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KORT NIEUWS:

‘Wie wil mij 
adopteren?’

Regio - Deze 12 weken oude 
lieve kitten zoekt een nieuwe 
baas. Heeft u interesse, 
neem dan contact op met de 
Dierenbescherming tel. 0297-
343618.

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Tankstation 
Zijdelwaard gaat 
door met
Met ingang van 
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

WIJ ZIJN ZoNdag
25 aUgUstUs oPEN
vaN 10.00 tot 17.00 UUr

zie advertentie elders
in deze krant

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

De omgelegde N201 nadert 
zijn voltooiing en dan?
Sluiten Irenebrug cruciaal gegeven in Uithoornse dorpsplannen

De Irenebrug wordt volgens de laatste berichten in januari 2014 afgesloten voor het (gemotoriseerde) verkeer als de 
omgelegde N201 volledig in gebruik is

Uithoorn - Nu binnen afzienba-
re tijd de provinciale weg N201 met 
het aquaduct gereed is en wordt 
opgeleverd, zal ook de bereikbaar-
heid voor het centrum van Uithoorn 
langs andere weg plaatsvinden. 

Zowel het doorgaande als bestem-
mingsverkeer zal dan niet meer over 
de Irenebrug dwars door Uithoorn 
kunnen rijden. Want wethouder Le-
venbach zal er tegen die tijd als de 
kippen bij zijn om de door hem zo 
vurig gewenste afsluiting in de vorm 
van een ‘knip’ door te voeren. Als 
het allemaal volgens plan verloopt, 
zal dat in januari 2014 zijn beslag 
krijgen. Kort geleden liet de wet-
houder al doorschemeren dat dit 
meteen een mooie gelegenheid zou 
zijn om de Provincie Noord-Holland 
voor te stellen de brug voor een tijd-
je in groot onderhoud te nemen. Dat 
is overigens geen overbodige luxe 
want de afgelopen tijd was er nog-

al eens sprake van een aantal sto-
ringen. De provinciale brug over de 
Amstel is in 2014 75 jaar oud, maar 
is nog elke dag volop in bedrijf en 
als dat zo moet blijven ligt goed on-
derhoud daaraan ten grondslag. 
Een woordvoerder van de Provincie 
liet ons voor de zomervakantie we-
ten dat men nog in overleg is met 
de gemeente over een mogelijke 
onderhoudsbeurt. Er was (toen) nog 
geen sprake om de brug daarvoor 
geruime tijd af te sluiten. Men wilde 
eerst weten welke plannen de ge-
meente had met het dorpscentrum 
en wat voor rol de brug daarin zou 
spelen. Dit staat overigens los van 
de ‘knip’ die er volgens de laatste 
berichten gewoon komt als de N201 
volledig in gebruik is. De gemeente 
De Ronde Venen heeft de wens ge-
uit dat het winkelcentrum Amstel-
plein en het Oude Dorp voor inwo-
ners van Amstelhoek en de Menno-
nietenbuurt (lopend of met de fi ets) 

bereikbaar moeten blijven. Buiten 
dit is het de vraag of de winkeliers 
van het Amsteplein wel zo blij zijn 
met ‘de knip’. Zij vrezen verlies van 
omzet omdat veel klanten met na-
me uit De Ronde Venen straks kilo-
meters moeten omrijden om bij het 
Amstelplein te komen.
De ‘knip’ vormt overigens de inlei-
ding tot de volgende stap die de ge-
meente Uithoorn wil zetten in het 
‘samenvoegen’ van beide dorps-
helften (Schansgebied/Oude Dorp) 
want dan is de bestaande weg over 
de brug tot aan het Amstelplein (nu 
N196) overbodig geworden. Men 
wil daar een andere invulling aan 
geven in overeenstemming met de 
Structuurvisie Uithoorn, daterend 
van 2009 en het Masterplan Oude 
Dorp. Maar kan aan die invulling 
momenteel nog gehoor worden ge-
geven? Immers, tijden veranderen!

Lees verder elders in deze krant

Ronde Venen Belang: “Tekort van 900.000 is toch geen verrassing?”

College en zeker wethouder Palm 
hebben heel wat uit te leggen!
Regio - De fractie van Ronde Ve-
nen Belang zet grote vraagtekens 
bij het adequaat informeren van 
de gemeenteraad door de wethou-
der Financiën, de heer Palm. Be-
gin augustus is de gemeenteraad 
via een memo geïnformeerd dat de 
Rijksuitkering uit het gemeente-
fonds over het jaar 2013 maar liefst 
900.000 euro lager uitvalt voor on-
ze gemeente. Dit als gevolg van de 
zogeheten meicirculaire van het ka-
binet. 

Die mei-circulaire informeert de ge-
meente of er wijzigingen zijn in de 
te ontvangen uitkering uit het ge-
meentefonds. Deze uitkeringen zijn 
gekoppeld aan de uitgaven van de 
Rijksoverheid. Geeft die meer uit, 
dan wordt de uitkering hoger. Geeft 
de Rijksoverheid minder uit, dan 
daalt de uitkering. De mei-circulai-
re is uitgekomen op 31 mei 2013. 
Wethouder Palm heeft de gevolgen 
daarvan pas in de loop van augus-
tus met de gemeenteraad gedeeld. 
De fractie van Ronde Venen Belang 
heeft naar aanleiding hiervan vra-
gen aan het College gesteld.

Houdt de wethouder 
informatie achter? 
Fractievoorzitter Anco Goldhoorn: 
“Als gemeenteraad moeten wij door 
het College tijdig en juist worden 
geïnformeerd. Naar onze mening is 
dit niet gebeurd. Als je naar de web-

Anco Goldhoorn (RVB)

Regio - De Provincie Utrecht gaat 
de renovatie van de N201 tussen 
Vinkeveen en de Tienboerenweg te-
vens gebruiken om het kruispunt 
Mijdrechtse Zuwe/Tienboerenweg/
Nieuwe N201 defi nitief in te rich-
ten en aan te sluiten. Ook wordt de 
bushalte verplaatst. Dat is te zien op 
de hieronder geplaatste illustratie. 
De werkzaamheden bestaan uit het 
defi nitief inrichten van de kruising; 
denk hierbij aan asfalteren, aan-
brengen van belijning, plaatsen van 
verkeerslichten etc. Ook wordt in die 
periode de bushalte verplaatst. Die 
komt aan de Mijdrechtse kant van 
de kruising. Zoals u op de illustratie 
kunt zien komt de bushalte op een 
andere plek dan aanvankelijk was 
gepland. De reden hiervoor is dat de 
nieuwe locatie een veiliger plek is. 
Op de oorspronkelijke plaats zou de 
reiziger anders diverse wegen moe-
ten kruisen. Op de nieuwe locatie is 
het mogelijk (indien nodig) om ge-
bruik te maken van verkeerslichten 
om zo veilig de N201 over te ste-
ken. Bestemmingsverkeer houdt tij-
dens de werkzaamheden doorgang 
van en naar de Tienboerenweg via 
de busbaan. Dit staat aangegeven 
via gele omleidingsborden. Het is na 
deze werkzaamheden nog niet mo-
gelijk om de nieuwe N201 op te rij-

den omdat het aquaduct nog niet 
klaar is. De verwachting is dat zo-
wel het doorgaande verkeer als het 
bestemmingsverkeer aan het eind 
van dit jaar het nieuwe deel van de 
N201 inclusief het aquaduct kan ge-
bruiken. Het verkeer is dan verlost 
van het rijden over de ‘oude N201’ 
naar Uithoorn via de Irenebrug en 
het Amstelplein met al zijn verkeers-
lichtenvertragingen. Dat zullen veel 
weggebruikers toejuichen. Na meer 
dan 45 jaar praten en acht jaar bou-
wen is de N201 dan eindelijk om-
gelegd om Uithoorn (en Aalsmeer), 
iets waar deze gemeenten sinds 
mensenheugenis voor hebben ge-
pleit.
Rest nog de herinrichting van het 
stuk Mijdrechtse Zuwe vanaf de 
Tienboerenweg tot aan de bebou-
wing in Amstelhoek. Het plan is de 
weg vanaf daar met een gewijzigd 
tracé tussen het tankstation en het 
Fort Amstelhoek te laten doorlopen 
en via een rotonde te laten uitko-
men op de Ringdijk Tweede Bedij-
king. Zo krijgt ook het verkeer van 
en naar Amstelhoek, Mennonie-
tenbuurt, De Hoef en Nieuwveen 
een goede aansluiting op de nieu-
we N201. Er is nog geen datum be-
kend of en zo ja hiermee wordt be-
gonnen.

Nieuw kruispunt in de 
N201 bij Tienboerenweg

WERK AAN 
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Het wegvak vanaf het Shell 
benzinestation tot aan de 
Tienboerenweg bij Amstel-
hoek wordt gedurende deze 
periode voor alle verkeer af-
gesloten. 
Het is het laatste deel van de 
omvangrijke renovatie van de 
N201 tussen Vinkeveen en 
de Tienboerenweg bij Am-
stelhoek. Het kruispunt al-
daar zal gedurende deze peri-
ode ook worden aangepast en 
op tijd gereed zijn. Het Shell 
benzinestation Liefkenshoek 
‘in de bocht’ van de N201 is 
voor automobilisten (vanuit 
Mijdrecht) inmiddels weer be-
reikbaar. Dat geldt ook voor 

de restaurants Le Virage en 
Ici Paré. Omleiding voor door-
gaand verkeer richting Uit-
hoorn vice versa en bestem-
mingsverkeer is vanaf de A2 
via de N201, Hofl and, Duka-
ton, A.C. Verhoefweg en Ring-
dijk tweede Bedijking tot Am-
stelhoek. De bekende rou-
te van en naar de A2 richting 
Utrecht via de N212 en Koc-
kengen (N401) v.v. blijft even-
eens bestaan. Het kan zijn 
dat het wegvak eerder wordt 
opgeleverd dan de planning 
aangeeft omdat de wegwerk-
zaamheden vanwege goede 
weersomstandigheden vóór 
lopen op het schema.

site van de VNG gaat, zie je dat op 
31 mei 2013 daar al melding wordt 
gemaakt van forse aanpassingen 
van de uitkering uit het gemeente-
fonds. Dan is het toch vreemd, dat 
we pas in augustus worden geïnfor-
meerd? Sterker nog, in de raadsver-
gadering van 27 juni, bij de behan-
deling van de voorjaarsnota hebben 
wij daar aandacht voor gevraagd. Ik 
heb de band nog eens afgeluisterd. 
Toen hebben wij het volgende ge-
zegd: 
In de commissievergadering heb-
ben wij gevraagd of de bedragen, 
genoemd in de voorjaarsnota al bij 
voorbaat niet kloppen. Iedereen weet 
bijvoorbeeld dat de uitkering van het 
gemeentefonds zal gaan dalen als 

gevolg van economische recessie en 
daling van het bruto nationaal pro-
duct. Dat is niet volledig meegeno-
men. 

Hierop kwam geen reactie van wet-
houder Palm. Hij bleef volharden 
in de door hem uitgezette koers. 
In de trant van ‘het gaat de goede 
kant op, doorgaan dus en dan voor-
al koersvast’. Als je nu ziet dat op 31 
mei, dus 4 weken voor de raadsver-
gadering van 27 juni, de desastreu-
ze informatie al bekend was, ga je 
je toch afvragen of de wethouder de 
gemeenteraad wel tijdig wilde infor-
meren en of binnen het gemeente-
huis alle informatie wel op een ade-
quate wijze wordt behandeld”.

Wethouder Palm (VVD)

26 augustus 05.00 uur tot 2 september 05.00 uur

Afsluiting N201, wegvak Shell 
benzinestation tot Tienboerenweg



 

Mijmeringen
GENIET JE WEL?
Vorige week begon onze laatste week 
van de zomervakantie dramatisch met 
een ziek, spugend jongetje midden in de 
nacht. Het leverde een ongemakkelijke 
en vermoeiende nacht op, waarin we de 
vieze troep inpakten en op naar het vol-
gende adres gingen. Een paar uur later 
zag alles er weer net zo zonnig uit als altijd. Wij kennen namelijk 
een vakantie adres waar het altijd, ja, u hoort het goed, altijd mooi 
weer is. Tel daarbij op dat zoonlief inmiddels weer helemaal beter 
was, de wasmachine aldaar overuren draaide zodat wij op het ein-
de van de dag alles weer schoon, fris en fruitig hadden en alles was 
weer goed.  

Spelen voor het eten
Diezelfde avond gingen we een hapje eten buiten de deur en terwijl 
het eten was besteld, ging ik even met mijn jongens naar het naast-
gelegen speeltuintje. Ik weet niet hoe andere mensen het doen, uit 
eten gaan met kinderen? Ik vind het heerlijk als je even het restau-
rant uit kan en met ze buiten kan spelen voordat het eten wordt ge-
serveerd. Jongetjes stuiteren toch nogal luidruchtig door een res-
taurant heen en ook al zaten we in de tuin, anderen hoeven geen 
last van ons te hebben. Dus zat ik duf in de speeltuin even mijn mo-
biel te checken, toen mijn oudste naar me toe kwam. Hij keek me 
aan met zijn donkere ogen en vroeg “Mama, geniet je wel?” Ik keek 
hem aan en realiseerde me dat hij een heel goeie vraag stelde, een 
vraag waarop ik ontkennend moest antwoorden.  Ik was vooral druk 
met mezelf, hoe moe ik was en om de tijd even door te komen maar 
deze vraag bracht me met een ruk weer in de tegenwoordige tijd. 
De tijd die er nu is en dus zei ik “Je hebt helemaal gelijk mop, mama 
moet meer genieten, wat gaan we doen?” En dus speelden we tik-
kertje, zaten we met zijn allen op de wip en daarna op de schommel 
en toen was het eten al klaar. 

Genieten
Het schijnt al een tijdje hip te zijn, de methode van het niets doen of 
het zen noemen ze het ook wel. In normale taal houdt het in dat je 
bezig bent met wat je nu aan het doen bent en niet met je gedach-
ten in het verleden of de toekomst zit. Klinkt heel simpel, maar het 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben een expert in terug- en 
vooruitblikken, en zoals mijn zoon al zo fijntjes opmerkte: het mo-
ment zelf wil me nog wel eens ontglippen. Soms echter ben ik zo in 
het moment dat alle maskers wegvallen en er een hele pure reac-
tie naar boven kan komen. Deze week was er een klein irritatiemo-
mentje dat voor mij aanvoelde als een iets grotere irritatie. Ik ont-
plofte ter plekke,  mijn stem werd schel en trillerig en ik  riep dat ik 
hier helemaal geen zin in had en stampvoette weg naar buiten. Dit 
ben ik niet zo van mijzelf gewend, maar achteraf gezien is het toch 
best lekker. Alle emoties eruit gooien voordat je überhaupt kan na-
denken om er een sociaal wenselijke reactie van te maken. 

Randvoorwaarden voor genieten
Er zijn wel een aantal zaken die het genieten vergemakkelijken. 
Noem het de randvoorwaarden om te kunnen genieten. Ik denk dan 
aan bepaalde mensen die leuke dingen doen en genieten ook hoog 
in hun vaandel hebben staan, kinderen kunnen een geweldig voor-
beeld zijn om te genieten van het moment, beide kunnen je meesle-
pen in een positief gevoel en de gemene deler is de goeie mensen 
om je heen hebben.
Daarnaast kun je iets linken aan de omgeving of de situatie, wie 
wordt er niet gelukkig van even buiten zijn in de natuur of juist heer-
lijk thuis zijn? Maar als je wilt genieten moet je ook ergens afscheid 
van nemen en dat is je schuldgevoel. Voel je niet schuldig dat je 
even niets doet, terwijl je hele huishouden ligt te verslonzen.  Op 
vakantie kunnen we vaak goed genieten, omdat we dan niets hoe-
ven van onszelf. 

Weer naar school
Maar de vakantie is voorbij. Overal hangen weer de spandoeken 
“Wij gaan weer naar school” en de kinderen mogen weer de school-
banken in. Persoonlijk gezien kan ik daar nu weer echt van genie-
ten. Zes weken zomervakantie was heerlijk maar het was lang ge-
noeg. We gaan weer lekker normaal doen en terug naar rust, rein-
heid en regelmaat oftewel structuur.

En dat is niet alleen voor kinderen, maar voor alle mensen goed. Dus 
vanavond worden de schooltassen weer gepakt met nieuwe school-
spulletjes, de ontbijttafel gedekt voor de eerste schooldag en zet ik 
de wekker weer. Hallo normaal leven, hier zijn we weer!

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Heel slank en hoog op de poten. 

Cherry is 7 jaar oud en heeft een wit kinnetje, witte bef en witte te-
nen. 

- Mijdrecht, Dorpsstraat: Grijs-witte poes. Pluis heeft aan de voor-
pootjes 4 witte teentjes. 

- Abcoude, Dongelmansstraat: Gesteriliseerde poes. Ze heeft een cy-
pers kopje, witte sokjes, zwart lijfje met bruine vlekken. Ze heet 
Strip.

- Mijdrecht, Houtduif: 17 jarige lapjeskat. Mitchie is dovig en heeft 
stramme achterpoten.

-   Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje.
 
Gevonden:
- De Kwakel, Kerklaan: Rood-witte gecastreerde kater. 
- Abcoude, Velterskamp: geel-oranje tamme vogel. Ageponis.
- Wilnis, Herenweg: Bruin-zwart cyperse kat.
- Mijdrecht, Karakiet: Wit-cypers mager poesje.
- De Kwakel, Drechtdijk: Cyperse, slanke maar grote kat. De kat heeft 

witte pootjes en befje.
- Uithoorn, Pr. Christinalaan: Schildpadkat. Klein postuur. Lijkt oud en 

heeft staar aan oogjes.
- Wilnis, B. Padmosweg: Grijsgestreepte cyperse poes.
- Mijdrecht, Pr. Margrietlaan: Cyperse poes.
- Mijdrecht, Dorpsstraat: Cyperse poes.

Gevonden:
- Lieve zwart-witte kittens van 12 weken oud.

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

DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stIchtIng thUIs steRVen 
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDweeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stIchtIng RechtswInkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogIsche 
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF
DE RONDE vENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

Een unieke proeverij in 
Fort a/d Amstel 
Regio - Wat maakt een diner tot 
een goed einde? Juist, een goed di-
ner eindigt met een prachtig des-
sert. Belangrijk bij het maken van 
de juiste keuze voor het hoogtepunt 
van de avond is natuurlijk een pas-
sende wijn bij het dessert! 
Maison Vinocerf, IJssalon Cadore en 
Restaurant Amstelfort hebben voor 
u op verrassende wijze verschillen-
de desserts gemaakt met de daar-
bij excellent bijpassende Italiaanse 
dessertwijnen. 

Op 31 augustus a.s. van 14.30 uur 
tot 17.30 uur nodigen zij u uit om de 
wijnen in combinatie met het des-
sert te komen proeven, in het proef-
lokaal van Maison Vinocerf in het  
Fort a/d Amstel.

