langs de Boterdijk zodat het
meegenomen kan door een vrachtwagen.
Het hooiwerk begint om 9.00 uur. De
Knotgroep verzamelt zich dan bij de
Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn. Van
daaruit lopen ze naar de werkplek.
Ieder die graag in de natuur actief
is, kan zich hierbij aansluiten. Stevige schoenen of laarzen kunnen nuttig zijn: in het riet kan het nat zijn.
Rond 10.30 uur is er koffie met koek.
Daarna wordt er ook nog op het
Brameneiland gehooid. Om 13.00
uur is het tijd om te stoppen, met
een pittige kop soep. Voor meer informatie: Bert Schaap, 0297-565172.

Door Flavoring

HITTEGOLF
Het is eind augustus en half Nederland is weer naar school en aan
het werk. Een aantal gelukkigen genieten nog van hun laatste vakantieweken, zo ook regio Noord-Holland. Sommige van ons hebben hun
vakantiegeluk beproefd in Nederland, maar werden niet gelukkig van
onze Hollandse zomers. Velen sloegen op de vlucht naar het buitenland en menig last minute werd geboekt. We hebben gezeurd, gemekkerd en gezeikt over de koude en natte zomer. En nu op de valreep is ie er, een officiële hittegolf.
En dan merk je meteen dat wij daar helemaal niet op zijn ingesteld. In
veel landen van Europa leeft men in een heel ander ritme. In Frankrijk waar ik laatst was, gaan tussen 12 en 2 gewoon de winkels dicht.
Massaal gaat men dan lunchen op het terras en wordt er uitgebreid
gegeten. Niet zomaar een boterhammetje met kaas en een glaasje melk, maar een goeie salade en een warme maaltijd. Daarop kan
men dan de middag verder goed op door. Het is ook niet even vlug
je warme hap wegwerken, nee het is een sociaal gebeuren. In onze
ogen een flinke onderbreking van de werkdag maar daar is het gewoon hun manier van leven. Op het heetst van de dag je rust nemen
om daarna weer rustig verder te kunnen.
Ik zou graag deze manier in mijn eigen leven willen inzetten. Er is
echter een grote maar. De Nederlandse cultuur is natuurlijk helemaal
niet ingesteld op siësta’s van 2 uur, van 9 tot 5 moeten wij werken, bereikbaar zijn en onze werkzaamheden verrichten. Waar zou ik de uren
van de lunch moeten inhalen, als ik tussen half 6 en 6 mijn kinderen
van het kinderdagverblijf moet halen, avondeten moet maken en ik
mijn kinderen op tijd in bed wil hebben? Helaas, het blijft bij dagdromen, want ik zie mezelf niet emigreren. Op vakantie is alles natuurlijk zo mooi omdat het anders is. Zodra ik na een paar weken buitenland Nederland weer in kom rijden, moet ik weer even wennen. Geloof me, ik ben gek op ons kleine kikkerlandje. Maar ik vind het buitenland vaak mooier. Het is net of het buiten onze grenzen groener
en groter is. Tja, wat je van ver haalt is lekker? Maar goed we zijn er
weer, het is mooi weer en de kinderen hebben nog even vrij. Reden
genoeg om te genieten en binnen onze mogelijkheden een eigen tropenrooster te draaien met waterballonnen, ijsjes en een koel drankje!

Is uw huisdier zoek?
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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Vinkeveen, Achterbos: Cyperse ex-kater. Lang en dun, bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen. Roepnaam Dikkie Dik.
- Mijdrecht, omg. N201: Bruin cyperse poes met wit neusje en witte
voetjes.
- Mijdrecht, omg. N201: Grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht. Omgeving Molenland: Zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linker kant van zijn neus. Hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omg. Stationsweg: Bruin -cyperse kater. Heeft twee witte
achterpoten.
- De Hoef, omg. Van de Meerendonkstraat: Rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Elsschotlaan: Schichtig klein zwart logeerpoesje. Wit
snoetje, witte pootjes, wit puntje aan staart. Heet Jane.
Gevonden:
- Vinkenveen, Herenweg: Cyperse poes met wit.
- Uithoorn, Klaproos: Cyperse katje met witte bef en sokjes. Dit katje
draagt een bandje van de dierenbescherming.
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OMLEGGING N201
AALSMEER-UITHOORN
BIJNA RIJKLAAR!
Bij het eerdere ontwerp van het kruispunt met de Zijdelweg was
sprake van een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Dat is later gewijzigd in een ongelijkvloerse versie met diverse verkeerstechnische aanpassingen zoals die nu wordt uitgevoerd. En dat
heeft weer bijna een jaar extra gekost vanwege de wettelijk noodzakelijke procedures en verandering van de bouwtekeningen. Ook
al gaat het allemaal hard voor het gevoel, toch zal het nog wel ruim
een jaar duren voordat de aanleg van het wegennet met de verschillende voorzieningen rond het viaduct helemaal gereed is. De
Provincie spreekt van ‘eind volgend jaar, als het meezit iets eerder’. Tegen die tijd zal ook het aquaduct bij Amstelhoek moeten zijn
voltooid. De N201 eindigt momenteel bij de (nieuwe) kruising ter
hoogte van de afslag Amsterdamseweg/Nes aan de Amstel. Even
verderop is men druk bezig met de aanleg van het aquaduct en de
toe- en uitritten. Rijden vanuit of naar De Ronde Venen is dus nu
nog niet mogelijk.
Voorjaar 2013 open
Bij de Oude Meer is in het tracé N201 in de Waterwolftunnel zo
goed als klaar. De installatie van de vijftig veiligheidssystemen verloopt naar wens. Dit najaar wordt het werk afgerond en opgeleverd.
Het ruim 800 meter lange (dichte) tunneldeel zal dan zijn voorzien
van ventilatie, branddetectie, brandblusmogelijkheden, camera’s,
verlichting, communicatiemiddelen, matrixborden en dergelijke. Na
de zomervakantie wordt gestart met het in bedrijf stellen en testen
van de installaties om te zien of bij oplevering alles naar behoren
functioneert. De testperiode zal enkele maanden in beslag nemen.
Verwacht wordt dat voorjaar 2013 de tunnel voor het verkeer kan
worden opengesteld. Vergunning hiervoor moet door de gemeente Aalsmeer worden gegeven, aangezien dit gedeelte van het tracé met de tunnel tot haar grondgebied behoort. Na de openstelling
kan het verkeer dan vanaf de Amsterdamseweg in Uithoorn via de
tunnel vice versa richting Schiphol-Oost over de vierbaans Fokkerweg naar de A 9 rijden. Of over de nieuwe N201 langs Schiphol-Rijk
via Schiphol Logistics Park naar de A4 waar (nu nog) een geheel
nieuwe aansluiting met op- en afritten in aanbouw is.
Met het realiseren van de tunneltechnische installaties wordt ook
het dienstengebouw ingericht. Dat bevindt zich bovengronds aan
de Aalsmeerderdijk. Hoewel de tunnel wordt gemonitord vanuit de
verkeerscentrale in Hoofddorp kan bij calamiteiten die functie vanuit het dienstgebouw worden overgenomen. Tussen de Aalsmeerderweg en de Hornweg wordt met behulp van landschapsarchitecten gekeken hoe de omgelegde N201 met nieuwe beplanting kan
worden ‘ingepast’ in de omgeving. Het plan is deze inrichting in de
loop van dit jaar te realiseren.
Groen
Voorts zal in de Bovenkerkerpolder tussen de Zijdelweg en de Amsteldijk natuurcompensatie plaatsvinden waarbij aan beide zijden
van de weg natuurstroken zullen worden aangelegd. Bewoners van
de Europarei krijgen dus behalve zicht op de N201 ook voldoende
groen te zien aan de overkant van de Hollandse Dijk. Al met al is het
kruispunt en het stukje toegangsweg naar de Hollandse Dijk en de
Amsterdamseweg al klaar om het autoverkeer toe te laten. De belijning op het kruispunt en de N201 is er, net als de middenbermbeveiliging, de richtingsborden hangen, de verkeerslichten zijn geplaatst, de lichtmasten staan langs de weg en het naastgelegen
fietspad is ook aangelegd. Alleen ter hoogte van het viaduct over
de Zijdelweg is de rijbaan nog niet helemaal klaar. Na de bouwvak
wordt hier weer hard aan verder gewerkt. De foto’s op deze pagina
geven een indruk van de huidige situatie.
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Leon Raadschelder (Walraven) vertelt iets over het productieproces. Peter Filius (re.) en Ron Visser (uiterst li.)
luisteren geboeid

ZomerOndernemers
te gast bij Walraven
Mijdrecht - Een tiental deelnemers aan het project ZomerOndernemer was vrijdagmiddag te gast
bij Walraven aan de Industrieweg in
Mijdrecht. Zij deden daar met een
presentatie verslag van hun bevindingen de afgelopen weken en hoever zij nu waren met hun opgestarte ‘bedrijf’. Bovendien kregen zij een
interessante rondleiding door het
productiebedrijf onder leiding van
productiemanager Leon Raadschelder en uitleg van Company Trainer Ingrid Boerkamp over het gebruik van de bevestigingsmaterialen en (brandvertragende) leidingdoorvoeren.
De middag werd ingeleid door directeur Jan van Walraven van de
Holdingmaatschappij die aangaf dat
zijn opa destijds is begonnen met
het bedrijf door met de hand de eerste producten te maken. Nu is Walraven een multinational met in totaal ruim 800 werknemers, waarvan 180 in Mijdrecht. Tevens aanwezig waren leden van het bestuur
van The New Entrepreneur, Miriam
Jonker en Coach ZomerOndernemer Peter Filius, alsook ondernemersadviseur Ron Visser van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. Laatstgenoemde informeerde de deelnemers wat de KvK
voor hen kan doen en wat het nut is
om zich als ondernemer in te schrijven. Daar hadden de jongeren nog
wel wat vragen over.

Ondernemen is fun
Aan het project ZomerOndernemer
hebben 17 jongeren uit de regio
deelgenomen. Daaronder ook enkelen uit De Ronde Venen. Sommige hadden slechts een deel van het
project gevolgd, anderen waren verhinderd om deel te nemen aan deze
evaluatie. Het project is in De Ronde Venen op 9 juli jl. van start gegaan en is een gezamenlijk initiatief
van de gemeenten De Ronde Venen,
Stichtse Vecht en Woerden. Het bood
jongens en meisjes tot 24 augustus de gelegenheid deze zomervakantie kennis te maken met het ondernemerschap door een eigen bedrijf naar keuze op te zetten. Scholieren en studenten vanaf VMBO
tot en met het HBO en WO in de
leeftijd van 16 tot 24 jaar konden uit
eigen vrije wil tot en met 24 augustus gratis deelnemen aan dit project.
De enige voorwaarde was een beeld
te hebben wat voor bedrijf men wil
gaan opzetten en een dosis interesse en enthousiasme om mee te
doen. Omdat dit voor de eerste keer
was in De Ronde Venen viel de belangstelling niet tegen, ook al had
de stichting TNE (The New Entrepreneur) die het project organiseert
en begeleidt, op wat meer jongeren
gerekend. Maar niet getreurd, want
het is de bedoeling het project volgend jaar te herhalen.
De visie achter ZomerOndernemer
is de ondernemende geest van jon-

geren te stimuleren en ze te helpen
dromen waar te maken door te doen
en door een netwerk op te bouwen.
Dit met als motto: ‘Ondernemen
is fun. Bouw je eigen droom!’ Het
soort onderneming moet wel voldoen aan landelijke, regionale en/
of lokale regelgeving en moet uitvoerbaar zijn gedurende de gestelde (vakantie)periode. Na een intakegesprek kreeg ieder een startkapitaal van 200 euro en werd men
door professionals begeleid en geadviseerd, waaronder die van de
Rabobank, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Allemaal
heel ongedwongen. De deelnemers
kregen maximaal acht weken de tijd
om op een serieuze manier de sfeer
van het ondernemerschap te ervaren door zelf een bedrijf op poter te
zetten. Dat is heel serieus door de
deelnemers opgepakt.

kele te noemen: een van de meisjes heeft zich intussen als Zelfstandig Licht en Geluidstechnicus in de
markt gezet (cindy@korikou.org);
Stef Aartman uit Bodegraven gaat
voor inruil, in- en verkoop van tweedehands games voor de Playstation,
Wii, X-box Nintendo DS & computer. Hij heeft daarvoor een werkzame website gemaakt en presenteerde zich met een fraai visitekaartje
(www.Stef2Play.nl);
Fleur Sterel biedt via haar website concepten voor festivalondernemers aan; Igor Koevoets had zich op
het strand in Scheveningen als ‘venter’ opgeworpen om blikjes Cola te
verkopen. Verbazingwekkend genoeg heeft hij dat aardig gedaan. In
een minimum van tijd was hij door
zijn voorraad heen. Slim inkopen en
tegen een concurrerende prijs verkopen is zijn uitgangspunt geweest.
Igor zei hiermee niet door te gaan
na het project, maar had wel van
het ondernemerschap geproefd.
Kees Pijnenburg werpt zich op als
een DJ maar is bezig nog een lekker in het gehoor liggende (korte)
bedrijfsnaam te bedenken waarop hij zich kan aanbieden. Majid
Amer gaf aan hoe hij met speciale
telefoonopladers (op zonne-energie) kan zorgen dat de GSM onderweg niet leeg raakt (electrobusiness
@hotmail.com). Hij heeft daarvoor
ook al een verkoopprogramma uitgewerkt. Marco Weinreich gaat een
webshop beginnen in meubelen die
men op maat en in kleur kan bestellen; Charlotte Matser is een gedreven websitedesigner en is daar

Reden is het aantreffen van
grote hennepkwekerijen

Pand Constructieweg 96 P.
Ten aanzien van het pand aan de
Constructieweg 96 P, heeft de politie vastgesteld dat dit pand was
ingericht als een hennepkwekerij.

Presentatie tijdens Kick-out
Donderdag 30 augustus a.s. vindt
de zogeheten Kick-out plaats bij
Gerritsen IJzerwaren, Industrieweg
2 te Woerden (achter de Aldi). Daar
presenteren de jonge zomerondernemers zichzelf en hun bedrijf (in
wording). Interessant voor bijvoorbeeld vertegenwoordigers van locale bedrijven, overheid en instellingen om er eens naartoe te gaan en
kennis te maken met deze jongeren
die straks gaan meehelpen ons land
economisch verder op te bouwen.
De presentatie is van 16.00-18.00
uur. Nadere inlichtingen kunt u ook
krijgen bij Coach ZomerOndernemer Peter Filius die zelf ter plaatse
aanwezig zal zijn. Tel 06-55333642.

