Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

27 augustus 2008

Editie: Uithoorn

3

Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Safari?

Wie heeft de mooiste tuin
van Uithoorn/De Kwakel?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.

De Kwakel - Deze week is het
een tuin uit De Kwakel geworden en wel van Mayke Sitvast en
Dorine van de Rotten. Zij schreven ons:

www.bms-travellers.nl

naar besjes, zaadjes en beestjes.
Kortom, de tuin is echt een verlengstuk van ons huis geworden!”
Vindt u ook dat u een mooie tuin
heeft, maak er een foto van, schrijf
er een kort stukje bij en stuur het
naar onze redactie. Wie weet wordt
uw tuin genomineerd en komt hij in
onze krant. Half september wordt er
uit alle genomineerde tuinen een
winnaar gekozen en deze ontvangt
een tuinbon ter waarde van 100 euro.
U kunt uw foto e-mailen naar: redactieuithoorn@meerbode.nl
of
per post naar: Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641AM in
Mijdrecht.

Muiswerk Educatief op pad voor vernieuwing in onderwijs

Rare voertuigen door Uithoorn
Uithoorn - Woensdagmiddag 20
augustus reed een groep van
acht personen per Segway als
een slang door het dorp Uithoorn.
Het doel van deze één uur duren-

de tocht was aandacht vragen voor
innovatie in het onderwijs. Scholen
zijn erg bezig met achterstanden in
taal en rekenen, maar nog te weinig
met innovatieve oplossingen voor
de toekomst. Muiswerk Educatief is
organisator van de tocht en uitgever

van innovatieve diagnostische taalen rekenprogramma’s voor alle onderwijsinstellingen.
Na een collectieve instructie op een
bedrijventerrein in Uithoorn vertrok
de stoet om 16.30 uur richting Uithoorn centrum.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

FRANTZEN R&O
Dakkapellen
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Geen krant
ontvangen?

BEL
0297-581698
Man aangehouden
Regio – Een 66-jarige man uit Vinkeveen is aangehouden op verdenking van schennispleging. De man
had donderdag 21 augustus omstreeks 15.45 uur vanuit de bossage van de Spoorlaan zijn geslachtsdeel laten zien aan een getuige die
de politie inseinde. Tegen de man is
proces-verbaal opgemaakt.

Big
L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Only Tommy Hilfiger Cars Esprit Vila

ACTIE WEEKEND

IEDERE MAANDAG OPEN!
vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus

50%
tot

1

OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE

G-STAR - JACK & JONES
VILA - VERO MODA
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag
Zijdstraat 61, Aalsmeer
van 10 - 18.00 uur.
Telefoon: 0297-321177
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Internet: www.bigl.nl
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

2

E

`

troy! 3.9313

“In oktober 2004 zijn mijn vriend en
ik in dit huis komen wonen. Het is
een geweldig huis met een een grote
tuinoppervlakte. De eerste zomer, in
2005 dus, hebben we allerlei 1-jarige zomerbloeiers in de tuin geplant,
waar we erg van hebben genoten. In
het voorjaar van 2006 was het toch
echt tijd om de tuin aan te leggen
met onder andere vaste planten en
1-jarige planten. De tuin is door ons
en een goede vriend ontworpen en
aangelegd. We hebben er meerdere

zaterdagen met vrienden en familie aan gewerkt en het resultaat zie
je op de foto’s. Wij genieten er elke
dag van. Het is soms net of we op
vakantie zijn in onze eigen tuin. Als
het een beetje goed weer is zijn we
elk uurtje dat we vrij hebben in de
tuin aan het ‘rommelen’, en daarna
lekker met vrienden een borrel drinken op het terras of de vlonder.
We wonen in een hoekwoning in de
wijk ‘Achter de Kerk’ en mensen die
langslopen via het fietspad staan
vaak even stil om de tuin te bekijken. Behalve de 30 goudvissen die
het prima naar hun zin hebben in
de vijver, komen ook allerlei vogels
zoals musjes, koolmeesjes, merels,
duiven, etcetera in de tuin op zoek

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

En opeens was daar een
flink spuitende fontein...
Uithoorn – Vorige week woensdagmiddag rond 12.00 uur is op
de Korenbloem een fontein ontstaan.
Volgens insiders was er een bedrijf

Lijst waardevolle bomen gereed
Uithoorn - De lijst met waardevolle bomen in Uithoorn is definitief. Veel betrokken burgers reageerden vorig jaar op de oproep
om bomen aan te melden.
In totaal zijn 143 bomen en 13
boomgroepen (meer dan 10 bomen)
op de lijst gekomen. Dat aantal is
hoger dan het aantal op de voorlopige lijst als gevolg van reacties van
inwoners tijdens de inspraak in de
afgelopen maanden.
Als de Algemene Plaatselijke Verordening nu definitief wordt gewijzigd
door de gemeenteraad, zijn de waardevolle bomen goed beschermd.
Kap – bijvoorbeeld bij ziekte van de
boom – kan alleen na aanvraag van
een kapvergunning. Dit geldt niet
meer voor alle andere bomen in de
gemeente: die kunnen door de eigenaar worden gekapt zonder dat vergunning nodig is.

Inwoners
De gemeente riep vorig jaar in oktober en november alle inwoners van
Uithoorn op om bomen aan te melden die naar mening van de inwoners waardevol zijn. Dit leverde een
lijst op van ongeveer 200 bomen en
boomgroepen. De aanmeldingen
zijn daarna beoordeeld volgens de
criteria voor waardevolle bomen uit
het gemeentelijk bomenbeleidsplan.
Een bomenlijstwerkgroep werd ingesteld met twee inwoners vanuit buurtbeheer en één vanuit de
Groengroep met als taak het proces
te volgen.
Van de 200 aangemelde bomen zijn
110 bomen en boomgroepen op de
voorlopige lijst opgenomen. Deze
lijst en de daarbijbehorende aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening hebben in juni/juli jl. zes weken ter inzage gelegen.

Er kwamen zeven reacties; die zijn
voor het college van B en W aanleiding geweest om het aantal bomen
op de lijst nog aan te vullen. Het college adviseert de gemeenteraad nu
kennis te nemen van deze lijst en tevens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen. De lijst bevat 143 bomen en 13 boomgroepen
(meer dan 10 bomen).
Een kapvergunning is na deze wijziging niet meer nodig voor bomen
die niet op de lijst staan. Voor elke
gemeenteboom geldt, dat de eventuele kap van een boom wel altijd
gemotiveerd moet worden, ongeacht of deze op de lijst staat. Deze
motivatie zal via buurtbeheer of op
een aanvullende wijze gecommuniceerd worden naar de omwonenden. Deze werkwijze is beschreven
in het Bomenbeleidsplan van de gemeente.

bezig met een waterkraan. Ze hadden deze waterkraan in een waterput geplaatst, maar deze is vermoedelijk door een auto omver gereden.
Hierdoor brak de waterkraan en
spoot het water alle kanten op. ,Al

snel was de brandweer ter plaatse,
maar deze kon er weinig aan doen.
Het waterleidingbedrijf moest het
op zich nemen om het te repareren.
Foto: Ronald van Doorn
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
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Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Voorlopige
plaatsbepaling
tuingroendepots

B&W hebben zes plaatsen in de gemeente gekozen waar zij
depots voor tuingroenafval willen plaatsen. Daar kunt u vanaf
komend najaar uw tuingroen brengen. Tot en met 23 september
kunt u eerst nog uw mening geven over de geplande plaatsen,
waarna B&W een deﬁnitief besluit nemen.
Begin dit jaar zijn alle duobakken in de gemeente vervangen door grijze minicontainers voor zowel restafval als groente- en fruitafval. Tuinafval moet
nog wel verplicht gescheiden worden ingezameld. Daarom willen B&W in
elke wijk een tuingroendepot plaatsen. Dit zijn afgescheiden plaatsen van
circa drie bij zes meter die worden opgenomen in het bestaande openbaar
groen. U kunt hier dan op elk moment van de dag uw tuinafval kwijt.

Na overleg met Buurtbeheer heeft de gemeente
de volgende plekken op het oog:
De Legmeer
Thamerdal

: hoek Bertram/Op de Klucht
: Karel Doormanlaan (ter hoogte van de
De Savornin Lohmanlaan)
Meerwijk West : Polderweg (in de berm tegenover Bergeend/Eidereend)
Meerwijk Oost : Laan van Meerwijk (ter hoogte van Elbe)
Zijdelwaard
: Leopoldlaan (noordkant)
De Kwakel
: Rozenlaan (westkant, iets ten noorden van de rotonde)
De omwonenden van deze locaties worden deze week per brief geinformeerd. Iedereen heeft de kans om eventuele bezwaren tegen deze locaties aan B&W kenbaar te maken. De periode van
inspraak is van 13 augustus tot en met 23 september 2008.
Binnen deze periode is het mogelijk een schriftelijke reactie in te dienen bij het college van B&W. In oktober maken B&W de deﬁnitieve plaatsen van de tuingroendepots bekend.
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Het buurtbeheer Uithoorn krijgt steeds meer gestalte. Iedere
buurt heeft nu zijn eigen kleur en logo. In augustus en september gebeurt er van alles in het kader van Buurtbeheer. We hebben de activiteiten per buurt op een rijtje gezet.
Buurtendag 20 september:

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

E

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

28 augustus:

Buurtschouw, start 17.30 uur
bij bankje aan Anjerlaan

27 augustus:

Buurtschouw, start 19.00 uur bij
De Burght aan de Potgieterlaan

Lijst waardevolle
bomen gereed

3 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur bij de
makelaar op hoek Achterberglaan

10 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur
op parkeerterrein De Scheg

17 september:

De lijst met waardevolle bomen in Uithoorn is deﬁnitief. Veel
betrokken burgers reageerden vorig jaar op de oproep om bomen aan te melden. In totaal zijn 143 bomen en 13 boomgroepen (dat zijn meer dan 10 bomen bij elkaar) op de lijst gekomen.
Dat aantal is hoger dan het aantal op de voorlopige lijst als
gevolg van reacties van inwoners tijdens de inspraak in de afgelopen maanden.
Als de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening nu deﬁnitief wijzigt, zijn de waardevolle bomen goed beschermd. Kap - bijvoorbeeld bij ziekte van de boom - kan
alleen na aanvraag van een kapvergunning. Dit geldt niet meer voor alle andere bomen in de gemeente:
die kunnen door de eigenaar worden gekapt zonder dat vergunning
nodig is.
De gemeente riep vorig jaar in oktober en november alle inwoners van
Uithoorn op om bomen aan te melden die naar mening van de inwoners waardevol zijn. Dit leverde een
lijst op van ongeveer 200 bomen
en boomgroepen. De aanmeldingen zijn daarna beoordeeld volgens
de criteria voor waardevolle bomen uit het gemeentelijk bomenbeleidsplan. Een bomenlijstwerkgroep
werd ingesteld met twee inwoners
vanuit buurtbeheer en één vanuit de
Groengroep met als taak het proces
te volgen. Van de 200 aangemelde
bomen zijn 110 bomen en boom-

groepen op de voorlopige lijst opgenomen. Deze lijst en de daarbij behorende aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening hebben in juni/juli jl. zes weken ter inzage gelegen. Er kwamen zeven reacties; die zijn voor het college van
B en W aanleiding geweest om het
aantal bomen op de lijst nog aan te
vullen. Het college adviseert de gemeenteraad nu kennis te nemen
van deze lijst en tevens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te
passen. De lijst bevat 143 bomen en
13 boomgroepen (meer dan 10 bomen).
Een kapvergunning is na deze wijziging niet meer nodig voor bomen die
niet op de lijst staan. Voor elke gemeenteboom geldt, dat de eventuele kap van een boom wel altijd gemotiveerd moet worden, ongeacht
of deze op de lijst staat. Deze motivatie zal via buurtbeheer of op een
aanvullende wijze bekendgemaakt
worden aan de omwonenden. Deze
werkwijze is beschreven in het Bomenbeleidsplan van de gemeente.