Geniet nog even na in Italiaanse sfe-
ren en doe inspiratie op om er voor 
te zorgen dat uw dessert zal eindi-
gen in een hoogtepunt met de sma-
ken van Cadore & Amstelfort en de 
wijnen van Maison Vinocerf.

Eerste editie barbecue-
pleinfeest een groot succes
Regio - Vanuit de Achterberglaan, 
de  Antoon Coolenlaan, en  de Fe-
lix Timmermanslaan in Uithoorn 
hebben vier meiden van 12 jaar, te 
weten Janna, Lydia, Reina en San-
ne, voor de bewoners uit de aan het 
garageplein grenzende straten een 
buurtbarbecue georganiseerd.
Vrijdag 16 augustus barstte het 
feest los.  Aan alles was gedacht en 
zelfs de weergoden konden de pret 
niet bederven. Jong en oud kwa-

men samen op het garageplein om 
te genieten van heerlijk eten en een 
spelletje of praatje. Voor de kinde-
ren was er een heus spelletjespar-
cours en een springkussen.

Het was een daverend succes en 
buurtgenoten kijken uit naar de  
tweede editie. Janna, Lydia, Reina 
en Sanne: de buurtbewoners wi-
len jullie via de Meerbode nogmaals 
danken voor dit gezellige feest!

Aanstaande zaterdag 24 augustus
Knotgroep van Uithoorn 
werkt ook in de zomer
Regio - Knotters doen in de zo-
mer niet zo veel. Zij liggen in de luie 
stoel om energie te verzamelen voor 
het winterseizoen. Zodra de blaad-
jes vallen, kan een wilg weer geknot 
worden. Dan gaat de zaag uit het vet 
en de ladder uit de schuur. Tot de 
herfst gebeurt er niet veel.
Maar voor het hooien van de riet-
landen langs het Zijdelmeer in Uit-
hoorn maakt een fervente knot-
ter een uitzondering. Die rietlanden 
zijn de moeite waard om ze schraal 
te houden. Daardoor behouden 
die landjes hun karakteristieke flo-
ra en fauna. De landjes worden de-
ze week gemaaid door de terrein-
beheerders van Landschap Noord-
Holland.

Komende zaterdag 24 augustus 
komt Knotgroep Uithoorn bij elkaar 
om het gemaaide riet te verzame-

len langs de Boterdijk. Daar kan een 
vrachtwagen het riet dan ophalen.
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 werk-
plek. Iedereen die graag in de na-
tuur actief is, kan zich hierbij aan-
sluiten. Stevige schoenen of laarzen 
kunnen nuttig zijn: in het riet kan 
het nat zijn. Voor goed gereedschap 
zorgt de Knotgroep. Neem zelf nog 
een beker en een lepel mee. Want 
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 stop-
pen, met een pittige kop soep.

Voor meer informatie: 
Bert Schaap, tel. 0297-565172 of  
www.knotgroepuithoorn.nl. 

Inschrijven vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek

Regio - In september beginnen 
de nieuwe cursussen weer. Mis-
schien denkt u er wel eens over 
om een keer zelf te gaan schilde-
ren. In dat geval bent u welkom 
in atelier ‘De Penseelstreek’ aan 
de Potgieterlaan 16 in Uithoorn. 
U kunt zich inschrijven voor een 
cursus aquarelleren of acryl  op 
vrijdagavond 30 augustus van 
19.00 tot 21.00 uur en zaterdag  
31 augustus van 15.00-17.00 uur. 
De lessen worden gegeven in 
een lichte ruimte, waar in kleine 
groepen van maximaal 8 perso-
nen wordt geschilderd. U wordt 
begeleid door beeldend kunste-
naar Corrie Eeltink, die al ruim 20 
(!) jaar met succes deze cursus-
sen geeft. Het is mogelijk een ba-
siscursus te volgen bedoeld voor 

beginners. Voor de wat meer ge-
vorderden wordt er een vervolg-
cursus gegeven, die ook geschikt 
is voor wie met acrylverf wil schil-
deren.
Ook voor de kinderen is er een 
korte cursus gepland. 

‘Probeerles’
Vraagt u zich af of schilderen wel 
iets voor u is, dan bestaat op za-
terdag 31 augustus, bij voldoen-
de belangstelling, de mogelijk-
heid een ‘probeerles’ te volgen, 
van 14.00 tot 15.00 uur (kosten 5 
euro; graag vooraf aanmelden).  
(Kinderen/volwassenen) of een 
personeelsuitje te vieren? Voor 
meer info kunt u bellen naar 
atelier ‘De Penseelstreek’, tel.: 
(0297)540444.
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn. Tel.: 0297-
513111, e-mail: dorpscentrum@uit-
hoorn.nl. Geopend op dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en za-
terdag van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.30 uur. Dinsdag, donderdag, zon-
dag en offi ciële feestdagen gesloten.

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

COLOFON

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
21 AUGUSTUS 2013

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. 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 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  www.
offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice 
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 

Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-
513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp, Be-
roepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen bij 
Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeld-
kwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19 
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, 
A. Stevens, 0297-513111

- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergunnin-
gen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ter inzage 25 juli 2013 tot en met 
4 september 2013. Inlichtingen bij: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Evelien 
van Assenbergh, evelien.van.assenberqh@waternet.nl, tel.: 0900-9394

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperi-
ode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van 
19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikke-
ling, A. Stevens, 0297-513111

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contact-
persoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamer-
laan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. 
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen 
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot 
en met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-
513111

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot 
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de La-
gemaat, 0297 513111

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot 2 juni 
2014 voor het hierna te noemen plan:
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelij-

ke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard.
Genoemd plan ligt van vrijdag 23 augustus 2013 tot en met donderdag 3 oktober 

2013 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn 
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethou-
ders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)
- Geertruidahoeve 19, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op 

de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 25 september 2013.
- Ringslang 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 27 september 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 113”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Drechtdijk 113” met ingang van vrijdag 23 augustus 2013 gedurende 
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 10 april 2013 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimte over-
eenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 113. Kern van deze 
overeenkomst is dat alle opstallen van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de 
Drechtdijk 113 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt gras-
land. In het lint wordt één woning gerealiseerd. Voorliggend voorontwerpbestem-
mingsplan betreft de herziening van de bestemmingen voor het te slopen glastuin-
bouwbedrijf en voor de bouw van een woning.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 113” ligt vanaf vrijdag 23 augustus 2013 
tot en met donderdag 3 oktober 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, geduren-
de de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende 
de openingstijden van het dorpshuis. 
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met in-
achtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 21 augustus 2013.

 REGELING CAMERABEWAKING 2013
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn is op 1 maart 2013 
akkoord gegaan met de Regeling Camerabewaking. Deze regeling heeft betrekking 
op de gemeentelijke gebouwen; Gemeentehuis en Gemeentewerf, en maakt het 
mogelijk deze panden aan de buitenkant te beveiligen door middel van camera’s. 
De regeling is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn 
http://uithoorn.regelingenbank.nl

 GEWIJZIGDE VLAGINSTRUCTIE MINISTERIE BZK I.V.M. 
 TROONWISSELING
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn is op 22 juli 2013 in ken-
nis gesteld omtrent de gewijzigde Vlaginstructie van het Ministerie van BZK. Deze 
wijziging heeft geen grote gevolgen voor het vlaggen bij de gemeentelijke gebou-
wen; enkel de uitbreiding dat vanaf heden ook zal worden gevlagd bij de Gemeen-
tewerf (Industrieweg 25), voor het vlaggen bij het Gemeentehuis (Laan van Meer-
wijk 16) wijzigt niets. Het vlaggenprotocol zoals gehanteerd zal worden gepubliceerd 
op de website, www.uithoorn.nl.

In Uithoorn is tussen 2008 en 2012 
het speelbeleidsplan uitgevoerd. 
In de zes buurten zijn nu volop 
speelplekken te vinden. Ook zijn 
er twee natuurlijke speelplekken 
aangelegd waarbij spelen en leren 
over de natuur hand in hand gaan. 
Informatie over spelen en de 
speelplekken in Uithoorn is te le-
zen op de website: www.uithoorn.
nl/spelen. De gemeente is be-
nieuwd wat u als inwoner van Uit-

hoorn en De Kwakel van de speel-
plekken vindt. Op www.uithoorn.
nl vindt u de enquête. Het invullen 
hiervan kost maar een paar minu-
ten en kan tot en met 25 augus-
tus. Daarna wordt uitslag van de 
enquête verwerkt in de evaluatie 
van het speelbeleidsplan. Na de 
zomer bespreekt de gemeente-
raad van Uithoorn de evaluatie en 
de eventuele adviezen over spe-
len in de komende jaren.

Over ruim twee weken is de N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen 
voor de komende jaren weer bereik-
baar en veilig voor alle verkeer. In 
de zomerperiode wordt er een gro-
te onderhoudsklus geklaard tussen 
de Tienboerenweg en de Herenweg 
in opdracht van de provincie Utrecht. 
Tussen 12 juli en 2 september werkt 
de aannemer 7 dagen per week en 
24 uur per dag om de hinder voor het 
verkeer en de omgeving zo kort mo-
gelijk te laten zijn.

Het groot onderhoud betreft het ver-
vangen van de deklaag, inclusief een 
gedeelte van de onderliggende con-
structie. Groot onderhoud aan de 
provinciale wegen vindt periodiek 
plaats en is noodzakelijk voor de ver-
keersveiligheid en het wegcomfort. 
De werkzaamheden vinden gefa-
seerd plaats waarbij steeds een an-
der weggedeelte op de schop gaat 
en totaal wordt afgesloten om het 
werk te kunnen uitvoeren.

Afsluiting en adviesroute
De N201 tussen Amstelhoek en Vin-
keveen is gedurende de hele perio-
de afgesloten voor doorgaand ver-
keer dat wordt omgeleid via de rijks-

wegen A2-A9 en A4. Doorgaand ver-
keer en vrachtverkeer is niet welkom 
op het lokale wegennet van De Ron-
de Venen omdat dit schade en hinder 
geeft en verkeersonveilig is. Er wordt 
een dringend beroep gedaan op be-
drijven en chauffeurs om zich aan 
de adviesroute te houden die dui-
delijk staat aangegeven. Verkeers-
regelaars zijn ingezet om niet-be-
stemmingsverkeer terug te sturen en 
te helpen bij het vinden van de juis-
te route.

Komende wegafsluitingen
- Fase 4: wegvak Hofl and - Benzi-

nestation afgesloten van 19 au-
gustus 05.00 uur tot 26 augustus 
05.00 uur 2013.

- Fase 5: wegvak Benzinestation - 
Tienboerenweg afgesloten van 26 
augustus 05.00 uur tot 2 septem-
ber 05.00 uur 2013.

Meer informatie en kaartjes 
omleidingsroutes
Op onze website www.uithoorn.nl 
vindt u een overzicht van alle werk-
zaamheden, kaartjes voor omlei-
dingsroutes en links naar de websi-
tes en twitteradressen van de provin-
cie en omliggende gemeenten.

Voortgang groot onderhoud 
N201 tussen Amstelhoek en 
Vinkeveen

Wat vindt u van de speelplekken in Uithoorn en De Kwakel? 
Vul de enquête in op www.uithoorn.nl

Spelen in Uithoorn



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

mijdrecht
Bozenhoven 31 Aanbrengen van schelpen  - Monument W-2013-0428 7-8-2013
 in de kruipruimte 
Industrieweg tussen  Bouwen van een bedrijfspand - Bouwen W-2013-0426 7-8-2013
15 en 23 
Robijn 7 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0430 7-8-2013
 op het achterdakvlak 
Rondweg/Industrieweg Realiseren van 2 stukjes  - Bouwen W-2013-0439 14-8-2013
ongenummerd grondkering/damwand t.b.v. de  - RO (afwijken 
 aanleg van een rotonde   bestemming) 
Nicolaas van der  Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2013-0443 14-8-2013
Steenstraat 36 op het achterdakvlak 

Vinkeveen
Kerklaan 57 plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2013-0444 19-8-2013
 voor- en achterzijde en plaatsen 
 van een kozijn 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 Wet milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Ac-
tiviteitenbesluit hebben ontvangen van Modern-BCU voor het adres Rijksstraatweg 105, 1396 JH Baambrugge, 
voor het oprichten van een stalling van auto’s met pech.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 
hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis 
van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u 

een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met 
een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst, via T. 0346 26 06 00.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

baambrugge
Binnenweg 12 Verlengen van een bestaande  - Bouwen W-2013-0350 14-8-2013
 ligboxenstal 

mijdrecht
Beltmolen 2 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0355 15-8-2013
 de rechter zijgevel 

Vinkeveen
Herenweg 286-288 Bouwen van een dubbelwoonhuis - Bouwen W-2013-0302 13-8-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 
Tussen eiland 4-5 in de  Vervangen van een brug - Bouwen W-2013-0332 15-8-2013
Vinkeveense Plassen tussen eiland 4-5 - RO (afwijken 
    bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRGadeRinG commissie Publieke WeRken & Ruimtelijke Zaken 
 4 sePtembeR 2013
Tijd: 19:30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
Stukken ter inzage: Vanaf 23 augustus 2013

 VeRGadeRinG commissie alGemene bestuuRlijke Zaken / Financiën 
 5 sePtembeR 2013
Tijd: 19.30 uur. Plaats: Raadzaal. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen
Stukken ter inzage: Vanaf 23 augustus 2013

oPeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

seRVicePunt Wonen, 
WelZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Memorial
Kippie

Regio - Het is weer een jaar ge-
leden dat de eerste Kippie Me-
morial werd verreden. Kippie 
staat voor Kees Jan Kroon, de 
tallentvolle langebaanschaat-
ser uit Wilnis die veel te vroeg 
is overleden. Kees Jan was een 
lieve en talentvolle jongen die 
altijd met een ‘big smile’ rond-
liep.Om Kees Jan niet uit onze 
gedachten weg te nemen heb-
ben Kevin en Henk Regelink 
een fietstoertocht uitgezet met 
de naam Kippie Memorial.

Aanstaande zondag 25 augus-
tus zal de tweede editie plaats-
vinden. Om 8.30 uur is het ver-
zamelen op het parkeerterrein 
van de begraafplaats aan de 
Ringdijk 4 in Wilnis. Onder het 
genot van een kopje koffie kun-
nen er herinneringen opgehaald 

worden en worden de groepen 
per afstand ingedeeld met erva-
ren voorrijders.
De afstanden zijn 100 km en 55 
km maar er is ook een afstand 
van 25 km voor mensen met 
een gewone fiets. Er wordt op 
snelheid ingedeeld dus u hoeft 
niet bang te zijn dat er te hard 
wordt gereden. De deelname is 
open voor iedereen dus ook als 
u Kippie niet gekend heeft bent 
u van harte welkom. Deelname 
is gratis en geheel op eigen risi-
co. Als om 9.30 uur alle groepen 
ingedeeld zijn kan er gestart 
worden. Het is een heel mooie 
route met heel veel landelij-
ke weggetjes, bijna geen stop-
lichten en de organisatie hoopt 
op mooie weer. Voorinschrij-
ven is wel gewenst, dat kan via  
www.skatinglink.nl

Piet Paulusma bezoekt 
Amstelhof

Sport & Health Club
Regio - Dinsdagavond 27 augus-
tus ontvangt Amstelhof Sport & He-
alth Club hoog bezoek in de per-
soon van Piet Paulusma. Hij zal van-
af de locatie op de Noorddammer-
weg ‘Piets weerbericht’ presente-
ren. De reden van zijn bezoek is de 
‘Tour for Talent’ die wordt georgani-
seerd door stichting Red het Talent. 
De Tour for Talent is een zesdaag-
se fietstocht dwars door Zuid-Afri-
ka van 1 tot en met 10 november a.s. 
Er wordt in totaal zo’n 800 km langs 

prachtige routes gereden. Naast het 
avontuur en de fysieke uitdaging, 
draagt de deelname bij aan het ver-
beteren van de levens van straatkin-
deren in Zuid-Afrika. Met dit initi-
atief heeft de stichting als doel het 
aantal straatkinderen in Zuid-Afrika 
tot een minimum te beperken. Red 
het Talent biedt deze kinderen een 
eerlijke kans om talent te ontdek-
ken, te ontwikkelen en te benutten. 
Kijk voor meer informatie op de site: 
www.tourfortalent.nl.

Vriendschappelijke wedstrijd 
Legmeervogels geeft meer duidelijkheid
Regio - De vriendschappelijke wed-
strijden ter voorbereiding op het ko-
mende voetbalseizoen is altijd een 
goede graadmeter voor een trai-
ner, en vooral voor een trainer wie 
voor de eerste keer met een nieu-
we groep aan het werk gaat, om te 
kijken wat voor vlees hij in de kuip 
heeft. Zo heeft ook de selectie van 
Legmeervogels een aantal van deze 
vriendschappelijke gespeeld of gaat 
nog spelen. Tijdens deze wedstrij-
den is de voltallige zondagselectie 
aan de beurt geweest. Bij een en-
kele wedstrijd verscheen er in de 
tweede helft een compleet nieuw 
team in het veld.
De eerste wedstrijd in deze oefen-
campagne ging tegen SCW. Na een 
ruststand van 0-2 is het hier uitein-
delijke een 0-4 overwinning gewor-
den voor Legmeervogels. De vol-
gende wedstrijd was in en tegen 
Woerden. Hier werd gestart met bij-
na het gehele 2e elftal van afgelo-
pen seizoen. Ook in de 2e helft wa-

ren deze jongens in de meerder-
heid. En als je daar dan verliest met 
2-0 mag je ondanks deze neder-
laag tegen een op volle sterkte spe-
lend Woerden van een goed resul-
taat spreken. 

Selectie
Na Rijsenhout en Woerden was de 
volgende bestemming voor de zon-
dagselectie van Legmeervogels 
Mijdrecht. Daar is Legmeervogels 
vaste gast op het Regiotoernooi ge-
organiseerd door Argon. Naast Leg-
meervogels en Argon zijn ook Ab-
coude en KDO deelnemers aan dit 
regiotoernooi. Abcoude wint in de 
1ste  ronde met 2-1 van Argon en 
Legmeervogels verliest met duidelij-
ke cijfers van KDO. Gelet op het ver-
toonde spel van Legmeervogels, valt 
er op de overwinning van KDO niets 
af te dingen.

Toernooi
Dit toernooi wordt gespeeld over 

een 2-tal dagen. Na de 1ste ronde 
spelen op de 2e dag de winnaars 
tegen elkaar maar ook de verliezers 
van de eerste dag spelen dan tegen 
elkaar. Zo was het programma van 
afgelopen zaterdag Argon tegen 
Legmeervogels en Abcoude tegen 
KDO. Argon is een keer in het du-
el effectiever in de afwerking. Leg-
meervogels dat dan wel beter in het 
veld staat als in de eerste wedstrijd 
lukt het niet om naast Argon te ko-
men. Argon tegen Legmeervogels 
eindigt dan ook in een 1-0 overwin-
ning voor de gastheren. Dan de fi-
nalewedstrijd KDO–Abcoude, tegen 
vele verwachtingen in wint KDO ook 
deze wedstrijd. De 1-0 stand welke 
bij de rust op het scorebord staat 
wordt ook de eindstand. Dit alles 
levert op dat Legmeervogels de rij 
sluit, Argon voorlaatste wordt, Ab-
coude net geen eerste maar KDO is 
voor de tweede achtereenvolgende 
jaar de winnaar van het Argon Re-
gio toernooi. 