Nieuwe starters
Het is opvallend met hoeveel enthousiasme de ‘ondernemers in de
dop’ hun eigen ‘bedrijf’ hebben opgezet in de vakantie. Een feit is ook
dat bij alle activiteiten de social media en internet een grote rol spelen bij promotie van de activiteiten
en de presentatie van de onderneming met het bijbehorende product, c.q. de dienstverlening. Verrassend is de gevarieerdheid van
de bedrijven zoals de deelnemers
die hebben opgestart. Om er en-

Twee bedrijvenspanden met bestuursdwang gesloten

gericht als een hennepdrogerij. In
de hennepdrogerij, die zich bevond
op de begane grond van het pand,
is 98,3 kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen en in beslag genomen. Tevens is bij de doorzoeking
van het pand op de eerste verdieping verder aangetroffen: 620 gram
hennep en 726 gram hasjiesj. Dit
maakt een totale vondst van verdovende middelen van 98,92 kilo hennep en 726 gram hasjiesj in het betreffende pand.

Ten slotte, maar niet in de laatste
plaats Vicky van der Zee. Niet aanwezig bij Walraven, maar inmiddels
wel haar bedrijf professioneel in de
markt gezet en er publiciteit aan gegeven via een persbericht. Een ruim
artikel in de Volkskrant was het eerste promotionele succes. Vrijdag 17
augustus jl. is zij van start gegaan
met de verkoop van ‘Beauty by Vicky’ (zie website www.byvicky.nl). By
Vicky verkoopt maandelijks boxen
speciaal voor bloggers en meisjes die in cosmetica geïnteresseerd
zijn en graag producten van bekende cosmeticamerken voor een lage prijs willen testen om vervolgens
nooit meer een ‘fullsize miskoop’
te doen in de winkel. Vicky heeft
voor haar aanbiedingen afspraken
gemaakt met cosmeticaleveranciers. De Beauty by Vicky bevat elke
maand minimaal vijf beautyproducten die speciaal geselecteerd wor-

den voor alle bloggers op hun kwaliteit, prijs en merk. Deze worden
gebundeld in een exclusieve box
met een beperkte oplage. By Vicky
richt zich naast bloggers en fashionata’s ook op meisjes persoonlijk.
Haar eerste campagne is inmiddels
van start gegaan onder de naam
‘Spread the Love’. De aanbiedingen
baseren zich op een abonnementenservice voor slechts 14,95 euro inclusief verzendkosten. Je moet
er maar opkomen! Overigens staat
het nog lang niet vast of alle deelnemers hun bedrijf ook gaan doorstarten. Sommige gaan weer naar
school, maar er zijn er ook bij die
naar een vervolgopleiding gaan en
dat combineren met hun ontluikende bedrijfje. Een enkeling gaat wel
fulltime door, zoals Vicky.

Company Trainer Ingrid Boerkamp geeft uitleg over de verschillende bevestigingsmethoden van buizen en de noodzaak van brandvertragende doorvoeren

ger gebruik van deze kwekerij (meerdere oogsten), gelet
op een hoeveelheid (185) aangetroffen gebruikte bloempotten, watervaten met kalkaanslag,
sterk verkleurde koolstoffilters.
Medewerkers van Stedin Netbeheer hebben geconstateerd dat
de stroom in het pand Constructieweg 96 P illegaal werd afgenomen.

Mijdrecht - In opdracht van de burgemeester zijn gisteren in Mijdrecht
een tweetal bedrijfspanden gesloten. Deze panden, gelegen aan de
Constructieweg (nr 96 N en 96 P)
zijn gesloten in verband met het
aantreffen grote hoeveelheden softdrugs.
Op woensdag 22 februari 2012 heeft
de politie naar aanleiding van een
melding een inval in deze twee bedrijfspanden gedaan. De politie trof
hier grote aantallen hennep en hasjiesj aan. Dit was de basis voor het
opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van sluiting van deze panden. In het pand
Constructieweg 96 N. heeft de politie vastgesteld dat dit pand was in-

al aardig ver mee om zich met een
eigen bedrijf te presenteren. Daniel en zijn zuster Rowina Koek uit
Mijdrecht hebben eveneens deelgenomen aan de sessie. Daniël overweegt zich te laten inschrijven bij
de KvK, maar had daar nog de nodige vragen over. Hij kiest ervoor om
computerproblemen op te lossen
(reparatie) en wil websites bouwen
en onderhouden (www.RDFL.org).
Rowina zegt al geruime tijd zeer
kunstzinnig met de penseel overweeg te kunnen en exposeert haar
werk hier en daar. Tevens verkoop
zij haar kunstwerkjes. Daar wil zij nu
een heus bedrijf van gaan maken.

In deze kwekerij werd het volgende
aangetroffen:
• In ruimte 1 werden 756 hennepstekken aangetroffen. Tevens
bevonden zich hier hennepkwekerij-gerelateerde voorwerpen.
• In ruimte 2 werden 388 hennepplanten aangetroffen. Tevens bevonden zich hier hennepkwekerijgerelateerde voorwerpen. De
planten in deze ruimte werden
geschat op 9 à 10 weken oud.
• In ruimte 3 werden 238 hennepplanten aangetroffen. Tevens bevonden zich hier hennepkwekerijgerelateerde
voorwerpen.
De planten in deze ruimte werden geschat op 4 à 5 weken oud.
Tevens zijn er signalen van lan-

Opiumwet
De aangetroffen gedroogde henneptoppen en hasjiesj in pand 96 N
en de aangetroffen hennepstekken
en hennepplanten in pand 96 P betreffen een zogenaamde handelshoeveelheid op grond van de Aanwijzing Opiumwet. Tevens is het op
grond van de Aanwijzing Opiumwet aannemelijk dat in beide panden sprake is van professionele of
bedrijfsmatige hennepteelt.
Uit de bestuurlijke rapportage blijkt
voorts dat uit onderzoek is gebleken dat het bedrijfspand Constructieweg 96 N en 96 P een rol vervult
in de (georganiseerde) hennephandel door de aanwezige hoeveelheden gedroogde henneptoppen en
hasjiesj (in 96 N) en hennepstekken en hennepplanten (in 96 P). Het
treffen van de bestuurlijke maatregel is ook een signaal naar de directe omgeving (het bedrijventerrein) dat activiteiten als voornoemd
niet getolereerd worden.
Besluit
Door de aanwezigheid van de (grote) hoeveelheden gedroogde henneptoppen en hasjiesj (in 96 N) en
hennepstekken en hennepplanten
(in 96 P) is de openbare orde ernstig in het geding.
Daarom heeft de burgemeester besloten gebruik te maken van zijn
bevoegdheid ex artikel 13b van de
Opiumwet en over te gaan tot het
opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van sluiting van deze panden voor de duur
van 6 maanden, met ingang van 21
augustus 2012. Tegen dit besluit
staat een rechtsgang open. Hiervan
is door de eigenaar/huurder (nog)
geen gebruik gemaakt. Een eventuele procedure schort de maatregel
echter niet op, waardoor de sluiting
van kracht blijft.

De Kwikstaart vierde
een tropische Burendag!
Regio - Een deel van de bewoners
van de Kwikstaart in Mijdrecht hield
het afgelopen weekend een gezellige BBQ onder tropische temperaturen! Een unieke BBQ-avond waarmee ze niet wilden wachten tot de
officiële Burendag op 22 september!
De omstandigheden waren ideaal!
Het concept is simpel. Vraag na of
buren samen willen BBQ-en op een
leuk,veilig plekje in je straat. Wacht
op een geschikte avond. Gebruik
één aanspreekpunt. Spreek met elkaar af en maak een paar parkeer-

plaatsen vrij. Neem alles mee voor
je eigen gezin om een gezellige
BBQ te houden. Neem vooral een
dosis plezier en goed humeur mee.
Wil je onze ervaringen van de afgelopen jaren weten? Groot en klein
beleven er enorm veel plezier aan.
Er is altijd meer dan genoeg eten
en drinken voor iedereen. Iedereen
doet zijn best en is erg creatief in
het aanslepen van nog meer gezelligheid. Veel succes... dat lukt jullie
ook!

Twee gewonden bij
ongeval Ir Enschedeweg
Wilnis – Op nagenoeg dezelfde
plek waar afgelopen week een dodelijk ongeval plaatsvond met twee
slachtoffers, vond zaterdag 18 augustus opnieuw een aanrijding
plaats. Daarbij raakten twee bestuursters gewond. Omstreeks 13.15
uur kreeg de politie en melding van
de aanrijding tussen twee personenauto’s. Beide reden over de Ir.
Enschedeweg in de richting van
Wilnis. Een 49-jarige vrouw uit Oosterhout wilde linksafslaan richting
de Lange Meentweg. Een 22-jarige bestuurster uit Montfoort merkte

te laat dat haar voorligger stilstond
en reed achterop. De Montfoortse
werd met pijn aan haar schouder
per ambulance overgebracht naar
het AMC. De vrouw uit Oosterhout
mocht in eerste instantie na onderzoek door ambulancepersoneel
haar eigen weg weer gaan. Omdat
zij even later toch aangaf nekklachten te hebben, werd zij alsnog overgebracht naar het UMC. De politie heeft onderzoek gedaan naar de
toedracht. Afhankelijk van het letsel
wordt later besloten of er procesverbaal wordt opgemaakt.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Doden vissen in het
Zijdelmeer
De ingezonden brief over vervuiling en dode vissen in het
Zijdelmeer door buurtbeheer
De Kwakel behoeft enige toelichting en aanvulling.
In de eerste maanden van 2010
is i.o.v. het waterschap/DWR
hard gewerkt om alle dammen,
pompen en walverstevigingen
gereed te krijgen om het Zijdelmeer nog in dat voorjaar
open te stellen. Maar liefst drie
graafmachines waren tegelijk
bezig. DWR valt dan ook niets
te verwijten op dit punt.
Net voor dat de dammen eruit
zouden worden getrokken, en
jaren na het vaststellen van het
peilbesluit in 2005 (onherroepelijk in 2007), gooiden enkele ark-bewoners van de Elzenlaan roet in het eten. Pas op het
allerlaatste moment hebben zij
de openstelling verhinderd met
dreiging van schadeclaims omdat hun arken scheef zouden
komen te liggen door een waterpeil verlaging van maar 6 cm.
De vraag is of dit argument ook
maar enig hout snijdt.
1. Bij het afsluiten van het Zijdelmeer in 1995 is het waterpeil in één keer 10–15
cm. verhoogd. Om de arken
scheef te laten liggen zou
de bodem (dus niet de dunne zwarte bagger) ook omhoog gekomen moeten zijn,
maar door de hogere druk
van het water is dat maar
zeer de vraag.
2. In de warme perioden verdampt het nodige water uit
het meer, zo was onlangs
het peil al drie cm. lager dan
normaal zonder problemen.
Het uiteindelijke verschil is
dan ook nog maar 3 cm.
3. Gemeente en Waterschap
zijn dit voorjaar deze bewoners al tegemoet gekomen
en hebben gebaggerd en
zelfs bagger onder de arken
weggespoten.
Helaas is het nog niet naar de
zin van deze mensen en moeten er nu zelfs arken losgemaakt en weggevaren worden
om er onder te kijken en eventueel nog meer te baggeren.

Indien een zware ark van vele
tonnen bij het huidige peil kan
worden weggevaren is het zeer
onwaarschijnlijk dat bij een waterpeilverlaging van slechts 6
cm. deze meteen scheef zou
komen te liggen op een laagje
dunne zwarte drab, als dit nog
aanwezig zou zijn. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente in
een tijd van bezuinigingen hierin meegaat en hiervoor zoveel
gemeenschapsgeld uitrekt.
De oorzaak van alle commotie moet dan ook veel meer gezocht worden in het feit dat
men verzuimd heeft te beseffen
dat men op het water woont en
dat het waterpeil enigszins kan
fluctueren. Alle aansluitingen
zoals leidingen, kabels en entree dient hierop berekend te
zijn. Nu draait de gemeenschap
op voor alle kosten van arken
losmaken, afduwen en weer op
nieuw vastmaken en het aansluiten van alle leidingen en
herstellen van andere voorzieningen. Daarnaast zijn deze
dwarsliggende bewoners dus
verantwoordelijk voor o.m.
- Het al 2 jaar niet kunnen
doorspoelen van het Zijdelmeer.
- Dode vissen en andere dieren die hiervan het gevolg
zijn, en de stank en andere
ongemakken van de blauwalg bij de andere bewoners
rond het Zijdelmeer.
- De kosten van tankwagens
en personeel die de blauwalgsmurrie moeten afzuigen
en afvoeren.
Het is dan ook jammer dat het
Waterschap het peilbesluit niet
gewoon heeft laten ingaan en
de paar dwarsliggende ark-bewoners heeft gewezen op de
regeling nadeel compensatie.
Dan had, als er al problemen
zouden zijn ontstaan, achteraf
de echte schade door experts
kunnen worden vastgesteld, en
had vast komen te staan wie
waarvoor verantwoordelijk is.

Zaterdag 25 augustus a.s. weer groot feest in Uithoorn

Tropical Night Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag a.s. wordt het
weer reuze gezellig in Uithoorn. Dat
is zeker, dat heeft het de afgelopen
jaren wel bewezen. Ieder jaar is namelijk de Tropical Night in Uithoorn.
Natuurlijk is veel afhankelijk van het
mooie weer, maar zelfs in de stromende regen hebben we meegemaakt dat de mensen, zij het onder
de paraplu, zonden mee te swingen
met de sfeervolle muziek. Natuurlijk
is mooi weer (zoiets als afgelopen
zaterdag) natuurlijk het einde, maar
gewoon droog weer zijn ze ook al
blij mee.
Wat kunt u verwachten
Bij de Herbergh 1883 staan ook dit
jaar weer Martin Vincken en Harm,
aangevuld met Marco Mark. Harm
en Martin zijn geen onbekende in
de regio en zullen met aanvulling
van Marco Mark bekend uit de regio Woerden zorgen voor een fantastische avond met allerlei verschillende muziek stijlen. Met deze
temperaturen en kanjers van zangers moet deze avond dan ook zeker weer net als alle voorgaande jaren een heerlijke Tropical Night worden. De Herbergh 1883 wordt altijd
met dit evenement druk bezocht, eigenaar Herold Meijer kijkt dan ook
weer uit naar de altijd ontspannen

en gezellige avond. De Herbergh
1883 heeft dan ook de primeur van
de avond, Martin Vincken stond in
week 32 als Hollandse Nieuwe in de
Privé met zijn nieuwe single “Geef
mij de Zon“ die hij zeker ten gehore zal brengen. Deze kanjers zullen
de aftrap gaan nemen om 21.00 uur
en gaan continu door t/m 01.00 uur.
Het feest zal daarna binnen in café
de Herbergh 1883 doorgaan tot in
de late uurtjes.
Nieuw in Uithoorn:
Lunch en Diner café: Sjiek aan de
Amstel. Nog niet eens officieel open,
maar toch heeft deze nieuwe horecaondernemer besloten met dit festijn mee te doen. Sjiek aan de Amstel vind u in het geheel verbouwde pand waar vroeger de Beij zijn
bedrijf runde. Bij Sjiek aan de Amstel treed deze avond de Magambo
Latinband op. Mogambo speelt op
grotere feesten, in theaters, clubs
en op festivals, niet in de trio-formatie maar met de Mogambo Latinband. Mogambo wordt dan een
groovy energieke swingende latinband. Salsa, samba, rumba, maar
ook latinpop in combinatie met de
opzwepende solo’s van de fluitist/
saxofonist werken zeer aanstekelijk........De virtuoze saxofonist/ flui-

tist Alex Simu uit Roemenië speelt
de typische latin-riffs en melodieën,
hij maakt met zijn spetterende solo’s
het feest los terwijl percussionist
Choco Ramirez uit Costa Rica zorgt
voor de altijd dansbare ritmes. Met
de stuwende power van latindrummer Junior Martir wordt Mogambo
Latinband versterkt als echt het dak
eraf moet. Dus zeker een aanrader.
Echte Rock
Bij Drinken en Zo vindt u zoals van
ouds de Hucksters. Heerlijk Rock.
The Hucksters is de vijfmans coverband uit de omgeving. Iedere echte
Rock liefhebber heeftv er wel eens
van gehoord. Deze band die alweer
bij 20 jaar bij elkaar is verzorgt optredens in feesttenten, café’s en zalen in werkelijk heel Nederland.
Maar ook in voorprogramma’s van
de grote jongens zijn zij een graag
geziene gast. Als je van sfeer houd,
van goede muziek en wil je niet stilstaan, zaterdagavond naar Drinken
en Zo en genieten van deze band.
De Gevel
Bij café de Gevel komt ook dit jaar
David Burke. Een negenkoppige band die van alle markten thuis
zijn. Ze spelen zowel soul, disco als
R&B formatie met natuurlijk showman Dennis Burke als hun leadzanger. Dennis is een echte showman en heeft jarenlange bühne ervaring en weet het publiek de hele avond te boeien met zijn fantastische show. Kortom een ware vakman. Ook zij zijn alweer bijna 10 jaar
bij elkaar en verzekeren u van een
gezellige, muzikale avond..