WWZ
Participatiebijeenkomst
De WWZ participatiebijeenkomst vindt dit jaar plaats op dinsdag 16
september a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Uithoorn. U bent daarbij van harte welkom.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken al drie jaar samen in
een provinciaal voorbeeldproject Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Op
16 september wordt dit project formeel afgerond. Het doel van de bijeenkomst is terug te kijken op de resultaten van de afgelopen periode
en kennis te nemen van de het WWZ programma 2009-2011 dat zowel voor Uithoorn als Aalsmeer is opgesteld.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 uur Ontvangst met kofﬁe en thee.
19.30 uur Opening en toelichting door wethouder Overbeek
(Aalsmeer) en wethouder mevrouw Oudshoorn (Uithoorn).
19.40 uur Presentatie uitkomsten WWZ 2005-2008 AalsmeerUithoorn door de projectleiders Belderok (Aalsmeer) en
Van Heeswijk (Uithoorn) Gelegenheid tot vragen stellen.
20.10 uur Formele afsluiting provinciale project door gedeputeerde
mevrouw Baggerman.
20.25 uur Pauze.
20.45 uur Presentatie WWZ 2009-2010 Aalsmeer
door projectleider Belderok.
21.00 uur Presentatie WWZ 2009-2011 Uithoorn
door projectleider Van Heeswijk.
21.15 uur Afsluiting door wethouders Overbeek en Oudshoorn.
21.25 uur Hapje en drankje.
22.00 uur Einde bijeenkomst.

Buurtschouw, start 19.00 uur
bij winkels A.v.Schendellaan

25 september:

Buurtschouw, start 19.00 uur
bij winkels J.v.d. Vondellaan

16 september:

Bewonersoverleg, start 20.00 uur
in buurthuis Ponderosa

17 september:

Groot Bewonersoverleg in het
Fort a/d Drecht

23 september:

Groot Bewonersoverleg in
de Thamerkerk

30 september;

Bewonersoverleg, start 19.30 uur
in buurthuis Ponderosa

30 september:

Bewonersoverleg, start 19.30 uur
in buurtsteunpunt De Legmeer

Buurtschouwen

Tijdens een buurtschouw kunt u al wandelend door de straten als bewoner
uw wensen of problemen over uw woonomgeving aangeven en bespreken.
Bij elke schouw zijn vertegenwoordigers aanwezig van politie, gemeente en
stichting Cardanus. In buurten waar woningen staan van de Woongroep Holland, is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van de Woongroep aanwezig.

Groot Bewonersoverleg in Thamerkerk

Tijdens het Groot Bewonersoverleg wordt de basis gelegd voor het Buurtprogramma voor de komende 2 jaar. Vorig jaar zijn zo de Buurtprogramma’s
van Thamerdal, De Legmeer en De Kwakel tot stand gekomen.
Op deze avonden zoeken we met elkaar naar antwoorden op de volgende vragen:
• wat gaat er goed in uw buurt en wat moet verder worden versterkt ?
• wat gaat er minder goed in uw buurt en verdient daarom de komende
twee jaar extra aandacht.?
Na het beantwoorden van deze vragen bespreken we welke punten een
plaats verdienen in het Buurtprogramma voor de komende twee jaar. Voorafgaand aan deze avonden is er al overleg geweest met het Buurtbeheeroverleg van de betrokken buurt.

Bewonersoverleg

Bij het Bewonersoverleg krijgen alle bewoners van de buurt de kans mee te
praten en denken over hoe hun buurt nog mooier en veiliger kan worden.
Hier kunnen de vertegenwoordigers van de buurt in het Buurtbeheeroverleg
van gedachten wisselen over de plannen in de buurt. Als er voor de buurt als
een Buurtprogramma is, wordt de voortgang daarvan besproken.
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Nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 28 augustus 2008 in het gemeentehuis. De
bijeenkomst begint om 19.00 uur met de opening* van de nieuw ingerichte
raadzaal, gevolgd om 20.00 uur door het Informatief Beraad en na een korte schorsing om 21.30 uur door de Raadsvergadering.

WERK IN

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

UITVOERING

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

De voorzitter van de raad (plv), J.H.Hoogkamer.
19.00
19.05
19.10
19.40-20.00

*OPENING VERNIEUWDE RAADZAAL

Korte toespraak door de burgemeester van Uithoorn mevr.Groen
Opening van de raadzaal door mevr.Groen en Sanne Weber uit Uithoorn,
de kinderburgemeester van Kinderstad in de VUmc.
Lezing door gastspreker van de raad Prof.Dr.Herman Pleij, hoogleraar
Historische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en publicist.
Schorsing en gelegenheid voor een hapje en drankje.

Blok Tijd

Onderwerp

1

20.00-20.05

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1
1.2
1.3

20.05-20.15
20.15-20.25
20.25-20.45

1.4

20.45-20.55

1.5

20.55-21.05

1.6

21.05-21.15

1.7

21.15-21.25

2

•

INFORMATIEF BERAAD

Actie

21.25

Voorzitter:
Dhr.J. Mollema
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
SWOT-analyse Sportnota.
Aan de hand van een presentatie wordt inzicht gegeven in de sterkte/zwakteanalyse die is uitgevoerd ter voorbereiding op de op te stellen Sportnota.
Doel:informatieve bespreking ter voorbereiding van een voorstel aan de raad.
Kaderstelling voor het opstellen van het Beeldkwaliteitsplan en het
Beheerkwaliteitsplan. Doel:informatieve bespreking ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming. RV08.32
Vaststellen notitie duurzaam inkopen. Doel:informatieve bespreking ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.24
Onderzoek naar mogelijke verkoop aandelen Eneco. Doel:informatieve
bespreking ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.26
Vaststellen procedureverordening planschade Uithoorn 2008. Doel:informatieve
bespreking ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.36
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.30-22.00

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 28.08.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 26.06.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

22.00-22.15

3.1

22.15-22.35

22.35-23.00

4

23.00-23.15

4.1

23.15-23.25

4.2

23.25-23.30

23.30

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Voorstel van het college over de stand van zaken met betrekking tot
gemeentegaranties en deelnemingen en hoe daar mee om te gaan.
Doel:Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.27
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de agendapunten.
Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling van de hamerstukken,
naar aanleiding van insprekers.

Einde beraadslagingen-Schorsing

(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Voorzitter:
Mw. H.L. Groen
Voorz/leden
Raadsleden
Inwoners /raadsleden
Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
Raads-/collegeleden
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
Raadsleden
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Beleidsnotitie Vrijwilligerswerk RV 08.25
2. Vaststellen Wegsleepverordening Uithoorn 2008 RV 08.28
3. Bekrachtiging geheimhouding RV 08.31
4. Benoeming bestuursleden Stichting Auro Openbaar Primair Onderwijs RV 08.33
5. Benoeming lid en plv. lid in AB GR Amstelland RV 08.35
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Voorzitter
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

LOPENDE
PROJECTEN

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

Opening raadzaal

Op donderdag 28 augustus zal de nieuw ingerichte raadzaal feestelijk
worden geopend door: Sanne Weber, kinderburgemeester van Kinderstad in VUmc, door de heer Herman Pleij, hoogleraar en publicist
en door burgemeester Berry Groen.

Ook u bent van harte uitgenodigd
om de raadzaal te komen bekijken.
Om 19.00 uur begint de opening en het geheel zal om 19.40 uur worden afgesloten met een hapje en een drankje. De raadsvergadering
begint om 20.00 uur.

Zie ook agenda raadsvergadering elders op deze pagina.

ONDERHOUDSWERK
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM Wegen bv, Regio Noordwest herstraatwerkzaamheden uit.
Deze werkzaamheden worden begeleid door Grontmij Nederland bv
namens de gemeente. Zodra er bij
u in de buurt/straat herstraatwerkzaamheden worden uitgevoerd,
krijgt u hierover een brief.
Wilt u na lezing van die brief nog
meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp of
de heer Schrijvers van Grontmij. De
heer Disseldorp is bereikbaar op 0655 30 49 86 en de heer Schrijvers is
bereikbaar op 06-22 48 61 19.

HERSTRATEN
BREDEROLAAN

Aannemingsbedrijf Rijneveld uit
Mijdrecht is in opdracht van de gemeente bezig met het herstraten
van de Brederolaan. Dit karwei zal
waarschijnlijk vijf weken duren. Deze planning is sterk afhankelijk van
de weersomstandigheden.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de heer B. Willemse van de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch
te bereiken op nummer 06-51662371
op maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag
van 08.00 tot 12.00 uur.

OUDER DAN 65 JAAR?
DECLAREER HET MAAR!
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Uw persoonlijke
groendepot?

U kunt uw tuinafval op verschillende manieren kwijt. En vanaf het najaar
ook dichtbij uw huis: in het buurt-groendepot. Maar misschien wilt u van
uw eigen groen zelf compost maken? Om er zeker van te zijn dat uw tuin
de beste voeding krijgt.
U kunt zelf compost maken met behulp van een compostvat. In september start de actie ‘Maak uw eigen compost!’ U kunt eenvoudig een compostvat bestellen bij de gemeente. Hoe u dat kunt
doen, leest u binnenkort in de plaatselijke kranten. Tijdens
de actieweken kost zo’n vat met toebehoren maar € 15.

&0%,,.+

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Meer weten?
Bel op werkdagen
tussen 9.00 en 11.00 uur
naar 0297 - 51 32 55.
Dat is het telefoonnummer van
het cluster Werk en Bijstand.

Naam

Of vul de bon hiernaast in en
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Telefoonnummer

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort
contact met u op.

Adres
Postcode + Woonplaats

Ik wil meer informatie over
bijzondere bijstand omdat:
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ALGEMENE INFORMATIE

Op 2 en 3 september a.s. bewonersavonden
over Structuurvisie Uithoorn
Op dinsdagavond 2 september (gemeentehuis) en woensdagavond 3 september (bij Leenders in De Kwakel) nodigt de
Gemeente Uithoorn inwoners en ondernemers uit om mee te
praten over de toekomst van de gemeente en hun mening te
geven over de ontwikkeling van een aantal deelgebieden in de
gemeente.
De avonden vinden plaats in het kader van een nieuwe Structuurvisie.
Dit plan moet elke gemeente opstellen in het kader van de nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening die op 1 juli jl.
van kracht werd.
De centrale vraag is: Hoe willen we
dat Uithoorn er uit ziet, morgen en
over 15 jaar? Hoe willen we dat Uithoorn zich ontwikkelt op het gebied
van wonen, verkeer, economie, natuur, cultuur, sport en welzijn? De
structuurvisie is het overkoepelend
plan dat vervolgens wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen.

8 centrale vraagstukken

Op de avonden staan 8 vraagstukken voor ontwikkeling centraal, deze zijn in het afgelopen voorjaar opgesteld na overleg met sleutelpersonen van diverse organisaties in Uithoorn.
1. Wat te doen met het tracé van
de bestaande N201? Moet het
een route blijven voor lokaal verkeer? Is dit een kans om beide
kanten van het dorp met elkaar
te verbinden? Kan er ook bebouwing komen of juist een groene
zone of park?

2. Hoe kunnen we de relatie van
Uithoorn met de Amstel versterken? Moeten we ons richten
op het landschap of op de Amstel
in dienst van de stad? Is natuur
en recreatie het belangrijkste of
kunnen we op bepaalde plekken
nog woningen bouwen? Moeten
er meer recreatievoorzieningen
komen of een haven? Waar wel,
waar niet?
Hoe willen we ons Dorpscentrum veranderen? Welk beeld
hebben we voor ogen: willen we
het historische karakter terug of
moet het modern worden? Welke
functie moet het dorpscentrum
hebben?
3. Hoe willen we de winkelcentra
Zijdelwaard en Legmeerplein
verbeteren? Hoe zien we het
aanbod hier in relatie met het win-

kelaanbod in het Dorpscentrum?
4. Wat kunnen we doen met het
verouderde deel van het bedrijventerrein? Met name het gebied rond de rioolwaterzuivering.
Nieuwe bedrijven of misschien
woningbouw?
5. Hoe kunnen we het gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn meer
kwaliteit geven? Zijn hier ontwikkelingen gewenst, misschien wel
waterwoningen? Of moeten we
daar meer inzetten op natuur en
recreatie?
6. Welke ontwikkeling zien we
voor het agrarisch gebied bij
het Steenwijkerveld? Willen
we dit voor de toekomst zo behouden? En hoe kunnen we dat
dan doen? Of moeten we streven
naar de vestiging van grotere bedrijven?

7. Hoe waarderen we het Libellebos? Wat kan en moet daar
eventueel anders?
8. Wat vinden we van de “sportboulevard”, de strook tussen
Randhoorn via Amstelhof naar
KDO? Wat betekent dit gebied
voor Uithoorn? Moet het vooral
groen blijven of kan er ook meer
gebouwd worden?