Bekertoernooi
Voor het bekende KNVB bekertoer-
nooi begint heeft Legmeervogels af-
gelopen dinsdag nog vriendschap-
pelijk gespeeld tegen RKAV.

Zaterdag 24 augustus speelt Leg-
meervogels zondag de eerste be-
kerwedstrijd. Naar sportpark Rand-
hoorn komt dan 3e klasser zaterdag 
FC Almere. Aanvang van deze be-
kerwedstrijd is 14.30 uur. De 2e be-
kerwedstrijd voor Legmeervogels 
zondag 1 is op woensdag 21 augus-
tus in Kudelstaart tegen RKDES.

Dit duel RKDES -Legmeervogels.  
Begint om 19.30 uur in Kudelstaart. 
De laatste bekerwedstrijd is weer 
een thuiswedstrijd voor Legmeervo-
gels zondag,
Op zaterdag 31 augustus komt za-
terdag 3e klasser Amstelveen naar 
Uithoorn. Legmeervogels–Amstel-
veen begint om 14.30 uur op sport-
park Randhoorn.

Dancestudio Shanna Elleswijk is weer 
klaar voor een nieuw seizoen
Regio - De zomervakantie loopt 
bijna op zijn einde en dat bete-
kent dat er weer een nieuw dans- 
en theaterseizoen zit aan te ko-
men bij Dancestudio Shanna Elles-
wijk! Dancestudio Shanna Elleswijk 
is al weer zo’n 5 jaar gevestigd op 
de Prinses Margrietlaan te Uithoorn. 
In die tijd heeft Shanna haar docen-
tenteam uitgebreid en is de school 
uitgegroeid tot een plek waar jong 
en oud kunnen dansen, zingen en 
acteren. De dancestudio staat be-
kend om haar jaarlijkse musicalpro-
ducties en eindvoorstellingen. Ook 
dit jaar gaat Shanna met een en-
thousiast team en een cast vol jonge 
talenten een musical op de planken 
brengen. De keuze is dit jaar geval-
len op een echte klassieker, de mu-
sical ‘Fame’. Fame kent u vast nog 
wel van de bekende tv-serie, film 

en Broadway-musical waarin we 
een groep gepassioneerde jonge-
ren konden volgen tijdens hun zwa-
re studie op de hogeschool voor de 
kunsten New York. Dit seizoen gaat 
Shanna aan het werk met getalen-
teerde en gepassioneerde jongeren 
uit Uithoorn en omstreken. Zij zul-
len u gaan verbazen en plezieren 
met hun prachtige stemmen, dans- 
en acteerkunsten. Er is ook dit jaar 
weer veel belangstelling voor deel-
name aan de musical, maar de 
dancestudio van Shanna Elleswijk 
is altijd op zoek naar nieuw talent. 
Dansers, zangers, maar ook jonge-
ren die een instrument kunnen be-
spelen dagen zij uit om samen een 
te gekke musical te maken waar-
mee ze een publiek omver blazen! 
Denk je nu dit is echt wat voor mij?! 
Ben je 11 jaar of ouder? Twijfel niet 

en meld je nu aan voor de audities 
op zondagmiddag 15 september. 

Groter
De dansafdeling van de studio 
wordt steeds groter en het is elk jaar 
schitterend om alle leerlingen, jong 
en oud, te zien stralen tijdens de 
jaarlijkse eindvoorstelling in Thea-
ter de Griffioen. Dancestudio Shan-
na Elleswijk biedt lessen voor kin-
deren vanaf 3 jaar. De basis van het 
dansen begint bij het leren luisteren 
en bewegen op muziek tijdens de 
cursus ADV/peuterballet voor kin-
deren van 3 tot 5 jaar. Wegens grote 
belangstelling zullen zij dit jaar ex-
tra groepen starten voor de aller-
kleinsten. Ouder dan 5 jaar? Dan 
is er keuze genoeg! Klassiek ballet, 
jazz/klassiek combi, jazz/showdan-
ce, street/jazz, freestyle jazz,  thea-

terklas, talentclass... alle dansstijlen 
zijn vertegenwoordigd bij Dance-
studio Shanna Elleswijk. Er is een 
uitgebreid lesaanbod met groe-
pen in diverse leeftijden. De eer-
ste dans- en theaterlessen begin-
nen weer op maandag 9 septem-
ber a.s. De jongste kinderen van de 
ADV/peuterballet-groepen en Jazz/
Klassiek combi-groepen starten de 
eerste week oktober (30 septem-
ber- 4 oktober) met lessen. Het sei-
zoen gaat ook dit jaar weer van start 
met een Open Lesweek (9-13 sep-
tember). De gehele week is er mo-
gelijkheid om gratis lessen te volgen 
en de sfeer te proeven in de dance-
studio. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website:  www.dancestudios-
hannaelleswijk.nl. Zie ook de adver-
tentie volgende week in deze krant.
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl, 
nEs A/d AMstEl

kantooradres:
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

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

126e jaargang

oplAgE: 30.500

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

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

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

sinds 1888

Omgelegde N201 nadert 
zijn voltooiing en dan?...
Vervolg van voorpagina

Want van achter het bureau plannen 
maken is één, maar ze uitvoeren is 
twee! Dat gaat over het algemeen 
veel geld kosten. Nederland zit nog 
steeds in een recessie en de crisis 
is ook nog niet voorbij. De gemeen-
te gaat bovendien gebukt onder een 
forse schuldenlast en krijgt daar-
naast nog de mogelijk nieuwe be-
zuinigingen uit Den Haag voor haar 
kiezen. Wat blijft er dan over van de 
plannen die men op (korte?) termijn 
wil realiseren en hoe gaat dat dan 
gebeuren? Kan het financieel uit? 
Of is er een apart ‘potje’ voor opge-
spaard? Komt bij dat er in maart vol-
gend jaar gemeenteraadsverkiezin-
gen zijn en er daarna wellicht een 
heel andere politieke structuur aan 
de orde is, met een ander college 
en gemeenteraad. Misschien wil-
len die het wel anders. Het is ook 
mogelijk dat de zittende magistra-
tuur het idee over de invulling van 
het centrum over de verkiezingen 
heen wil tillen. Zeker is wel dat in 
elk geval wethouder Maarten Le-
venbach (Verkeer en Vervoer) niet 
zal terugkeren in een volgend colle-
ge. Hij heeft aangegeven geen nieu-
we ambtstermijn meer te ambiëren. 
Over wethouder Jeroen Verheijen 
(Economische Zaken) bestaan nog 
twijfels of hij blijft. Wat eind dit jaar 
en begin volgend jaar in elk geval 
wel wordt gerealiseerd als onder-
deel van het Masterplan, is de her-
inrichting van de Amsteloever van-
af het Schansgebied tot aan de Tha-
merkerk.
Om samenbouw van het centrum 
mogelijk te maken staat op het ver-
langlijstje als eerste de uitvoering 
van de ‘Garagevariant’ zoals die al 
in 2009 als nieuwe ’oeververbin-
ding’ werd gepresenteerd en waar-
aan de gemeenteraad een jaar la-
ter haar goedkeuring gaf. Dat on-
derdeel is van grote betekenis voor 
de verdere ontwikkeling van het 
dorpscentrum zoals omschreven in 
het Masterplan. Dat geeft aan hoe 
het dorpscentrum van Uithoorn zich 
de komende jaren wil ontwikkelen 
en tot een echt ‘centrum’ kan wor-
den gemaakt. Het is tot stand geko-
men dankzij de inbreng van bewo-
ners, buurtbeheer, winkeliers, orga-
nisaties en natuurlijk de gemeente 
die het verder heeft uitgewerkt. De 
een noemt de (eventuele) uitvoe-
ring hoogmoedswaanzin van de ge-
meente, een ander daarentegen ziet 
het wel zitten.

Dure oprit
Bij de destijds uitgesproken voor-
keur van de ‘Garagevariant’ blijft de 
Irenebrug in principe bestaan, maar 
uitsluitend als toe- en afrit naar 
een nog te bouwen (ondergrond-
se??) parkeergarage. In de ‘wan-
delgangen’ wordt dit plan op voor-
hand naar het rijk der fabelen ver-
wezen omdat dit te hoge kosten met 
zich zou meebrengen. En dat kan 
bruintje momenteel niet trekken. 
Het zou menigeen verbazen als op 
termijn de schop hiervoor toch de 
grond in zou gaan. Verder lijkt de 
Irenebrug de duurste oprit te wor-
den naar een parkeergarage. De 
brug moet wel steeds bediend en 
onderhouden worden. Gebeurt dat 
op kosten van de Provincie of wordt 
de brug in handen gegeven van de 
gemeente? Zou de brug überhaupt 
verdwijnen – dus ‘dag garagevari-
ant’ – houdt dat onder meer een so-
ciaal isolement in voor Amstelhoe-
kers en bewoners van de Menno-
nietenbuurt die voor hun sociale le-
ven, schoolgaande kinderen en in-
kopen afhankelijk zijn van een goe-
de verbinding met de overkant, met 
Uithoorn dus. Of nemen zij het kilo-
meters omrijden voor lief? Voetgan-
gers en fietsers kunnen helemaal 
niet meer naar de overkant. Over de 

busbrug mag niet en er is ook geen 
aquaduct voor hen. De enige op-
tie zou dan een pontveer zijn. Terug 
bij af… Hersenspinsels? Misschien! 
Anders gezegd: zolang er geen ga-
ragavariant in welke vorm dan ook 
is gerealiseerd en er niet begon-
nen is met de samenbouw van bei-
de dorpshelften, moet de Irenebrug 
voorlopig gewoon in functie blijven 
voor bestemmingsverkeer. Ook al in 
het belang van de winkeliers op het 
Amstelplein!
Kijk je naar een bovengrondse ver-
sie van een parkeergarage dan is 
dat moeilijk voor te stellen want 
waar moet die dan komen in het 
centrum? Niet op of naast de N196 
(het tijdelijke parkeerterrein), want 
dan kan je nog beide dorpshelf-
ten niet met elkaar verbinden. Mis-
schien vanaf de brug met een ‘fly-
over’ een aansluiting maken op het 
middelste parkeerdek boven het 
winkelcentrum Amstelplein? 
Direct gestelde vragen over de ‘Ga-
ragevariant’ aan leden van het col-
lege en de gemeenteraad leveren 
niets op. Zodra het onderwerp ter 
sprake komt houdt iedereen de ka-
ken stijf op elkaar. Hooguit wordt 
terloops gemummeld dat het ‘al-
lemaal gewoon doorgaat zoals de 
plannen destijds gepresenteerd en 
door de raad zijn aangenomen.’ Dat 
er vier maanden voordat de N201 
in gebruik wordt genomen tot nu 
toe nog niet het geringste naar bui-
ten is gekomen over de verdere uit-
werking van deze oeververbinding, 
waaronder bijvoorbeeld de loca-
tie, ontwerp, financiële onderbou-
wing, een mogelijke projectontwik-
kelaar, eventuele bouwtermijn, zelfs 
geen artistieke impressie, geeft te 
denken. Waarom zijn de lippen ver-
zegeld? Als het allemaal niet zou 
doorgaan of op de lange baan wordt 
geschoven, hoef je de brug voor het 
bestemmings- en landbouwverkeer 
ook nog niet af te sluiten. Zal een 
flink aantal inwoners van zowel Uit-
hoorn als Amstelhoek wel zo pret-
tig vinden. Dat scheelt een fors aan-
tal kilometers omrijden. Of horen we 
er volgend jaar pas wat over of he-
lemaal niets meer? Buurgemeente 
De Ronde Venen heeft wat dat be-
treft ook recht op duidelijkheid. Ze-
ker als intussen een vorm van ver-
gaande samenwerking tussen bei-
de gemeenten wordt overwogen 
en dat in 2015 wellicht de provin-
cies Noord-Holland, Utrecht en Fle-
voland samensmelten. Wordt daar-
op gewacht?

Betaald parkeren?
Wij peilden de mening van Piet Vis-
ser, voorzitter van de winkeliersver-
eniging Oude Dorp. Voor de mid-
denstand is het toch heel belang-
rijk dat er voor de nabije toekomst 
duidelijkheid wordt gegeven en er 
een vertrouwensrelatie met de ge-
meente is. Immers, de gemeente 
kan het Masterplan niet alléén re-
aliseren en omgekeerd hebben be-
woners, winkeliers en ontwikke-
laars de gemeente nodig bij de uit-
voering van hun plannen. Visser is 
positief over de plannen om van het 
centrum een geheel te maken maar 
zet er toch ook de nodige vraagte-
kens bij. Hij had het slimmer gevon-
den als de Amsterdamseweg en in 
tweede instantie ook het Thamer-
lint eerder zouden zijn aangepakt. 
Nu is het afwachten of het allemaal 
wel op tijd klaar is. Als het even te-
gen zit ben je zo een maand verder 
en het verkeer loopt zich steeds va-
ker vast. Wel heeft hij de chauffeurs 
van de bevoorradingswagens al in-
structies gegeven om t.z.t. vanaf de 
N201 de afslag bij de Zijdelweg te 
nemen en over de N196 naar het 
Amstelplein en het Oude Dorp te rij-
den. Niet meer langs de Thamerlaan 
en de Bernhardlaan als die zijn her-
ingericht. Hij hoopt zo een bijdrage 

te leveren aan het verminderen van 
het vrachtverkeer op het Thamerlint.
“Zowel ikzelf als andere onderne-
mers in het centrum wachten af wel-
ke stappen de gemeente gaat zetten 
nadat de Irenebrug op slot gaat. En 
ik ben ervan overtuigd dat het laat-
ste zal gebeuren. Wij moeten en wil-
len met onze zaak, de C1000 wel 
uitbreiden, maar dienen eerst dui-
delijkheid te krijgen of we de grond 
naast ons kunnen kopen of dat daar 
andere plannen mee zijn? Stel dat 
de ondergrondse parkeergarage er 
zou komen zal dat ongetwijfeld ge-
paard gaan met betaald parkeren. 
Zo’n parkeerkelder kost een vermo-
gen, dus moet je betaald parkeren 
gaan invoeren om een keer uit de 
kosten te komen. Ga je dat dan voor 
heel Uithoorn instellen? Maar dat is 
niet wenselijk omdat het in de om-
liggende gemeenten veelal gratis 
parkeren is. De consument zal zich 
dan gaan beraden waar hij naartoe 
gaat,” aldus Piet Visser. Hij heeft zich 
al eens een voorstelling gemaakt 
hoe je het ‘gat’ tussen het winkel-
centrum Amstelplein en de het Ou-
de Dorp zou kunnen opvullen als er 
geen ondergrondse parkeergara-
ge komt. Zijn uitgesproken ideeën 
zouden wellicht prima in het straat-
je passen van een stedenbouwkun-
dige en gebruikt kunnen worden. 
Misschien is het een welkome aan-
vulling binnen de beeldvorming van 
de gemeente. Hoe dan ook, dat Vis-
ser er als ondernemer met dit alles 
in gedachten bezig is, geeft uiting 
aan zijn betrokkenheid. Hij wijst er 
ook op dat met name ondergronds 
bouwen in Uithoorn in principe pro-
blematisch is omdat je in het Ou-
de Dorp te maken hebt met dijkli-
chamen (Amstel en Thamerlint). Bo-
vengronds bouwen lijkt dus de eni-
ge optie, maar dat moet wel fraai en 
functioneel zijn.

Het investeren waard
Als voorzitter van de winkeliers-
vereniging constateert hij met te-
vredenheid dat de leegstand in het 
Oude Dorp langzaam afneemt. “Er 
hebben zich weer ondernemers ge-
meld die zich willen vestigen. Ook 
al omdat de Amsteloever straks een 
gedaanteverwisseling ondergaat en 
dat naar verwachting meer mensen 
zal trekken. Daarnaast zijn er voor-
stellingen over de herinrichting van 
het centrum wat een aantal onder-
nemers ook wel ziet zitten. Persoon-
lijk ben ik van mening dat Uithoorn 
aan de Amstel het waard is om er-
in te investeren. Dat wil ik ook wel, 
maar dan moet de gemeente wel op 
korte termijn met duidelijke plannen 
komen. Sommige bedrijven moeten 
kunnen groeien en dan heb ik het 
met name over onze supermarkt. 
Is dat niet mogelijk dan komt ver-
huizen naar een andere locatie in 
beeld. Maar dat wil ik liever niet.” 
Visser zou bijvoorbeeld ook de Am-
stelstraat bij het winkelgebied willen 
betrekken. Dat betekent echter aan-
passing van de bebouwing met win-
kels en woningen erboven, maar of 
de bewoners dat willen… En is het 
technisch mogelijk gelet op de on-
dergrond? Ook over de wijze van 
investeren in het centrum van Uit-
hoorn en wat in dat licht gezien het 
meest rendabel is, heeft Visser zo 
zijn mening. Duidelijk laat hij daar-
bij doorschemeren dat hij niet na-
mens alle ondernemers van de win-
keliersvereniging spreekt. De win-
keliersvereniging is vertegenwoor-
digd in de SUB, het overkoepelend 
orgaan van alle bedrijfsverenigin-
gen in Uithoorn. In die zin is er ook 
regelmatig overleg met de gemeen-
te waarover Visser een tevreden ge-
luid laat horen. De gemeente facili-
teert en biedt ondernemers de mo-
gelijkheid zich te vestigen in o.a. het 
Oude Dorp. Geeft aan: “De onder-
nemers kunnen gezamenlijk zorgen 

voor een florerend centrum van Uit-
hoorn. De gemeente heeft toege-
zegd haar medewerking te willen 
verlenen aan een nieuw dorpscen-
trum waar het prettig werken, wo-
nen en recreëren is. De onderne-
mers doen het hunne. Dat leidt tot 
een win-win situatie, iets wat men-
sen zal trekken en daar moeten wij 
het allemaal van hebben. Het zijn de 
gemeente, de ondernemers en de 
consument die gezamenlijk bepalen 
of een winkelgebied levensvatbaar 
en rendabel is. Dan moeten we wel 
eensgezind naar buiten treden met 
elkaar en daar ontbreekt het soms 
aan. Er is echter nog tijd om daar-
in verandering te brengen en eraan 
te werken. We kijken eerst wat er 
in januari gebeurt met de Irene-
brug. Of we klanten gaan verliezen 
op het Amstelplein en in het Oude 
Dorp als de inwoners van De Ronde 
Venen, Amstelhoek en Mennonie-
tenbuurt straks een paar kilometer 
meer moeten omrijden? Ongetwij-
feld zal de Irenebrug, als die dicht 
gaat, daarin een belangrijke rol spe-
len. Maar zodra die op termijn als 

toegang tot een mogelijke garage-
variant gaat fungeren zie ik ook de 
‘afzwaaiers’ wel weer terugkomen. 
Maar dan moet die afsluiting niet te 
lang duren… De tijd zal het uitwij-
zen. Ik denk dat het een kwestie van 
wennen is. Mensen gaan nu ook 
winkelen in Hoofddorp en Amstel-
veen, waar zelfs betaald parkeren is.