Namens de werkgroep
Zijdelveld: Henk van Dijk
en Jan Uithol

Franse auberge met Nederlandse eigenaar

‘Indian Summer’ in de Corrèze
Regio – De periode ná de zomer
aan het begin van de herfst wordt
wel ‘Indian Summer’ genoemd. De
maanden september en oktober zijn
in het zuiden van Europa vaak nog
aangenaam warm en de zon geeft
het landschap een rode gloed. Voor
mensen die wel van Frankrijk houden maar niet van temperaturen ver
boven de 30 graden is het begin van
de herfst een uitkomst. Een heerlijke locatie om van een ‘Indian Summer’ te genieten ligt in de Franse
Corrèze. Deze streek ligt 1.000 km
ten zuiden van Utrecht, tegen Centraal Massif aan en onder de ‘Limousin’. Het massatoerisme heeft
nooit vat kunnen krijgen op de Corrèze en dat is maar goed ook. Wie
van rust houdt, veel bos, authentieke plaatsjes in een heuvelachtig
landschap en een heerlijke Bourgondische keuken zit hier goed. In

de Corrèze komen de wandelaar, de
fietser maar zeker ook de cultuurliefhebber aan hun trekken. Smalle weggetjes voeren u via heuvels
en dalen door de omgeving waar
de naast de Dordogne de rivier de
Maronne stroomt. Op diverse plekken is het water letterlijk ingedamd
door imposante stuwmeren. Middeleeuwse kerken in typisch Franse
plattelandsdorpjes, op een terrasje
neerstrijken of een Brocante bezoeken, cultuur opsnuiven in een van
de steden of per kano de Dordogne op...
Je kunt hier alle kanten uit. Het kan
niet anders of een vakantie doorbrengen in dit gebied voldoet aan
alle verwachtingen.
Auberge met rapportcijfer 9.3
Nu nog een locatie om te overnachten. Dat kan bij een chambres

d’Hôtes. Ook wel te vergelijken als
Bed & Breakfast maar met hotelen dinerfaciliteiten kun je meer luxe
verwachten en vaak voor een bescheiden prijs. Auberge des Ruines
de Merle in de Corrèze is een prima
chambres d’Hôtes. Het wordt gerund door de Nederlandse Jan Kinkel en ligt in het schilderachtige St.
Cirgues la Loutre. Er zijn vijf kamers
in de auberge waar je nog de Franse sfeer van de jaren vijftig proeft.
Over proeven gesproken... Met een
passie voor lekker koken zet Jan
zijn gasten graag gerechten voor
om van te watertanden. Natuurlijk
met pure lokale ingrediënten en een
flesje Franse wijn op tafel.
Wie Jan ontmoet zal zich zijn kookkunsten zeker herinneren maar
ook zijn gastvrijheid. Op de website www.zoover.nl (waar vakantieverblijven worden beoordeeld) krijgt
de auberge hoge cijfers. De hoge
waardering (9.3) heeft er voor gezorgd dat vertegenwoordigers van
Zoover zelfs langskwamen met een
heuse oorkonde. Naast de verwennerij die je in de auberge te wachten staat is de ligging ook nog eens
perfect als uitvalbasis naar diverse
leuke highlights als de Ruines des
Merles, het plaatsje Argentat aan
de Dordogne en dagtochtjes naar
bijvoorbeeld Puy de Mary (1850 meter hoog). Te voet kunt u vanuit de
auberge naar hartelust wandelen en
fietsen. Als je van fietsen houdt zit je
bij Jan helemaal goed. In de auberge (natuurlijk wel voorzien van al-

le gemakken van deze tijd met wifi,
grootbeeld TV en modern sanitair)
komt naar voren dat wielrennen
een passie is van de eigenaar. Foto’s van oud-tourwinnaars als Louis
Bobet en Jan Jansen sieren de bar.
Jan fietst zelf ook en heeft bovendien een fietsreparatieplaats bij de
auberge. Ook zijn mountainbikes te
huur bij hem. Overbodig te melden
dat hij fietsliefhebbers veel routes
kan adviseren; hij heeft de meeste
ervan zelf ontdekt op zijn racefiets.
Ook liggen er wandelkaarten en wie
gewoon lekker op het hotelterras
tegenover het Middeleeuws kerkje
wil blijven zitten kan een keuze maken uit de bibliotheek van Jan met
tal van goede boeken.
Aanbieding
De Auberge des Ruines de Merle is
met de auto vrij gemakkelijk te bereiken. Eenmaal op het terras bij
Jan met een koel welkomstdrankje in de hand ben je de afgelegde
afstand al weer bijna vergeten. Wie
de, bij toeristen nog veelal onbekende Corrèze graag wil ontdekken en
in een authentieke auberge wil verblijven kan dat in de nazomer heel
voordelig doen. Vanaf half september tot eind oktober ben je voor een
verblijf van vier nachten (inclusief
viermaal ontbijt en diner) slechts
395 euro kwijt voor twee personen.
In Auberge des Ruines de Merle
kom je helemaal bij en keer je graag
weer terug. Info. en boeken via:
www.aubergedemerle.com

Expositie poesiealbums op
monumenten dag
Regio - CREA organiseert een expositie poesiealbums op de monumentendag in het fort aan de
Drecht. Monumentendag valt dit
jaar op zaterdag 8 september. Tevens geeft de heer de Ruiter een demonstratie boekbinden van 11.00 tot
15.00 uur.
Heeft u een poesiealbum en wilt U
het voor die dag beschikbaar stellen
dan komt de organisatie het graag
bij u op halen. Ook naar de verhalen
achter het album zijn zij zeer geïnteresseerd. U kunt hen onder het volgende nummer bereiken. Ans Breggeman tel 0297-566542.

Nieuw cursusseizoen
De Hint van start
Regio - De muzieklessen bij Kunstencentrum De Hint gaan per 1
september weer van start. Voor jong
en oud bieden gekwalificeerde docenten lessen in verschillende muziekinstrumenten. Inschrijven voor
het komend cursusjaar is nog mogelijk. Iedereen kan ook vrijblijvend
komen kijken of eerst vier proefles-

sen nemen. Voor de kleinsten en
hun ouders is er muziek op schoot
of een algemene muzikale oriëntatie.
Ook dit jaar staan weer verschillende optredens en spelen in ensembles op het programma. Voor meer
informatie: www.dehint.nl of 0297520110
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Dansstudio Verburg gestopt

Jan Verburg en echtgenote Sannie
Mijdrecht - De al jaren bekende Dansstudio Verburg aan de Diamant in Mijdrecht is sinds kort gestopt met het geven van klassieke danslessen. Tot aan juni dit jaar
gaf pandeigenaar en dansleraar Jan
Verburg nog drie avonden per week
dansles. Na vijftig jaar danswereld
houdt hij het met zijn echtgenote
Sannie echter voor gezien. De voormalige Dansstudio Verburg is verhuurd aan een nieuwe beheerder en
wordt voortgezet als een Streetdance Center onder de naam ‘Build ya
skilz’. Hip-hop en ander vormen van
moderne streetdances is het thema van nu waarin les wordt gegeven aan jongeren in de leeftijd van
6 tot 18 jaar die deze vorm van dansen geweldig vinden. De vergelijking kan worden getrokken met de
dansshows tijdens het TV-programma ‘So You Think You Can Dance.’
Voor dit nieuwe genre van dansen
en danslessen moet de voormali-

ge dansstudio intern nog wel wat
‘geupdate’ worden. Positief geluid is
dat Jan en Sannie zeggen de zaak
verhuurd te hebben aan iemand
waar zij vrede mee hebben en daar
een goed gevoel bij hebben overgehouden. Zij zouden niet gekozen
hebben voor bijvoorbeeld een discotheek die geregeld veel overlast
voor de buurt zou hebben betekend.
Zij wensen de nieuwe dansschool
op voorhand veel succes toe.
Niet meer inschrijven
Jan Verburg is op een leeftijd gekomen dat hij nog leuke dingen kan
doen met Sannie, zoals reizen. Hij
heeft het geluk dat hij nu de kans
kreeg zijn dansstudio te verhuren.
Daar komt bij dat het aantal inschrijvingen voor traditionele danslessen de laatste jaren sterk is teruggelopen. “Er zijn jaren geweest
dat we ruim 750 leerlingen hadden ingeschreven voor dansles. En

op de vrije dansavonden hadden
we soms bijna 240 deelnemers binnen,” weet Sannie. Jan: “De laatste
tijd had je zelfs moeite om de dertig
te halen. Daar kun je niet met personeel een hele avond op draaien.
En als je moet gaan zeuren of men
alsjeblieft wil komen, hoeft dat voor
ons niet. Je komt graag of je komt
niet. De belangstelling van jongeren
is op een ander vlak komen liggen.
Tijden veranderen. Voor de goede
orde: het is dus niet meer de bedoeling dat liefhebbers van klassieke
dansen zich voor het komende seizoen bij ons aanmelden. Degenen
die dat al wel hebben gedaan hebben we een mailtje gestuurd dat we
zijn gestopt. Ook zijn er geen vrije
dansavonden meer in dat genre,”
laat Jan Verburg weten. “Als mensen uit De Ronde Venen nu klassieke dansles willen hebben zou ik
niet weten waar ze daarvoor terecht
kunnen. Althans niet in onze regio.
Wellicht in Uithoorn bij Dans- en
Partycentrum Colijn.”
Sociale vaardigheid
Jan Verburg begon 42 jaar geleden
officieel met het geven van danslessen in De Meijert. Als assistent van
Dansstudio H. van de Moolen uit
Heemstede. Maar voor die tijd gaf
hij ook al les, vanaf zijn 20ste zoals hij zelf aangeeft.. Dansen is van
kind af aan zijn hobby geweest. Uiteindelijk is Jan in de jaren zeventig
gaan wedstrijddansen, dé weg naar
professionalisme en werd daarna
officieel dansleraar. Vanaf 1973 is
hij al lid van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.
Na in een aantal verschillende locaties dansles te hebben gegeven liet
hij aan de Diamant een eigen dansschool bouwen die in 1986 door de
toenmalige burgemeester Haitsma
werd geopend. Dat was een hoogtepunt in zijn bestaan als dansleraar. Andere hoogtepunten zijn
het coachen en ’afleveren’ van veel

wedstrijddansers die zowel op nationaal, als europees en wereldniveau uitstekend uit de (dans)voeten
konden. En niet te vergeten de uitreiking van de Zilveren Spel van de
NVD wegens 30 jaar lidmaatschap.
Voor de Gouden Speld komt Jan nu
net één jaar tekort. Nog altijd ziet
Jan het thema dansen als een onderdeel van de opvoeding. Er wordt
jongeren op een ritmische manier
een stukje stijl en discipline bijgebracht. Iets wat vandaag de dag
geen overbodige luxe blijkt. Dansen
ziet hij tevens als een sociale vaardigheid.
Bij het afsluiten van zijn ‘loopbaan’
en het opheffen van zijn traditionele dansstudio wil Jan langs deze weg de mensen bedanken voor
hun inzet en bijdragen gedurende
de afgelopen jaren. “Dat is met name mijn echtgenote Sannie voor al
haar administratieve en organisatorische hulp en inzet, want zij was
er ook altijd om de dansavonden in
goede banen te leiden. Zonder support van haar zou er niet veel georganiseerd zijn, want zelf moest
ik het dansen begeleiden. Is het
niet zo dat ‘achter elke succesvolle man een sterke vrouw staat,’ zoals dat wordt gezegd? Verder Raoul
Liesveld en Sander Berkelaar die
vaak hulp en bijstand hebben verleend in de dansstudio als dat nodig was. Dat geldt evenzeer voor
het aantal assistentes dat bij ons in
de dansstudio heeft gewerkt en van
hun charmante vaardigheden in de
danskunst blijk hebben gegeven. En
niet in de laatste plaats alle mensen die als leerling bij ons op dansles zijn geweest en ons het vertrouwen hebben gegeven dat zij na afloop ook goed konden dansen. En
dat zijn er heel wat geweest.
De records omvatten ongeveer tienduizend namen van mensen die
sinds 1986 bij ons op dansles en
dansen zijn geweest. Dan mag je
toch niet mopperen, maar dat doen
we in ieder geval niet,” aldus Jan
die zegt een mooie tijd in de dansschool te hebben beleefd en samen
met Sannie tevreden op die tijd terug ziet.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

Ree in de polder bij
Kockengen

Jan en Nel van Haastrecht uit Vinkeveen zijn op en top natuurliefhebbers
en houden ervan bijzondere planten en dieren zoals die onder meer voorkomen in het polder-weide gebied, te fotograferen. Dat doe je het mooist
onderweg op de fiets bijvoorbeeld. Maandag 13 augustus jl. fietste Jan de
polder in via de Geerkade richting richting Portengense Zuwe naar Kockengen en Breukelen. Daar zag hij tot zijn verrassing een ree in het groen
van de polder Groot en Klein Oud-AA. “Nooit geweten dat hier reeën zaten,” aldus Jan. En hij maakte er een foto van. Wie meer van wild wil weten
kan zich oriënteren op sneuper.web-log.nl van Gerrit Hiemstra, dé natuurman in De Ronde Venen.

Vlag verkeerd om of….