Tijdstip en locatie

Op 2 september is de bijeenkomst in
het gemeentehuis, op 3 september
bij partycentrum Leenders in de Kwakel. De kofﬁe staat op beide avonden
klaar om 19.30 uur. Het programma
start om 20.00 uur en duurt tot circa
22.00 uur.

Informatie

Meer informatie is te lezen in een
speciaal krantje in het hart van de
Nieuwe Meerbode op woensdag 20
augustus. Dit krantje, posters en ansichtkaarten worden ook verspreid in

Uithoorn en liggen vanaf 21 augustus op diverse adressen, zoals in de
buurtcentra, de bibliotheek, het stadhuis en de boekhandels.

Ursul en Ursula

Symbool voor de discussie over de
ontwikkeling van de gemeente staan
Ursul en Ursula, twee stripﬁguurtjes
die speciaal voor het project zijn ontworpen. Als het aan Ursula ligt, gaat
Uithoorn volop mee in de economische dynamiek van onze regio en
ontwikkelt zich vooral als bedrijvige gemeente. Als het aan Ursul ligt,
koesteren we bovenal onze historie
en prachtige ligging aan de Amstel.
De avonden worden gepresenteerd en begeleid door het
stedenbouwkundig
bureau
HzA uit Hoorn, dat meerdere gemeenten ondersteunt bij
het opstellen van een structuurvisie.

OFFIC I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N B E K E N D M A K I N G E N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de
buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt
gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de
rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van
een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

-

TER INZAGE
Goedkeuring wijziging bestemmingsplan Landelijk Gebied. Info:mevrouw A.
Stevens, tel. 513279. Inzageperiode: t/m 28 augustus 2008.
Verzoek van Van Zaal, Transport B.V, Poelweg 12, 1424 PB De Kwakel, om
vergunning tot het geheel veranderen van een kasruimte naar de opslag op
het perceel Poelweg 12 te De Kwakel. Info: Afdeling Vergunningen en Handhaving, tel: 513234 of 513237. Inzageperiode: t/m 11 september 2008.
Besluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied voor Poelweg 44-46 te
Uithoorn. Info: mevrouw M. Stappers, tel. 513276. Inzageperiode: t/m 11 september 2008.
Ontwerpbesluit aanpassing Wet Milieubeheervergunning Cindu b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513223. Inzageperiode:
t/m 11 september 2008.
Principebesluit Locatiekeuze ondergrondse containers. Info: de heer H Boud,
tel: 561127.Inzageperiode: t/m 24 september 2008.
Conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsnota 2008-2011). Info:
afd. Ontwikkeling. Inzageperiode: t/m 9 oktober 2008.
Concept-beleidsregels Verhaal WWB 2008. Info: de heer C. Bakker, tel.:
513932. Inzageperiode: t/m 4 oktober 2008.

-

Concept-gedoogbesschikking m.b.t. het gebruik van de bedrijfswoning Vuurlijn 13, De Kwakel. Info: mevrouw M. Stappers, tel.: 513276. Inzageperiode:
t/m 25 september 2008.
Locatiekeuze Tuingroendepots. Info: de heer H. Bout, afdeling Leefomgeving,
tel.: 561127. Inzageperiode: t/m 24 september 2008.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 78, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan de
achterzijde.
Meerwijk-Oost
- Gooimeer 11, reguliere bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen van een
loopsteiger in de achtertuin.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 70, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
schutting.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 10, lid 2, van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 72, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een
schutting.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
(de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Fresialaan 50, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning aan
de achterzijde.
Genoemde bouwplannen liggen van 29 augustus 2008 tot en met 9 oktober 2008
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 wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
Openbaarvervoersvoorziening Zuid-Tangent
- t.h.v. kruising Zijdelweg met busbaan vergunning voor het oprichten van een
bustunnel. Bezwaar: t/m 1 oktober 2008.
- Poelweg t.h.v. kruising busbaan met watergang vergunning voor het oprichten
van een duikerbrug. Bezwaar: t/m 30 september 2008.
- ten westen van de Zijdelweg en ten noorden van de busbaan vergunning voor
het oprichten van een zichtscherm. Bezwaar: t/m 30 september 2008.
De Kwakel
- Stelling 13, vergunning voor het plaatsen van een deur en een kozijn in de
gevel boven de garage. Bezwaar: t/m 30 september 2008.
- Noorddammerweg 1 A, vergunning voor het plaatsen van een berging/carport. Bezwaar: t/m 29 september 2008.
- Boterdijk 180, de heer Ratterman, vergunning voor het kappen van 2 thuja’s
naast de woning. Bezwaar: t/m 15 oktober 2008.
- Anjerlaan, vergunning aan Eneco Energie Amstelland voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één zeecontainer tot en met 7 november 2008. Bezwaar: t/m 30 september 2008.
Meerwijk-Oost
- Schans, vergunning aan Eneco Energie Amstelland voor het in gebruik nemen
van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één zeecontainer en één eco-toilet tot en met 7 november 2008. Bezwaar: t/m 30 september
2008.
- Zijdelveld 53, vergunning aan de heer Maas voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer
van 5 t/m 12 september 2008. Bezwaar: t/m 3 oktober 2008.
- Kloosterhof 4, verklaring van geen bezwaar voor het ten gehore brengen van
geluid door Woonvoorziening Zijdelveld tijdens de viering van het 10-jarig bestaan op 13 september 2008 van 14.00 tot 21.00 uur.

Zijdelwaard
- Marsmanlaan 27, de heer Van Rijn, vergunning voor het kappen van 1 esdoorn in de voortuin. Bezwaar: t/m 24 september 2008.
- Staringlaan 41, de heer Smit, vergunning voor het kappen van 1 meidoorn
naast de woning. Bezwaar: t/m 24 september 2008.
- Jacob Catslaan 51, gemeente Uithoorn, vergunning voor het kappen van 1
linde voor de woning. Bezwaar: t/m 15 oktober 2008.
- De Mérodelaan 1, vergunning aan de Jeugdraad van de Protestantse Gemeente voor het innemen van een standplaats door een trailer op het kerkplein bij de hoofdingang van De Schutse van 8 t/m 11 september 2008. Bezwaar: t/m 3 oktober 2008.
De Legmeer
- Rode Klaver 27, de heer Streefkerk, vergunning voor het kappen van 1 zilverspar in de voortuin. Bezwaar: t/m 24 september 2008.
- Bieslook 51, vergunning aan Makrozijn voor het in gebruik nemen van een
gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer van
18 t/m 26 augustus 2008. Bezwaar: t/m 30 september 2008.
- Bieslook 65, vergunning aan Makrozijn voor het in gebruik nemen van een
gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van één afvalcontainer van
22 t/m 29 september 2008. Bezwaar: t/m 3 oktober 2008.
Buitengebied
- Hoofdweg 131-133, Pouw Rose Collection bv, vergunning voor het kappen
van 3 sierkersen, 1 wilg en 2 esdoorns. Bezwaar: t/m 24 september 2008.
RECTIFICATIE
In de Nieuwe Meerbode van 20 augustus 2008 is een verkeerde bezwaartermijn
genoemd betreffende de vergunning verleend aan de exploitant van Pizzeria shoarma Mazzel, Wilhelminakade 13 en Mamamia Alexandrië, Koningin Julianalaan
27 voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Tropical Night op
30 augustus 2008. Er kan bezwaar gemaakt worden t/m 30 september 2008 in
plaats van t/m 30 oktober 2008.
VASTSTELLING GRENSBESCHRIJVING NIEUWE GEMEENTE KAAG
EN BRASEM TER INZAGE
De provincie Zuid-Holland heeft de grensbeschrijving vastgesteld die het gevolg
is van de samenvoeging per 1 januari 2009 van de gemeenten Alkemade en
Jacobswoude tot de gemeente Kaag en Brasem. De grensbeschrijving ligt gedurende zes weken vanaf deze publicatie voor een ieder ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16. De grensbeschrijving is ook
te raadplegen op de website van de gemeente: www.uithoorn.nl.
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING BELEIDSREGELS WET
WERK EN BIJSTAND
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen
over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van
deze wet. Het college heeft op 15 augustus 2008 concept-beleidsregels Verhaal
WWB 2008 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 22 augustus 2008 tot 4
oktober 2008 ter inzage in het gemeentehuis.
BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING AANGEPASTE
BELEIDSREGELS VOOR VEEL VOORKOMENDE BOUWWERKEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat, in verband met de
wijziging van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige
bouwwerken, het onderdeel Kunstwerken (civieltechnische bouwwerken) van het
beleid voor veel voorkomende bouwwerken is aangepast. Bij de afdeling Vergunningen en Handhaving ligt het aangepaste beleid voor veel voorkomende bouwwerken ter inzage. Het betreffende beleid is heden (per 27 augustus 2008) in
werking getreden. Nadere info: de heer R. Olsthoorn. Tel.: 513224.
MELDING OP BASIS WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen op basis van artikel 8.40 Wet Milieubeheer van:
- Dutch Flower Group, Magnolia 1, De Kwakel
(veranderen groothandel bloemen en planten);
- A Plus Minicars, Bedrijvenweg 8, De Kwakel
(inrichting voor verkoop, verhuur en reparatie minicars).
Voor deze inrichtingen zijn op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) algemene, landelijk geldende regels
gesteld. Hierdoor is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet
van toepassing. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 27 augustus 2008

WWW.UITHOORN.NL
CARTRIDGE
LEEG?

Help
Stichting
AAP

Spaar lege cartridges voor AAP en geef Titi een nieuwe toekomst!
Berberaapje Titi werd illegaal verkocht op
een markt in Marokko, nadat zijn moeder
was doodgeschoten. Zoals zovelen. Gelukkig
zit hij nu bij Stichting AAP. Hier heeft hij
inmiddels een prima leven op een van de
apeneilanden, samen met soortgenoten.

U kunt Stichting AAP kosteloos helpen. In
Nederland belanden miljoenen lege cartridges
uit printers en kopieermachines in de prullenbak. Dat is zonde. Want voor het milieu én
Stichting AAP valt er veel winst te behalen
wanneer cartridges opnieuw worden gevuld.

kijk op
www.aap.nL
of Bel
0570-858511
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Weer buikdansen
bij en met Pètra
Wilnis - Vanaf heden kan er dinsdags weer les genomen worden
bij buikdanseres Pètra.
Zij biedt weer de mogelijkheid om in
korte tijd kennis te maken met deze oeroude vorm van dansen, dat tegenwoordig allerlei invloeden in zich
heeft… van klassiek Egyptisch tot
Arabische pop, van Shakira tot Tribal en Bellydance Fusion. Pak dus
de kans om de souplesse en sensualiteit van het lichaam en de eigen
emoties te ontwikkelen.
Iedere vrouw kan buikdansen leren! De leeftijd en lichaamsbouw
zijn onbelangrijk. Iedereen is namelijk uniek in verschijning en uitstraling en óók u hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. Dat is heerlijk
bevrijdend en legt geen verplichtingen. Buikdansen is super populair bij jonge meiden en ook bij volwassenen. Een mooie bijkomstigheid is dat vrouwen zich zelfverzekerder gaan voelen door het buikdansen, hun houding verbeteren en
onderling een gevoel van solidariteit
krijgen èn op een plezierige manier
aan het lichaam te werken.
Natuurlijk kunt u proberen een
vriendin te vinden om mee te gaan
naar de cursus. En vindt u die niet?
Kom dan gerust alleen. U bent beslist niet de enige!!!
Cursussen
Instroomcursussen en een cursus
voor halfgevorderden
Pètra geeft de buikdanscursussen
op twee niveaus. De instroomcursussen zijn voor echte beginners en
dames die al een eerste cursus hebben gedaan. De cursus voor halfgevorderden is bestemd voor dames

die circa 25 lessen hebben gevolgd
in instroomcursus en al zelfstandig
gaan dansen. Tot de kerstvakantie
staan 16 lessen gepland.
Nieuw is de vriendinnenkorting op
woensdagmorgen. Neem dus je
vriendin mee naar de les en ontvang
maar liefst een vriendinnenkorting van 20% op het cursusbedrag
van 170 euro. Omgerekend betaal je
voor een les dan 8,75 euro.
Daar kun je nog eens iets leuks voor
ondernemen! Geef je snel op want
bij 12 dames gaat ook deze de cursus van start.
Nog even in het kort…
Instroom- /beginnerscursussen:
Vanaf dinsdag 26 augustus van
19.10 tot 20.20 uur en  woensdag 27
augustus van 09.15 tot 10.25 uur.
Cursus voor halfgevorderden:
Vanaf dinsdag 26 augustus van
20.25 tot 21.35 uur.
Prijzen: De cursus van 16 lessen
kost 170 euro (bij betaling voor aanvang van de cursus!).
Op woensdagmorgen geldt een
vriendinnenkorting van 20%! Studenten en meiden tot 21 jaar hebben sowieso 10% korting. Betaling
in 2 termijnen is mogelijk.
Plaats: De cursussen worden gegeven in De Willisstee aan de Pieter
Joostenlaan 24 in Wilnis.
Opgeven en informatie: Surf voor
meer informatie over de cursussen,
kinderpartijtjes, verhuur van  de themaset voor kids, optredens op feesten en feestjes en workshops voor
bedrijven, verenigingen, scholen en
particulieren naar: www.buikdansenmetpetra.tk. Of bel met Petra, tel.
06-24612613 of 0297-28361. Mailen
kan ook:  petraroelofsen@xs4all.nl.