Ik zie niet in waarom zij Uithoorn 
dan links zouden laten liggen. Ver-
der wordt de bussluis tussen de 
beide Meerwijken opgeheven. In-
woners uit het westelijk deel kun-
nen dan binnendoor naar het Am-
stelplein en het Oude Dorp komen. 
Dat genereert ook meer klanten.” 
Aldus Piet Visser van C1000 Oude 
Dorp die ondanks zijn positieve in-
slag toch met de nodige zorg naar 
mogelijke nieuwe bezuinigingsron-
des van zowel het rijk als de ge-
meente kijkt. En niet te vergeten 
naar de huidige schuldenlast van de 
gemeente.
Wat kan er straks nog wel of niet? 
Dat is nu nog moeilijk te voorspel-
len. Maar hij blijft optimistisch.

Wildernisbeleving dicht bij huis
Regio - De wildernis beleven, dicht 
bij huis? Dat kan in De Kwakel, tij-
dens de wandeling die DUS! (D66 
en GroenLinks) in het Egeltjesbos 
organiseert op dinsdag 27 augustus. 
Want wist u dat u daar kunt dwa-
len, zo niet verdwalen, in het mans-
hoge riet? Dat er van alles groeit en 
bloeit in het Egeltjesbos? Dat er pa-
den zijn, een ‘fladderdijk’, rietruigtes, 
paddenpoelen, plasdrasgebiedjes, 
open water en speelvelden? Kom op 
27 augustus om 19.00 uur naar het 
Egeltjesbos en geniet van natuur 
dicht bij huis. Walter Büsse uit De 
Kwakel weet er, op de zijn bekende 
aanstekelijke manier, van alles over 
te vertellen en kent er de weg. Want 
pas op: als je niet uitkijkt, sta je zo 
met je voeten in het water. 

Het Egeltjesbos is een mooie com-
binatie van waterbeheer en recrea-
tie. Het is in 2008 aangelegd in een 
samenwerking tussen de gemeen-
te en het Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht. Bij de plannen 
werden de bewoners en het IVN (in-
stituut voor natuureducatie en duur-
zaamheid) betrokken.
Het Egeltjesbos werd een water-
bergingsgebied; de klei die daar-
voor weggehaald werd, kon ge-
bruikt worden voor dijkverzwaring 
en de gemeente zag kans voor een 
recreatiegebiedje. Beleef het zelf op 
27 augustus. De wandeling duurt 
ruim een uur en start bij de ingang 
van het Egeltjesbos op de hoek Iris-
laan en Rozenlaan in De Kwakel, om 
19.00 uur.





Regio -  De onderwijssector in Uit-
hoorn heeft er een speciale voor-
ziening bij. Maandag 19 augustus 
opende namelijk de Internationale 
Taalklas Uithoorn (ITK) haar deuren 
voor de eerste leerlingen.

Wethouder onderwijs Ria Zijlstra 
gaf om 08.45 uur in een feestelijke 
sfeer het startsein hiervoor. Dit vond 
plaats in het schoolgebouw van Ba-
sisschool de Regenboog aan de Jo-
han de Wittlaan 83, waar de ITK een 
lokaal toegewezen heeft gekregen. 

De opening werd bijgewoond door 
leerlingen, ouders, leerkrachten en 
alle mensen die betrokken zijn (ge-
weest) bij de totstandkoming van 
de ITK. De wethouder onthulde het 
logo van de ITK opgebracht op het 
glas van het raam, voorstellende 
een in blauw getekende wereldbol 
met daarom heen gestileerde sil-
houetten van kinderen in verschil-
lende kleuren. De betekenis ervan 
is dat kinderen uit alle delen van de 
wereld welkom zijn in deze klas. ‘Juf’ 
Jellony Raadschelders legde (ook) 

in de Engelse taal uit aan de kinde-
ren wat het logo voorstelt.
De klas is bedoeld voor nieuwko-
mers tussen de 6 en 12 jaar die de 
Nederlandse taal nog niet of onvol-
doende beheersen. In een klas van 
maximaal 10 leerlingen leren kinde-
ren van allerlei nationaliteiten met 
elkaar de basis van de Nederlandse 
taal. Het is een intensief program-
ma dat bestaat uit met name het 
opbouwen van een woordenschat, 
maar ook lezen, schrijven, rekenen, 
spelling en wereldoriëntatie komen 
aan de orde.
Verder wordt er gewerkt met spe-
cialistische methodes. Met behulp 
van een digitaal schoolbord en lap-
tops wordt behalve collectief onder-
wijs per kind ook individueel les ge-
geven. Dat is ook de reden dat de 
groep leerlingen in de klas kleiner 
dan normaal is.

In gemiddeld één jaar moeten de 
leerlingen de Nederlandse taal vol-
doende beheersen. Zij zetten hun 
schoolopleiding daarna weer voort 
in het reguliere basisonderwijs, 
bij voorkeur op school in de eigen 
(woon)wijk. De ITK-Uithoorn is een 
gezamenlijk initiatief van alle basis-
scholen in Uithoorn en de gemeen-
te Uithoorn. Simone Rossing, direc-
teur van basisschool De Vuurvo-
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Een mooie manier om natuur 
van dichtbij te bewonderen, 
is per kano. Dat heeft twee 
voordelen. In de eerste plaats 
komt u op plaatsen waar vrij-
wel niemand anders kan ko-
men en waar de stilte oorver-
dovend kan zijn. Vooral als je 
hier en daar wat moet klunen 
weet je zeker dat je op maag-
delijke wateren komt. Een an-
der groot voordeel is dat je 
je heel stil verplaatst en de 
meeste dieren niet bedacht 
zijn op benadering vanaf het 
water. Zo kun je heel stiekem 
nietsvermoedende foerage-
rende vogels verrassen. Zo 
ook op de heetste dag van 
dit jaar, zo heet dat zelfs de 
koeien te water gingen om 
even afkoeling te zoeken. 
Kanoënd op de Veldwete-
ring, vanaf de Heinoomsvaart 
richting het door de Stichting 
Bovenlanden prachtig onder-
houden Gagelgebied, werd ik 
vlak bij de Gagelweg verrast 
door een van de meer zeld-
zame en mooie vogels die 
we in onze omgeving kunnen 
aantreffen: de purperreiger. 
Iedereen kent natuurlijk wel 
de blauwe reiger (meer grijs 
dan blauw, eerlijk gezegd), 
die vrijwel overal in sloten 
langs de weg te vinden is. 
De laatste jaren zien we ook 
steeds meer de zilverreiger, 
zijn spierwitte broer in zowel 
de kleine (met zwarte snavel) 
als de grote variant (met gele 
snavel). Die is dan weer ge-
makkelijk te verwarren met de 
ook al steeds vaker voorko-
mende (wat worden we toch 
verwend!) lepelaar. De lepe-
laar is in vlucht te herkennen 

aan zijn gestrekte nek met de 
karakteristieke lepelvormige 
bek trots vooruit, terwijl alle 
reigers met hun nek in S-vorm 
gekruld vliegen. De purperrei-
ger is echter veel zeldzamer 
en schuwer en (vind ik) veel 
mooier dan zijn familieleden. 
Geen wonder dus dat ik bijna 
omsloeg van verrukking toen 
ik een purperreiger verraste 
in het verschalken van zijn 
dagelijkse maaltijd. Hij is te 
herkennen aan zijn wat don-
kerder verenkleed dan de 
blauwe reiger terwijl de kleur 
van de nek ergens tussen roze 
en paars inzit met een fraaie 
donkergrijze streep over de 
hele lengte. Het schuwe beest 
houdt erg van zijn privacy dus 
in onze contreien is hij zeld-
zamer dan zijn familieleden. 
Gelukkig voor ons houdt hij 
erg van moerassige gebieden 
en drassig rietland en zitten 
we hier nog net aan het meest 
noordelijke deel van zijn ver-
spreidingsgebied. De meeste 
purperreigers broeden in 
Zuid-Europa en overwinteren 
in Afrika. Purperreigers die 
hier broeden, overwinteren 
vooral in Gambia en Mauri-
tanië in Noord-west-Afrika. En 
erg veel broeden er hier niet, 
zo’n 500 paren worden er 
geschat voor heel Nederland. 
Dus als u er eentje ziet, dan 
ziet u echt wel iets bijzonders.

Sep Van de Voort,
natuurgids

_(Kijk op http://ivn.nl/afde-
l ing/de-ronde-venen-uit-
hoorn voor meer informatie).

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Over oude koeien en
andere dieren in sloten

Gezellige buurtbarbecue 
in Oranjepark Uithoorn
Regio - Afgelopen zaterdag vond 
de buurtbarbecue in het Oranjepark 
plaats. Vele bewoners, jong en oud, 
die rondom het mooie park wonen 
waren van de partij. Het park was 
vooraf feestelijk aangekleed door 
de bewoners met leuke slingers en 
‘Italiaans ogende’ aangeklede ta-
fels. Naast een springkussen voor 
de kinderen hadden bewoners ei-
gengemaakte salades en desserts 
gemaakt. Ping Wing zorgde voor de 
muziek waardoor de stemming er 

al snel in zat. Aangezien de mees-
te bewoners weer terug waren van 
vakantie was dit een uitgelezen mo-
ment voor een buurtbarbecue.
Het mooie weer, de gezelligheid, het 
lekkere eten en het vooral als buurt 
bij elkaar zijn: dit buurtfeest was pri-
ma geslaagd. 
Kortom, een prima initiatief dat voor 
herhaling vatbaar is. Het volgende 
buurtevenement waar al over ge-
sproken is, zal een winterse ‘koek-
en-zopie’ in het park zijn.

Soulkoor D-F!NE zoekt oud-leden 
voor reünie op 18 september

Regio - In het kader van het 10-ja-
rig bestaan van Soul- en Motown-
koor D-F!NE uit Uithoorn wordt er 
een reünie georganiseerd voor al-
le oud-leden, op woensdagavond 

18 september a.s. Vanaf half 8 gaan 
de deuren open van hun vaste repe-
titieruimte ‘de Morgenster’ aan De 
Visserlaan 6 in Uithoorn (tegenover 
The Mix en naast de Thamerkerk). 

D-F!NE nodigt hierbij alle oud-leden 
uit voor een woensdagavond lekker 
ouderwets zingen en bijpraten met 
leden en oud-leden! Geef je op via 
een e-mailtje aan info@soulkoor.nl 

of laat het even weten aan een van 
de (bestuurs)leden. Het koor hoopt 
veel dames te mogen begroeten op 
18 september voor een swingend 
avondje!

Amsterdamse Bos
Op zaterdag 31 augustus rond 17.30 
uur verzorgt Soul- en Motownkoor 
D-F!NE  een spetterend optreden bij 
paviljoen Chez Favié in het Amster-
damse Bos.
De toegang is gratis. Ook dit ge-
zellige optreden vol soul is onder-
deel van de festiviteiten rondom 
het 10-jarig bestaan van het koor, 
naast de CD die uitgebracht is (en 
nog steeds te koop voor 10 euro) en 
de reünie met oud-leden op 18 sep-
tember.
Koffi ehuis Chez Favié is centraal ge-
legen in het Amsterdamse Bos, met 
(gedeeltelijk overdekt) terras en een 
uitgebreide ‘kleine’ kaart.

Kom gezellig met familie, vrienden 
en kennissen met het koor D-F!NE 
mee genieten!

Uithoorn breidt onderwijs uit met 
een Internationale Taalklas

Buitenlandse kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig 
zijn krijgen in de ITK een jaar lang speciaal (individueel) onderwijs om het Ne-
derlands te beheersen

gel coördineert namens alle basis-
scholen in Uithoorn de instroom van 
leerlingen.

Waarom een ITK-Uithoorn? 
Met enige regelmaat worden op de 
basisscholen in Uithoorn door ou-
ders en/of verzorgers kinderen aan-
gemeld die rechtstreeks uit het bui-
tenland komen. Dit kunnen kinde-
ren zijn van buitenlandse arbeiders, 
mensen met een offi ciële vluchte-
lingenstatus, maar ook van ken-
nismigranten of adoptiekinderen. 
Het is belangrijk voor deze kinde-
ren dat ze zo snel mogelijk de Ne-
derlandse taal vlot en vloeiend le-
ren spreken, lezen en ook schrij-
ven. Dat kan het beste gebeuren 
in een kleine, aparte groep leerlin-
gen die een hele week (Nederland-
se) les krijgen. Uithoorn sluit hierbij 
aan bij een landelijke ontwikkeling. 
Er is gekozen voor de leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 omdat de jonge-
re kinderen in de kleutergroepen al 
door de VVE-programma’s (Vroeg- 
en Voorschoolse Educatie) worden 
‘bediend’. De ITK kan gezien wor-
den als een zeer nuttige uitbreiding 
van het onderwijsprogramma in Uit-
hoorn. De fi nanciering van het pro-
ject gebeurt vanuit een ‘speciaal 
onderwijspotje’ dat (nog) niet onder 
de bezuinigingsregels valt.

Dick en Alie Pater 65 jaar getrouwd
Mijdrecht - Waar 50 en zelfs 60 
jaar getrouwd veelal als uitzonder-
lijk worden beschouwd in het le-
ven van twee echtelieden, moet 65 
jaar toch wel de ‘top’ zijn, zo is de 
mening van velen. Maar ook op die 
lange verbintenis hebben verschei-
dene inwoners van De Ronde Venen 
inmiddels een patent! Dit keer zijn 
het Dick en Alie Pater-Jongbloed, 
woonachtig in ‘De Kom’, die dit 
unieke briljanten huwelijksverband 
op maandag 19 augustus jl. in goe-
de gezondheid vierden. Dat is toch 
ook om even stil bij te staan. Dick 
is 92 en Alie 88 jaar, maar die leef-
tijd zou men ze niet geven. Het echt-
paar is nog steeds vol energie, ge-
zond van lijf en leden en schudt de 
ene leuke anekdote uit hun leven na 
de andere uit de mouw. Niet in de 
laatste plaats omdat ook loco-bur-
gemeester David Moolenburgh die 
de vakantievierende burgemees-
ter Divendal verving, daar op inging 
en zich heel vlot en ontspannen met 
het jubilerende bruidspaar onder-
hield. Behalve persoonlijke felici-

taties bracht hij het boek ‘De Plas-
sen’ als cadeautje mee. Een traditio-
neel geschenk van de gemeente bij 
dit soort gelegenheden waarbij ook 
een fraai bloemstukje behoort. Om-
dat het echtpaar een groot deel van 
hun leven voor hun plezier op het 
water heeft doorgebracht met een 
zeil- en motorboot, viel het boek 
zeer in de smaak. Maar ook de feli-
citaties namens het Kabinet van Ko-
ning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima en van de wnd. Commis-
saris van de Koning, de heer Rem-
co van Lunteren, werden uiterst ge-
waardeerd.

‘Hotspotsjers’
Dick Pater is geboren in Baarn op 
28 maart 1921; zijn vrouw Alie Jong-
bloed zag het levenslicht op 2 sep-
tember 1925 in Soest. Zij kenden el-
kaar al vanuit de oorlogsjaren, waar 
Dick destijds bij zijn Alie thuis met 
succes ondergedoken heeft gezeten 
voor de Duitse bezetter. Op 19 au-
gustus 1948 gaven zij elkaar het ja-
woord op het gemeentehuis in Zeist. 

In de Noorderkerk aldaar trouwden 
zij tevens voor de kerk op die dag. 
Uit het huwelijk zijn drie zonen ge-
boren. Er zijn twee kleinkinderen, 
Hilde en Erik. Daar zijn opa en oma 
bar trots op. Hilde en Erik zijn ta-
lenten in het freestyleskiën; Hilde 
(21) werd in 2012 in het Zwitser-
se Laax Nederlands kampioen, Erik 
(18) moest het doen met een vierde 
plaats, maar komt ongetwijfeld te-
rug… zo stelt hij. Beide kleinkinde-
ren zijn student in Utrecht.
De vader van Dick had een rijwiel-
zaak in Baarn, maar daar zag Dick 
niets in. Hij werd automonteur bij 
de Parkgarage in Baarn. “Daar wer-
den ook de auto’s van het Koninklijk 
Huis onderhouden. Maar ik wilde 
eigenlijk vliegtuigmonteur worden. 
Vanwege de oorlog kwam het er 
niet van”, vertelt Dick. “Na ons hu-
welijk zijn we in Mijdrecht terecht-
gekomen waar we eerst hebben ge-
woond op Bozenhoven. Ik heb toen 
voor de zadelfabriek van Reinder Ja-
cob Kooi in Mijdrecht een zadelma-
chine uitgevonden. Toen het bedrijf 
over de kop ging werd die machine 
eigendom van een bedrijf in Dieren 
bij Arnhem. Daar kon ik komen wer-
ken en het gevolg was dat we er ze-
ven jaar hebben gewoond. Maar het 
water bleef trekken en we zijn weer 
terug gegaan naar Mijdrecht. Daar 
ben ik in 1964 als gereedschap- en 
modelmaker bij de beugelfabriek 
van Walraven in dienst gekomen. 
We kregen een huis op de Prinses 
Irenelaan waar we 44 jaar hebben 
gewoond. Bij Walraven heb ik naast 
‘Baas Jan’, ook onder zijn zoon Jan 
– die dit jaar als directeur is terug-
getreden - met veel plezier gewerkt. 
Een pracht bedrijf. Maar inmiddels 
ben ik nu al langer dan 25 jaar met 
pensioen. We zijn echter nog altijd 
bevriend met Jan van Walraven en 
zijn vrouw.”