Zonovergoten Wilnis
Festival 2012

Nieuwe aanwinst Leliveld
Transport BV
Regio - Ondanks de crisis blijft Leliveld Transport BV kijken naar de
toekomst. Zie hier de prachtige
nieuwe aanwinst, waar chauffeur
Nick erg trots op is! Op donderdag 9
augustus werd de nieuwe Scania V8

R500 afgeleverd in mijdrecht en op
vrijdag 10 augustus heeft Nick de
nieuwe Broshuis trailer in Kampen
opgehaald. Hij heeft erg veel bijkijks
met de glimmende vrachtwagen en
trailer..

Trainingen Levenskunst en
Mindfulness in TCO
Regio - Eind augustus/ begin september starten in het Therapeutisch trainingsCentrum Oosteinder in Aalsmeer de trainingen Levenskunst en Mindfulness. Er is nog
plaats voor deelnemers. Aanmelden
kan via www.TCO-Aalsmeer.nl of
www.wingsandfootprints.nl
Training Levenskunst
Vitaliteitstraining op basis van NLP
en familieopstelling. Onder het motto: ‘ook leven kun je leren’, leer je in
deze zesdaagse training hoe jij je
vitaliteit kunt verbeteren door met
meer ontspanning, vrijheid en gezondheid te leven en daarmee in
je eigen kracht te komen. De training maakt je bewust van patronen die een rol spelen in je communicatie en hoe je omgaat met
gebeurtenissen. Je ontdekt je eigen talenten en kwaliteiten en datgene dat jou kracht geeft en staande houdt. Steeds staat voorop: “Wat
werkt voor jou?!” De training is voor
mensen waarvan de energiehuishouding uit balans is door terugkerende en belemmerende patronen.
De trainers zijn Marianne Buskermolen, Cesar/psychosomatisch oefentherapeut en Lidwien van Wissen, trainer/coach (NLP, Systemisch werk, en Oplossingsgericht

werk). Training Mindfulness/stressreductie. Onder het motto: “Leven
in aandacht” leer je om te gaan met
stressvolle situaties, door je beter te
focussen op het hier en nu. De oefeningen die we tijdens de training
doen zijn gebaseerd op o.a. yoga
en meditatie en zijn erop gericht je
geestelijke en lichamelijke bewustwordingproces te ondersteunen. Je
leert om “stil te staan”, tijd voor jezelf te nemen en om in aandacht te
“zijn”. Hierdoor voel je je minder opgejaagd, kan je rustiger reageren
op gebeurtenissen en kan je betere keuzes maken. De training is geschikt voor mensen die veel piekeren, kampen met slaapproblemen,
meer rust in het hoofd willen en bewuster in het leven willen staan. De
training wordt gegeven door Marianne Buskermolen en Joke van der
Zwaan, mindfulnesstrainer en yogaen meditatiedocente.
Voor meer informatie
en aanmelding
Training LevensKunst: Marianne
Buskermolen, telnr. 0297-324757,
www.tco-aalsmeer.nl en www.
in-stappen.nl. Training Mindfulness: Joke van der Zwaan, telnr.
06-23861976, www.wingsandfootprints.nl

Wilnis - Het Wilnis Festival, jaarlijks
georganiseerd door de familie Kruijt
en vrijwilligers, kon zich geen beter
weer wensen afgelopen week. Zonovergoten en heel warm! Helemaal
in de feesttent! Niettemin is er door
jong en oud veel belangstelling getoond voor de verschillende onderdelen. Woensdagmiddag 15 augustus had supermarkt C1000 een gevarieerd speelprogramma voor de
jeugd opgezet op het festivalterrein
in het Speelwoud achter de Brandweerkazerne. In de feesttent konden
kinderen zich laten schminken bij
de stand van ‘Kinderen helpen Kinderen’, er was een tekenwedstrijd,
een clown die ballonfiguren uitdeelde, ze konden skelteren op een circuit dat afgerasterd was met strobalen, sumoworstelen, een tattoo laten
plaatsen, met de vrijwillige brandweer buiten lekker waterspuiten altijd een succes, in een grote transparante plastic bal in een waterbassin op het water lopen en liggen en
in een boksrobot boksen tegen een
andere robot. Kortom, je kon uitzoeken. De ouderen jeugd, maar ook
voorbij die leeftijd, deden zich tegoed aan een koel glas bier, hé, lekker!!!!... Daarnaast gingen de ijsjes
en de limonade er bij de kleintjes
in grote hoeveelheden wel in. Geen
wonder met dit weer. De kinderen
vermaakten zich opperbest en dat
was ook de bedoeling.
Buiten was er de traditionele kermis, waar vooral de ‘Number One’,
een in de rondte draaiende bank
langs een verticaal vlak, erg populair bleek. Van welke kant je ook
keek, het was er gezellig druk met
kinderen en hun ouders, opa’s en
oma’s. “s Avonds vond weliswaar

onder een dreigende onweerslucht
de traditionele Wilnisse Klompenrace plaats, maar het viel met het te
verwachten noodweer gelukkig allemaal nog wel mee. Overdag was
het hele feestterrein vrij toegankelijk, maar na 20.00 uur werd er door
de organisatie entree geheven van
7,50 euro per avond en 20.00 euro
voor een passé partout. Om die reden was het feestterrein in twee delen verdeeld met buiten de kermis
een besloten gedeelte. De inkomsten zijn bestemd voor betaling van
artiesten en andere attracties en dat
is ook terecht. Na achten was er elke avond tot en met zaterdag een
optreden van een bekende band en/
of zanger. Donderdagmiddag was er
een 55-plus middag in de tent. Vrijdags konden liefhebbers klaverjassen en zaterdagmiddag – pffff wat
warm – werd het traditionele beachvolleybaltoernooi
georganiseerd.
Zaterdagavond vond het afsluitende programma plaats met het feestteam NOAH. Bezoekers konden elke avond rustig een biertje drinken.
Met een eigen (gemotoriseerd) vervoermiddel naar huis gaan hoefde
niet want wie wat verder weg woonde kon gebruik maken van een van
de taxi’s die de organisatie aan het
feestgebeuren had vastgeknoopt.
Anderen konden wellicht lopend
thuis komen. Voor zover bekend zijn
er geen wanklanken gehoord. Ook
hebben er zich geen ongeregeldheden voorgedaan.
Anders gezegd, het prima georganiseerde Wilnis Festival is heel warm,
maar in een gezellige sfeer goed en
zonder (te veel) overlast verlopen.
Zo kan het dus ook. Compliment!

Varend op de Vinkeveense Plassen, camera binnen bereik. Aan de steiger
een motorboot afgemeerd. Die komt uit Ouderkerk aan de Amstel, dat
staat er op. Maar dan die vlag: vieren deze enthousiaste recreanten dicht
bij huis toch een beetje Frankrijk?
Job Dienske, Uithoorn

Ria Hazeleger 12,6 kilo

Irma van Harberden 12,3 kilo

Afvallen in groepsverband
Regio - Wegens groot succes start
Slimness in september weer met de
cursus‘ afvallen in groepsverband’.
De cursus vangt aan op dinsdag 11
september en woensdag 12 september en is weer ‘s avonds van 19.0020.30. Op verzoek van velen is de
cursus nu ook overdag van 10.0011.30 en start eveneens op dinsdag
11 september en woensdag 12 september. Voor hen die de overtollige
vakantie kilo’s kwijt willen raken en
het prettig vinden om haar/zijn ervaringen te delen met anderen is dit
echt een aanrader. Ria en Irma (zie
foto) zijn beiden in 11 weken maar
liefst ruim 12 kilo afgevallen.
Geïnteresseerden kunnen zich nu
inschrijven. Dit kunt u doen door
het inschrijfformulier dat u kunt vinden op de website www.slimness.nl,
in te vullen en op te sturen of te mailen. Beschikt u niet over een computer of internet dan kunt u het inschrijfformulier ophalen op de Bozenhoven 19 te Mijdrecht (ingang
zonnestudio SunCare Mijdrecht).
Maximaal 10 personen per cursus.
De cursus duurt 10 weken en hier
leert u hoeveel, wanneer en wat u

precies dient te eten om gewicht te
verliezen. Ook ontvangt u elke week
interessante informatie over voeding, beweging en krijgt u recepten.
Deze cursus wordt gegeven door
Claudia Sollard gediplomeerd gewichtsconsulent. De kosten zijn
174,95 (dit is inclusief een AH &
Slimness start-pakket t.w.v. 24,95)
zodat u alles in huis heeft en meteen
kunt beginnen. Slimness is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland) dit houdt in dat de kosten voor
deze cursus door de meeste zorgverzekeraars vergoed worden, in de
aanvullende pakketten.
Wilt u liever met z’n 2en afvallen bijvoorbeeld met uw zus-broer, vriendin-vriend, dochter-zoon, buurvrouw-buurman of echtgenoot dan
behoort dat allemaal tot de mogelijkheden evenals individueel. Heeft
u overgewicht en voelt u zich hierbij
niet prettig en wilt u er nu echt iets
aan gaan doen bezoek dan de website en bekijk de behaalde resultaten van alle reeds afgevallen cursisten en schrijf u snel in!
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Kaartverkoop voor de Nostalgische avonden
Regio - Stichting De Kwakel Toen
& Nu organiseert op vrijdag 28 september en vrijdag 12 oktober wederom een Nostalgische Kwakelse
Avond in dorpshuis De Quakel. Vanwege de grote toeloop in het verleden is er weer voor twee vrijdagavonden gekozen. Beide avonden
hebben overigens hetzelfde programma. Op een groot scherm zullen oude films vertoond worden van
De Kwakel vroeger en een fotopresentatie van vele oude prenten. De
aanvang is 19.30 uur. De zaal gaat
open om 18.30 uur. De entreeprijs
is 5,00 per persoon en er zijn kaarten beschikbaar. Kaarten kunt u bestellen en afhalen bij: Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45, 1424 BB De
Kwakel, tel.0297-563335 (18.0019.00 uur), E-mail: dp@de-kwakel.com of bestellen via de website:
www.de-kwakel.com.

Voor het derde jaar, Crea
Sterrenkunde in het Fort

Rechten en plichten
Regio - Op donderdag 30 augustus opent NVVH-Vrouwennetwerk,
afdeling De Ronde Venen, het nieuwe verenigingsjaar met de lezing:
“Rechten en plichten van de consument.” Deze bijeenkomst wordt
gehouden in Willisstee in Wilnis en
start om 10.00 uur. Mevrouw Putters
zal deze lezing geven. Zij is juridisch
adviseur van Consuwijzer. Wij hebben of krijgen er allemaal wel eens
mee te maken, dat er iets niet klopt
of dat afspraken niet nagekomen
worden. Dan is het goed om te weten wat de rechten en plichten zijn
van de consument.
Bijvoorbeeld: U bestelt een nieuwe bank. Of u vast alles maar even
vooruit wilt betalen. Of er staat plots
een aardige jongeman voor de deur
met een mooie aanbieding van een
energiebedrijf. En wat als u onder
het eten gebeld wordt? En als er

maandelijks ineens een bedrag van
uw rekening wordt afgeschreven,
terwijl u daar helemaal geen toestemming voor had gegeven. Mag
dat zomaar? Hoe werkt dat eigenlijk? Waar moet u aan denken als
u ineens voor zulke beslissingen
komt te staan? En wat te doen als
u achteraf spijt heeft? Kunt er dan
nog vanaf? Introducés zijn welkom.
Zij betalen 2 euro. Het nieuwe jaarprogramma van onze afdeling bevat
weer interessante excursies en activiteiten zoals een rondleiding in het
park van de Westergasfabriek, of in
het nieuwe Filmmuseum.
Lezingen bijv.: Over Coco Chanel,
over Cambodja en Vietnam. of over
Iconen. Zo ook een bezoek aan een
aspergekwekerij, Clingendael en de
Hubertusvakschool.
Bent u geïnteresseerd, kom dan
naar deze open ochtend en laat u
informeren. Misschien iets voor u.

Regio - Ook nieuwsgierig naar het
avontuur van Curiosity op Mars, of
wilt u nu eindelijk wel eens weten
wat die Higgs deeltjes zijn? Schrijf
dan in voor de cursus sterrenkunde vanaf 11 september 2012 gedurende 10 dinsdagavonden van 20.00
tot 22.00 uur. Docent Maarten Breggeman smeedt een uurtje powerpoint aan een uurtje DVD over het
onderwerp van de avond, dat zowel
beginners als gevorderden op het
puntje van hun stoel zal brengen!
Benieuwd of de wereld na 21 december nog zal bestaan? Neem

Teken- en schilderles
Regio - Op dinsdag 11 september
start een nieuwe serie teken- en
schilderlessen. De cursus bestaat
uit 5 lessen op de dinsdagavond van
19.15 - 21.30 om de 2 a 3 weken.
In deze cursus leert u over compositie en dieptewerking, over hiërarchie en plasticiteit en nog veel meer.
Maximum aantal deelnemers is zes,
dus elke deelnemer krijgt veel aandacht. De prijs bedraagt 125,- euro inclusief btw. Hierin is inbegrepen eenvoudig tekenmateriaal,

handouts en koffie/thee. Voor elke
persoon die u extra aanmeldt krijgt
uzelf 10% korting. U bent vrij om
te werken met uw eigen materiaal
(desgewenst schilderen) en aan uw
eigen schilderproject.
De data zijn 11 en 25 september,
9 oktober, 6 en 20 november Voor
meer informatie kunt u bellen naar
06-19656345, bij voorkeur tussen
17 en 18 uur . U kunt ook een email
sturen naar info@xarts.nl

VIOSKidz van start

Creatief Vakantiegevoel
Regio - Je hoeft niet naar verre oorden, om het gevoel te hebben even
helemaal “weg” te zijn. In atelier De
Rode Draad kun je de komende weken drie maal terecht voor workshops Spelend Schilderen, Eye-openers, onder leiding van Joke Zonneveld. Door allerlei speciale oefeningen bouw je ontspanning en openheid op, waardoor je al spelend tot
schilderen komt. Net als op vakantie
gaat het om genieten in plaats van
doelen halen, daardoor is er ruimte

voor nieuwe ontdekkingen. 25 aug:
Een schilderijtje, 28 aug: In the Flow
en 1 september: Een cadeautje!
Kosten 1x e32,50, 3x e75,-, schildermateriaal en koffie thee inclusief,
lestijd 3 uur. Adres: Prinses Margrietlaan 86, Uithoorn. Vanaf medio
september beginnen de lessen op
ma/do-ochtend en op zaterdagmiddag: Spelend schilderen: Nieuwsgierigheid en meer. Info www.jokezonneveld.nl, info@jokezonneveld.
nl en 020-6418680

Computercursussen
Regio - In de laatste week van september/eerste week oktober start er
weer een nieuwe serie computercurussen voor beginners en gevorderden. Er zijn op verschillende dagen
nog enkele plaatsen vrij. Alle computercursussen worden gegeven in
het Wijksteunpunt aan de Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Basiscursus computergebruik voor
beginners: 10 lessen van 2 uur
Computergebruik voor gevorderden: 6 lessen van 2 uur. De laatste
cursus is een vervolgcursus maar
is ook geschikt voor mensen met al
enige ervaring.