Oproep getuigen
van aanrijding
Mijdrecht - Op donderdagmiddag 21 augustus omstreeks 16.15 uur heeft er een
aanrijding plaatsgevonden op
de Dr. J. van der Haarlaan te
Mijdrecht. De politie zoekt getuigen van deze aanrijding.
Het betrof een aanrijding tussen een bromfiets en een auto.
Op de bromfiets zaten een jongen en een meisje. De bromfiets,
een grijs rode Speed fighter, reed
in de richting van de kruising Dr.
J. van der Haarlaan / Meerkoet/
Roerdomp.
Ter hoogte van de S-bocht reed
de auto, een groene Mercedes,
met zijn rechterachterzijde tegen de linkerachterzijde van de
bromfiets. De auto kwam uit dezelfde richting. Na de aanrijding
is de automobilist uitgestapt en is
boos geworden op de bestuurder

en passagier van de bromfiets.
Vervolgens is de man rechtsaf
de Meerkoet opgereden. De bestuurder van de groene Mercedes is een man, er was ook een
vrouwelijke bijrijder.
Signalement man:
Blank, 50 - 55 jaar
1,80 – 1,85 m.
breed postuur met buikje
grijs kort haar
zonnebril op het hoofd
wit t-shirt
blauwe spijkerbroek
Signalement vrouw:
blank, 45 – 55 jaar
stijl blond haar tot in nek
droeg blouse
Heeft u meer informatie over de
aanrijding of de betrokkenen?
Neemt u dan contact op met de
politie via 0900 – 8844.

40 Jaar Meester Hans
(Slagboom)
Mijdrecht - Op 1 augustus was
het 40 jaar geleden dat Hans
Slagboom aan zijn carrière in
het onderwijs begon. Hij startte als onderwijzer op een lagere
school in Amstelveen.
Na vijf jaar, in 1973, werd hij benaderd om hoofd te worden van de
nieuw te bouwen lagere school aan
de Eendracht in Mijdrecht.
Gedurende de daaropvolgende 35
jaar heeft hij met veel inzet en enthousiasme leiding gegeven aan deze school. Eerst als hoofd der school

en vanaf de komst van de basisschool in 1985 als directeur.
Afgelopen vrijdag is hier aandacht
aan besteed tijdens een drukbezochte receptie, waarbij onder anderen veel collega’s, bestuurders en
MR- en OR-leden van vroeger en nu
aanwezig waren.
’s Avonds had het team een surpriseparty georganiseerd, waarbij
de flower power uit de jaren zestig centraal stond. Dit was voor hem
een echte verrassing, waar hij volop
van genoten heeft.

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

Partners in de natuur

Partners, je vindt ze overal,
ook in de natuur. Samenwerkingsverbanden die voor
de betrokken partijen veelal
voordelen bieden.

de wortelpuntjes. Ze zorgen er
voor dat de berk beter water
en voedingsstoffen (mineralen)
uit de grond kan opnemen. De
vliegenzwam op haar beurt
krijgt voedingsstoffen (suikers)
Een heel bekend voorbeeld is van de berk. Beide hebben zo
het verhaal van de bloeme- voordeel van deze samenwertjes en de bij. Bijen bezoeken kingsrelatie.
bloemen om daarin honing te
verzamelen waarmee ze hun Ook bij vogels zie je soms sabroed kunnen voeden of een menwerkingsverbanden met
voedselvoorraad kunnen aan- wederzijds voordeel. Denk aan
leggen voor de komende win- vogels die bewust bij elkaar in
ter. De geur of kleur kan een de buurt gaan nestelen. De ene
bloem nog eens extra aan- soort is buitengewoon alert in
trekkelijk maken voor insecten het vroeg opmerken van moom een bezoek te brengen. gelijk gevaar. De andere soort
Tijdens dat bloembezoek krijgt is sterker, en daardoor beter in
een bij stuifmeel op z’n lijf. Dat staat om dat gevaar vervolgens
brengt hij vervolgens over naar het hoofd te bieden.
andere bloemen van dezelfde Als IVN hebben we de afgeloplantensoort die hij ook be- pen week ook samengewerkt
zoekt. Daarmee zorgt hij voor met diverse partners. Samen
de bestuiving, een belangrijk met de Agrarische Natuur- en
onderdeel van de bevruchting Landschapsvereniging
‘De
(stuifmeel van de meeldraden Utrechtse Venen’ hebben we
van bloem 1 overgebracht op de ‘Natuur Zoekt Partner’-dag
de stamper van bloem 2). Voor georganiseerd. Het geheel in
de betreffende plantensoort is nauwe afstemming met de
die bevruchting veelal noodza- organisatie van de Dag van
kelijk voor het ontstaan van de het Veen. De familie Van de
volgende generatie.
Arend in Vinkeveen stelde haar
bedrijf gastvrij ter beschikking
Een ander voorbeeld zijn som- voor het evenement. Alle bemige soorten paddestoelen. trokken partijen konden in dit
Paddestoelen zijn schimmels. partnerschap hun boodschap
Sommige leven als een net- kwijt. Met z’n allen hopen we
werk van schimmeldraden in alle bezoekers meer bewust te
de grond. Ze hebben geen hebben gemaakt van de nabladgroen en kunnen dus niet tuur, de cultuur en het landhun eigen voedsel maken zoals schap in ons prachtige veengroene planten dat kunnen. De weidegebied, en hoe boeren
bovengronds zichtbare padde- en burgers dat samen gestalte
stoelen zijn de vruchtlichamen geven. Mooi dat zulke partnervan de schimmel. De vliegen- schappen mogelijk zijn.
zwam bijvoorbeeld leeft vaak
samen met de berk. De schimGroeten van een
meldraden groeien rondom
IVN-partner

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Betrapt op
vernieling
Vinkeveen - Een 14-jarige jongen uit Mijdrecht is aangehouden op verdenking van vernieling.
Op zondag 24 augustus omstreeks
20.20 uur kregen politiemensen het
verzoek te gaan naar de Pijlstaartlaan omdat er ruiten van een leegstaand schoolgebouw zouden worden vernield. Na onderzoek ter
plaatse werd de Mijdrechtenaar
door getuigen als verdachte aangewezen. Hij werd meegenomen naar
het bureau. Na afronding van het
verhoor werd hij door een ouder opgehaald. Tegen hem wordt procesverbaal opgemaakt.

Wat is úw
reden om te
collecteren
voor de
NSGK?

Rijden onder
invloed
Mijdrecht - Een 51-jarige
automobilist uit Mijdrecht is
betrapt op het rijden onder
invloed.

Fietser over de kop
Mijdrecht - Een bejaarde vrouw uit
Mijdrecht is maandagmiddag 25 augustus naar het ziekenhuis gebracht
toen ze op de Zuster den Hertoglaan
met haar fiets was gevallen.
Het gebeurde om 17.00 uur. Een
mountainbiker van de politie was

snel ter plaatse en trof het 76-jarige
slachtoffer in bewusteloze toestand
aan met een bloedende hoofdwond.
Uit onderzoek bleek dat de vrouw
plotseling op haar fiets voorover
was gevallen en met haar hoofd op
straat terecht was gekomen.

Het rijgedrag viel politiemensen
op waarop hij werd gecontroleerd. Bij het aanspreken bleek
sprake van alcoholgebruik.
De ademanalyse op het bureau
wees uit dat hij 265 ug/l alcohol
in zijn lichaam had. Proces-verbaal wordt opgemaakt.

Mel
va n d a a d u
g no
aan! g

Meld u aan op www.nsgk.nl
of bel (020) 679 12 00
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Nog plaats bij verschillende cursussen

Start nieuw schooljaar bij
muziekschool De Hint

Galerie Fort aan de Drecht
Uithoorn - PESÄ (“nest” in het
Fins) is een Fins kunstenaarscollectief dat actief is in Nederland.
De kunstenaars zijn van origine
Fins of hebben een andere relatie met Finland. De meeste leden
wonen in Nederland, maar enkelen ook daar buiten.
De kunstenaars die in de periode
van 7 september tot en met 26 oktober zullen exposeren zijn:
• Marjatta Ranta-Iso is een veelzijdige kunstenaar. Kenmerkend voor
haar werk is de ademende sfeer.
Deze sfeer wordt gecreëerd door
het spel van licht en schaduw, weerspiegeling in het water en het gebruik van luchtperspectief. Zij gebruikt hiervoor materialen uit de natuur, zoals stenen, schelpen, zand of
as.

verklaard kan worden door haar
Finse afkomst.

beer werk te maken dat net in evenwicht is”, aldus Katri Schweitzer.

• Minna Räty komt oorspronkelijk
uit Noord-Karelië, een merengebied
in Finland. Schilderen is haar hobby
en ook haar inspiratiebron is de Finse natuur. In de galerie exposeert zij
met haar viltwerk, voornamelijk sieraden. Ze wil met een heldere eenvoud een maximale expressie bereiken.

De expositie wordt op zondag 7 september a.s. om 15.00 uur geopend
door Zijne Excellentie, de heer Mikko Jokela, ambassadeur van Finland.

• Katri Schweitzer werkt altijd ruimtelijk: in klei brons en papier. Het lijkt
een vreemde combinatie, de zware klei en het lichte papier, maar ze
zoekt in beide materialen de balans.
“De klei wil terug naar de aarde, het
papier vliegt in de lucht en ik pro-

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo TSUHNAT bestaande uit Marjatta Ranta-Iso en
Hans Kromme.
De galerie is op donderdag en
vrijdag geopend van 14.00 tot
17.00 uur. Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 13 september, Monumentendag, is de galerie geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

• Tiina van de Korput tekent en
schildert zolang ze zich kan herinneren. Ze had lessen van Finse en
Nederlandse kunstenaars. Hoewel ze al sinds 1993 in Nederland
woont, wordt ze nog steeds, soms
onbewust, sterk geïnspireerd door
de Finse natuur. Haar noordelijke
herkomst komt tot uitdrukking in
het gebruik van haar kleuren, veel
groen en blauw.

jaar 125 jaar. Op 1 november zal in
“De Boei” in Vinkeveen een gezamenlijk concert gegeven worden
“Night of the Gospel”.
Voor beide groepen wordt dit
hard werken, want het is een bijzondere combinatie, een gospelkoor met een brassband. Ieder zullen zij eigen repertoire ten
gehore brengen, maar er zal ook
een aantal nummers gezamenlijke worden uitgevoerd. Zeker de
moeite waard om te komen luisteren.
De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn te bestellen via
de sites van beide verenigingen:
www.rovenians.nl en www.brassband-concordia.nl of bij de koor/
bandleden.
Ook na het concert zitten de Rovenians niet stil. Allereerst staan
er kerstoptredens gepland in Vinkeveen en Mijdrecht, waar het
kerstverhaal zal worden gebracht
gezien door de ogen van Jozef.
Een heel andere benadering dan

je gewend bent, dat is zeker.
Trots
Trots is Gospelkoor De Rovenians
op het feit dat zij 4 en 5 april 2009
(het weekend vóór Pasen) weer
“The Passion” gaat uitvoeren. Dit
jaar was het helaas onmogelijk in
verband met een tekort aan financiële middelen. Maar alle koorleden zijn enorm gedreven om dit
fantastische stuk nogmaals uit te
kunnen voeren. Diverse acties zijn
en worden op touw gezet om aan
de benodigde sponsorgelden te
komen. U leest hier zeker de komende tijd meer over.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Ben jij tussen de 16 en
45 jaar en lijkt het je leuk om bij
dit enthousiaste koor te komen
zingen, kom dan gerust eens luisteren. Je bent altijd van harte welkom op de maandagavonden.
Mocht je meer willen weten over
de activiteiten van Gospelkoor De
Rovenians, kijk dan op de website: www.rovenians.nl

Fossielenmiddag voor de jeugd
Wilnis - Ben jij ook gek op fossielen en wilde je er altijd al
meer over weten? Kom dan op
woensdagmiddag 10 september naar het NME-centrum De
Woudreus.
Van half 2 tot ongeveer half 4 is er
een speciale ‘fossielenmiddag’ voor
kinderen van 9 t/m 12 jaar. Eerst
krijg je een korte uitleg over wat een
fossiel eigenlijk is. Vervolgens ga je
een gipsafdruk maken van een echt
fossiel. Na de pauze kan je in zogenaamd Miste-gruis (uit de buurt van
Winterswijk) op zoek gaan naar kleine fossielen en deze onder de microscoop bekijken. Tenslotte mag je
een mooi fossiel uitzoeken en mee
naar huis nemen.
Deze activiteit is gratis, maar je moet
je wel vooraf aanmelden. Er is plek
voor 20 kinderen. Wil je meedoen,
meld je dan snel aan, want vol is
vol.