Hoe hebben Dick en Alie elkaar ont-
moet? “In de oorlog bij de vrienden-
club de ‘Hotspotsjers’. Ik ging daar 
met mijn vriendin naartoe en toen 
kwam ik Dick tegen. Het was met-
een ‘aan’ zoals dat heet,” put Alie uit 
haar geheugen. “We hadden samen 
een grote liefhebberij, namelijk bo-
ten waarmee we regelmatig hebben 
gevaren. Ook het onderhoud de-
den we zelf. Dick heeft nog meege-
werkt aan de bouw van een eigen 
zeeschouw en hij knapte graag an-
dere bootjes op. Of ik ook nog ge-
werkt heb? Ja, ik heb vroeger een 
opleiding voor kleuterleidster ge-
volgd en afgerond. In die branche 
heb ik nog wel wat gedaan. Hoewel 
we ons echt niet oud voelen doen 
we bepaalde dingen niet meer, zoals 
zelfstandig varen, autorijden en fi et-
sen. Dat vinden we niet meer ver-
trouwd. We wonen nu drie jaar aan 
het Mevrouw van Wieringenplein en 
het bevalt ons prima. We hebben 
een prachtig uitzicht over de Kerk-
vaart tot aan de sluis toe. Wij mogen 
ons verheugen in geweldige zonen, 
fi jne schoondochters en prachtige 
kleinkinderen. We zijn dankbaar om 
dit nog mee te maken. Wat wil een 
mens nog meer”, vult Alie met een 
duidelijk verhaal aan. Dick laat we-
ten dat ze nog een feestje tegoed 
hebben samen met de kinderen. 
Dat gebeurt over veertien dagen als 
alle vakanties achter de rug zijn en 
iedereen weer thuis is.
De redactie van de Nieuwe Meer-
bode sluit zich graag aan bij alle fe-
licitaties voor dit kwieke bruidspaar 
dat er 65 jaar huwelijk heeft opzit-
ten. Gelet op de gezondheid kunnen 
daar nog best een aantal jaartjes 
aan worden toegevoegd. Samen het 
huwelijksbootje in de vaart houden 
en tijdig aanleggen als er wat te be-
leven valt, ligt daaraan ten grond-
slag. Zal best lukken, toch?...





 
10   Nieuwe Meerbode  •  10 augustus 2013

Gedicht
Dijkdoorbraak Wilnis

10 jaar later
Vreemd gekraak in ’t holst van de nacht,
een onheilspellend geluid van iets wat niemand had verwacht.
Het was in die dagen volop zomer en al een poosje droog,
toen de dijk ineens bewoog...
 
De dijk was doorgebroken, het halve dorp ondergelopen!
Het water veranderde in een modderstroom.
Mensen liepen hun huizen uit, vol ongeloof en verbazing…
het leek wel een nare droom!
 
Vele woonarken lagen op z’n kant, en ook een ontwortelde Eik.
Tal van huizen van binnen en buiten besmeurd met een vie-
ze bruine laag.
Diepe groeven tekenden zich in het land, op de dijk.
Het gebeurde allemaal in een rap tempo… in een vlaag!
 
Burgemeester Brugman was al snel ter plaatse,
en gaf brandweer en politie opdracht zich te haasten.
Ondertussen stond ze ook de ongeruste burgers en de
pers te woord.
Zelfs Z.K.H.Willem-Alexander kwam al spoedig Wilnis
bezoeken,
omdat ook hij er van had gehoord.
 
Maanden heeft het geduurd om alles vakkundig,
en met groot materieel weer op te bouwen.
Vandaag de dag wordt de dijk goed onderhouden, 
opdat Wilnis in de toekomst droge voeten zal blijven behouden!
 
Op de plek waar de dijk doorbrak, staat nu een prachtig
monument,
en worden wij nu, 10 jaar na dato, met een mooi concert
verwend!!

 
Cynthia Versteeg-Hemink 

Augustus 2013

Beeldhouwen in Amstelhoek
Regio - Na de zomerstop begint het 
atelier van Henny Heijnen in Am-
stelhoek op 1 september weer met 
beeldhouwen.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U 
kunt kiezen uit maandagmiddag of 
-avond, dinsdagochtend of -mid-
dag, donderdagmiddag of -avond.
Wilt u eens proberen om een beeld 

te maken in een zachte steensoort, 
maar weet u niet zeker of het wel 
iets voor u is, dan kunt u een paar 
lessen nemen en met een klein 
steentje beginnen. U betaalt per les.
Voor inlichtingen kunt u de web-
site bekijken: www.hennyheijnen.
nl of telefonisch contact opnemen 
met Henny Heijnen. Telefoon 0297-
560767.

Biljarten bij de Merel
Regio - Biljartclub De Merel in Vin-
keveen start op dinsdag 27 augustus 
haar interne competitie 2013/2014. 
De biljartclub kan nog enkele spe-
lers en speelsters gebruiken voor de 
dinsdagavondcompetitie.

Zowel geoefende als minder geoe-
fende dames en heren zijn van har-

te welkom. De avonden starten om 
20.00 uur. Komt het u op de dins-
dagavond niet gelegen, vraag aan 
de bar naar de mogelijkheden op 
de donderdagavond van biljartclub 
D.I.O. Beide clubs spelen in clubhuis 
Café De Merel aan Arkenpark Mur 
43 in Vinkeveen. Tel. 0297-263562, 
e.mail thcw@xs4all.nl.

Concert Masterclasses 
klassieke zang
Regio - Vrijdagavond betreden de 
beste deelnemers aan de Master-
classes klassieke zang het podi-
um in Studio Rotschild. Het con-
cert is het hoogtepunt van de klas-
sieke zangweek die zangdocente en 
professioneel zangeres Greetje de 
Haan organiseert. Op het program-
ma staan werken van onder ande-

ren Fauré, Bach, Purcell, Mozart, 
Liszt en Mosonyi.
Bijzonder aan de zangweek is dat 
de beroemde Hongaarse pianist 
Kassai István speciaal hiervoor naar 
Mijdrecht komt. “Ik ken István al ja-
ren van mijn eigen optredens in 
Boedapest. Het is een ongelofelijk 
goede pianist, maar daarnaast een 
bijzonder mens. Hij is in staat om 
de getalenteerde amateurzanger 
in korte tijd naar een hoger niveau 
te tillen. István heeft het talent om 
het beste in een klassieke stem naar 
boven te halen”, aldus Greetje de 
Haan, die zelf talloze concerten in 
binnen- en buitenland verzorgt met 
gerenommeerde koren en orkesten. 
Ook als opera soliste heeft zij op ve-

le beroemde podia haar sporen ver-
diend. Zij zullen gezamenlijk vrijdag 
een voorproefje geven van de num-
mers voor hun CD die ze binnen-
kort gaan opnemen met onder meer 
composities van Mosonyi.
De deelnemers aan de Masterclas-
ses krijgen enkele middagen een 
half uur individuele zangles van de 
beide zangdocenten en werken tij-
dens de klassieke week in Studio 
Rotschild continu aan hun repertoi-
re. Met de tips en adviezen van De 
Haan behalen ze ongetwijfeld een 
hoger niveau dan aan het begin van 
de Masterclasses.
Er zijn nog enkele toegangskaarten 
beschikbaar. Kaarten kosten 25,-- 
euro. Meeluisteren met de Master-
classes is eveneens mogelijk. Dat 
is voor iedere klassieke zanger erg 
leerzaam. Hiervoor gelden specia-
le toegangsprijzen. Vraag voor in-
formatie gretele.rotschild@gmail.
com. Telefonische informatie: 06-
20743560. Aanvang vrijdagavond 23 
augustus is 19.30 uur. Studio Rot-
schild, Bozenhoven 128, Mijdrecht.

‘Elk steentje maakt het verschil!’
Regio – De redactie kreeg  het vol-
gende geweldige mailtje van Jel-
le en Glenn: “Wij, Jelle Immerzeel 
en Glenn Vernooy, hebben in deze 
vakantie een actie voor KiKa (Kin-
der Kankervrij) gedaan. De actie 
heet: ‘Draag je steentje bij’. We heb-
ben geld opgehaald door auto’s te 
wassen en lege flessen op te ha-
len. Toen hebben we ze ingeleverd 
bij Albert Heijn Jos van den Berg en 
Jos van den Berg heeft het bedrag 
verdubbeld. We hebben in totaal 

20 steentjes opgehaald ter waarde 
van  100,00 euro. Bedankt, wij zijn er 
heel blij mee en KiKa ook. Als u ook 
uw steentje wilt bijdragen kunt u 
dat doen op www.kikabouw.nl, een 
steentje kost 5,00 euro. Ze hebben 
de steentjes nodig om een zieken-
huis te bouwen: het Maxima cen-
trum. Normaal overleeft 75% van de 
kinderen de ziekte, maar ze hopen 
met het nieuwe ziekenhuis er 95% 
van te maken.
Elk steentje maat het verschil!!!” 

Megavis voor Sam v.d. Pol
Regio – Sam van der Pol wist niet 
wat hem overkwam. Is hij een dagje 
aan het vissen in IJmuiden met zijn 
vader en zijn opa en vangt hij me 
toch een vis: “Pap, ik leg me hengel 
even neer, hoor”, zegt Sam op een 
gegeven moment. Op datzelfde mo-
ment wordt zijn hengel ineens door 
het gras getrokken zo het water in. 
Ze springen de hengel achterna, 

het Noordzeekanaal in bij IJmuiden, 
glijden uit op de rotsen, maar krij-
gen de hengel weer te pakken.

Ze houden met zijn tweeën de hen-
gel nu stevig vast, klimmen met hulp 
van opa de kant weer op. Eenmaal 
weer aan wal begint het gevecht 
met de vis. Na tien minuten is de 
buit binnen, een harder van 70 cm.

Herinnering aan de dijkdoorbraak:
Zaterdag a.s. concert aan 
de dijk
Regio - Op maandag 26 augustus 
is het 10 jaar geleden dat de dijk in 
Wilnis is doorgebroken. Veel Wil-
nissers hebben herinneringen aan 
die turbulente tijd. Om samen stil te 
staan en herinneringen op te halen 
organiseert Dorpsplatform Wilnis 
Klopt op zaterdag 24 augustus een 
concert aan de dijk.

Bestel een picknickmand!
De avond begint om 20.00 uur, in 
de vaart ligt ter hoogte van de Hei-
noomsvaart bij de woonarken van 
Zon en Water een drijvend podium, 
beschikbaar gesteld door Van Schie. 
Vanaf de dijk, loopbrug en de Wil-
helminastraat heeft men zicht op 
het podium.
Neem je stoel, kleedje of kom in je 
boot om de verschillende optredens 
te kunnen zien. Extra gezellig wordt 
het als je ook de picknickmand van 

te voren bestelt. Samen met de Wil-
nisse winkeliers is er een mand met 
o.a. wijn, limonade, kaas, worst en 
chips samengesteld. De opbrengst 
van de mand is om de kosten van 
het concert te dekken. De mand 
kost  10,- euro. Je kunt de mand be-
stellen bij De Zwart Dranken en De-
licatessen aan de Herenweg in Wil-
nis. 

Optredens en verhalen
Naast lokale artiesten als Viribus 
Unitis, Sophie Jurrjens en het Shan-
tykoor is er een optreden van Toine 
Kremer. Tussen de optredens door 
zijn er interviews met betrokkenen 
en zijn er foto’s te zien op een groot 
scherm. De organisatie heeft nog 
een paar dingen in petto maar wil 
dat nog even onder de pet houden. 
Tegen de klok van 23.00 uur is de 
avond afgelopen.

Muziekonderwijs in Uithoorn 
gebundeld in Muziekgebouw KnA
Regio - De docenten van De Hint 
en muziekvereniging KnA bundelen 
vanaf 1 september a.s. hun muzika-
le krachten. Welk instrument je ook 
wilt leren spelen of in welke samen-
stelling je ook graag muziek maakt, 
voortaan kun je terecht in het Uit-
hoornse muziekgebouw aan het 
Legmeerplein. De muziekdocen-
ten geven hun muzieklessen voort-
aan in het KnA gebouw, waardoor 
een unieke muzikale samenwerking 
ontstaat.
De gediplomeerde docenten geven 
les op alle snaar-, slag-, blaas- en 
keyboard- instrumenten. Dus of je 
nou trompet of drums, viool of saxo-

foon, dwarsfluit of gitaar wilt leren 
spelen, het kan allemaal.
“Deze muzikale samenwerking 
zorgt ervoor dat alle amateurmu-
zikanten in Uithoorn terecht kun-
nen op 1 locatie. Niet alleen voor les 
op hun instrument, maar ook om in 
groepen te kunnen spelen bij KnA. 
Ik verwacht veel van deze kruisbe-
stuiving!” aldus Marco Lesmeister 
van Muziekvereniging KnA. Leon 
van Mil, voorheen werkzaam bij de 
Hint, vervolgt: “Wij zochten voor on-
ze lessen een geschikte locatie en 
hebben hierover gesprekken met 
KnA gevoerd. Ze waren direct en-
thousiast en onze docenten ook. We 

kunnen nu lesgeven in een gebouw 
dat iedere dag van de week muziek 
ademt.”
 
Vanaf 1 september kunt u iedere 
dag vanaf 16.00 uur terecht in het 
KnA Muziekgebouw op het Leg-
meerplein in Uithoorn. Noteert u 
ook alvast in uw agenda de open 
dag van de Hint op zondag 1 sep-
tember. Dan kunt u alle docenten en 
instrumenten eens komen bekijken 
en beluisteren. Wilt u meer informa-
tie over de mogelijkheden om mu-
ziekles te krijgen of mee te spelen 
in een orkest? Stuur dan uw vraag 
naar kna.secretariaat@gmail.com.

‘Koken aan de Amstel’ 
naar restaurant Amstelfort
Regio – Stichting ‘Samen aan de 
Amstel’ heeft tot doel de sociale 
verbondenheid tussen inwoners in 
beeld te brengen en te versterken. 
Daarvoor is opgericht ‘Koken aan de 
Amstel’. Buurtbewoners koken voor 
buurtbewoners in lokale restau-
rants. Samen koken en samen eten 
is een goede manier om elkaar te le-
ren kennen. 
De recepten van de diners worden 
gebundeld in een Uithoorns kook-
boek. In het kookboek worden de 
koks en de restaurants voor het 
voetlicht gebracht. Ook wordt infor-
matie gegeven over de verschillen-
de wijken in Uithoorn en De Kwakel 
en natuurlijk komen hun gastkoks 
aan het woord.
Op 2 juli jl. hebben inwoners van de 
Meerwijk West gekookt en gege-
ten bij Irodion. De deelnemers von-
den het een zeer geslaagde bijeen-
komst.

Op 9 september zijn de inwoners 
van de Meerwijk Oost uitgenodigd 
om te komen koken en eten bij 
restaurant Amstelfort. Samen met 
gastheer Thijmen Trouwborst zullen 
vrijwilligers een voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht gaan maken. 
Wilt u niet koken maar wél komen 
eten, dan kunt  u tegen een ver-
goeding van 15.- euro komen eten. 
Aanmelden via www.samenaande-
amstel.nl.
Tevens worden de inwoners van de 
Meerwijk Oost uitgedaagd om een 
favoriet recept op de sturen. Uit al 
uw favoriete recepten zal het menu 
worden samengesteld, aanmelden 
via de website.

De volgende restaurants hebben 
hun medewerking al toegezegd: 
Leenders, Het Rechthuis, Het Spoor-
huis, Sjiek aan de Amstel en La Mu-
sette. 

Rommelmarkt in 
Vinkeveen

Regio - Aanstaande zaterdag 
24 augustus hoopt de Hervorm-
de Gemeente van Vinkeveen 
haar jaarlijkse rommelmarkt te 
houden.
Op het terrein naast het Vereni-
gingsgebouw is weer van al-
les te beleven. Naast vele kra-
men met nostalgische spullen 
is er ook van alles te eten en 
drinken. Vooral de poffertjes en 

hamburgers zijn een aanrader! 
Verder zijn er ook boeken en 
kleinmeubelen. In de theetuin 
kunt u heerlijke koffie met taart 
komen eten.  Er is vast wel iets 
van uw gading bij!

De opbrengst is bestemd voor 
de kerk. U bent van harte wel-
kom tussen 9.00 uur en 14.30 
uur!

Open workshopdagen bij 
Danscentrum Colijn
Regio - Het nieuwe dansseizoen 
staat weer voor de deur en Dans-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 in Uithoorn begint het sei-
zoen met een aantal workshopda-
gen voor de balletafdeling die voor 
iedereen toegankelijk zijn! De work-
shops zijn gratis. Het biedt de mo-
gelijkheid voor belangstellenden om 
eens te ervaren hoe leuk het is om 
te dansen en geeft hen tevens de 
mogelijkheid verschillende dansstij-
len én docenten uit te proberen!

Axel en Heleen Colijn zijn dit jaar 
een nieuwe weg ingeslagen. Hel-
een Colijn: “Doordat we nu met een 
docententeam werken in plaats van 
met een enkele docent, zijn wij be-
ter in staat het groeiend aantal leer-
lingen op te vangen en een nog bre-
der aanbod te creëren!” De nieuwe 
docenten zijn allen goed opgeleid: 
het zijn HBO afgestudeerde docen-
ten van verschillende opleidingen. 
Iedere docent heeft zijn eigen spe-
cialiteiten en mogelijkheden en de-
ze proberen wij zo goed mogelijk te 
benutten voor onze lessen. Het is 
een win-winsituatie. Wanneer do-
centen datgene mogen onderwij-
zen waar zij goed in zijn en passie 
voor hebben, zullen de lessen nog 
beter worden en de leerlingen nog 
enthousiaster.”

Boys Only
Nieuw in het pakket zijn de Boys 

Only lessen! Lessen alleen voor jon-
gens in stoere Hiphop en Streetdan-
ce! Deze cursus is toegankelijk voor 
jongens tussen de 8 en de 12 jaar. 
Daarnaast is er nu ook een ambi-
tiecursus voor kids tussen de 8 en 
12 jaar. Heleen Colijn: “Persoonlijk 
heb ik altijd een hekel gehad aan de 
term ‘selectiegroep’. Dit suggereert 
dat er mensen zijn die niet goed ge-
noeg zijn voor de selectie en ande-
ren wel. Dat is niet wat wij uit willen 
stralen. Wat wij wel willen is kinde-
ren met meer ambitie of talent dan 
gemiddeld, de mogelijkheid bie-
den om lessen te volgen waarvoor 
ook echt meer ambitie en inzet no-
dig zijn. De kinderen die meedan-
sen in deze groepen volgen naast 
de ambitieles dan ook nog mini-
maal de Techniek/klassiekles!”  De-
ze formule heeft het Danscentrum 
al een aantal jaren gehanteerd voor 
de ‘Showgroep’ (nu dus ook Ambi-
tiegroep) voor iets oudere meiden. 
Het resultaat mocht er wezen; de-
ze meiden zijn echt gigantisch ge-
groeid de afgelopen jaren! Nu dus 
ook voor jongere kinderen!