Nieuw:
Bijscholingscursussen, voor mensen met weinig ervaring en/of vergeten kennis over de computermogelijkheden: 3 lessen van 2 uur. Ook
gaan (bij voldoende belangstelling)
workshops van start van 2 dagdelen
op het gebied van internetbankieren
en digitale fotografie (beginners).
Voor deze workshop dient men wel
te beschikken over enige basiskennis van de pc. Docente: Ida Janmaat
Aanmelden en/of informatie: dagelijks tussen 19.00-21.30 uur tel.
nr. 0297-564765 of per e-mail:
a.m.janmaat@zonnet.nl

Passage avonden weer van start
Regio - Donderdag 23 augustus
gaan wij weer van start met onze maandelijkse Passage avonden. Dit keer ontvangen wij de dames van Passage Vinkeveen, Wilnis
en de Ronde Venen voor onze gezamenlijke startavond. Het wordt een
vrolijke avond. Wij hebben voor deze avond mevr. S. Haan-Bouma uitgenodigd. Zij komt ons iets vertellen
over: Een eeuw mode, 1850-1950,
een uit de hand gelopen hobby! Er

zal door een aantal dames kleding
geshowd worden, kortom, een leuk
en vrolijk programma om het nieuwe seizoen mee te beginnen en om
elkaar weer te ontmoeten na de vakantie.
Wij heten alle leden van de 4 afdelingen van harte welkom, in gebouw
Irene aan de Kerkstraat in Mijdrecht.
De avond begint om 20.00 uur en
vanaf 19.45 staat de koffie voor u
klaar.

Regio - De schoolvakantie zit er
weer op en ook bij VIOS komt het
verenigingsleven weer op stoom. In
de laatste week van augustus zijn
de eerste gratis lessen van de nieuwe opleiding ShowKidz en de inmiddels vertrouwde MusicKidz. En…,
inschrijven kan nog voor zowel de
ShowKidz als de tweede groep MusicKidz. Dus meld je snel aan, dan
hoef je geen les van deze wel hele
leuke en gezellige opleiding te missen. Deze gratis opleidingen werden
al eerder gepromoot met muzikale rondgangen door de wijken Hofland en Proostdijland en op 21 augustus tussen 7 en 9 uur in Molenland met om kwart voor 8 spetterende optredens van de showband, minirettes en jeugdslagwerkers op het
grasveld aan de Korenmolen.
Word jij VIOSKid?
Naast dat het voor kinderen alweer

een aantal jaren mogelijk is aan de
gratis MusicKidz deel te nemen, is
het nu voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar ook mogelijk een gratis opleiding te volgen bij de VIOS
ShowKidz. Gaat het bij MusicKidz
vooral om muziek maken, bij ShowKidz ligt het accent op beweging,
ritme en mimiek. Omdat je na de
ShowKidz verder kunt bij de afdeling majorette worden ook een aantal oefeningen met de majorettestok
(baton) gedaan.
Voor meer informatie kijk je het beste even op de website www.viosmijdrecht.nl onder ViosKidz. Wil je
meer weten van of je opgeven voor
de gratis opleidingen? Dat kan voor
MusicKidz bij Sabina Hoogerdijk via
musickidz@vios-mijdrecht.nl of tel.
0297-242343 en voor ShowKidz bij
Chantal van Ballegooij via showkidz@vios-mijdrecht.nl of tel. 0297272862.

kennis van de Maya kalender en
de voorspelling over de verschijning van Bolon Yokte K’uh. Op heldere avonden natuurlijk gewoon live
sterren kijken en ontdek dan zelf dat
het toch anders is dan van een video. Geput wordt uit een arsenaal
van meer dan dertig presentaties
waaronder vijf gloed nieuwe, die
toegesneden worden op de wensen
van de cursisten.
Voor inlichtingen
www.crea-uithoorn.com of tel. 0297561291 en mobiel 06- 47849113

Najaarsmarkt in Wilnis
Regio - Op zaterdag 8 september
wordt in Wilnis voor de vierde keer
de najaarsmarkt gehouden. Met
zo’n 80 kramen is ook dit jaar de gezellige markt de moeite van een bezoek waard. Op de Herenweg vanaf de Pieter Joostenlaan tot en met
de kruising Dorpsstraat/Raadhuisstraat zal er voor elk wat wils te
vinden zijn. Er is voor gekozen om
vooral lokale ondernemers en organisaties ruimte te bieden om zich te
laten zien. Natuurlijk rijdt de tractor
met huifkar weer rond en zijn er diverse kinderspelen.
Omdat het Open Monumentendag
is, zal de Ontmoetingskerk aan de

Dorpsstraat geopend zijn. Vanwege
het 100-jarig bestaand van het gebouw is er een speciale tentoonstelling van 100 jaar doopjurken. Daarnaast is de maquette van Wilnis in
de jaren 1950 van Jan Bluemink te
zien en een tentoonstelling over 30
jaar contact met de partnergemeente in Oost-Duitsland. Verder worden
er loten verkocht waarvan de opbrengst is voor het onderhoud van
het monument. De loten zijn nu al te
koop bij Juwelier Nant Hartel aan de
Raadhuisstraat.
Noteer de datum alvast in uw agenda en houd de berichten in deze
krant in de gaten!

(Zomer) BSO saai?

Niet bij De Klimboom in
Wilnis en Vinkeveen!
Regio - Het is alweer half augustus en dat betekent dat de zomervakantie voor de kinderen uit Vinkeveen en Wilnis er alweer bijna op
zit. De afgelopen zes vakantieweken
genoten kinderen bij De Klimboom,
stichting voor kinderopvang, buitenschoolse opvanglocaties in Vinkeveen en Wilnis volop. Om de kinderen een fijn zomergevoel te geven
zijn leuke en verassende uitstapjes
en activiteiten georganiseerd.
Omdat het thema deze zomer
“Olympische Spelen” was zijn er
natuurlijk een paar kinderen in het
echte Olympisch Stadion in Amsterdam geweest. De kinderen zijn
een paar keer naar het superspeelspoor in Maarssen geweest. Dit is
een grote speeltuin waar je heerlijk
kan klimmen en met een vlot over
het water kan. Op het programma
stond ook een middagje naar de
kinderboerderij “Boerenvreugd” in
Aalsmeer. En niet te vergeten het
Amsterdamse bos en het fantastische vogel-paradijs Avifauna. Er zijn
ook kinderen mee geweest op een
echt avontuur bij Botshol. Lekker

varen en veel leren over de natuur!
Naast de spannende uitstapjes waren op de locaties meerdere activiteiten aangeboden in het Olympisch thema zoals fietstocht, skeeleren, sportwedstrijden, basketballen,
tafeltenniswedstrijden of schat van
oranje zoeken.
Ondanks het feit dat het niet altijd
optimaal zomerweer was, hebben
we toch veel waterpret gehad. Gezwommen op verschillende plekken
en op de locaties zelf in zwembadjes en onder sproeier gespeeld.
De laatste week van de zomervakantie sloten we af met een zomerfeest op de locatie in Wilnis. Mede
dankzij het Rabobank Dichtbijfonds
konden we een groot springkussen
regelen. Zo stond er op maandagochtend al om 8.00 uur een lange
stormbaan van 15 meter klaar voor
de kinderen. Een hele leuke verrassing natuurlijk! En een gezellige afsluiting van zes zomervakantieweken bij De Klimboom, locaties in
Vinkeveen en Wilnis.
De Klimboom wenst alle kinderen
weer heel veel succes en plezier in
het nieuwe schooljaar!!
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feningen en (bal)spel. En u kunt
overal in De Ronde Venen terecht:
De Hoef: De Springbok, donderdag
van 19.00-20.00 uur. Mijdrecht: De
Phoenix, dinsdag van 12.30-13.30
uur. Vinkeveen: De Boei, woensdag
van 13.30-14.30 uur. Wilnis: Willisstee, maandag van 18.30-19.30 uur
Bowlen
Bowlen is niet alleen gezellig, maar
ook een goede vorm van bewegen. De spelregels zijn niet moeilijk
en de ballen zijn er in verschillende gewichten. De proeflessen zijn
in de Bowling, Ontspanningsweg 1
in Mijdrecht op dinsdag 15.00-17.00
uur. Een gezellige middag is gegarandeerd!

Bewegen is goed voor u

Doe mee met de proeflessen
van Spel en Sport DRV
Regio - Het nieuwe seizoen komt er
weer aan, en mogelijk heeft ook u
het goede voornemen opgevat om
meer te bewegen. Elke dag wandelen, fietsen, of naar de sportschool,
we weten dat het goed voor ons is,
maar toch valt het niet mee om het
ook te doen.
Spel en Sport De Ronde Venen kan
u helpen om meer te bewegen en
dat ook vol te houden. Waarom?
Omdat samen sporten stimuleert,
het is niet alleen goed voor u, maar

ook nog gezellig. Je slaat niet zo
gauw een weekje over. “Je komt er
meestal met een lach op je gezicht
vandaan. Lekker gesport met z’n allen, nog even onder de koffie napraten, het doet je goed.”, aldus een
deelnemer aan een van de sportiefgroepen.
Soorten proeflessen
Het seizoen loopt van september tot
en met mei. Maar in het kader van
de zomeractie Gezond in Beweging

van de gemeente De Ronde Venen
kunt u vanaf september ook kiezen
voor een korte kennismaking 6 lessen. Een mooie gelegenheid om uit
te proberen of zo’n uurtje sporten in
de week iets voor u is.
Spel en Sport biedt u de
volgende mogelijkheden:
Sportiefgroepen
In deze lessen verbetert u uw conditie, kracht en lenigheid door een
combinatie van allerlei soorten oe-

Bewegen op muziek
Bewegen is altijd goed, en bewegen
op muziek is nog leuker. Bij Spel en
Sport kunt u meedoen aan Werelddansen, Line Dance en Swing en
Sport. Oefenen met kring- en parendansen uit de hele wereld, in
een lijn dezelfde danspassen in dezelfde richting uitvoeren (u moet
wel het verschil tussen links en
rechts weten!), of een pittige workout op bekende muziek, komt u
eens meedoen en bekijken of het
iets voor u is. Werelddansen: Wilnis,
Driehuiszaal, Burg. Padmosweg 27,
maandag van 10.45-12.00 uur. Line Dance: Wilnis, Willisstee, maandag van 14.00-15.30 uur. Swing en
Sport: Wilnis, Willisstee, maandag
van 9.00 tot 10.00 uur
Badminton
Iedereen kent badminton en de
meeste mensen vinden het ook leuk
om eens zo’n shuttletje te slaan.
Doet u dit regelmatig, dan is het
ook nog eens goed voor uw conditie. De proeflessen zijn in de Willisstee in Wilnis op woensdag van
13.30-15.30 uur. Doe uzelf een plezier, maak een keus en schrijf u in
voor een of meer proeflessen!
Weet u nu al, dat u het hele seizoen
wilt sporten bij Spel en Sport, kijk
dan op www.spelensportdrv.nl voor
een overzicht van alle mogelijkheden, of bel 06 2191 83 53.

Ruime zege in derby vol
kaarten
Regio - De wedstrijd tussen Argon en CSW werd op het veld voor
een groot deel inderdaad de derby, waar van te voren op gerekend
was. Scheidsrechter van Etten trok
in totaal negen gele kaarten, waarbij
hij ook nog twee maal rood toonde,
omdat de ontvanger al eerder geel
had gezien.
CSW toonde van meet af aan niet
direct de intentie om tot goed voetbal te komen, de stevige overtreding
werd meer gehanteerd. Maar ondanks dat weerwerk wist Argon in
de openingsfase meerdere mogelijkheden uit te spelen, maar doelman Dirven wist een klein kwartier

de schade te beperken. Toen echter was het Jorn van Lunteren, die
de bal uit een vrije trap van Nicolai
Verbiest tegen de paal tikte en zelf
in de rebound het snelste reageerde door de bal met een halve omhaal toch achter de Wilnisse doelman te werken voor de 1-0. In het
vervolg van de eerste helft bleef het
beeld ongewijzigd, een aantal overtredingen, gevolgd door kaarten en
ook na het tweede kwartier werd er
gescoord door Argon. Ditmaal was
het verdediger Dennis Filippo, die
na een hoekschop van Houssain el
Zeryouh de bal in twee instanties
achter doelman Dirven wist te wer-

Ton Duivenvoorde en
Leo v. d. Sluis winnaars
Regio - Zaterdag was de laatste
vlucht van de jonge duiven competitie, deze competitie moest worden
uitgevochten door Ton Duivenvoorde uit De Hoef en Leo v.d. Sluis uit
Uithoorn.
Deze twee heren hebben tot en met
de laatste vlucht gestreden om het
jonge duiven kampioenschap. Het
werd uiteindelijk Ton Duivenvoorde
die met het kampioenschap aan de
haal ging. De duiven moesten deze laatste vlucht gelost worden in
het Franse Soissons, voor de duiven ongeveer 338 kilometer. De duiven werden om 8.15 uur gelost met
een zuidoosten wind en flink warm
weer. Het werd Ton Duivenvoorde
die de eerste klokte om 11.50 uur op
slechts een paar seconden gevolgd
door Comb. Verweij-Castricum uit
Mijdrecht. Hans Half uit Amstelhoek
werd deze vlucht derde. Hans zijn
duif de 970 bleek na acht vluchten
de meeste punten bij elkaar gevlo-

gen te hebben en mocht zich daardoor duifkampioen jong te noemen.
De andere vlucht was de tweede vlucht van de natour competitie,
deze werd met overmacht gewonnen door Leo v.d. Sluis uit Uithoorn.
Deze schonk de bloemen aan oud
clublid en plaatsgenoot Wim Könst
van wie hij de winnende duif gehad
heeft toen Wim, om gezondheidsredenen, noodgedwongen met zijn
mooie hobby moest stoppen. Tweede deze vlucht werd Ron den Boer
uit Uithoorn en derde werd Martin
v.d. Hoorn eveneens uit Uithoorn.
De uitslagen
Soissons
1 Ton Duivenvoorde, De Hoef
2 Comb. Verweij Castricum,
Mijdrecht
3 Hans Half, Amstelhoek
Meer
1 Leo v.d. Sluis, Uithoorn
2 Ron den Boer, Uithoorn
3 Martin v.d. Hoort, Uithoorn

Met zomerbridge warmdraaien voor competitie
Regio - Het bridgeseizoen kondigt
zich aan, goed te merken aan de
grote deelname van veertig paren
die door de toch nog ingevallen zomer zich goed warm konden lopen.
In de A-lijn behaalden nu Marja &
Kees Mooij de overwinning met een
totaal van 62,85%, gevolgd door
Truus Groot & Jenny Tonge als tweede met 57,99%. De eer van Bridgevereniging De Legmeer werd hoog
gehouden door Joop van Delft & Cobie Bruine de Bruin die met 55,56%
op de derde plaats uitkwamen met
een kleine voorsprong op Elly Degenaars & Ans Bruggeman en Rie
Sudmeijer & Wies Gloudemans, die
als vierde en vijfde 55,21 en 54,51%
verzamelden. In de B- lijn trokken
Doretta Suppan & Joke de Wit met
61,25% als eerste de aandacht. Ook
Rina Klinkhamer & Ada Keur deden
het als tweede met 57,08% uiteraard
dus keurig. Heleen & Mees van der
Roest herstelden zich als derde met
55,83% volledig van de misser van
een week daarvoor en dat was niet
een ieder gegeven!
Vierde
De vierde plek was voor Bep Schu-

macher & Dirk Klinkhamer met
54,17% en Anja de Kruijf & Rob Bakker sloten hun zomerbridge avontuur knap af met 53,33% als vijfde. In de C- lijn een overdonderend
optreden van de nestor van deze
avond, Lous Bakker. Lous presteerde het om met Hans Elias de eerste plaats weg te kapen met 61,46%.
De vliegende equipe Marianne &
Huub Kamp, die zo menige avond
een stilzit voorkwamen en daarvoor
onze grote dank verdienen, kregen
loon naar werken met 60,07% als
tweede. Corrie Olijhoek & Rie Bezuijen kwamen nu netjes boven de
vijftig als derde met 55,90% en dat
gold ook voor Tineke Schreurs &
René de Jong en Ria van Zuylen &
Bep Verleun die op 55,21 en 54,51%
uitkwamen. Wilt u zich ook opwarmen, bezoek dan de twee laatste zomerbridgeavonden voor 5 euro per
paar van Bridgevereniging De Legmeer. Op woensdagavond vanaf
19.45 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg. Inschrijven per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297 567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal.