Op schoot
De cursus Muziek op Schoot voor de
kleintjes van 9 mnd. tot 4 jaar start
eind september. De muzieklessen
voor volwassenen en de toneelles-

sen starten per oktober. Voor de toneellessen worden kennismakingslessen gegeven op: maandag 8 september in Aalsmeer, 1e J.C. Mensinglaan 29, en dinsdag 9 september in
Mijdrecht, Bozenhoven 16a. De kennismakingslessen worden op die locaties op twee verschillende tijden
gegeven. Voor kinderen van 8-11
jaar van 16.00 tot 17.00 uur en voor
kinderen in de leeftijd 12-20 jaar van
17.15-18.15 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Inlichtingen kunt u krijgen bij de administratie van De
Hint, tel. 0297-520110, of op de
website: www.dehint.nl.

Cursussen
Bij de jaarcursussen is er nog plaats
bij de meeste instrumentale lessen,
verschillende danscursussen, spelen met muziek en muzikale oriëntatie. De cursus Spelen met Muziek
vindt dit jaar plaats in gebouw De
Springbok in De Hoef op woensdag van 13.00-13.45 uur. De kinde-

Regio - De afdeling Stichts Weidegebied van het Nederlandse Rode Kruis betreurt het ten
zeerste, maar het benefietconcert voor het opvangcentrum van
straatkinderen in Rousse, Bulgarije kan helaas niet door gaan.

Gospelkoor De Rovenians
start een jubileumjaar
Elke maandagavond van 20.15 tot
22.15 uur in kerkgebouw De Rank
aan de Bernhardlaan in Mijdrecht
komen zo’n 35 enthousiaste zangers en zangeressen bijeen om
onder leiding van dirigent Kees
Grobecker heerlijke gospelsongs
in te studeren.
Het zijn gezellige avonden, maar
er wordt ook hard gewerkt. Van
de leden wordt een goede inzet
verwacht om telkens met goed en
vernieuwd repertoire te kunnen
komen. Solisten binnen het koor
komen ook volop aan bod. Iedereen die het aandurft krijgt een
kans om te laten horen wat hij/zij
kan. Dit jaar wordt het druk voor
De Rovenians. In oktober 2008 bestaat het koor 25 jaar, dit zal gevierd gaan worden samen met de
jubilerende Brassband Concordia uit Vinkeveen, zij bestaan dit

ren zijn op een speelse manier bezig
met muziek en beweging: door te
zingen en te dansen. Ook heeft De
Hint dit schooljaar de cursus bandzappers, waarbij leerlingen in een
band gaan spelen op instrumenten
van De Hint. De leerlingen kunnen
op deze manier met alle instrumenten van een band kennismaken (gitaar, basgitaar, drums, toetsen en
zang).

Benefietconcert van het
Rode Kruis gaat niet door

• Kirsti de Fluiter-Ijäs is geboren in
Finland. De aanmoediging om te
beginnen met schilderen kreeg ze
van haar Finse tekenlerares. Ze is
zich gaan specialiseren om olieverf
te gaan “mixen” met andere materialen zoals lood, zand acryl e.d. Haar
inspiratie vindt ze in de natuur, wat

Regio - Maandag 1 september
aanstaande beginnen de wekelijkse repetities van Gospelkoor De Rovenians weer.

Regio - Op 25 augustus is het
nieuwe schooljaar bij het Kunstencentrum de Hint begonnen.
Medewerkers staan weer klaar
om er een bruisend jaar van te
maken.
De instrumentale muzieklessen voor
de jeugd, de oriëntatiecursussen
muziek en de danslessen (ballet en
streetdance) zijn direct van start gegaan. Behalve de bekende muziek,
dans en toneel cursussen biedt De
Hint dit schooljaar ook een aantal
nieuwe cursussen aan. Zo start het
kunstencentrum op woensdag van
14.45-15.45 uur in Uithoorn met De
Muziekclub, waar veel wordt gezongen en kleine toneelstukjes worden
gedaan. Deze cursus is voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor de dansliefhebbers heeft De Hint dit schooljaar ook Streetdance voor 8-10 jarigen (groep 5 en 6) in Aalsmeer en
Mijdrecht. Voor volwassen beginners is er nu ook de cursus Ballet
Basics 18+ op maandag van 21.0022.00 uur in Mijdrecht. Kracht, souplesse en de juiste houding door
basisoefeningen staan daarbij centraal.

Aanmelden kan t/m 8 september
via telefoonnummer (0297) 273692
of woudreus@milieudienstnwu.nl.
Vermeld hierbij je naam, leeftijd en

telefoonnummer.
NME-centrum
De Woudreus vind je aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de
Willisstee).

Voor een goede akoestiek werd
door de artiesten een minimum
aantal gasten gevraagd en dat kan
de Rode Kruis afdeling op dit moment niet garanderen, ondanks dat

inmiddels een groot aantal kaarten
zijn verkocht. De Rode Kruis afdeling vindt dit heel jammer voor de
vele vrijwilligers van het Rode Kruis
in Rousse, Bulgarije, die een noodzakelijke financiële steun goed kunnen gebruiken om de aan hen toevertrouwde straatkinderen beter op
te kunnen vangen en hen uitzicht te
geven op een betere toekomst.
De mensen die kaarten hebben kunnen deze inleveren op het districtskantoor, Hoofdweg 1 in Mijdrecht

op woensdagmorgen, donderdag en
vrijdag en dan wordt het geld teruggestort. Mensen die het per bank/
giro hebben overgemaakt krijgen
hun geld teruggestort.
Mocht u toch het project willen
steunen kan dat door overmaking
van een bedrag op bankrekeningnummer 1338.44.529 t.n.v. Rode
Kruis Stichts Weidegebied ovv gift
straatkinderen Rousse.
Deze ondersteuning wordt bijzonder op prijs gesteld.

Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum presenteert

Flitsende Aalsmeerse Fashion
Night tijdens Feestweek
Aalsmeer - Op dinsdag 9 september presenteert de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum
een nieuw evenement tijdens de
Feestweek: De Aalsmeerse Fashion Night.
Op dinsdag 9 september verzorgen
twaalf ondernemers uit de gemeente een wervelende show met kleding, schoenen, brillen en juwelen
in de feesttent op het Praamplein.
“Het laatste grote gebeuren op modegebied was Aalsmode, in de tvstudio, ongeveer vijftien jaar geleden”, vertelt voorzitter Ed Kriek. “We
hebben onze leden benaderd wat zij
graag aan extra evenementen georganiseerd wilden zien. Een modeshow bleek hoog op de verlanglijst
te staan.
Er zijn in Aalsmeer ook een groot
aantal modewinkels en gevarieerd
qua aanbod.” De bezoekers kunnen
rekenen op de flitsende, afwisselende show op muziek met zowel sportieve-, vrijetijdskleding als het chique genre, kinderkleding, positiekleding, sets voor grotere maten en
lingerie.
De najaars- en wintercollecties
worden getoond. De kleding wordt
afgewisseld met presentaties van
schoenen, juwelen en brillen.
Voor de organisatie van de
Aalsmeerse Fashion Night heeft de
Winkeliersvereniging een professioneel bureau in de arm genomen.
Dit bureau verzorgt modeshows
door het hele land, onder andere voor Mart Visser. In de tent
wordt een twaalf meter lange catwalk aangelegd en de presentatie gebeurt door professionele modellen die gekapt worden door het
Aalsmeerse Trendy Hair. “Van iedere winkel wordt een aparte presentatie gegeven. Iedereen krijgt gelijke
aandacht”, vervolgt Kriek. “Van wie
aan de beurt is, komt de naam met
logo op een groot scherm. Voor het
publiek ook gemakkelijk. Als ze iets
leuks zien, dan weten ze meteen
naar welke winkel ze moeten gaan.”
De bezoekers krijgen overigens
geen uitgebreide uitleg van wat ge-

showd wordt. “Het wordt een wervelende, flitsende show op muziek”, verduidelijkt Kriek. De reacties van inwoners tot nu toe zijn positief. De kaarten vinden al gretig aftrek. “Mensen kopen vaak meerdere kaarten. Ze zijn echt voornemens
met een groepje te komen”.
In totaal is er plaats voor 700 bezoekers, inclusief vijftig vip-plaatsen helemaal voor aan. De toegang
is 12,50 euro. De vip-kaarten kosten 70 euro en dit bedrag is inclusief hapjes en drankjes. Deze bezoekers gaan echt als vips behandeld worden.
“Maar”, zo benadrukt Kriek. “Vanaf alle plaatsen zal de presentatie goed te zien zijn. De plaatsen
worden rondom de lange en brede catwalk neergezet.” De zaal gaat
9 september om 20.00 uur open,
Aalsmeer Fashion Night start vervolgens om 20.30 uur. “We maken
er een gezellig feest van met muziek na de show en in de pauze
komt een bekende Aalsmeerse artiest optreden”, besluit de voorzitter
van de Winkeliersvereniging. Als de
Fashion Night goed verloopt, zijn de
ondernemers voornemens volgend
jaar opnieuw dit evenement te orga-

niseren. “We willen er dan een goed
doel aan verbinden.”
Deelnemers aan de Fashion Night
zijn Big L, Denise Fashion, Van der
Schilden Lingerie, Small Talk, De
Studio, Teddy’s Kindermode, Beau
Grandes, Hans Heij Schoenen, Henrita Schoenen, Ed Kriek Optiek,
Sparnaaij Juweliers en Trendy Hair.
Bij deze winkels zijn toegangskaarten te koop.
Wacht niet te lang, de Aalsmeerse
Fashion Night blijkt in trek!