De verschillende workshops vin-
den plaats op 1, 3 en 4 september! 
In verband met de zaalindeling stel-
len Axel en Heleen het op prijs wan-
neer je even laat weten dat je komt! 
Meer informatie met betrekking 
tot het rooster kan men vinden op:  
www.dansenpartycentrumcolijn.nl. 
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Wilnis. Van woensdag 14 tot en 
met zaterdag 17 augustus werd 
in het Wilnisse Speelwoud aan 
de Pieter Joostelnaan voor de 
29e keer in successie het tradi-
tionele Wilnis Festival (vroeger 
de Wilnisse Feestweek) gehou-
den. Vier dagen lang een plaat-
selijk feest voor jong en oud om 
het einde van de (school)vakan-
ties op een plezierige manier af 
te sluiten. Waar het festival alle 
dagen een aantrekkelijk en af-
wisselend programma voor elke 
leeftijd biedt, wordt de woens-
dagmiddag door de kinderen 
elk jaar weer als een hoogte-
punt ervaren. Zo konden zij van-
af 14.00 uur bijvoorbeeld deel-
nemen aan het brandweerspel 
‘Water voor vuur’ dat in samen-
werking met de (echte) brand-
weer mogelijk werd gemaakt. 
Daarbij konden deelnemers van 
elke leeftijdsgroep een prijs win-
nen! En brandweerman spelen 
wilde je als kind altijd al… Maar 
er was meer. Supermarkt C1000 
uit Wilnis bood een leuk pro-
gramma voor de kinderen waar-
bij ze met een skelter een par-
cours konden afleggen, deelne-
men aan een partijtje sumo-wor-
stelen met een ‘Michelinmanne-
tjespak’ aan, of een (verwijder-
bare) tattoo konden laten plaat-
sen. Er was een disco en een 
springkussen, maar ook een ta-
fel waar je je kon laten schmin-
ken en fotograferen met een bal 
aan de schoen waarna de foto 
vervolgens in een stadion werd 
geprojecteerd. Vanzelfsprekend 
ontbrak het eveneens niet aan 
lekkers, zoals ijs en limonade. 
De middag werd naast de in-
breng van supermarkt C1000 te-
vens mogelijk gemaakt door le-
den van de brandweer en de in-
zet van talloze vrijwilligers. Een 
impressie van die middag ziet u 
op deze fotopagina. De vrijwil-
ligers zijn overigens tijdens het 
hele festival actief geweest.

Op de woensdagavond was 
er weer de traditionele Wilnis-
se klompenrace over een uitge-
zet parcours in en rond het ou-
de dorp. Jammer dat er slechts 
zes deelnemers waren… Ge-
durende de vier avonden wa-
ren er in de feesttent muzika-
le optredens van diverse Ne-
derlandse artiesten en bands. 
Maar ook overdag waren er be-
halve voor kinderen verder nog 
meer leuke activiteiten, waaron-
der een gezellige kermis, met tal 
van snackcars, een oliebollen-
kraam en een pizzabakker. Om 
er maar enkele te noemen. Beta-
len kon men met kermismunten 
die je bij een veldkantoortje kon 
kopen. Donderdagmiddag kon-
den 55 plussers hun hart opha-
len bij de traditionele bingo waar 
mooie prijzen waren te winnen, 
ter beschikking gesteld door lo-
cale ondernemers. Op vrijdag-
middag was er een sportief ge-
beuren in de vorm van voetvol-
ley met daarna om 16.00 uur een 
muzikaal omlijste vrijdagmid-
dagborrel voor de liefhebbers. 
De kinderen werden eveneens 
niet vergeten op deze middag, zij 
konden genieten van gratis pof-
fertjes. Zaterdag was er het be-
kende beachvolleybal toernooi 
waaraan verschillende buurt- 
en ‘bedrijfsploegen’ deelnamen. 
De weergoden waren dit festi-
val goed gezind, want alle dagen 
was het zonnig met aangename 
temperaturen. Wel af en een toe 
bui(tje). Na het laatste muzikale 
optreden op zaterdagavond en 
een vuurwerkpresentatie rond 
half elf sloot het Wilnis festival 
om 02.00 uur haar deuren. Daar-
mee kwam er een einde aan een 
meer dan geslaagd evenement 
dat nagenoeg zonder weerklank 
of calamiteiten heeft plaatsge-
vonden. Organisatie, vrijwilligers 
en sponsors: bedankt voor al-
le optredens, inzet en bijdragen. 
Chapeau!

een feest voor jong en oud!

Wilnis Festival





Regio - Afgelopen zaterdag heeft 
Veenloper Frans Woerden een over-

winning behaald in de Bosbaanma-
rathon. Deze marathon bestond uit 
8 rondes rondom de roeibaan in het 
Amsterdamse Bos. Met een tijd van 
3.11.28 was Frans ruimschoots snel-
ler dan de nummer 2.
Zaterdagmorgen stond een kleine 
groep hardlopers aan de start voor 
een marathon rondom de Olympi-
sche roeibaan van 1928 in het Am-
sterdamse Bos. De lopers moesten 
de ronde van ruim 5 km acht keer 
afleggen voor de klassieke afstand 
van 42,195 km. Frans nam direct na 
de start de leiding van het deelne-
mersveld en stond deze niet meer 
af. Hij zette een groot aantal lopers 
op één of meerdere ronden achter-
stand. Het was voor z’n 206e mara-
thon ooit.
Zijn broer Michael Woerden behaal-
de voor het derde weekend in suc-
cessie een overwinning in een loop 
in het bos. Was het twee weken ge-
leden het Panbos in Zeist, vorige 
week het Reeshofbos in Tilburg, dit 
weekend liep Michael naar de over-
winning in de Leidse Hout in Leiden. 
Hij was met een tijd van 55.03 op 15 
km iedereen te snel af.

 
14   Nieuwe Meerbode  •  21 augustus 2013

Ans Mulder en Cor Meulenbelt Clubkampioen 
Par 3 Strokeplay Golfclub Veldzijde
Regio - Op zaterdag 17 augustus 
werd op de 9 holes Par 3 baan van 
Golfpark Wilnis gestreden om de ti-
tel van clubkampioen Strokeplay 
Par 3 van Golfclub Veldzijde. In to-
taal werd door 19 heren en 12 da-

mes gestreden om de titel. De deel-
nemers speelden voor een individu-
eel resultaat zonder handicapver-
rekening. Dat betekent dat dege-
ne die het minste slagen nodig had 
om zowel bij een ronde in de och-

tend als in de middag de bal in de 
hole te krijgen winnaar is. Uitgaan-
de van een par 3 baan betekent dit 
dat een professional (pro) 54 slagen 
per ronde nodig heeft. In totaal dus 
108 slagen over 2 rondes.

Vlnr: Cor Meulenbelt (clubkampioen) – Yvonne Meulenbelt (3e plaats) – Jurjen Schwier (3e plaats) – Ans Mulder 
(clubkampioene) – Frans Burger (2e plaats) –Nel Lindeman (2e plaats)

Bij zonnig weer met af en toe een 
windvlaag die invloed heeft op de 
vlucht van de bal, werd na een uur 
of zes opperste concentratie en het 
mentale en fysieke gevecht de uit-
slag bekend gemaakt op het terras 
van het clubhuis. 

Dames
Bij de dames is Ans Mulder uit Lin-
schoten eerste geworden. Zij had 
146 slagen nodig om de bal 36 
keer in de hole te krijgen. De twee-
de prijs ging naar Nel Lindeman uit 
Mijdrecht, voor 148 slagen. Gevolgd 
door Yvonne Meulenbelt uit Wilnis 
die met 156 slagen derde werd.

Bij de heren werd Cor Meulenbelt 
uit Wilnis (echtgenoot van Yvonne) 
eerste met een indrukwekkende to-
tale score van 115 slagen.

Cor heeft het gepresteerd om de 
eerste ronde te eindigen in 54 sla-
gen, precies het aantal slagen dat 
een pro nodig heeft. In de tweede 
ronde had hij een paar slagen meer 
nodig maar hij stak nog steeds met 
kop en schouders boven de ande-
re spelers uit. De tweede prijs ging 
naar Frans Burger uit Mijdrecht, 
die met 137 slagen in twee rondes 
een mooie score neerzette. De der-
de prijs was voor Jurjen Schwier uit 
Woerden. Hij volgde met 142 slagen. 

Naast een fraai boeket en beker 
die mee naar huis gingen, krijgen 
de clubkampioenen een blijvende 
vermelding op het Strokeplaybeeld 
waar hun naam op wordt vermeld.

ARC-ers naar EK rugby 
Regio - Drie spelers van de Amstel-
veense Rugby Club vertrekken mor-
gen, donderdag 22 augustus, met 
jong Oranje naar Praag. Zij spelen 
om het Europees kampioenschap 
voor rugbyteams van spelers onder 
de 20 jaar voor B landen.
De spelers van ARC zijn, op de fo-
to van links naar rechts:  Melvin Ga-
le (Hoofddorp) en Jim Boelrijk (Nes 
a/d Amstel) en Danny Völker (Vin-
keveen). Op zondag 25 augustus 

spelen zij hun eerste wedstrijd te-
gen Hongarije. Het toernooi duurt 
tot zaterdag 31 augustus. Na terug-
komst zullen de ARC internationals 
op 7 september a.s. met de hoofd-
macht van ARC aantreden tegen 
landskampioen RC ’t Gooi.

ARC is trots op de prestaties van 
haar jeugdspelers die eerder op het 
EK voor spelers onder de 18 jaar 
goed hebben gepresteerd. 

Frans Woerden wint 
Bosbaanmarathon

Hockey Open dag voor
de kleintjes

Regio - Hockey Vereniging 
Mijdrecht organiseert opnieuw 
een HVM Hockey Open Dag 
voor jongens en meisjes vanaf 
5 jaar uit de gehele regio. 

Wil je graag eens kennismaken 
met de hockeysport, dan kan 
dit op zondag 1 september aan-
staande. Er wordt om  10.00 uur 
gestart op hun velden aan de 
Proostdijstraat 41 te Mijdrecht 
en uiterlijk rond 12.00 uur is het 
afgelopen. 

Kom je zondag 1 september 
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hoc-
key Open Dag is niet nodig. 
Deelname is gratis en het eni-
ge dat je mee moet nemen is 
sportkleding en sportschoe-
nen (en eventueel scheenbe-

schermers). Na afloop krijg je 
een informatiepakket mee naar 
huis. Als je het leuk vindt en je 
schrijft je in als lid van HVM tij-
dens de open dag dan hoef je 
geen inschrijfgeld (à 30 euro) 
te betalen.

HVM heeft tevens een enthou-
siaste G-hockey groep, bedoeld 
voor kinderen met een verstan-
delijke beperking vanaf 8 jaar. 

Heb je interesse, kom gerust 
eens kijken. Ze trainen elke za-
terdag om 11 uur.

Heb je vooraf vragen over de 
Hockey Open Dag dan kun je 
contact opnemen met Ton Vol-
mer op 0297 –285680.
Kijk anders ook op  
www.hvmijdrecht.nl.

Legmeervogels handbal
Komend weekend 
openingstoernooi

Regio - Zaterdag en zondag kunt 
u op sportpark De Randhoorn ge-
nieten van de opening van het nieu-
we handbalseizoen. Legmeervogels 
handbal organiseert dan het ope-
ningstoernooi.
Op zaterdag wordt gestart met de 
jongste jeugd, de E-categorie, ge-
volgd door de D- en Meisjes C-
jeugd. Zondag komen dan de ou-
dere jeugd en de lagere senioren-
teams aan bod.
Het zal voor bijna alle teams even 
wennen zijn want het NHV heeft ko-
mend seizoen de Europese jeugd-
leeftijdsnormen ingevoerd. Dit bete-
kent maximaal twee jaar spelen in 1 
leeftijdscategorie, voorheen was dit 
drie jaar. In totaal zullen 12 vereni-

gingen (o.a. KDO, Aalsmeer, NEA, 
RKDES en HSV uit de regio) met 40 
jeugdteams, verdeeld over verschil-
lende poules en 9 seniorenteams 
deelnemen.
De animo bij de seniorencategorie 
was niet groot, vandaar dat de DS1, 
DS2 en DA1 zondagmiddag alle een 
oefenwedstrijd zullen spelen tegen 
de gelijknamige teams van KDO. 
Echte streekderby’s dus ter afslui-
ting van het toernooi.
De organisatie hoopt op een fan-
tastisch weekend en nodigt ieder-
een uit om een kijkje te komen ne-
men. Het complete programma 
kunt u terugvinden op de website  
www.legmeervogels.nl  onder 
nieuws.

Nieuwe trainer BV Kwinkslag
Regio - Het nieuwe seizoen 2013-
2014 start Badmintonvereniging 
Kwinkslag met een nieuwe  trainer, 
de 22-jarige Erik Meijs. 
Erik Meijs is een zeer talentvolle jon-
ge nationale speler. Tot 2011 zat hij 
in de Nationale Selectie. In juni 2011 
is hij met een eigen professioneel 
badmintonteam gestart en staat nu 
dus op eigen benen. Onlangs nam 
hij voor het eerst deel aan het WK 
in China. Erik zal de trainingen gaan 
verzorgen op de donderdagavon-
den bij BV Kwinkslag. Voorzitter Leo 
Honkoop is blij en trots dat Erik bij 
zijn vereniging deze taak op zich 
neemt. Hij hoopt hiermee binnen De 
Ronde Venen een impuls te geven 
aan deze prachtige sport. 
Erik heeft de taak op zich geno-
men te zoeken naar jeugdspelers, 
binnen de mogelijkheden van de 
vereniging, die competitie willen 
gaan spelen, nieuwe leden het spel 
meester maken, de competitieteams 
sterker te maken, maar vooral de lol 
in het badmintonnen voor alle (toe-
komstige) leden te bevorderen.
Erik Meijs speelt zelf op landelijk- 
(nummer 3 van Nederland), Euro-
pees- en wereldniveau (top 125 van 
de wereldranking) en zal het ko-
mend seizoen zelf competitie gaan 

spelen op het hoogste niveau in 
Duitsland bij BC Beuel uit Bonn. 
Hierdoor zal hij niet alle trainin-
gen bij BV Kwinkslag aanwezig zijn, 
maar hiervoor zijn goede afspraken 
gemaakt tussen beide partijen.
Erik zelf vertelt hierover: “Doordat ik 
erg druk bezig met mijn eigen inter-
nationale carrière om zo ver moge-
lijk te komen in het badminton, heb 
ik een druk programma. In goed 
overleg zal ik daarom zorgen dat, 
wanneer ik er niet ben, de trainin-
gen op een goede manier opgevan-
gen zullen worden met opdrach-
ten van mij, zodat het doel waar we 
heen willen gehandhaafd kan blij-
ven. Ik heb er ontzettend veel zin in 
om met BV Kwinkslag aan de slag te 
gaan. Na de clinic die ik had gege-
ven kreeg ik al een erg positieve in-
druk over de club en ik ben erg blij 
dat ik de kans krijg om er een mooi 
seizoen van te gaan maken.”   
Bent u inmiddels nieuwsgierig ge-
worden naar de wijze waarop BV 
Kwinkslag haar speel/trainings-
avonden voor zowel de jeugd als 
de senioren houdt, kom dan eens 
kijken en meedoen bij de vereni-
ging op de donderdagavonden in 
De Boei en kijk eens op de website: 
badmintonverenigingKwinkslag.nl.

Mindfulnesstrainingen in 
TCO Aalsmeer
Regio - De zomertraining  Mind-
fulness 2013 is afgerond en de trai-
ners en  deelnemers kijken er in 
dankbaarheid op terug. Sinds 2010 
zijn al heel wat mensen hen voor-
gegaan. Zij hebben door deze trai-
ning handvatten meegekregen om 
stap voor stap te leren als een vrij-
er mens en meer in balans in het le-
ven te staan. In de training wordt 
gewerkt met meditatie, ontspan-
nende  yoga en gedragsvaardig-
heidsoefeningen uit de Boeddhisti-
sche en westerse psychologie. Jon 
Kabat Zinn  is de grondlegger van 
de Mindfulness Based Stress Re-
duction (MBSR).  In TCO wordt de-
ze 8-weekse training Mindfulness  
aangeboden, aangevuld met oefe-
ningen uit de Mindfulness Based 
Cognitive Therapy (MBCT). De-
ze therapievorm heeft een zeer po-
sitief resultaat bij mensen met te-
rugkerende depressies, zoals blijkt 
uit onderzoek van vooraanstaande 
psychotherpeuten en wetenschap-
pers.  Echter de training heeft ze-
ker ook veel te bieden aan mensen 
die willen leren bewuster in het le-
ven te staan en die  het inzicht in 
hun lichamelijk en geestelijk  func-
tioneren willen vergroten. Oude pa-
tronen kunnen hardnekkig zijn en 
dat zijn vaak de patronen waar we 
last van hebben. Het kost veel tijd, 

training en liefdevolle aandacht om 
anders met deze patronen om te le-
ren gaan.  Door het volgen van een 
Mindfulnesstraining zet je een stap-
je om  een vrijer en rustiger mens 
te worden, waarbij je het leven ten 
volle leeft. 

Trainers 
De basistrainingen worden begeleid 
door Marianne Buskermolen, reeds 
30 jaar werkzaam als  psychosoma-
tisch oefentherapeut in  TCO, samen 
met Joke van der Zwaan, mindful-
nesstrainer en sinds lange tijd yoga- 
en mediatie begeleider van Wings 
& Footprints. Marianne zal op de-
ze avonden met name haar exper-
tise op het gebied van stressreduc-
tie  inzetten en Joke op gebied van 
Mindfulness meditatie en yoga.  
Er gaan 2 trainingen van start op  12 
september en 19 september, iedere 
donderdagavond om de week. Voor 
de  groep die start op 12 september 
zijn nog plekken vrij. 
Aanmelden en info: info@Wings-
andfoortprints.nl , telefoon 06-
23861976 of via het aanmeldformu-
lier op de stites:  www.wingsandfoo-
tprints.nl en    www.tco-aalsmeer.
nl  (via deze site kan je je gratis 
abonneren op een nieuwsbrief van 
TCO waarmee je op de hoogte blijft 
van de activiteiten in TCO).

Thamen honkballers 
winnen weer na zomerstop
Regio - Nadat de laatste twee wed-
strijden voor de zomerstop een 
slechte afloop hadden voor de Tha-
men honkballers uit Uithoorn/De 
Kwakel kwam afgelopen zondag 
DSS 2 op bezoek.
Thamen begon op de heuvel met 
Pascal Schotman die met catcher 
Mike van Rekum de defensie moch-
ten leiden. In de tweede inning weet 
DSS 1 punt te scoren echter Tha-
men komt meteen terug met 5 pun-
ten, door een aantal keren 4-wijd 
maar ook door een honkslag van 
Koen Werkman en een tweehonk-

slag van Marijn van Ham.
De Thamen verdediging is goed op 
dreef want DSS weet pas weer in 
de zesde inning te scoren. Dit ter-
wijl Thamen dan al weer 14 punten 
heeft weten te scoren.
Echter diezelfde verdediging krijgt 
het in de zevende inning wat lasti-
ger met DSS en die scoren 4 pun-
ten voordat Thamen de boel op slot 
gooit en de stand 18-6 in het voor-
deel van Thamen is na 7 innings.
Op zondag 25 augustus speelt Tha-
men om 14.00 uur bij Odiz Frogs in 
Zaandijk.