Zaterdag start Argon
G-toernooi
Regio - Een toernooi, wat we vernoemd hebben naar de in 2010
overleden G-coach Frits Hennipman. Ook nu hebben zich weer 16
teams aangemeld afkomstig uit alle
hoeken van ons land.
Regio - Zoals ieder jaar wordt ook
nu weer het Argon KNVB G-toernooi georganiseerd op de laatste zaterdag van augustus bij Argon aan de hoofdweg. Er wordt gespeeld in 4 poules waarin onderling wordt uitgemaakt wie de sterkste is. ’s Middags vindt dan de confrontatie in de kruisfinales plaats.
Een groot en kleurrijk evenement

waarmee we om 10:00 beginnen en
waarbij in totaal 270 mensen bij betrokken zullen zijn. Een dag die niet
mogelijk zou zijn geweest zonder de
belangeloze hulp van onze gewaardeerde Sponsors Rabobank, Expert,
Ronald van Eijk, Reurings Beheer,
Tuincentrum De Huifkar en de Smilde Bakery. Ook een woord van dank
voor al die vrijwilligers die deze dag
mogelijk maken.
U bent aanstaande zaterdag van
harte welkom op ons G-toernooi.
Indien de weergoden ons gunstig gezind zijn kan niets meer een
prachtige dag in de weg staan.

Bridgevereniging “De Ronde
Venen” zoekt nieuwe leden

ken. Kort na deze treffer pakte verdediger Plak met een overduidelijke
overtreding zijn tweede gele kaart,
zodat CSW nog een klein uur met
een man minder verder moesten.
Het werd er zeker niet eenvoudiger
op voor hen, maar op slag van rust
slaagde van Vuuren er met een vrije
trap van net buiten het strafschopgebied in, om de bal in het net achter Romero Antonioli te plaatsen,
waardoor de rust met 2-1 werd ingegaan. Ook na rust startte Argon
als de betere ploeg, maar nadat Patrick Lokken niet voor het eerst zijn
inzet van het lichaam van doelman
Dirven terug zag ketsen, hadden de
Argonauten in de volgende minuut
de volle medewerking van de nieuwe Wilnisse sluitpost, die de bal na
een vrije trap van Nicolai Verbiest
op een zeer knullige manier door
de handen liet glippen en zo de 3-1
aan liet tekenen. Nog voor het eerste uur verstreken was, stond de teller al op 5, eerst wist Rob Overvliet
te profiteren van wanorde in de defensie na een hoekschop en even
later kopte Patrick Lokken de bal diagonaal langs de keeper na de zoveelste vrije trap. De frustratie sloeg
toe bij van Vuuren, die binnen enkele minuten in botsing kwam met
de leidsman en als tweede gast ver-

vroegd de kleedkamer op kon zoeken. In het resterende deel van de
wedstrijd liet Argon via Dion Gerritsen, Jorn van Lunteren en Vincent Verheul nog enkele riante mogelijkheden onbenut om de score verder op te voeren. Ongelukkigerwijs eindigde ook de thuisploeg
de wedstrijd met negen man, maar
dit ten gevolge van blessures: Samir Jebbar was net ingevallen, toen
hij ongelukkig ten val kwam en een
schouderblessure opliep, terwijl
Houssain el Zeryouh het tempo en
de hitte moest bekopen met krampverschijnselen, die hem noopten om
7 minuten voor tijd de kant op te
zoeken.
Gezien de hitte, de stand en het
aantal overblijvende deelnemers
zag scheidsrechter van Etten geen
enkele reden om tijd bij te trekken, een beslissing die hem in dank
werd afgenomen.
Dinsdag zal Argon in de uitwedstrijd bij IJsselmeervogels in het kader van de KNVB beker een tegenstander van geheel ander niveau tegenover zich mogen verwachten,
waarna volgende week zondag bij
De Dijk in Amsterdam geprobeerd
zal moeten worden om de volgende
ronde in de districtsbeker te halen.n
(foto’s: sportinbeeld.com)

Regio - Als gevolg van een afname
van het aantal leden van de vereniging, zijn nieuwe leden (zowel beginnende als ervaren bridgers) bij
de vereniging van harte welkom.
In de vereniging wordt inmiddels reeds 24 jaar in een ontspannen sfeer in competitieverband gespeeld. De dinsdagavond (aanvang
om 8 uur) is de vaste speelavond in
een zaal van de Meijert te Mijdrecht.
De uitslag van elke speelavond vindt
direct na afloop van de laatste spelronde plaats. Heeft u belangstelling
om in het nieuwe seizoen bij onze
vereniging te komen bridgen, kom

dan om de sfeer te proeven zonder
enige verplichting eens een avond
meespelen.
Wilt u thuis met kennissen spelen,
dan heeft de vereniging ook bridgekoffers (set van 24 voorgestoken
spellen met materiaal) beschikbaar,
welke tegen geringe kosten geleend
kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmelding om een avond vrijblijvend
mee te spelen kunt u bellen met
Theo van Nes, tel 0297-593618. Na
een aantal avonden meegespeeld te
hebben kunt u dan beslissen of u lid
van de vereniging wilt worden.

Zeer geslaagde pupillenweek bij De Vinken
Regio - Van maandag 13 tot en
met donderdag 16 augustus was er
weer een pupillenkangaroe-week
bij korfbalvereniging De Vinken. Iedere morgen trainden en speelden
er 30 kinderen op het Vinkenveld. In
de middag deden ze een gezamenlijk spannend spel. Zo moesten ze
personeel voor het kasteel van koning Mul zoeken. Koning Mul kwam
uit een onbekend land hier ver vandaan. De zoektocht ging goed, maar
ze moesten oppassen voor een spion die de zoektocht naar het personeel van koning Mul wilde saboteren. Gelukkig lukte hem dat niet en
konden ze koning Mul blij maken
met nieuw personeel.
Ook werden de kinderen ‘geteisterd’
door een vreemde gemene bacterie die in de limonade zat. Iedereen
kreeg spontaan rode vlekken op

zijn of haar hoofd. De boebelziekte. Door opdrachten goed uit te voeren verdwenen de vlekken weer éen
voor éen. De bacteriën wisten ze uit
te schakelen en te verslaan door ze
te bestoken met waterballonnen.
Ook gingen ze als mijnwerkers op
zoek naar goud en zilver wat rond
de kantine te vinden was. Na deze tocht mochten ze spetteren in
het koude water en deden ze trefbal met sponsen. Helaas waren deze gezellige week te snel voorbij. De
leiding (Nele, Wies, Robin, Emese,
Mirjam, Mike, Jorn, Jelle, Kevin, Gideon, Pascal, Johan, Levi en hoofdleiding Dorien, Nelly, Cora en Anjo)
willen de kinderen bedanken voor
deze te gekke week. Als het aan de
leiding ligt zien ze jullie volgend jaar
weer.
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Mai Xun van Doorn, Aileen de Jong,
Finn Colly, Chantal van Dam, Nicole
van Dam, Renske de Vries, Jay Kleeman, Jilles en Riekus Kragten.
Bijzondere bevordering
Vanwege een bijzonder goed examen is Joshua Bakker bevorderd tot
gele band. Joshua liet een bijzonder goed examen zien. Joshua wist
de eerste stijlvorm( Taegeuk il Jang)
moeiteloos te lopen zonder fouten!
Groene band
Abel Bulthuis is geslaagd voor groene band. Abel wist ook een goed
examen af te leggen en was dan
ook erg blij met zijn groene band.

Een nieuw seizoen bij
Sabum Taekwondo
Regio - De zomervakantie is weer
bijna voorbij. Zo ook bij Sabum Taekwondo. Voor de vakantie hebben
de leden van Sabum Taekwondo
examen gedaan voor hun volgende band. Ook bij deze Koreaanse
verdedigingssport moeten de leerlingen aantonen dat zij voldoen-

de hebben opgestoken van de lessen. Dat er hard gewerkt is, bleek
wel, want iedereen is geslaagd. Het
nieuwe lesjaar wordt dus door iedereen straks begonnen met een
gloednieuwe band om zijn of haar
middel. Hieronder kunt u lezen wie
welke band behaalde.

Kinderen:
Voor gele slip is geslaagd: Freek Hage. Freek wist een prima examen af
te leggen ondanks dat freek nog
maar kort Taekwondo beoefend.
Voor gele band: Favian Frediansyah,
Jaïro Pont, Veerle de Vocht, Charlot
Diaz van de Bogaard, Job Griffioen,

Blauwe band
Sem Balvert, Nick Kalkhoven en
Bryan Catsburg deden examen voor
de blauwe band. Deze examens zijn
een stuk zwaarder en er wordt dan
ook meer van de deelnemers verwacht.
Deze drie heren hebben een zeer
goed examen laten zien. Er wordt
vooral gekeken naar de techniek,
uitvoering, balans en kracht.
Naarmate de kleur van de band
donkerder wordt, zal er ook meer
gevraagd worden van de Taekwondoka’s. Dit betekent dat het examen
ook een stuk zwaarder word.
Volwassenen:
Gele slip: Berry Boetekees.
Gele band: Pepe Pont, Arjan de
Graaf, Mitch de Jong.

Multi’s in Top-10 Eredivisie

Menno Koolhaas verrast
op NK Triathlon
Regio - In de vierde wedstrijd in de
Lotto Eredivisie Triathlon heeft het
herenteam van het Oceanus/Multi
Triathlon Team zich in de top-10 van
het teamklassement weten te nestelen. In Veenendaal, waar het NK
olympische afstand werd gehouden,
behaalde de vier Multiheren samen
een zesde plek. Het damesteam eindigde in het klassement als achtste
team. Carla van Rooijen wist eerder
die week op de loodzware hele triatlon van Embrun een hele knappe
vijfde plek te noteren.
Het Nederlands kampioenschap
olympische afstand (1500 meter
zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen) in Veenendaal was een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie
Triathlon. In deze competitie strijden 22 herenteams en 13 damesteam het tegen elkaar op. De opgetelde individuele posities vormen
het teamklassement. Het herenteam werd in Veenendaal gevormd
door oud-olympiër Sander Berk,
meervoudig Ironmanwinnaar Frank
Heldoorn, Henk van Laar en junior
Menno Koolhaas.
De pas 16-jarige Koolhaas uit Amstelveen was de verrassingstroef
van het team. Hij kwam voor een
achtervolgend peloton uit het water, zodat hij met teamgenoot Sander Berk op de fiets sprong. Op de
fiets handhaafden de twee Multi’s
zich goed in de groep.
Het verschil met de kopgroep bleef
zo’n twee minuten. In het afsluitende looponderdeel, waar de hitte goed voelbaar was, liep Berk nog
goed naar voren. Met een eindtijd
van 1:56:45 uur finishte hij op een
13e plaats. Menno Koolhaas eindigde ook nog heel knap binnen de
twee uur. Hij finishte zijn eerste NK
olympische afstand tussen de senioren op een 22 plaats.

Comeback
Frank Heldoorn bewees in Veenendaal klaar te zijn voor een comeback. De man van de lange adem
zat na het zwemmen in een goede
groep, waarin hij zich kon sparen
voor het lopen. Na het fietsen lag hij
nog 34ste, maar met een ijzersterk
looponderdeel liep hij naar een
26ste plaats. Henk van Laar uit Uithoorn finishte met een goed fietsonderdeel in 2:22:31 als 90ste. In de
tussenstand is het herenteam door
de gezamenlijke teamprestatie (6e
in het klassement) een paar plekken
gestegen naar de negende plaats.
Bij de dames werd het Oceanus/
Multi Triathlon Team gevormd door
Annika Fangmann, Diana Gorter
en Marit Plat. Annika Fangmann en
Marit Plat kwamen tegelijk uit het
water. Fangmann wisselde net iets
sneller en kwam zo in een groepje
terecht. Marit Plat miste net de aansluiting met dat groepje, maar kwam
in een ander kleiner groepje. Diana Gorter reed het volledige fietsonderdeel in haar eentje, maar kon
toch een goed tempo blijven voeren. Na een zwaar looponderdeel finishte Fangmann in 2:20:23 uur als
15e op het NK (13e in de Eredivisie). Haar teamgenote was tijdens
het looponderdeel aan hun opmars
begonnen en finishte maar een half
minuutje achter Fangmann. Plat had
het zwaar tijdens het lopen en finishte uiteindelijk in 2:50:38 uur als
35ste dame. In de Eredivisie stand
waren de drie dames samen goed
voor een achtste plek in het klassement. In de tussenstand staan de
dames nu ook achtste.
Embrunman
Multi-triatlete Carla van Rooijen
deed vorige week mee aan de loodzware Embrunman. Deze hele tria-

Doe ook mee met de
Dorpsloop Aalsmeer!
Regio - Op dinsdag 4 september organiseert atletiekvereniging
Aalsmeer de vernieuwde Dorpsloop
met medewerking van Eveleens
Sanitair/C. van de Lagemaat. Er

wordt dit jaar een geheel nieuwe
route gelopen met start en finish op
de Atletiekbaan aan de Sportlaan in
Aalsmeer. De route doet natuurlijk
het dorp aan, maar is een stuk rus-