Snelheidscontrole
Wilnis - Bij een snelheidscontrole zondag 24 augustus tussen 14.35 en 16.30 uur op de
Ir.Enschedeweg passeerden
237 voertuigen de radarpost.
26 Bestuurders reden harder dan de toegestane snelheid van 80 km/u. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 98
km/u. De overtreders krijgen
de bekeuring toegezonden.
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De ʻGewezen’ parochie Sint Jan de Doper

door Stef Veerhuis

Uithoorn - Op 29 augustus 2008 zal het 140 jaar geleden zijn
dat het monumentale kerkgebouw in de Schans, toegewijd aan
Sint Jan de Doper, in gebruik werd genomen. Helaas doet zich
geen mogelijkheid meer voor om nog iets te kunnen vieren.
Einde 2007 werd namelijk besloten haar deuren te sluiten, cynisch
genoeg in ‘het jaar van het religieus erfgoed’. Dit besluit van
het kerkbestuur liet de parochiegemeenschap niet onberoerd en
leidde tot heftige emoties. Alle commotie heeft er overigens wel
toe bijgedragen dat de lokale overheid, kerkbestuur, gelovigen
en ingezetenen zich terdege bewust zijn geworden van dit
gemeentelijke monument. Toch is inmiddels de indruk ontstaan,
dat het kerkplein in de Schans, “zich er al bij heeft neergelegd”
omdat dit momenteel in gebruik is als bouwplaats. Tevens valt het
op dat de wijzers op de niet meer verlichte toren uurwerkplaten
stil zijn blijven staan op “twee minuten voor twaalf” en hebben
vier klokken op gepaste wijze, de gebruikelijke stilte daarbij in
acht genomen.
met burgemeester Tak, protestant van religie, toestemming om
pal naast de R.K. Kerk een huis te mogen bouwen. Direct gevolg:
Terugblik
pastoor de Wit moest kosten gaan maken om het regenwater vanaf
De gebeurtenissen van de afgelopen maanden vormen een het kerkdak zien kwijt te raken, omdat afvoer naar de regenput
aanleiding voor een symbolische wake, dus tijd voor een terugblik. onmogelijk was geworden. Bovendien was hij genoodzaakt een
Dit wordt gedaan door middel van een herdenkingsboekje, of extra raam te laten plaatsen om zo nog enig daglicht binnen te
liever gezegd een “hebbeding”, omdat de sobere uitvoering kunnen krijgen.
vooral ingetogenheid moet oproepen. Per slot van rekening is er
weinig reden om het vooral niet mooier te maken dan het al is. De Bisschop
geschiedenis van het kerkgebouw werd eerder beschreven door Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 leidde tot
drs. P.J.J.M. van Wees in het boekje “200 jaar PAROCHIE SINT JAN – de bouw van imponerende kerkgebouwen zoals die in Mijdrecht,
UITHOORN 1782-1982”, maar ook was er de uitgave “MENSENWERK Nes aan de Amstel en Bovenkerk. Toen pastoor L. Th. F. Otten
rond de KERK” van Hein Röling, onmisbare bronnen om de vele zijn opwachting had gemaakt in katholiek Uithoorn, zullen deze
gebeurtenissen in een passend tijdsbeeld te kunnen plaatsen. Het beeldbepalende silhouetten in het weidse landschap hem beslist
idee voor nog een boekje kreeg in oktober 2007 steeds meer vorm niet zijn ontgaan. Strevend naar een dergelijk aanzien en status
aan de altijd overvolle en gezellige koffietafel in de keuken van de ontvouwt hij in 1862 plannen voor de bouw van een nieuwe
pastorie in de Schans. Daar kwamen de verhalen vanzelf, met en kerk, pal naast de in verval geraakte oude. Maar het zat pastoor
zonder “korreltje zout”, terwijl een oproep tussentijds resulteerde Otten niet mee. Het ontwerp van architect H.J. van den Brink uit
in honderden foto’s. De overlevering en anekdotes bleken nauw Driebergen bleek naar het oordeel van het ministerie te duur en
verweven te zijn met geloofsbeleving. ‘Vragen en klagen’ kwamen vervolgens wist een moeilijk plooibare ingenieur van Waterstaat
over het algemeen niet voor, men berustte want kritiek paste niet de bouwaanvraag nog jarenlang op te houden.
in hun beleving. Men was van oudsher altijd naar dit kerkgebouw Op dinsdag 25 september 1866 vond uiteindelijk de aanbesteding
gekomen voor die ontmoeting met het bovennatuurlijke, met plaats in logement “de Gouden Ster” (het Rechthuis) in Uithoorn.
uitzicht op het hiernamaals. Het lag dus voor de hand, dat het De laagste inschrijvers van de 18 gegadigden, de gebroeders Van
een verhaal van en over de kerkelijke roerselen, aanvaringen en Vliet uit Uithoorn, mochten vervolgens voor Fl. 48.979,- de bouw
voorvallen van deze parochianen moest gaan worden.
uit gaan voeren. Toen tijdens de winter de werkzaamheden stil
lagen, ontstond volkomen onverwacht enig dorpsrumoer over de
juiste lengte en kwaliteit van de 447 reeds ingedreven heipalen.
Toen deze onrust ook nog eens in geschrift ging circuleren ontstond
er zo veel twijfel, dat het kerkbestuur zich enigszins ongemakkelijk
begon te voelen. Om hun onrust tot bedaren te brengen, reisde
men af naar Amsterdam om daar een medium te raadplegen die
hen “de kaart zou lezen”. Het leverde nadien zo veel gesprekstof
op, dat er later een dorpsklucht over werd geschreven. Op 1 mei
1867 kon door de Deken de eerste steen worden gelegd en was het
gebouw in oktober reeds wind en waterdicht. Nadat de gebroeders
Adema het orgel hadden overgebracht kon op 29 augustus 1868,
op de kerkelijke feestdag van Sint Johannes Onthoofding, het
nieuwe kerkgebouw worden ingewijd door Mgr. I.A. Schaepman.
Pastoor Otten
Het pastoraat van pastoor Otten echter is bepaald niet onopvallend
voorbij gegaan. Zo werd niet alleen de begraafplaats aan het
Zijdelveld aangelegd maar ook het Sint Jansgesticht gebouwd.
Met het verloop der jaren echter moest steeds vaker geconstateerd
worden dat het kerkbestuur de financiële mogelijkheden ver hadden
overschat. Dit had tot gevolg dat de opvolger van pastoor Otten,
A.L. van den Bosch, met een grote schuldenlast werd opgezadeld.
Het nieuwe zusterhuis moest zelfs voor onbepaalde tijd worden
gesloten, maar de besparing die dat opleverde verdween weer net
zo snel als deze gekomen was. Er waren namelijk wederrechtelijk
Zestiende eeuw
Het begon met een katholieke geloofsgemeenschap, die halverwege
de zestiende eeuw in het voormalige Thamen woonde en werkte
en daar ook ter kerke ging. De Reformatie zorgde echter voor
een omwenteling. De “Paepen” moesten afstand doen van hun in
verval geraakte kerk die ooit halverwege de Achterste Thamerdijk
heeft gestaan. Voor het katholicisme zat er niets anders op dan
‘ondergronds’ te gaan. Hoog oplopende meningsverschillen tussen
pastores van omliggende staties zorgden bovendien voor onbegrip
en verdeeldheid onder de, in hun ogen, dolende parochianen
waarvan het overgrote deel zijn godsdienstige plichten in De Hoef
vervulde. Toen men na de grote brand in 1782 eindelijk weer een
nieuwe kerk mocht gaan bouwen, waren er opnieuw geschillen,
nu met gereformeerden en mennonieten, maar net zo talrijk
waren de misverstanden met overheden. Zo’n eerste aanvaring
is er bijvoorbeeld in 1857. Voormalig kerkmeester W. van twee bruggen geslagen, een voor het klooster en de andere voor
Uppelschoten had wederrechtelijk een stukje grond verkocht aan het kerkhof. Het gevolg was dat na drie jaar procederen het
Christianus Peters. Deze koperslager kreeg na voorafgaand overleg kerkbestuur in het ongelijk werd gesteld en veroordeeld tot FL.
2200,-. Een financieel lichtpuntje had kunnen bestaan uit een
schenking bestemd voor de verdere opbouw van de nog ontbrekende
torens. Een “soliede gefortuneerd parochiaan” had zich namelijk
opgeworpen als grote weldoener om de grote wens van wijlen
pastoor Otten, als nog in vervulling te kunnen laten gaan. Maar
ook hier ging het mis, de begrote en toegezegde Fl. 4000,- stokte
bij “slechts” Fl. 3000,-, omdat de gulle gever in grote financiële
problemen was geraakt. Blijkens de kerkbalans van 1897 was de
financiële situatie nog steeds zorgelijk. Desondanks besloot men
tot aankoop van een nieuw orgel bij Michaël Maarschalkerweerd
en bleef noodzakelijk onderhoud opnieuw achterwege.

Fl. 10.000,- schonk om de aanwezige schuldenlast enigszins te
kunnen saneren. Hij deed dat echter onder beding, dat na zijn
overlijden diens huishoudster levenslang onderhouden zou worden.
Bovendien liet pastoor Reijgers een heel pakket wensen achter
voor het lezen van H. Missen, bestemd voor zijn zielenheil.
Aan de groei van de parochie leek aan het eind van de negentiende
eeuw geen eind te zullen komen. Tot twee keer toe waren er
plannen voor uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de kerk,
zelfs nieuwbouw sloot men niet uit. Het toenemende aantal
communicanten zorgt er echter voor, dat alle aandacht zich begin
1900 ging richten op het katholiek lager onderwijs.
Rond 1915 deden er hardnekkige geruchten de ronde dat er in
De Hoef plannen bestonden om daar een nieuw Godshuis te gaan
bouwen. Niet zo gek overigens, want uit overlevering was bekend
dat men in 1782 het in verval geraakte kerkgebouw had moeten
opgeven en “gedwongen” waren hun kerkelijke plichtplegingen

voortaan in Uithoorn te gaan vervullen, maar daarvoor was men
vanuit De Hoef ruim drie uur onderweg.
Kerkmeester Blommesteijn, woonachtig in De Hoef en lid van het
kerkbestuur van de parochie in de Schans, werd op de Hoefse
kerkplannen afgerekend, zijn aanwezigheid in de Uithoornse kerk
gemeenschap was niet langer gewenst. Het was slechts een van de
vele incidenten tijdens de hernieuwde vorming van de parochie
in De Hoef, mede omdat de moederkerk in Uithoorn lange tijd
zeer moeilijk bleef doen. Op 16 februari 1918 had pastoor W.H. de
Grijs zijn opwachting gemaakt in de oude pastorie in de Schans
en het was deze zielenherder die het zieltogende vertrouwen
in De Hoef wist terug te winnen. Zijn inbreng leidde er toe dat
hij op 10 april 1921 door zijn vroegere kapelaan H.W. Dijkman,
inmiddels benoemd tot pastoor in De Hoef, werd uitgenodigd
om gezamenlijk na bijna 140 jaar opnieuw een eerste H. Mis te
kunnen celebreren.
Mannenkoor
Maar dezelfde pastoor De Grijs bestond het ook om zijn mannenkoor
van 17 leden tijdelijk op te heffen, omdat er onderling grote
meningsverschillen waren over de Gregoriaanse gezangen.
Een andere “herder” die menig oudere parochiaan zich nog wel
voor de geest zal kunnen halen, was Franciscus Augustinus
van der Meer, die in 1941 pastoor G.A.H. IJsselmuiden was
opgevolgd. Een pastoor van het oude stempel, zeer dominant en
een tikkeltje eigenwijs, die samen met kapelaan Akkermans het
katholieke volksdeel van verzuild Uithoorn zou gaan bestieren.
Veel herinneringen en anekdotes over hem doen nog steeds de
ronde en ontbreken dan ook niet in het boekje. Een van de meest
aansprekende was de jarenlange onmin met de al evenmin ‘malse’
pastoor Th. W. M. van de Pavert uit Mijdrecht, naar aanleiding
van diens plannen voor het willen stichten van een nieuwe
parochiekerk in de Amstelhoek en die uiteindelijk zou uitmonden
met een heuse gijzeling in de pastorie van Mijdrecht.
Tot slot is er in het boekje veel aandacht voor de grote renovatie
van het kerkgebouw in de Schans in de zestiger jaren van de
vorige eeuw, die gelijk opging met de vorming van een nieuwe
parochiegemeenschap in de wijk Zijdelwaard in Uithoorn. Tot
zo ver een willekeurige greep uit gebeurtenissen, voorvallen en
aanvaringen, die hun sporen in het parochieel archief hebben
achtergelaten. In feite betreft het een vastlegging van de zaken,
die generaties lang - tot op de dag van vandaag - velen roerden
en zelfs ontroerden.

Het boekje “ZIELENROERSELEN” dat in een kleine oplage
verschijnt, kost 10 euro en is verkrijgbaar bij ten Hoope,
Zijdelwaardplein en van Hilten, Wilhelminakade in Uithoorn,
maar ook bij boekhandel Mondria, in winkelcentrum de
Lindeboom in Mijdrecht. De vele, vaak unieke foto’s, met
talrijk aangereikte persoonlijke herinneringen en anekdotes,
Financieel rust
Het aansluitende vierjarig pastoraat van W.A.I. Reijgers bracht vormen hierin gezamenlijk de rode draad, met een knipoog
financieel enige “rust”, omdat deze pastoor uit eigen vermogen naar een verdwijnend “Rijk Roomsch Leven” in Uithoorn.
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Zo nnige Dag
v an het Veen

Recreatieterrein Bosdijk was zaterdag 23 augustus omgetoverd tot een prachtig
festivalterrein. Bezoekers konden volop genieten van kunst, theater en informatie over de Venen: de zevende Dag van het Veen. De heer G. Mik, burgemeester
van de gemeente Breukelen, opende dit evenement door met een druk op de
knop het reuzenrad in werking te stellen.
Erik van Tooren, hoofd Programmateam de Venen en de heer C. Wiss, directeur
van Recreatie Midden-Nederland namen als eersten plaats om de Venen van
een andere kant te bekijken.
Cultuurhistorie
Het thema van de Dag van het Veen was cultuurhistorie: er was een oude stoom-

machine, informatie over de geschiedenis van de streek en het ontstaan van het
veenweidegebied. Er was een uitgebreid programma met voor ieder wat wils.
Naast kunstenaars van ‘Zangsporen’, die speciaal voor deze gelegenheid een
kunstwerk maakten, presenteerden schilders, beeldhouwers en sieradenmakers
uit de Venen hun werk.
Graffiti
Voor de kinderen was er ook veel te doen: graffiti spuiten, grimeren, een koe
of t-shirt beschilderen, maskers maken of kijken naar het poppentheater en
natuurlijk in het reuzenrad. In de vijver kregen kinderen zeilles in kleine bootjes
onder leiding van een professionele instructeur.
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Rode Kruis Amstelland Legmeervogels Handbal
start het seizoen met het
zoekt een nieuwe
openingstoernooi
secretaris!
Uithoorn - Het district Amstelland van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een
nieuwe secretaris.