Regio - Diana Gorter uit Amstel-
veen heeft zich tijdens de Ironman 
70.3 in Wiesbaden weten te plaat-
sen voor het WK Ironman in Hawaii 
op 12 oktober. Ze is daarmee na 
Tonny Blom de tweede triatlete van 
het Oceanus/Multi Triathlon Team 
die dit najaar naar Hawaii mag afrei-
zen voor de triathlon der triathlons. 
Zes atleten van het Oceanus/Multi 
triathlon team uit Aalsmeer stonden 
zondag 11 augustus aan de start in 
Wiesbaden. De wedstrijd was een 
zogenaamde 70.3 Ironman, een hal-
ve triathlon bestaande uit 1,9 km 
zwemmen, 91 km fietsen en 21 km 
lopen. Wiesbaden gold als het EK 
70.3 Ironman, en daarmee ook de 
enige Europese halve triathlon waar 
triatleten zich voor het WK Ironman 
Hawaii (een hele) kunnen plaatsen. 
De omstandigheden waren gunstig: 
weinig wind en 20 graden. Het lood-
zware parcours maakte van de wed-
strijd echter nog een ware veldslag 
voor een groot deel van de in totaal 
3000 atleten. Er werd in verschillen-
de series gestart.
De vrouwen werden om 07.35 uur, 5 
minuten na de professionals, weg-
geschoten voor hun 1,9km zwem-
men in de Waldsee, zo’n 35km bui-
ten Wiesbaden. De mannen startten 
op basis van leeftijd in verschillen-
de groepen achter de dames. Na het 
zwemmen werd er in totaal 91km 
gefietst, een aanloopstuk van 35km 
naar Wiesbaden en vervolgens een 
lus van ruim 55km om en rond Wie-
sbaden.
Het fietsparcours kende in totaal 
ruim 1500 hoogtemeters. Afsluitend 
werd de halve marathon gelopen 
dwars door het centrum van Wies-
baden. Het grootste gedeelte daar-
van ging door een park, deels on-
verhard. Duizenden enthousiaste 
supporters op het parcours zorgden 
voor een sensationele sfeer. Diana 
Gorter startte bij de Dames 40 en 
had vanaf de start een goede race. 
Het goede zwemonderdeel werd 
gevolgd door een ijzersterk fiets-
onderdeel waardoor ze als twee-
de in haar categorie aan het lopen 
kon beginnen. Het lopen was solide 
en met een sterke concurrentie wist 
ze uiteindelijk beslag te leggen op 
een vijfde plaats. Dit bleek later op 
de avond voldoende voor kwalifica-
tie voor het WK op Hawaii op 12 ok-
tober. Diana zorgt daarmee voor een 

unicum, want Hawaii wordt haar de-
buut op de hele triathlon. 

Wiesbaden
Ook de andere atleten van het Mul-
ti Triathlon Team draaiden goed in 
Wiesbaden. Carla van Rooijen, die 
als prof van start ging, fietste sterk 
en kon daarna ook nog een solide 
halve marathon lopen. Ze finishte 
in 5.15.21 uur als 14e vrouw bij de 
professionals. Mariska Visser was 
in Wiesbaden al weer hersteld van 
haar debuut op de hele ruim een 
maand eerder en vloog weer over 
het parcours. Vooral tijdens het lo-
pen liet ze zich weer goed zien. Ze 
finishte in 5.39.45 uur als 15e in haar 
categorie tot 30 jaar. Haar vriend 
Bart van Montfoort genoot van de 
mooie en vooral zware wedstrijd. Hij 
finishte de halve triathon in 5.44.36 
uur. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn 
vond het ook een pittig parcours, 
maar toch kwam hij na 6.20.56 uur 
nog fris over de finish. Hylke Siet-
zema had een ijzersterk fietsonder-
deel, maar net voor wissel kwam hij 
ongelukkig ten val waardoor hij een 
goede klassering kon vergeten. Met 
pijn aan de heup wist hij evengoed 
op karakter de wedstrijd wel uit te 
lopen in 5.22.25 uur. 
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Peter de Groot: ”Elke wedstrijd spelen 
als in een finale”
Regio - Ook Peter de Groot en Ray-
mond van Damme zijn medeverant-
woordelijk voor de prestaties van de 
Legmeervogels Uithoorn,  in het sei-
zoen 2013–2014 met betrekking tot 
de zondagselectie van Legmeervo-
gels. Peter de Groot als trainer van 
de zondag 2 en Raymond van Dam-
me als trainer van de selectie doel-
verdedigers. 

Raymond van Damme is al weer on-
geveer 18 jaar verbonden aan Leg-
meervogels. Is als doelverdedi-
ger actief geweest bij ondermeer 
Ajax en Neerlandia/SLTO in de pe-
riode dat dit elftal nog speelde in 
de hoofdklasse. Topklasse bestond 
toen nog niet. De doelverdedigers 
waar Raymond van Damme zich 
voornamelijk mee gaat bezighouden 
zijn Leroy van Tol, Tim van Diemen 
en Joey v.d. Wal. Met de laatste twee 

heeft Raymond van Damme afgelo-
pen seizoen ook al succesvol ge-
werkt. Na een wat aarzelende start 
zijn uiteindelijk beide doelverdedi-
gers met hun team gepromoveerd. 
Nieuwkomer bij de zondagselec-
tie is de van de A junioren overge-
komen Leroy van Tol. Een doelman 
met talent. Er zal dus dit seizoen een 
stevige concurrentie zijn onder de 
doelverdedigers. Hij is uiteindelijk 
wel de trainer die bepaalt wie waar 
onder de lat staat. “Maar deze vra-
gen mij wel om advies. Ik verwacht 
dat de beide elftallen veel meer te-
genstand krijgen dan afgelopen sei-
zoen maar zich toch wel gaan hand-
haven in de 2e respectievelijk reser-
ve 1ste klasse.”

Knop om
”Je moet nu gewoon de knop om-
zetten en je zult er van moeten uit-

gaan dat je dit seizoen elke wed-
strijd zal moeten spelen als een fi-
nale”, aldus Peter de Groot die ook 
dit seizoen verantwoordelijk is voor 
de prestaties van het naar de re-
serve 1ste klasse gepromoveer-
de 2e zondagelftal van Legmeervo-
gels. Peter de Groot is eigenlijk een 
kind van de vereniging. Heeft het in 
zijn eigen voetbalcarrière gebracht 
tot in de hoofdklasse. Peter de Groot 
heeft in 2008 zijn TC 2 diploma ge-
haald. Ook heeft Peter de Groot in 
de historie van Legmeervogels vele 
elftallen onder zijn hoede gehad. Zo 
was hij ook eens verantwoordelijk 
voor de zaterdag 1 en onder Danilo 
Raciti mede verantwoordelijk voor 
het 1ste elftal van Legmeervogels. 
Een heel leerzaam seizoen vond Pe-
ter de Groot na afloop van dat sei-
zoen. Hoewel velen denken dat Pe-
ter de Groot zijn hele leven al  heeft 

gespeeld en getraind bij Legmeer-
vogels, is dit niet helemaal waar. 2 
seizoenen is Peter de Groot verant-
woordelijk geweest voor het  zater-
dag  2e elftal van het Amsterdam-
se Swift, dat uitkomt op het hoog-
ste niveau in het reservevoetbal: de 
hoofdklasse. Met dit elftal heeft Pe-
ter de Groot de finale gespeeld in 
het KNVB beker gebeuren.

Terug naar heden geeft Peter de 
Groot aan dat Legmeervogels het 
genoegen smaakt om te beschik-
ken over een jong  maar  talentvolle 
zondagselectie waar  nog heel veel 
is uit te halen.
Dit wil zeggen dat in beide elftallen 
de gemiddelde leeftijd zo rond de 22 
jaar zal liggen. Jong dus. Erg jong? 
Jong  maar toch zit er al veel erva-
ring in deze groep en dat zal ook 
nodig zijn  in de huidige klasse.

Peter de Groot verwacht toch wel 
dat Legmeervogels zich in de nieu-
we klasse zullen gaan handhaven 
en misschien wel tot ieders verras-
sing  mee gaan doen om de prijzen. 

Postduivenvereniging
Rond de Amstel

Regio - Voor de duivenliefhebbers 
uit onze regio stonden zaterdag 
weer twee vluchten op het program-
ma. De laatste vlucht voor de vroege 
jonge duiven, deze bestond uit een 
serie van 8 vluchten variërend met 
afstanden tussen 80 en 323 km. De-
ze laatste vlucht voor de jonge dui-
ven werd afgelopen zaterdag gelost 
in het Franse Morlincourt om 11:45 
uur bij goed weer met een Z.W.-
wind. Dat betekende dat de duiven 
de wind flink in de rug hadden wat 
hoge snelheden tot gevolg had.
Het was een duif van Hans Half uit 
Amstelhoek die als eerste haar hok 
bereikte. Ze landde samen met haar 
hokgenoot om 14:50 uur bij Hans op 
het hok. Ze had de afstand van 323 
km. afgelegd in 3 uur en 5 min. wat 
neerkomt op een snelheid van 104 
km. p/uur. Daarmee werd ze vier-
de van Rayon F, waar 1362 duiven in 
concours stonden. Ton Duivenvoor-
de werd 10e, Ron den Boer 35e en 
Theo Kuijlenburg 62e. Ook over heel 
Noord-Holland waar 5147 duiven 
van start gingen leverde de duivin 
van Hans een prachtige prestatie 
door als 6e te eindigen en daarmee 
haar baas een mooie zesde plaats 
op Teletekst bezorgde. Ton werd hier 
13e en Ron 70e.
De tweede vlucht was de eerste van 
de natoer. Dit is een reeks van vijf 
korte vluchten waarop vooral de zo-
merjongen worden afgericht voor 

het volgend jaar. Ook doen veel lief-
hebbers hier met hun duivinnen 
aan mee die de afgelopen zomer 
thuis zijn gebleven. Deze vlucht die 
werd vervlogen vanuit het Belgische 
Meer, met een afstand van ongeveer 
83 km. voor onze regio werd gedo-
mineerd door Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen. Hij veroverde de eerste 
3 plaatsen op deze vlucht. Verras-
send werd good old Theo Vlasman 
uit Uithoorn tweede liefhebber op 
deze vlucht terwijl Ton Duivenvoor-
de uit De Hoef derde werd.
Hennie leverde in Rayon F ook een 
mooie prestatie door 5e te worden 
van 2637 duiven en hier werd Theo 
21e en Ton 72e.
De volledige uitslagen:
Morlincourt (jonge duiven)
1. Hans Half Amstelhoek
2. Ton Duivenvoorde De Hoef
3. Ron den Boer Uithoorn
4. Theo Kuijlenburg Amstelhoek
5. Martin Bosse, Uithoorn
6. Leo v.d. Sluis Uithoorn
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen

Meer (natoer)
1. Hennie Pothuizen Vinkeveen
2. Theo Vlasman Uithoorn
3. Ton Duivenvoorde De Hoef
4. Hans Half Amstelhoek
5. Ron den Boer Uithoorn
6. Leo v.d. Sluis Uithoorn
7. Theo Kuijlenburg Amstelhoek

Open speelavond 
badminton in De Scheg
Regio - Maandag 26 augustus bent 
u van harte welkom om een shut-
tle te slaan bij badmintonclub Space 
Shuttle in Sporthal De Scheg aan 
de Arthur van Schendellaan in Uit-
hoorn. De jeugd speelt van 18.00 tot 
19.30 uur en de senioren zijn wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur.  Bij de 
senioren kunt u binnenlopen op een 
tijdstip dat u het meest schikt. 
Bij de jeugd staan een professio-
nele trainer en ‘hulptrainers’ je ter-

zijde om je de beginselen van het 
badmintonspel bij te brengen. Dus 
neem je gymkleding en -schoenen 
mee en doe gezellig mee! Badmin-
tonclub Space Shuttle heeft een 
racket voor zowel de jeugd als de 
senioren te leen. 
Meer informatie over de vereniging 
vindt u op www.bcspaceshuttle.nl.
Badmintonclub Space Shuttle vindt 
het leuk u/jou welkom te heten, dus 
tot gauw!

Biljarten (libre) in
De Ronde Venen
Regio - De vakantieperiode is na-
genoeg voorbij en dan wordt het 
weer tijd voor de indoorsporten, 
waartoe natuurlijk ook de biljart-
sport mag worden gerekend.
En, evenals in voorgaande jaren, 
heeft Biljartfederatie DRV opnieuw 
een prachtige competitie in elkaar 
gezet. Niet minder dan 22 teams 
zullen met elkaar de strijd aangaan 
om te bepalen wie zich deze keer 
met recht de sterkste mag noemen.
Het vorige seizoen was voor het 
eerst, net als bij het voetbal, de com-
petitie verdeeld in een 1e en een 2e 
divisie, zodat er niet alleen om het 
kampioenschap van DRV werd ge-
streden, maar er ook strijd moest 
worden geleverd om in de hoogste 
klasse te komen of te blijven.

Die opzet was, mede door dat span-
nende promotie/degradatie-ele-
ment, een succes en dus voor her-
haling vatbaar. Daarom wordt ook zo 
in het komende seizoen gespeeld: in 
twee divisies een volledige competi-
tie en daarnaast ook nog een beker-
competitie, waarin alle teams, sterk 
of wat zwakker, elkaar een keer zul-
len ontmoeten.

De indeling van de teams, mede 
door promotie/degradatie tot stand 
gekomen, ziet er als volgt uit:
1 divisie:
DIO (Kampioen 2012-2013)
Bar Adelhof 1
De Kuiper-van Wijk
De Merel-Heerenlux 1
De Merel-Heerenlux 2
De Merel Heerenlux 3
De Paddestoel 1
De Paddestoel 2
De Schans &
Lutis Ventilatietechniek
De Springbok 1
Onze Vrijheid-Biljartmakers

2e divisie:
ASM-Mijdrecht 1
ASM-Mijdrecht 2
ASM-Mijdrecht 3
Bar Adelhof 2
CenS 1
CenS 2
De Kromme Mijdrecht
De Merel-Heerenlux 4

De Paddenstoel 3
De Springbok 2
Stieva-Aalsmeer

Alle wedstrijden worden op de 
maandag- of woensdagavonden 
gespeeld en beginnen steeds om 
20.00 uur.
In de week vanaf 26 augustus gaan 
de eerste wedstrijden van start en 
dat programma ziet er als volgt uit 
(tussen haakjes de lokaliteit waar 
wordt gespeeld):

Maandag 26 augustus:
DIO - De Paddestoel 1 (Café de Me-
rel in Vinkeveen)
De Paddestoel 2 - Bar Adelhof 2  
(Café de Paddestoel in Mijdrecht)
De Springbok 1 - De Schans & Lu-
tis Ventilatie (Dorpshuis de Spring-
bok in De Hoef)
De Merel-Heerenlux 1 - De Merel-
Heerenlux 2 (Café de Merel in Vin-
keveen)
CenS 1 - CenS 2 (Sportcafé CenS  in 
Mijdrecht)
ASM-Mijdrecht 3 - ASM-Mijdrecht 
2 (De Lachende Ruiter in Nieuwer 
Ter Aar) 
De Springbok 2 - ASM-Mijdrecht 
1 (Dorpshuis de Springbok in De 
Hoef)
Bar Adelhof 2 - Stieva Aalsmeer    
(Bar Adelhof  in Mijdrecht)

Woensdag 28 augustus:
De Paddestoel 3 - De Kromme 
Mijdrecht (Café de Paddestoel  in 
Mijdrecht)
Onze Vrijheid-Biljartmakers - De 
Kuiper-van Wijk (Café Onze Vrijheid 
in Amstelhoek)
(B)  De Merel-Heerenlux 3 - De Me-
rel-Heerenlux 4 (Café de Merel in 
Vinkeveen)
Bezoekers en bezoeksters (er doen 
inmiddels al aardig wat dames mee 
in deze biljartcompetitie zoals op 
bovenstaande foto te zien is hebben 
natuurlijk gratis entree en zijn altijd 
van harte welkom.
Wilt u nog meer weten over het ca-
rambole-biljarten in en rond De 
Ronde Venen? Snuffel dan ook eens 
door de website van de Federatie 
(www.biljartfederatie.nl),  waar alles 
over deze sport te vinden is.

Diana kon haar geluk niet op na haar 
kwalificatie voor Hawaii.

Diana Gorter gekwalificeerd 
voor Ironman Hawaii

Nieuw! Het Opti-Spel 
abonnement
Regio - Optisport en Spel en Sport 
DRV hebben de handen ineenge-
slagen om een gezond aanbod te 
kunnen doen: het OPTI-SPEL-abon-
nement, elke week een keer ge-
bruikmaken van de Health Club én 
een keer een uur meedoen aan een 
activiteit van Spel en Spel DRV voor 
slechts 42,50 euro per maand, voor 
ieder die nu nog niet in beweging is.

Met het OPTI-SPEL-abonnement 
kunt u kiezen voor elke les van Spel 
en Sport DRV, zowel overdag als ’s 
avonds, op diverse tijdstippen en in 
bijna alle kernen van De Ronde Ve-
nen. Bijvoorbeeld de Spel en Sport-
groepen, gericht op conditie in de 
oefeningen en op reactievermogen 
en snelheid in de balspelen. Wat uit-
dagender zijn Swing en Sport en 
Supersportief. Ook Line Dance en 
Sportief wandelen zijn goede moge-
lijkheden om op een prettige manier 
aan uw conditie te werken.
Wilt u liever wedstrijdjes spelen, 
dan kan dat met badminton over-
dag en volleybal ’s avonds. Hun 
complete aanbod kunt u vinden op  
www.spelensportdrv.nl.
Daarnaast gaat u een of meerdere 
keren per week (max.  52 x per jaar) 
gebruikmaken van alle faciliteiten 
van Optisport Health Club De Ron-
de Venen, dus ook zwemmen en de 
sauna/zonnebank.
Het seizoen bij Spel en Sport DRV 
loopt van september tot en met mei/
juni.
 
Hoe werkt het?
U meldt zich vóór 31 oktober aan bij 
Optisport voor een 52 ‘rittenkaart’. 
Deze kaart is bij Optisport een jaar 
lang geldig en bij Spel en Sport DRV 
kunt u hiermee elke week van een 
vast sportuur  genieten. Met de Op-
tisport-trainers bespreekt u een 
persoonlijk programma voor de ko-
mende weken. U krijgt van hen ook 
een aanmeldingsformulier voor Spel 

en Sport DRV. U kiest uit een van 
de lessen en zodra u daar bent in-
geschreven, kunt u zowel bij Opti-
sport als bij Spel en Sport DRV aan 
de gang. Deze twee activiteiten kos-
ten u 42,50 per maand en u verbindt 
zich voor minimaal een jaar.

Een uur je inspannen op je eigen tijd 
én een vast uur met alle voordelen 
van samen sporten, elkaar stimule-
ren en onderling plezier, het OPTI-
SPEL-abonnement is vast ook iets 
voor u.
Kijk voor meer informatie op hun 
websites www.spelensportdrv.nl en 
www.optisporthealthclub/ronde ve-
nen, bel met 0297-256589 (Opti-
sport) of met 0621918353 (Spel en 
Sport DRV) of kom eens langs bij 
Optisport, Ontspanningsweg 1, bij 
het Veenweidebad en laat u infor-
meren over deze unieke mogelijk-
heid. 