Beleef het mee op de
kunstbeurs in Aalsmeer
Regio - De tweede editie van de
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen wordt gehouden van vrijdag 31
augustus tot en met zondag 2 september 2012. De eerste beurs werd
door bezoekers en kunstenaars erg
gewaardeerd en was zeer succesvol. De beurs is nu nog groter dan
vorig jaar, met vele nieuwe kunstenaars en galeries en meer activiteiten voor liefhebbers van kunst en
cultuur.
Kunstveiling
Bezoekers kunnen bieden op kunstwerken, waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat. Op vrijdagavond
31 augustus vanaf 19.00 uur wordt
deze veiling georganiseerd door de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) en het Kwakels Veilingcomité. De veilingmeesters brengen onder meer mooie zeefdrukken van de
onlangs overleden Ger Lataster onder de hamer en ook werken van
plaatselijke kunstenaars. Mevrouw
Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn, en de heer Litjens, burgemeester van Aalsmeer, zullen de
veilingmeester bijstaan. Op de website staat informatie over de te veilen werken.
Portretactie
Janneke Viegers is een portrettiste
pur sang. Zij maakt met snelle, directe toetsen in ongeveer twintig
minuten een expressief, gelijkend
portret. Bezoekers kunnen voor
100,- zichzelf, een kind of een geliefde in olieverf laten vereeuwigen.
Voor deze speedpainting kan men
zich opgeven via kunstbeurs@aandewesteinderplassen.nl of bij binnenkomst op de beurs. Ook is er een
leuke actie: tijdens de beursdagen
krijgen enkele bezoekers het aanbod zich gratis door Janneke Viegers te laten portretteren.
Demonstraties
bloemsierkunst
Aalsmeer en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
hier gevestigde Boerma Instituut is
de enige particuliere bloemschikschool in Nederland en de enige
‘International Floral Design School’,

waar professionele bloemschikopleidingen gegeven worden. Dit Instituut en de Ikebana Vereniging, die
de schoonheid en harmonie van de
Japanse bloemschikkunst promoot,
geven gedurende de hele beurs
workshops en demonstraties. Voor
aanvangstijden kan men kijken op
de website.
Art Talentstand
De beursorganisatie geeft nieuw
kunstenaarstalent een kans om te
exposeren. Deze talenten zijn op
een unieke wijze getraceerd middels
een Facebook Talent Scout. Honderden kunstenaars hebben hun werk
via dit social medium ingezonden,
waar het publiek vervolgens op kon
stemmen. De geselecteerde werken
zijn te bezichtigen en te koop in de
speciale Art Talentstand.
Verloting kunstcheque ter
waarde van 1000 euro
Galerie Sous-Terre, grondlegger van
de kunstbeurs, stelt een bij haar te
besteden kunstcheque ter waarde van 1000 euro beschikbaar. Bezoekers die bij binnenkomst op
de beurs hun adresgegevens en
email invullen maken kans op deze
cheque. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Vuurwerk
Zaterdagavond 1 september vindt
het spectaculaire evenement ‘Vuur
en licht op het water’ plaats. Een
stoet prachtig verlichte boten vaart
over de plassen en gaat rond 22.15
uur voor anker bij de watertoren in
Aalsmeer. Aansluitend is er om 23.00
uur een spetterende vuurwerkshow
vanaf een ponton op het water. Het
beursgebouw van de kunstbeurs
bevindt zich pal achter de watertoren. Vanuit de beeldentuin en het
dakterras is het uitzicht op dit evenement magnifiek. Voor deze gelegenheid wordt op het beursterrein een ‘vuurwerkborrel’ georganiseerd. Een champagnebar en fingerfood maken het feest compleet.
Bezoek aan de kunstbeurs is vanaf 20.00 uur gratis. Voor meer info:
www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

Getuigen gezocht van
brandstichting
Mijdrecht - Op de Gouwenstraat
zijn in de nacht van zondag 19 op
maandag 20 augustus twee auto’s uitgebrand. Een derde auto liep
brandschade op.
Rond 02.00 uur kreeg de politie en
melding van de brand. Toen agenten arriveerden, stonden de auto’s
al in lichterlaaie. De brandweer kon
niet voorkomen dat de auto’s volledig uitbranden. Omwonenden hadden een klap gehoord en zagen di-

thlon over de afstand 3,8 km zwemmen, 188 km fietsen en 42 km lopen
staat te boek als de zwaarste triathlon. Vooral het fietsonderdeel met
onder andere de beklimming van
de Alpenreus de Col d’Izoard maakt
deze wedstrijd erg zwaar.
Daar kwam ook nog eens de hitte als verzwarende factor bij. De
Aalsmeerse voelde zich helemaal in
haar element in het Alpendecor. Na
het fietsonderdeel, wat ze als ne-

gende dame beëindigde, had ze nog
genoeg energie over voor een sterk
looponderdeel. Tijdens de afsluitende marathon, die ook niet over een
vlak parcours ging, liep ze door naar
de zesde plek. Toen ze ook de zesde
dame inhaalde stoomde ze als vijfde dame door naar de finish. Haar
eindtijd van 12:19:38 gaf ook wel
aan hoe zwaar het was geweest.
Haar teamgenoten van het Multi Triathlon Team zijn dan ook erg trots
op deze bijzondere prestatie.

tiger en vooral verkeersluwer dan
voorgaande edities. Er kan gekozen worden uit een 5 km of 10 km
loop en voor de kinderen is er een
kidsrun van 1 km. Omdat het evenement doordeweeks is, wordt er ‘s
avonds gelopen. De kidsrun wordt
om 19.00 uur gestart. Daarna wordt
rond 19.30 uur het startschot voor
de 5 km en 10 km gegeven. Eerder
komen is raadzaam, om in te schrijven, alvast warm te lopen of om wat
te drinken in de gezellige kantine. Het complex is geopend vanaf
18.00 uur. De atletiekbaan is te vinden aan de Sportlaan 43a en kleedkamers met douches zijn aanwezig.

Inschrijven
De kosten van de Dorpsloop zijn:
1,00 voor de kidsrun, 4,50 voor de
5 km en 5,50 voor de 10 kilometer.
Doe jij ook mee? Schrijf je dan direct in voor deze leuke loop!
Online inschrijven is t/m 1 september mogelijk, op 4 september kan
dit ook nog bij de atletiekvereniging. De organisatie moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk online
in te schrijven en op de dag zelf een
uitdraai van deze inschrijving mee
te nemen.
Alle informatie vind je op de website www.dorpsloop-aalsmeer.nl of
www.avaalsmeer.nl.

Open Herfsttoernooi 2012
Regio - Traditiegetrouw zal Tennisvereniging Wilnis vanaf 14 september gedurende een aantal weekenden het Herfsttoernooi organiseren.
Naast leden van Tennisvereniging
Wilnis zijn ook leden van andere
verenigingen van harte welkom om
aan dit oergezellige toernooi deel te
nemen.
Er wordt in poules van 5 of 6 dubbels gespeeld, in de onderdelen:
damesdubbel, herendubbel en ge-

mengddubbel. Speelt u nog niet zo
lang, schroom niet, want de poules
worden op sterkte ingedeeld.
Voor nadere informatie kijk op www.
tvwilnis.nl of via link :
http://www.toernooiklapper.nl/inschrijven/inschrijfformulier/herfst2012/?fik=ZBDJDI37&jaar=2012
Sluitingsdatum voor inschrijving is 2
september 2012.
U kunt ook een email sturen naar
:technischecommissie@tvwilnis.nl

rect daarop vuur. Vlakbij de auto’s
zagen zij drie jongens staan met
mountainbikes. Een van hen had
een witte fiets en droeg een grijze
of lichtblauwe polo. Een van de jongens sprak een vreemde taal, mogelijk Pools.
Getuigen die meer weten, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie van het district Rijn & Venen, 0900 – 88 44. Anoniem melden
kan ook via 0800 – 7000.

Wie jarig is, trakteert!
Regio - In het kader van het 75-jarig bestaan, bood LR en PC De Ronde Venen haar leden een schriktraining aan. De training vond plaats op
zondag 19 augustus, op één van de
heetste dagen van dit jaar.
De dag begon om 9.00 uur met het
opbouwen en eindigde om 16.00
uur. 24 Deelnemers gingen in 3
ploegen, zo’n 1.5 uur aan de slag
met hun paard. Het was een spannend avontuur, zowel voor de ruiter als het paard. Wat staat ons te
wachten ?
Stapje voor stapje werd alles opgebouwd. Door een vliegengordijn,
dat steeds meet een gordijn werd.
Lopen langs en later over een zeil.
Een opblaaszuil, die toch wel heel
erg heen en wee bewoog. Wist u dat
plastic flessen heel veel lawaai maken als je er overheen loopt ? en wat
dacht u van een bladblazer, veel la-

waai maar met het warme weer een
heerlijke airco. Na een enkele aarzeling werd er gezocht naar rare geluiden. Een ratel en een toeter. Reuze eng waren de paraplu’s die open
en dicht geklapt werden. Een kliko
langs het parcours, raar ding is dat,
ging die ook nog open den dicht.
Na alle spannende dingen even tijd
voor ontspanning. Paardenvoetbal
met een bal van 1.30 m. hoog. Als
slotstuk een heus rookgordijn, daar
loop je niet zomaar in. Je ziet geen
hand voor ogen.
Wij mogen terug kijken op een geslaagde dag, met vooral positieve
reacties.
De volgende evenementen die wij
organiseren zijn officiële K.N.H.S.
dressuurwedstrijden. Deze vinden
plaats op zondag 23 september en
zondag 21 oktober bij Lucky Stable
in Mijdrecht. Inschrijven kan via de
website : www.lrpcderondevenen.nl
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Qui Vive Hockey en Maas Auto Groep
breiden samenwerking verder uit!

Training Veenland
volleybal begint weer!

60+ wielrenners UWTC actief
Regio - Donderdag was Guus
Zantingh als enige UWTC renners naar het Brakel afgereisd om
daar te starten bij de 60+ veteranen. Het was na een lange afwezigheid, door een zware valpartij eind
mei, voor Guus Zantingh weer zijn
eerste wedstrijd. Vanaf het startschot werd er een hoog tempo gereden, maar het duurde tot halverwege de wedstrijd dat er twee renners konden ontsnappen met daarbij de kampioen van Nederland Gijs
Nederlof. De wedstrijd werd gewonnen door Gijs Nederlof uit Kamerik. Guus Zantingh spurtte naar
een 10e plaats en kon op een goe-

de wedstrijd terug kijken. De afgelopen week was erin Nieuwegein,
in de wijk Galecop, een wielerweek
voor jong en oud. Waarbij er voor
de veteranen 60+ twee wedstrijden te verrijden waren. Op dinsdag
14 augustus stonden de UWTC renners Leen Blom, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh aan de start van
de eerste wedstrijd. Na 40 minuten
koers konden er pas 2 renners uit
het peloton ontsnappen voor die tijd
was het niemand geluk een vlucht
poging te ondernemen. De beide
renners, Gijs Nederhof en Hans van
Bavel namen en voorsprong van 35
seconden en werden niet meer ach-

terhaald. Met nog 3 ronden te gaan
ontsnapte nog eens 3 renners en
deze wisten het peloton voor te blijven. De wedstrijd werd gewonnen
door de Kampioen van Nederland,
bij de 60+ veteranen, Gijs Nedelhof
uit Kamerik voor Hans van Bavel uit
Sint Anthonis.
Guus Zantingh spurtte zich naar
een 12e plaats, Leen Blom en Theo
Oudshoorn eindigde in het peloton.
Vrijdag 16 augustus waren de
UWTC renners Leen Blom en Guus
Zantingh weer van de partij bij de
veteranen 60+. Vanaf de start werd
een hoog tempo aangehouden wat

Regio - Afgelopen woensdag hebben Ronald Maas en Marcel Verkleij van Maas Auto Groep bij hockeyclub Qui Vive vier nieuwe Volkswagens overhandigd. Het team Heren 1 gaat dit seizoen met twee VW
Polo’s, met de zuinige bluemotion
techniek rijden en Dames 1 krijgt
de beschikking over twee nieuwe
VW Up’s. De heren beginnen hun
competitie op 2 september met een
mooie thuiswedstrijd tegen KleinZwitserland en naast het feit dat
dit een aantrekkelijke wedstrijd belooft te worden kunt u ook de nieuwe auto’s komen bewonderen. De
eerste thuiswedstrijd van de dames
zal zijn op 16 september tegen Xenios.
De heren en dames van
Qui Vive zijn enorm blij met de samenwerking met Maas Auto Groep
en vertrouwen er op dat mede hierdoor het seizoen geweldig zal gaan
verlopen.

Regio - Op donderdag 23 augustus om 20h30 is de eerste training
in de Willisstee in Wilnis. Voor het
nieuwe seizoen zijn alle teams in
nieuwe shirts gehesen door nieuwe sponsoren: Sponsor van Heren 1 is Flynth Accounts – Adviseurs en Accountants. Sponsor
van Heren 2 is Greenfielt Studios –
Design&Systeembeheer. Sponsor
van Dames 1 is Autobedrijf Peek. De
selectie van de drie teams is enigszins ingekrompen. Daarom is er
plaats voor nieuwe spelers! Ben je
17 jaar of ouder, heb je enige volleybal-ervaring en heb je zin om in Wilnis te komen spelen? Meld je dan
bij ons aan als nieuw lid. Uiteraard
mag je het ook eerst komen proberen op onze trainingsavonden in de
Willisstee. Neem gerust een vriend
of vriendin mee! De trainingen zijn
iedere donderdagavond van 20.30
tot 22.00 uur. Voor meer informatie:
volleybal@veenland.nl

als gevolg had dat er moeilijk te ontsnappen was uit het peloton. Het
duurde dan ook tot 5 ronde voor het
einde dat er 2 renners een kleine
voorsprong wisten te nemen op het
peloton en deze 2 renners werden
niet meer achterhaald. De wedstrijd
werd gewonnen door Piet Gruteke
uit Rotterdam voor Pieter Bakker uit
Haarlem. De beide UWTC renners
wisten zicht te klasseren, Leen Blom
werd 13e en Guus Zantingh 14e.
Op zondag 9 september wordt de
ronde van Uithoorn weer verreden
in Oude dorp en Thamerdal. Publiek
is van harte welkom om de renners
aan te moedigen. De wedstrijd begint om 10.30 uur met de 60+ renners, 12.00 uur sportklasse, 13.30
uur nieuwelingen en 15.00 uur amateurs/junioren.