Filatelisten Vereniging
Uithoorn
Uithoorn - Postzegelverzamelaars, het is weer zo ver. Na de
zomerstop gaat de zaterdagse postzegelruilbeurs weer van
start van de Filatelisten Vereniging Uithoorn, en wel op zaterdag 6 september.
Kom dus allen, er is ruimte genoeg
om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om er te praten over de filatelistische hobby bij
een kopje koffie. Parkeren is geen
probleem, er is ruimte genoeg. Er

zijn altijd leden van de Filatelisten
vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs.
Ook zijn er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook de jeugd is tussen 11.00 uur en 13.00 uur welkom
om te ruilen en eventuele vragen
te stellen over het verzamelen van
postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00
uur tot 15.00 uur. Het adres is
Wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1,
Uithoorn.

De secretaris is een belangrijke spil binnen het bestuur en het
dagelijks bestuur. De secretaris
krijgt ondersteuning vanuit het
districtskantoor, maar is zowel
intern als extern voor veel zaken
het eerste aanspreekpunt.
Naast een nieuwe secretaris is
Rode Kruis Amstelland ook op
zoek naar een bestuurslid voor
communicatie. Het gaat om beleid en ondersteuning op het gebied van communicatie met de
afdelingen en communicatie naar

de samenleving. Redactionele
werkzaamheden voor een webpagina en het vernieuwen van de
nieuwsbrief maken ook deel uit
van het takenpakket. Wilt u graag
iets voor de samenleving doen
en werkt u graag met mensen?
Heeft u tijd beschikbaar om op
deze manier maatschappelijk bezig te zijn? Het Rode Kruis biedt
u deskundige hulp, onkostenvergoeding en een plezierige omgeving waarin u iets kunt betekenen
voor een ander.
Voor alle werkzaamheden kan
het Rode Kruis altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Neem a.u.b.
contact op met het districtskantoor: amstelland@redcross.nl of
tel. 020-3451341.

Doe nu een EHBO-cursus
bij St. Camillus
Uithoorn - Een ongeluk(je) zit in
een klein hoekje. Er kan zomaar
wat gebeuren. Thuis, op het
werk, ergens onderweg, tijdens
het sporten. Een verzwikte enkel, een bloedneus, een brandwond.
Je denkt: ach, ik weet wel wat ik dan
moet doen. Tot op zekere hoogte zal
dat best lukken.
Maar weet je ook wat je (niet) moet
doen bij iemand die zomaar in elkaar zakt? Of bij een bewusteloos
slachtoffer, iemand die bekneld zit
achter het stuur? Je kind valt van de
schommel en heeft een flinke hoofdwond, de mevrouw die valt en haar
benen liggen zo vreemd, of je vriend
verslikt zich zo hevig in een patatje
dat hij geen adem meer krijgt. Weet
jij dan wat je moet doen?
En, minstens zo belangrijk: weet jij

dan ook wat je niet moet doen?!
Er kan zomaar wat gebeuren!
Het is goed om voorbereid te zijn op
dergelijke situaties. Liever iemand
die weet wat hij (niet) moet doen
dan iemand die denkt het wel te
weten. Je zou zelf maar het slachtoffer zijn! Wel eens nagedacht over
een EHBO-cursus? Begin oktober
gaat er bij EHBO-vereniging St. Camillus weer een cursus van start. De
cursus duurt tot maart, wekelijks op
maandagavond, en wordt afgesloten met een examen.
Voor jongeren van 16 t/m 21 jaar
geldt er een korting op de cursusprijs.
Voor informatie:
www.ehbo-camillus.nl of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl
of bel: 0297-561758.

Tennis

Onder begeleiding van muziek en
dansdocenten hebben alle kinderen in de afgelopen twee weken een
dans en een lied ingestudeerd uit
een ander land. Van klein tot groot
danste, zong en bespeelde instrumenten. Het was weer een enorme
happening. Er waren liedjes en dansen uit Zimbabwe en de Verenigde
Staten.
De bovenbouw, groep 6 t/m 8, heeft
hard gewerkt aan het project over
deze landen. In de middenbouw en
onderbouw werden liedjes en dan-

Uithoorn - Afgelopen zondagochtend is op tennisvereniging Qui Vive
de jaarlijkse bal- en slagvaardigheid
test georganiseerd voor de jongste
talenten. In een twee uur durende
test zijn 20 kinderen beoordeeld op
vaardigheden zoals techniek, coördinatie, mentaliteit en samenspel.

Start van nieuw seizoen
bij VDO Sport
Uithoorn - Het sportseizoen van
VDO Sport is weer van start gegaan.
Met veel enthousiasme zijn de leidsters vorige week gestart met het
geven van hun lessen. Op de website www.vdosport.nl staat vermeld
welke lessen, wanneer en waar
worden gegeven.
Voor de meeste lessen is er nog
een aantal plaatsen vrij. VDO Sport
geeft verschillende sportlessen voor
jong en oud. Voor de meiden is er
gymnastiek, streetdance en yoga
en voor de jongens vanaf 6 jaar is
er gym. Een aantal uren overdag

en ‘s avonds kunnen volwassenen
sporten. De volgende lessen worden gegeven: poweryoga, bodyshape, pilates, conditietraining, beter bewegen voor ouderen. Alle lessen worden door professionele gediplomeerde leidsters gegeven in de
Uithoornse sportzalen en het KNA
gebouw en zijn aantrekkelijk geprijsd. De jeugd betaalt op jaarbasis slechts 115 euro en volwassenen
betalen 125 euro. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Kijk voor meer informatie op
www.vdosport.nl.

Legmeervogels’ dank gaat dan ook
uit naar hun handbalsponsors, For
Fellows, Arrow Cleaning en C1000
Bloemenboetiek voor de diverse bijdrages en de vrijwilligers, zowel binnen als buiten de vereniging die het
allemaal mogelijk hebben gemaakt.
A.s. zondag start de competitie voor
hun Dames Senioren 1 en Dames
Senioren 2 met een thuiswedstrijd
op het sportpark. De DS1 spelen om
13.30 uur tegen Baarn 1 en de DS 2
om 12.20 uur tegen CTO 1.
Voor de overige teams begint de
competitie in het weekend van 6/7
september.

Na de test zijn de kinderen beloond
voor hun enorme inzet met een
drankje, een ijsje en natuurlijk het
diploma. Vele ouders naast de baan
volgden aandachtig de verrichtingen van hun kinderen.

Namens het bestuur van de vereniging en de trainers Peter van Bael,
Ferry Dogger, Wilma Kransen, en
assistent-trainer Martijn van Dongen feliciteren wij Felice Albers,
Jur Brakel, Floor Buter, Juliette Buter, Julian Colijn, Luke van Heemsbergen, Julian Hentzepeter, Marijn
Jaarsma, Sterre Kreecke, Stephan
Kroon, Annemijn Kruit, Douwe Kruit,
Bente van Leeuwen, Bea Out, Tycho
Raggers, Anouschka Schmikli, Bart
Schukking, Joy Sterrenberg, Joep
Verkerk en Tim Verkerk met het behaalde diploma

Trimclub KDO De Kwakel

sen opgevoerd. Van “Ben je wakker”, via Hawaï, Nigeria, Portugal,
Israël, voormalig Joegoslavië, Brazilië, Suriname tot aan Dippedidee
werd er vrijdagochtend door driehonderd kinderen gezongen en gedanst in een door ouders drukbezochte aula.
Bij veel liedjes werd er gebruik gemaakt van allerlei soorten trommels,
van echte Afrikaanse trommels tot
aan de Nederlandse emmer kwamen te voorschijn.
De kinderen waren gevraagd per
stamgroep in een bepaalde kleur te
komen. Dat gaf een heel mooi geheel bij het opvoeren van de dans.
Een goede start van een nieuw
schooljaar!

Recreanten
Zondagmiddag was er dan nog een
recreantenpoule. Recreanten spelen hun wedstrijden normaal doordeweeks. Legmeervogels heeft al
twee jaar de beschikking over 2 recreantenteams. In deze poule waren naast Legmeervogels ook hun
buurtverenigingen KDO en HSV.
In een beslissende en spannende
wedstrijd om de winst in de poule
speelde KDO tegen Legmeervogels
2. Deze wedstrijd eindigde gelijk, op
doelsaldo ging de 1e plaats naar
de dames van KDO. Helaas hadden
zich voor hun Dames Senioren en
A-jeugd niet genoeg tegenstanders
opgegeven om in poulevorm mee
te doen aan het toernooi. Zij speelden uiteindelijk wel 3 x 20 minuten
tegen dezelfde tegenstander. Voor
de Dames 1 en A1 waren dat de 1e
teams van Vido en voor de Dames 2,
het 1e team van HSV. Al met al was
het weer een geslaagd toernooi met
veel tevreden gezichten.

Diplomadag bij Qui Vive

Kinderen van ‘t Startnest
zingen en dansen de hele
wereld rond
Uithoorn - Op vrijdagochtend 22
augustus was de afsluiting van
het eerste project voor alle kinderen van ’t Startnest van het
schooljaar 2008/2009.

Uithoorn - Afgelopen weekend is
het nieuwe handbalseizoen van Legmeervogels geopend met het traditionele openingstoernooi op Sportpark Randhoorn. Op zaterdagochtend was het even schrikken, het
had de hele nacht en vroege ochtend geregend. Maar de weergoden
waren hen wederom goed gezind.
Vanaf 10.30 uur stonden de eerste
wedstrijden van de jongste jeugd
op het programma. De meisjes D
speelden 3 onderlinge wedstrijdjes tegen BSM. Voor deze teams
was het voor het eerst dat zij op een
groot handbalveld speelden. Een
mooie gelegenheid om even te oefenen. Het gemend D team (hierin
spelen inmiddels 3 jongetjes mee)
speelde wel in poulevorm tegen de
Meisjes D teams van Vriendschap/
TOB, KDO en Aalsmeer. De 1e
plaats ging naar Vriendschap/TOB.
In de middag was het de beurt aan
de Meisjes C. In 3 poules werd gestreden om de 1e plaats. Alle teams
speelden 3 wedstrijdjes van 15 minuten. Uiteindelijk waren het KDO
C1, Vriendschap/TOB 1 en 2 de
teams die de beste resultaten neerzetten. De C1 en C2 van Legmeervogels speelden onderling om de 5e
en 6e plaats. Na een geslaagde zaterdag stond zondagochtend de B
jeugd al weer te trappelen.
Dit jaar heeft Legmeervogels de beschikking over 3 B teams. Deze 3
teams konden ze allemaal een andere poule laten spelen. Als winnaars kwamen de teams van HSV,
Vido en wederom Vriendschap/TOB
uit de bus. Alle teams van Legmeervogels eindigden op een verdienstelijke 2e plaats.