Toch weer volle bak
bij zomerbridge

De Legmeer
Regio - Omdat de meeste in-
schrijvingen deze keer in de 
zaal plaatsvonden en het split-
sen in drie wat teveel tijd zou 
kosten, werd er in twee lijnen 
van twintig paren gespeeld.

Grote onderlinge concurrentie 
dus en des te meer hulde voor 
de overwinnaars.

In de A-lijn was die weggelegd 
voor Gerda Schavemaker & Co-
ra de Vroom die op 59,26% uit-
kwamen.

Geke Ludwig & Margot Zui-
dema volgden op twee met 
57,64% en deelden zo ook in 
de wijn.

Als gevolg daarvan bleven Lij-
nie Timmer & Rita Vromen als 
derde met 56,25% nuchter ach-
ter, maar de prestatie was er 
niet minder om.

Ger Quelle sleurde Ans Voogel 
weer eens naar grote hoogten 
als vierde met 54,86%, maar de 
laatste heeft natuurlijk wel haar 
naam mee.

Jan Egbers & Ben Remmers en 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
zaten er dicht bij met respectie-

velijk 54,63 en 54,40% en wer-
den daar vijfde en zesde mee.

In de B-lijn kwamen René de 
Jong & Tineke Schreurs op het 
hoogste bordje met een score 
van 56,48%. Trudy van den As-
sem & Cathy Troost smaakten 
het genoegen met 54,40% drie 
achtervolgende paren net voor 
te kunnen blijven.
Jannie Snabel & Joop den 
Blanken, Floor & Theo Janssen 
en Debora van Zantwijk & Het-
ty Houtman hielden elkaar in 
de houdgreep en verzamelden 
allen 54,17%.
Wim Koevermans & Bouk-
je Dielen werden keurig zesde 
met 53,70%.

Met nog twee keer te gaan 
maakt u nog kans uw bridge-
aanzien voor altijd te vestigen, 
grijp die kans!

In de barzaal van sporthal De 
Scheg,  Arthur van Schen-
dellaan 100A in Uithoorn, op 
woensdagavond vanaf 19.45 
uur.

Inschrijven per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, 
per telefoon 0610062575 of om 
19.15 uur in de zaal.
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Mooie bbq voor
Lisanne Siewert

Regio – Afgelopen week over-
handigde Gertjan Roeleveld, 
teamleider van AH Jos van den 
Berg uit Uithoorn een prachtige 
El Prado barbeque aan Lisanne 
Siewert uit Uithoorn. 

Lisanne was de winnares van 
een van vele acties die gehou-
den worden bij AH Jos van den 
Berg. Zeker in deze periode van 
mooi weer een schitterend ca-
deau.

De damsluis is in 2008/2009 gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen 
in april 2009, een mooi stukje historie dat nooit gebruikt is en bij het Wereld 
Erfgoed ‘de Stelling van Amsterdam’ behoort. De Vuurlijn is de grens tussen 
de Zuider- en Noorder-Legmeerpolder. Aan de veilige noordzijde (rechterkant) 
stonden nog 6 batterijen opgesteld om de 3 forten van Kudelstaart, De Kwa-
kel en Uithoorn te bewaken. Ook op het parkeerterrein van KDO en in de bocht 
Vuurlijn/Ringdijk stonden vroeger batterijen opgesteld. Op de lijn van de Vuur-
linie liep vroeger een kerkpad, de Kwakelaars gingen te voet naar de kerk in Ku-
delstaart. Een heel klein deel van dit kerkpad is nog te zien bij Vrouwentroost, 
daar staat een bordje waarop je het kunt lezen hoe het vroeger was.

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1977 Vuurlijn …Toen

2013 Vuurlijn … Nu                                                                                                                                               

Aflevering 23

Links de oude damsluis en rechts de zwarte schotbalkenloods bij de kruising 
Vuurlijn/Poelweg. De Vuurliniedijk tussen Kudelstaart en Uithoorn is aange-
past in ca.1890/95 voor militaire doeleinden in combinatie met de forten rond 
Amsterdam. Dit gedeelte van de liniewal diende tevens als waterkering ingeval 
de Zuider-Legmeerpolder (links achter de damsluis) onder water gezet moest 
worden. De damsluis kon met schotbalken worden afgesloten bij oorlogsdrei-
ging. De balken lagen opgeslagen in de zwarte loods. Zo kon de Zuider-Leg-
meerpolder geïnundeerd worden. De vijand kon er dan niet doorheen met een 
schip, dat was te ondiep, en ook niet met paard en kanonnen, die liepen vast in 
de modder. In 1984 is de ernstig vervallen schotbalkenloods gesloopt.

Start nieuw seizoen 
Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Het nieuwe seizoen gaat 
voor Bridgevereniging Mijdrecht 
(BVM) binnenkort van start. BVM 
is aangesloten bij de Nederland-
se Bridge Bond (NBB). Op de eer-
ste maandagavond in september (2 
september) en de eerste donder-
dagmiddag in september (5 sep-
tember) wordt er na de zomerpauze 
en de zomerdrives weer in clubver-
band gebridged. Op maandagavond 
in vier lijnen en op donderdagmid-
dag in drie lijnen. De donderdag-
middag is uitermate geschikt voor 
bridgers die de kneepjes net heb-
ben geleerd en de basiscursussen 
hebben gevolgd. Ook is het moge-
lijk om in competitieverband te spe-
len. Er wordt gespeeld in De Meijert 
aan de Dr. J. van der Haarlaan. De 

leden zijn welkom op maandag van-
af 19.15 uur en op donderdag vanaf 
13.15 uur. De eerste van zes speel-
rondes vangt aan om 19.45 uur res-
pectievelijk13.45 uur. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom voor beide 
dagen. U kunt zich aanmelden door 
het inschrijfformulier van de websi-
te (www.nbbclubsites.nl/club/1010)  
in te vullen en te zenden aan de se-
cretaris Hans Leeuwerik (adres op 
website).
Voor inlichtingen kunt u hem ook 
bellen op 06-52431473. Het zal weer 
een avontuurlijk seizoen worden 
door de promoties en degradaties in 
de diverse lijnen na elke serie van 
zes of zeven speeldagen. U bent van 
harte uitgenodigd om als lid mee te 
spelen.

Mix van enthousiaste jeugd en sterke seniorenschakers
Regio - Op woensdag 28 augus-
tus start SV De Amstel Uithoorn het 
nieuwe schaakseizoen met de Al-
gemene Ledenvergadering in het 
Wijkcentrum aan de Bilderdijkhof 1 
. De week daarna, op 4 september, 
begint voor jong en oud de interne 
competitie. 
In de Ledenvergadering zal door het 
bestuur, onder leiding van voorzit-
ter Theo Hendriks, ongetwijfeld veel 
aandacht worden besteed aan de 
resultaten van de Amstelteams in de 
SGA. De seniorenteams en jeugd-
teams hebben het daar, op één uit-
zondering na, goed gedaan.
Amstel 1 deed het uitstekend,werd 
weliswaar tweede in zijn afdeling, 
maar promoveert toch naar de Pro-
motieklasse. Een zeer goede presta-
tie.                                                                  In 
deze sterke topklasse zal dit team 
komend seizoen optimaal moeten 
presteren om goed mee te kun-
nen draaien. Amstel 2 deed het he-
laas minder en na een paar onge-
lukkige nederlagen degradeerde dit 

team. Het 3e Amstelteam handhaaf-
de zich door een sterke eindsprint 
in zijn klasse. Amstel 4, in de vier-
tallencompetitie,  bestond alleen uit 
junioren. Dat ging tegen ervaren se-
nioren nog niet altijd met groot suc-
ces, maar de junioren deden wel 
een schat aan ervaring op, waarop 
verder gebouwd kan worden. Ko-
mend jaar zal dat wel blijken.
In  de SGA- jeugdcompetitie werd 
team C1 kampioen. Een fraaie pres-
tatie, want dit viertal dat vorig jaar 
ook al promoveerde, stoomde zo-
doende opnieuw door naar een ho-
gere afdeling. Bravo, Kees Boerla-
ge, Sipke de Boer,Daniël van Dijk en 
Frank Fan. Zij speelden bovendien 
alle 4 in alle wedstrijden mee. Team 
C2 speelde wisselend, maar hand-
haafde zich gemakkelijk.

Ook over de erg spannende inter-
ne seniorencompetitie zullen wel 
de nodige woorden worden gezegd. 
Zag het er eerst naar uit dat Patrick 
van Lommel zijn titel zou prolonge-

ren, halverwege de competitie ver-
loor hij enkele partijen, Theo Hen-
driks kwam toen op kop. In de zeer 
spannende laatste ronden kon Theo 
die voorsprong vasthouden en werd 
algemeen kampioen seizoen 2012-
2013.

Tweede werd dus Patrick van Lom-
mel en derde de sterk spelende Ca-
rel Kok. Achter hen eindigden als 
vierde t/m tiende: Piet Geertsema, 
Huup Joosten, Dawood Asfar, Mi-
chiel Spook, Henk Elserman, Mirza 
Bro en Herman Freek. Na hen volg-
den nog 20 andere spelers.
Aan de interne jeugdcompetitie de-
den maar liefst 47 junioren mee, 
waaronder  9 meisjes. In de Kop-
groep domineerde opnieuw Paul 
Oomen, gevolgd door Kees Boerla-
ge en Sipke de Boer. Paul werd voor 
de 5e keer kampioen en zal het mis-
schien aanstaand seizoen af en toe 
bij de senioren proberen. De Mid-
dengroep werd gewonnen door 
Jorn Hansen en de Basisgroep door 

de 7-jarige Puck van Thienen.  In de-
ze Basisgroep spelen meerdere zeer 
jonge spelers, die het schaken thuis 
leerden en spelend op de club snel 
sterker worden.

Jammer genoeg is Joop Veldhuijzen 
na 7 jaar teruggetreden als Jeugd-
leider. Hij kan  met tevredenheid te-
rugkijken op de jeugdafdeling die 
hij achterlaat. Die is met bijna 50 
jeugdspelers één van de grootste 
in de regio. Joop wordt opgevolgd 
door Dwayne Oomen, die al enke-
le jaren met hem samen de jeugd 
begeleidde. Enkele senioren zullen 
Dwayne hierbij af en toe gaan as-
sisteren. 

Huisschakers senioren en junioren 
die interesse in het schaken heb-
ben, kunnen op   woensdagavonden 
kennismaken met de vereniging. De 
speelzaal van SV De Amstel is het 
Wijkcentrum aan de Bilderdijkhof 1 
te Uithoorn. Alle verdere informatie 
vindt men op www.amstelschaak.nl.

KDO wint de Argon Regio Cup
Regio - KDO uit De Kwakel is ver-
rassend winnaar geworden van de 
Argon Regio Cup, het bleef twee 
wedstrijden ongeslagen en incas-
seerde geen enkel tegendoelpunt. 
De naar de vierde klas gedegra-
deerde winnaar was de in de twee-
de klas acterende clubs  Legmeer-
vogels en FC Abcoude de baas. Het 
toernooi stond duidelijk in het teken 
van de voorbereiding en het aantal 
wisselspelers dat ingezet was, was 
groot. KDO oogde fris en was dan 
ook de smaakmaker van het toer-
nooi. Argon voorzitter Ton Goede-
moed kon dan ook na afloop de 
fraaie wisselbeker aan de aanvoer-
der van KDO overhandigen. Een te-
rechte winnaar in een sportief ver-
lopen toernooi. Ook in 2011 was 
KDO de winnaar van dit toernooi, 
in 2010 en 2012 bleef de beker in 
Mijdrecht. FC Abcoude werd deze 
jaargang tweede, gevolgd door Ar-
gon en Legmeervogels. 
Woensdagavond werden de eerste 
wedstrijden gespeeld.

Legmeervogels–KDO: 0-3
Legmeervogels–KDO 0-3. Een ver-
rassende uitslag. Legmeervogels 
moest genoegen nemen met een 
nederlaag tegen het twee klassen 
lager acterende KDO.
Legmeervogels is nog duidelijk be-
zig met de voorbereiding en kon de-
ze avond nog geen potten breken. 
De ploeg uit De Kwakel kwam vijf 
minuten voor rust op 0-1 toen bij 
een snelle aanval Rick Kruit scoor-
de na een pass van Chiel Kok door 
de bal onhoudbaar tegen het net te 
jagen.
Ook in de tweede helft kreeg het 

frisser spelende KDO de betere 
kansen, halverwege werd het dan 
ook 0-2 door Bart Hoving en twee 
minuten voor tijd werd het zelfs 0-3 
via de voet van Youri Stange.

Argon–FC Abcoude: 1-2
Argon–FC Abcoude 1-2. Al na vijf 
minuten kwam Argon een beetje 
gelukkig op voorsprong, een vrije 
trap vanaf de rand van het straf-
schopgebied vanwege hands werd 
door Roderick Röling verzilverd 1-0. 
Na een half uur trok FC Abcou-
de de stand weer recht, een strak-
ke voorzet werd door Paeyn on-
houdbaar ingeschoten. De tweede 
helft had Argon wel het betere van 
het spel maar kon dit niet in doel-
punten omzetten. Een viertal re-
delijke kansen liet Argon aan zich 
voorbijgaan. Met nog een  kwartier 
te gaan kwam FC Abcoude via een 
snelle uitval op 1-2, Emanuelson 
schoot vanaf rechts de bal onhoud-
baar voor doelman Antonioli tegen 
het net. Argon deed er nog van al-
les aan om nog een doelpunt te for-
ceren maar Van Hellemondt en ook 
Tichelaar konden, mede door goed 
keeperswerk van de Abcoude doel-
man, het net niet vinden.

Door deze uitslagen zag het pro-
gramma er voor zaterdag als volgt 
uit:
14.00 uur Legmeervogels–Argon
16.00 uur KDO–FC Abcoude

Legmeervogels–Argon: 0-1
Legmeervogels–Argon 0-1. De eer-
ste helft ging deze wedstrijd tame-
lijk gelijk op maar echt goede mo-
gelijkheden konden niet worden ge-

Kanovereniging Michiel 
de Ruyter organiseert een 
beginnerswildwatercursus

Regio - Na alle positieve reacties 
van mensen die vorig jaar deelna-
men organiseert MdR opnieuw een 
wildwatercursus voor beginners 
die zeer geschikt is voor volwasse-
nen en kinderen vanaf 11 jaar. De 

cursus start volgende week zater-
dag 31 augustus. Een van de unie-
ke kenmerken van wildwaterkanoën 
is dat volwassenen en kinderen dit 
even goed kunnen. De snelheid die 
gevaren wordt, wordt in belangrijke 

Jaarlijkse fietstocht van 
IJsclub Hou Streek

Regio - Zondag 25 augustus or-
ganiseert IJsclub Hou Streek
uit De Hoef weer haar jaarlijkse 
fietstocht. De start vindt plaats bij 
de HSV kantine aan de  Schatte-
kerkerweg in De Hoef. De afstand 
van de tocht is 35 km. De start is 
tussen 10.00 en 13.00 uur. De in-

schrijfkosten bedragen  2.50 euro, 
kinderen  betalen 1,50 euro. 
De fietstocht is nog een mooie ge-
legenheid om de vakantie
gezellig af te sluiten. De tocht 
loopt door het Groene Hart en de 
afstand is voor iedereen goed te 
doen. Tot zondag!

mate bepaald door de stroming van 
de rivier, zodat kinderen en volwas-
senen in hetzelfde tempo de rivier 
afzakken. Vanuit dit gegeven orga-
niseert MdR een unieke wildwa-
tercursus die een spannende erva-

ring is voor zowel kinderen als vol-
wassenen. Deze cursus is ook een 
unieke gelegenheid voor ouders en 
hun kinderen om op gelijk niveau te 
sporten. De cursus start op de Am-
stel om de basisvaardigheden te le-
ren die nodig zijn voor stromend 
water. Zo wordt een goede vaar-
techniek alsook veiligheidssteunen 
geoefend. Een les wordt gewijd aan 
de theorie van het wildwatervaren 
zodat deelnemers goed voorbereid 
de rivier opgaan. Tijdens de cursus 
wordt er ook uitgeweken naar stro-
mend water in Duitsland. De cursus 
wordt eind oktober afgesloten met 
een weekend in de Ardennen waar 
op wildwater wordt gevaren.

Om deel te nemen aan deze cursus 
is geen kano-ervaring vereist. Wel 
moeten deelnemers goed kunnen 
zwemmen. Boot, zwemvest en ped-
del kunnen van de vereniging wor-
den gebruikt. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 14, maar er zijn 
nog enkele plekken vrij. De begelei-
ding wordt verzorgd door goed op-
geleide instructeurs van MdR. De 
cursus start zaterdag 31 augustus 
en duurt tot eind oktober. De in-
structie is op zaterdagochtend van 
9.00  tot 11.00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.mdr.nu. U kunt zich opge-
ven door een mail te sturen naar 
secretaris@mdr.nu of contact op 
te nemen met Harrie Wessels tel: 
(0297)523975.

noteerd. Een poging de bal in te ko-
pen van Eric Mulder ging over het 
doel en tweemaal schoot een voor-
zet vanaf links voorlangs het doel. 
Ook in een frommelsituatie bijna op 
de doellijn kon Van Hellemondt na-
mens Argon de bal niet beroeren. 
Feit is wel dat Legmeervogels be-
duidend beter speelde dan afgelo-
pen woensdag.
De tweede helft speelde Argon fel-
ler en kreeg het goede mogelijk-
heden. Na een hoekschop kopte 
Ali Eren over, maar even later was 
het wel raak toen een voorzet vanaf 
links door Vincent van Hellemondt 
goed werd afgerond, 0-1. Legmeer-
vogels kon daar weinig tegenover-
stellen, Robin Oussoren schoot in 
handen van keeper Antonioli en aan 
de andere kant werd een schot van 
Röling ook knap door de goalie van 
Legmeervogels gepakt.

KDO–FC Abcoude: 1-0
KDO–FC Abcoude 1-0. De eerste 

helft was tamelijk gelijkopgaand en 
FC Abcoude, dat nogal wat wissels 
had ingezet, kon in aanvallend op-
zicht weinig brengen. Het was wel 
enigszins verrassend dat vlak voor 
rust KDO op voorsprong kwam. Een 
overtreding noopte scheidsrech-
ter Berg KDO een vrije schop toe te 
kennen. Bart van Tol krulde de bal 
over de muur tussen de keeper en 
de paal in het doel: 1-0.

Abcoude ging in de tweede helft op 
zoek naar doelpunten en kreeg ook 
goede kansen, maar de spits schoot 
voor een leeg doel over. Een gevaar-
lijke vrije trap werd naast gescho-
ten en  een kopbal na een hoek-
schop miste de juiste richting. KDO 
kon zich zelfs de luxe permitteren 
om een strafschop tegen de paal 
te mikken. In de spannende slotfa-
se bleef de formatie van coach Ra-
mond de Jong goed overeind en 
kon het na afloop de Argon Regio 
Cup in ontvangst nemen.
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