Atlantis klaar voor competitie
Mijdrecht – De korfballers van Atlantis zijn weer druk bezig met de
start van de competitie. Afgelopen
week werden al de eerste oefenwedstrijden gespeeld en kon de selectie trots in hun nieuwe Rabobank
tenue spelen. Aan het eind van vorig seizoen werd bekend dat de Rabobank nog drie jaar doorgaat met
het sponsoren van de selectie van
Atlantis. Een mooi moment om weer
nieuwe wedstrijdshirts aan te schaffen. Afgelopen seizoen is de shirtcommissie binnen Atlantis druk bezig geweest met het zoeken naar
een nieuw ‘Atlantis’ shirt. Het zoeken was naar een shirt dat altijd
in productie blijft en dat een wat
meer eigentijdse uitstraling heeft.
De commissie is daar goed in geslaagd en er waren veel positieve
geluiden bij de eerste wedstrijden in
de nieuwe shirts. Elk team wat in de
komende jaren nieuwe shirts nodig
heeft, zal overstappen naar dit nieuwe shirt.
Shirts
Of het aan de shirts lag is niet bekend, maar de selectie van Atlantis kent een goede voorbereiding
op het nieuwe seizoen. Ondanks dat
er nog mensen op vakantie waren,

werden de eerste trainingen goed
bezocht en werd er gelijk hard getraind. Dit moet ook wel want iedereen wil graag een plekje in Atlantis 1 of Atlantis 2. Tijdens de oefenwedstrijden van afgelopen donderdag en de driekamp van zaterdag
werden tegen ploegen die in een
hogere klasse uitkomen positieve
uitslagen neergezet. De technische
staf bestaande uit Frits Bruijntjes,
Tamira Breedijk, Peter van der Wel
en Marijke Pauw kan dan ook zeer
tevreden zijn. De selectie, bestaande uit ervaren spelers en spelers die
net overkomen uit de A-jeugd, lijkt
dan ook helemaal klaar voor het
nieuwe seizoen. De laatste puntjes
op de i zullen komend weekend gezet worden, als de selectie op trainingsweekend naar Hardenberg
gaat.

Regio - Het eerste zondagelftal is
er niet in geslaagd om buurman
Aalsmeer in de eerste bekerronde
een nederlaag toe te brengen. Gelet op het vertoonde spel zou dit
wel hebben moeten gebeuren. Legmeervogels komt in de eerste 45
minuten dan wel door toedoen van
Robin Oussoren op een 1-0 voorsprong maar weet vervolgens deze voorsprong niet uit te bereiden.
Als er zich nu geen mogelijkheden
hebben voorgedaan dan zou dit lo-

gisch zijn. Maar als je in deze helft
vier maal, na goede aanvallen, alleen voor de doelman van Aalsmeer
komt te staan dan mag je toch best
daar minimaal een keer van score. En dan doe je het ook niet best.
Aalsmeer komt in de eerste helft
nauwelijks in de buurt van het door
Joey v.d.Wal verdedigde doel van
Legmeervogels.
Ook in de tweede 45 minuten is Legmeervogels de bovenliggende partij
en komt ook in deze helft weer di-

Wilnis - Afgelopen zaterdag vond
het traditionele beachvolleybaltoernooi weer plaats achter de feesttent
in Wilnis.
Organisator Michel Verbruggen had
16 teams weten te strikken die de
strijd aangingen voor eeuwige roem
een een prachtige beker.
8 teams bestreden elkaar in de recreanten poule en 8 teams bij de
professionals. Twee teams in de
professionele poule strijden al jaren
om een plekje bij de top 3, het team
“waterboys” en het team “voor de
bakker”. Ook deze keer ontmoetten
de teams elkaar in de halve finale,
waarbij “voor de bakker” een 20-15
achterstand wist om te buigen naar
een 22-20 winst en hiermee een finaleplek wist veilig te stellen. De fi-

verse malen alleen voor de doelman
van Aalsmeer en net als in de eerste helft weten de spelers van Legmeervogels niet tot score te komen.
Dan is er een ongeschreven wet in
het voetbal. Als je zelf niet scoort
uit vele mogelijkheden dan doet de
tegenstander dit wel. En deze wet
komt ook in dit duel tot uiting. Nu,
en dat mag zeker niet verzwegen
worden, wordt Aalsmeer daarbij wel
geholpen door de verdediging van
Legmeervogels. Eerst maakt doelman v.d. wal een enorme fout en
enkele minuten later laten zijn verdedigers zich wel erg makkelijk in
de leuren leggen en kan Aalsmeer
eenvoudig de achterstand ombouwen naar een voorsprong van 1-2.

Deze voorsprong voor aalsmeer kan
Legmeervogels niet meer ongedaan
maken en de eerste bekerwedstrijd
eindigt in een 1-2 nederlaag. Een
volkomen onnodige nederlaag. Er
resten Legmeervogels nog een 2-tal
bekerwedstrijden. Eerst op woensdagavond 22 augustus om 20.00 uur
uit tegen Roda’23 zaterdag 1 en op
zondag26 augustus om 16.30 uur uit
tegen United/DAVO in Haarlem.
De andere wedstrijd in deze poule
United/DAVO – Roda’23 is geëindigd in 3-3.
De stand in deze poule is dan:
1.Aalsmeer za.1.
1-3
2.Roda’23 za.1.
1-1
2.United/DAVO zo.1.
1-1
4. Legmeervogels zo.1
1-0

nalewedstrijd moest gespeeld worden tegen het teams “carins girls”
en voor het eerst in 7 jaar, wist “voor
de bakker” de 1e plaats te veroveren na een 21-16 winst. Groot was
de vreugde en trots werd er geposeerd voor de kampioensfoto. Na afloop van het toernooi was de kampioensbeker echter verdwenen, waarbij de verdenking meteen kwam te
liggen bij het team van de “waterboys” Niet onterecht, een uurtje later verscheen bijgaande foto op facebook, waar het team van de “waterboys” trots poseert met de “gestolen” beker. Gelukkig zagen de
volleyballers van “voor de bakker”
er de humor van in en konden beide teams ‘s-avonds in de tent er nog
hartelijk om lachen.

Hardlopen doe je zo!
Regio - Elk voor- en najaar start er
bij Amstelhof Running een 8-weekse loopclinic die als een pakket
wordt aangeboden. In deze 8 weken
vindt er wekelijks een gezamenlijke looptraining plaats onder leiding
van een atletiek unie gediplomeerde
hardlooptrainer. Tijdens de loopclinics wordt er gewerkt naar een gezamenlijk doel, namelijk een prestatieloop! De hardloopclinics van Amstelhof Running zijn inmiddels een
bekend fenomeen in de omgeving.
Ook al bestaat Amstelhof Running
nog niet zo lang, er zijn al 5 clinics
succesvol georganiseerd. Meer dan
300 lopers/loopsters hebben inmiddels een clinic met veel plezier volbracht. Mede door de jarenlange
ervaring van het team van trainers
zijn ook veel deelnemers na de clinic actief gebleven in de loopsport.
Vanuit de loopclinics zijn vaste loopgroepen ontstaan die wekelijks onder begeleiding met elkaar trainen.
Hoofdtrainer Willem van
Leeuwen vertelt:
Dat maakt het ook zo mooi, we kunnen de mensen ook na de loopclinics een vervolg bieden om te voorkomen dat ze het opgebouwde weer
verliezen. Ik heb al veel deelnemers
zien veranderen in hardloopmensen, dat zijn “gewone” mensen die
van hardlopen een manier van leven hebben gemaakt, ieder op zijn
of haar eigen niveau. Deze actieve leefstijl geeft mensen de gelegenheid in balans te blijven tijdens
onze hectische dagelijkse bezigheden. Hardlopen zorgt er niet alleen
voor dat je fysiek fitter wordt, ook
mentaal kom je sterker in je (hardloop) schoenen te staan. En wie wil
dat nu niet: een fitter lijf en sterker
van geest. Doordat Amstelhof Run-

Start
De competitie start op 1 september voor zowel Atlantis 1 als Atlantis 2 met een uitwedstrijd bij KIOS in
Nieuw-Vennep. De eerste thuiswedstrijden zullen zijn op 8 september
tegen THOR uit Harmelen om 14.00
uur (Atlantis 2) en 15.30 uur (Atlantis 1). Kijk voor meer informatie ook
op www.kvatlantis.nl

Legmeervogels missen te
veel kansen bij bekervoetbal

Kampioensbeker verdwenen
bij beachtoernooi Wilnis

ning een onderdeel is van Amstelhof Sport & Health Club zijn er vele mogelijkheden qua faciliteiten en
dat maakt deze clinic zeer compleet.
Bijvoorbeeld de mogelijkheid van
kinderopvang, fysiotherapie, alternatief trainen en gebruik van kleedruimtes. Trots ben ik op het team
van trainers die de loopclinics als
enige in de regio het niveau kunnen geven zoals het door de atletiek unie wordt aangegeven. Door
opleidingen, bijscholing en ervaringen wordt er op een verantwoorde
manier training gegeven die door
veel mensen als duidelijk, gezellig
en leerzaam wordt ervaren.
Hardloopclinic + Workshop
Deze 6e loopclinic zal anders zijn
dan de voorgaande edities. Tijd voor
verandering, we gaan alle opgedane ervaringen nog duidelijker proberen vorm te geven. Vandaar dat
we gekozen hebben om te starten
met een workshop. In deze workshop gaan we alle ins en outs van
het verantwoord hardlopen behandelen en op duidelijke wijze presenteren.
Na afloop van de workshop zal tevens de eerste gezamenlijke looptraining plaats vinden. In het vervolg van de clinic trainen we nog
7x op de zaterdagmorgen, daarna
zal de clinic worden afgesloten met
de mogelijkheid tot deelname aan
de 5 km van de Zilveren Turfloop in
Mijdrecht.
Tijdens de gezamenlijke trainingen
zal veel aandacht worden gegeven
aan:
- Warming-up,
- Specifieke looptechnische
vaardigheden
- Kern programma
- Cooling down
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Eerste Jeugd Tennis Event geslaagd!
Mijdrecht - Donderdag 9 augustus organiseerde Tennishal de Ronde Venen voor het eerst een Jeugd Tennis Event. Uiteindelijk is er gekozen voor een dag aan
het einde van de zomervakantie omdat de meeste
mensen dan terug van zomervakantie zijn. Het bleek
een goede keuze te zijn omdat er ‘s ochtends om 9.00
uur een hele groep enthousiaste kinderen stond te
popelen om te beginnen.
Er was een dagvullend programma samengesteld
waarin de kinderen met tennis en verschillende
sportieve activiteiten een hoop plezier beleefden.
Het heet een tennis event, maar kinderen die niet
tennissen, konden ook gewoon hieraan meedoen.
Het begin van de ochtend stond geheel in het teken
van tennis. Tijdens verschillende clinics en oefeningen werd de techniek van de deelnemers doorgenomen. Één van de onderdelen was de service en na deze geoefend te hebben, meette een snelheidsmeter
hoe hard iedereen de service kon slaan.
Na een korte drinkpauze (snoeppauze) was het weer
tijd om verder te gaan. De kinderen moesten tijdens verschillende estafettes laten zien hoe goed
er samengewerkt kon worden. Dit leverde natuurlijk weer een hoop hilarische momenten op waarbij
maar weer eens bleek dat communiceren toch wel
heel belangrijk is.
Om toch in de teamsporten te blijven werd er op 1
baan gevoetbald en op de andere baan een potje
hockey gespeeld. Na een half uur spelen en een korte pauze werd er van baan gewisseld. De meeste kinderen probeerde tijdens het hockey alle moves van
het Nederlandse elftal tijdens de Olympische spelen
na te doen. Wat sommigen toch aardig lukte!
Aan het eind van de dag was er nog tijd voor een precisiespel waarbij vanaf verschillende afstanden ballen door gaten in een doel gegooid moesten worden.
Voor elke gescoorde bal konden er punten verdiend
worden. Deze punten werden opgeteld bij het spel
op de andere baan waarbij de snelheid van een geschoten en gegooide bal werd gemeten.
Na een enerverende dag stond er voor iedereen drinken met een patatje, frikadellen en kipnuggets klaar.
Voor de beste scores van de dag was er nog een grappig cadeautje en kregen alle kinderen een kleinigheidje mee naar huis. Na de prijsuitreiking werd in
het slotwoord gemeld dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Iedereen ging daarna
voldaan naar huis. De organisatie zou het leuk vinden, als iedereen volgend jaar weer van de partij is
om het tot een nog groter event uit te breiden.

Start fietstoertocht met
saluutschot uit oud kanon
Regio - Met een saluutschot uit een
oud kanon en een historisch optreden van de Saluut Batterij Rijdende Artillerie Amsterdam wordt de
nieuwe fietstoertocht rond de Stelling van Amsterdam geopend. Op 1
september verricht wethouder Verheijen van Uithoorn de opening voor
de deelnemers aan het eerste officiële evenement waarbij het UNESCO-monument in zijn geheel wordt
gerond.

Nieuwe klassieker
Meer dan tweehonderd deelnemers
starten bij de wielerclub UWTC voor
een afstand van 170 kilometer in
een groene ring rond Amsterdam.
De aandacht voor de nieuwe fietstoertocht door pers en de talrijke
fiets tweets trekt naast wielrijders
uit Noord- en Zuid-Holland nu ook
deelnemers uit Utrecht, Overijssel
en Limburg. De wielertocht belooft
hiermee een klassieker te worden

op de lijst van lange afstand tochten
bij de wielersportbond NTFU.
Heroïsche tocht
“Waar vroeger de vijand te paard
Amsterdam probeerde te veroveren,
trekken op 1 september wielrijders
op hun stalen ros rond de stad”, aldus Trudie Plomp, organisator van
de eerste editie van het Rondje Stelling. “Voor de heroïsche tocht met
een lengte van 170 kilometer be-

staat veel belangstelling. Halverwege het seizoen zijn de wielrijders
conditioneel op peil en vormt zeven
uur trappen geen probleem”.
Sinds de Stelling Werelderfgoed is
geworden, zijn grote renovaties uitgevoerd aan de 46 forten, sluizen
en batterijen. Dankzij deze miljoeneninvestering heeft de fortenroute
een nieuw gezicht gekregen dat het
verkennen meer dan waard is. Met
dijken die soms wel vijf meter boven het weiland uitsteken is de Stelling een uitstekend decor voor fietstochten.
Proloog door Uithoorn
In de vroege ochtend van zaterdag

1 september rijden de eerste wielrijders in een soort van proloog door
het centrum van Uithoorn naar het
fort aan de Drecht. Daar wordt het
speciaal ontworpen stellingshirt uitgereikt aan de ‘winnaars’ van de
eerste editie Rondje Stelling. Na
ontvangst van het stellingpaspoort
voor controlestempels langs de linie volgt het vertrek voor de deelnemers na het startschot van 08.00
uur. De mogelijkheid om te starten
ligt tussen 07.00 en 09.00 uur maar
de organisatie raadt iedereen aan
vroeg te vertrekken. De route is de
moeite waard om naast het fietsen
ook voldoende tijd te nemen voor de
omgeving.

Inschrijven deelnemers
Vanwege de grote belangstelling uit
het noorden van Noord-Holland is
een tweede startlocatie ingericht.
Bij het fort Markenbinnen kunnen
deelnemers van boven het Noordzeekanaal starten waarmee het risico dat wielrijders elkaar in de wielen
rijden vrijwel is uitgesloten.
Daarom is de organisatie op zoek
naar meer deelnemers. Belangstellenden kunnen nog tot 20 augustus inschrijven via www.rondjestelling.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt zes euro,
dat is inclusief een volledig gepijlde
route, een overzichtskaart en uitstekende verzorging onderweg.