KDO nog niet gereed
voor start seizoen
De Kwakel - Afgelopen zondag begon voor KDO de volgende fase in
de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de bekercompetitie moest
worden aangetreden tegen de zondag vijfde klasser De Meer uit Amsterdam. Op voorhand zou dit een
eenvoudige overwinning voor de
vierde klasser KDO moeten opleveren. Waar KDO afgelopen jaren in
de start van het seizoen nog al eens
kampte met personeelsgebrek kan
trainer Ron Langhout dit jaar beschikken over een uitgebreide selectie.
Hij startte de wedstrijd met Nick
den Hartog op het doel, achterin
Rainier Onderwater, Maykel Sitvast,
Michael Meijer (61e Frank Hogerwerff) en Bart Tilburgs, op het middenveld Dennis Onderwater, Dennis Rooker en Sven Vlasman (46e
Doron Börger)en voorin Erik Verbruggen (60e Jelle de Jong), Rick
Kruit en Patrick Schijff. De Kwakelaars gingen goed van start en hadden via Rick Kruit en Dennis Rooker binnen 5 minuten op een riante 2-0 voorsprong kunnen staan.
De kansen werden echter gemist,
waardoor De Meer zich een plekje
in de wedstrijd kon veroveren. Het

spel van KDO werd erg onrustig en
men had steeds meer moeite om elkaar goed te bereiken. De ruststand
bleef 0-0. Na rust trok KDO wat feller van leer en wist zich weer een
aantal kansen te scheppen.
Toch was het De Meer dat in de 66e
minuut de 0-1 scoorde, als een middenvelder van KDO uitglijdt waardoor zijn tegenstander vrij doorgang krijgt naar het doel. Direct
daarop scoort Rick Kruit de gelijkmakende 1-1 als het de bal weet te
onderscheppen tussen keeper en
verdediger van De Meer. Vier minuten later valt de beslissing als De
Meer vanaf de rand van de 16 meter
de bal diagonaal in de rechter benedenhoek van het KDO doel wordt
gevolleerd. De resterende twintig
minuten dringt KDO wel aan, maar
weet ze niet tot een doelpunt te komen. Komende donderdag speelt
KDO zijn tweede bekerwedstrijd tegen het zaterdagelftal van Nieuwendam in Amsterdam-Noord. Zondag
komt de zesde klasser Nieuw Slooten op bezoek aan de Vuurlijn. Dus
nog twee mogelijkheden om met
een overwinning het kermisweekend in te gaan.

O.A.S.E. start winterseizoen
Uithoorn - Maandag 1 september a.s. start O.A.S.E. weer met
het winterseizoen.
De biljartcompetitie gaat weer van
start. De bridgers schudden de
kaarten weer en ook de creatieve
club gaat weer beginnen. U kunt altijd binnenlopen voor ‘n kopje koffie en ‘n praatje. O.A.S.E. is geopend
van maandag t/m vrijdag van 9.00
uur tot 17.00 uur. Ook kunt u de eer-

ste donderdag van de maand meespelen met de Bingo. De eerste Bingo wordt gespeeld op donderdag 4
september a.s. en begint om 14.00
uur. Net als andere jaren zijn er
weer leuke prijzen te winnen.
De organisatoren hopen u te ontmoeten in hun mooi opgeknapte
home.
O.A.S.E. kunt u vinden achter sporthal De Scheg aan de Arthur van
Schendellaan 100a.

De Kwakel - Vanaf maandag 8 september, start de KDO trimclub weer
met haar activiteiten op het sportcomplex van KDO in De Kwakel.
De trimclub bestaat uit leden in de
leeftijd van 20+ tot 70-. Alle leden
met een sportief verleden van voetbal, schaatsen, hardlopen e.d. Sportief bezig zijn is hun grote passie.
De dames trimclub begint om 20.00
- 21.00 uur, en de heren van 21.00
tot ± 22.15 uur. Na een warmingup worden er verschillende oefeningen in eigen tempo afgewerkt, te
weten conditionele loop en sprint-

oefeningen, en diverse balsporten.
De avond wordt afgesloten met een
partijtje voetbal en voor de dames
een passende balsport. De avond
staat onder leiding van een trainer.
Kleed- en douchegelegenheid zijn
aanwezig. Kijk ook eens op www.
kdo.nl onder activiteiten/trimmen.
Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom op maandagavond bij KDO en kunnen vrijblijvend enkele keren meetrainen.
Voor informatie kunt u ook bellen
met Herman Westerbos, tel. 0297533260.

Bekercompetitie
begint maar matig bij
Legmeervogels elftal
Uithoorn - Afgelopen weekend is
dan de start geweest van het bekervoetbal voor de amateurs. Voor Legmeervogels betekent dit dat er drie
elftallen het veld in moeten; de zondag 1 en 2 en de zaterdag 2. De tegenstander van de zondag 2 in deze poulewedstrijden was Sporting
Martinus 2. na een ruststand van 02 in het voordeel van de bezoekers
eindigde het duel in een 0-3 nederlaag voor de Vogels.
Niet dat Legmeervogels zoveel minder was dan de ploeg uit Amstelveen
maar deze laatste ging wat beter om
met de kansen. Ja, en als je dan de
talrijke kansen die je krijgt niet benut dan is de kans heel groot dat je
aan de verkeerde kant van de score uitkomt. Dit overkwam dan ook
Legmeervogels zondag 2. De zaterdag 2 van Legmeervogels ging de
strijd aan tegen Pancratius zondag
2. Legmeervogels zaterdag 2 heeft
Pancratius lang bij kunnen houden
maar moest uiteindelijk terugkeren
naar Uithoorn zonder punten. Pancratius won met 3-1. Het derde elftal van Legmeervogels dat zou moeten starten is de zondag 1 van Legmeervogels. Op zaterdag 23 augustus om 17.00 uur zou Muiden zaterdag 1 de tegenstander zijn.
Helaas, op zaterdag 23 augustus om
12.00 uur ontving Legmeervogels
van de KNVB een brief, gedateerd
22 augustus 2008, dat het duel Mui-

den 1–Legmeervogels 1 was vervallen. Dit mag je gerust een heel vervelende situatie noemen. Legmeervogels zondag 1 heeft nu duidelijk
een vervelende start van de bekercompetitie.
Dan moet het maar gebeuren op
donderdag 28 augustus als Legmeervogels de strijd gaat aanbinden in de bekercompetitie met zaterdag 3e klasser JOS/Watergraafsmeer dat in de eerste wedstrijd
het Gooi heeft verslagen met 5-4.
Legmeervogels 1–JOS/Watergraafsmeer 1 begint op sportpark Randhoorn om 20.00 uur. Na JOS/Watergraafsmeer is de volgende tegenstander het Gooi. Dit duel in Hilversum is op zondag 31 augustus aanvang 14.30 uur
De zondag 2 krijgt een nieuwe kans
en speelt eveneens op donderdag
28 augustus maar dan uit in Bovenkerk tegen Roda’23 zondag 2.
Dit duel begint om 19.00 uur. Dan
blijft over het duel van de zaterdag
2 van Legmeervogels, dit wordt gespeeld op woensdag 27 augustus
en wel thuis tegen CSW 3, aanvang
van dit duel is 19.00 uur. Het resterende programma voor de zondag
2 is op 31 augustus uit tegen NFC/
Brommer 2, aanvang 12.00 uur en
de zaterdag 2 speelt de laatste bekerwedstrijd op zaterdag
30 augustus thuis tegen Sloterdijk 2,
aanvang 12.00 uur.
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Dinsdagmiddag bridgeclub
‘Ups en Downs’ is er helemaal
klaar voor
Mijdrecht - De leden van Bridgeclub ‘Ups en Downs’ zijn er helemaal klaar voor om op dinsdagmiddag 2 september aan het
nieuwe bridgeseizoen in De Meijert te beginnen. De eerste 6 weken starten zij met een laddercompetitie, zodat iedereen zich kan meten met alle clubgenoten voor een
plaats in de A- of B-lijn. Ook nieuwe

leden kunnen zo meespelen om hun
spelniveau te testen in deze club.
De uitslag wordt op verzoek per email thuisgestuurd. ‘Ups en Downs’
speelt van september tot mei voor
de ongewijzigde contributie van 55
euro. Er zijn nu 44 leden, maar er
is zeker plaats voor nieuwkomers.
Mannen, vrouwen, beginners of gevorderden, iedereen is alleen of per

paar welkom. Hebt u belangstelling
voor deze club, die speelt in een gezellige sfeer om de punten in onderling competitie? Een keer op proef
meespelen is ook mogelijk.
Voor informatie kunt u terecht bij
haar voorzitter Ada Groenewegen,
tel. 0297-593452.
Bridgeclub ‘Ups en Downs’ gaat er
een mooi bridgejaar van maken!

Zondag 14 september
aanstaande is wederom
de Vinkeveense skatetocht Kervin Bos weer goed op
dreef
Regio - De samenwerkende IJsverenigingen VIOS, Voorwaarts
en Volharding hebben vier routes
uitgezet in het mooie gebied tussen Vinkeveen, Botshol, de Waver,
Ronde Hoep en de Amstel.
Zondag 14 september is het zo
ver en zal de Vinkeveense skatetocht weer worden verreden onder auspiciën van de KNSB en de
Skate Bond Nederland.
Inschrijving en start zijn tussen
10.00 uur en 12.00 uur in Hotel Café ‘t Meertje aan Achterbos
101 in Vinkeveen. Je kunt deelne-

men aan de volgende afstanden;
6, 12, 30 en 50 km. Op de route is
een Koek&Zopie-wagen aanwezig voor de nodige verfrissingen.
Er kan uiterlijk tot 14.30 uur gereden worden, na die tijd rijd je voor
je eigen risico en verantwoording.
Helm is verplicht en het dragen
van knie- en polsbeschermers
wordt aanbevolen. Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers
vanaf 15 jaar 6 euro en de jongeren tot 15 jaar betalen 2 euro.
Het inschrijfgeld is dit jaar inclusief de door de verenigingen aan

de KNSB-SBN verplicht af te dragen daglicentiekosten.

Er is een mogelijkheid om helmen te huren of zelfs tegen een
aantrekkelijke prijs te kopen. Aan
het eind van de tocht mag je een
aandenken aan deze tocht in ontvangst nemen.

Voor verdere informatie kun je altijd bellen met Stefano van Schie
op (0297) 262068 of 06 44608092.
Vanaf 8 september kun je ook Ton
Geurts bellen: 06-30686010.

AKU ‘bekert’ in Dorpsloop
Baambrugge
Regio - Naar aanleiding van het
100-jarig bestaan van IJsclub Baambrugge werd aan het jaarlijkse loopevenement een feestelijk tintje gegeven.
Naast de jubileummedaille voor de
geleverde prestatie werden er per
leeftijdsgroep maar liefst vijf bekers
beschikbaar gesteld voor de besten.
Gesteund door ideale weersomstandigheden, windstil met een ondergaande zon, holde de meute door
de polder en over de kronkeldijkjes
van en naar het tussen Loenersloot
en Abcoude gelegen Baambrugge.
Lotte Krause, Karin Versteeg, Elisabeth van den Berg en Jaap Bouwmeester zetten AKU weer eens op
de kaart en vielen een beker uitreiking voor het front van de troepen
ten deel als prijswinnaars.
Lotte zette een tijd van 16 minuten
en 14 seconden neer als eerste op
de 4 km bij de meisjes. Karin en Eli-

sabeth namen de 10 km voor hun
rekening bij de dames in respectievelijk 43.38 en 47.33 en Jaap deed
het ook uitstekend bij de heren met
een tijd van 38.32.
Theo Noij en Harry Schoordijk zaten
elkaar op de hielen en scoorden uiterst snelle tijden van 40.30 en 41.25
minuten met voor Harry een PR,
waarna Jos Snel volgde als haas van
Karin met 43.33 en Richard Mayenburg met 47.03.

53.23 nog net voor kanjer Claire van
der Post die met 54.30 keurig binnen de 55 minuten bleef. Corrie ten
Broeke liep veel te bescheiden en
zodoende kon Sjoerd Deibert haar
net voor blijven met zijn 55 minuten
om 56.06 voor Corrie. Gerda Deibert
genoot van de omstandigheden en
drukte dat in haar tijd uit met prima
56.13. Corrie van Dam sloot het AKU
optreden af en kwam binnen in 62
minuten precies.

Marja Breedijk vergat haar pijntjes
en verraste met een prima 49.04 en
ook Corinne van den Bergen liet
zien erbij te horen met haar 49.21.
Als bejaarde AKU deelnemer verraste Maarten Breggeman door met
zijn 52.21 de rest van de clubleden
voor te blijven. Jaap Verhoef deed
een verwoede poging om in te lopen, maar strandde op een halve
minuut in 53 rond. Ook Anny Calmez ‘gaf de pijp aan…’ en finishte in

Elders in de omgeving schitterde
John van Dijk door eerste te worden
in de 10 km. van Nederhorst den
Berg met een uiterst snelle 35.02.
Jolanda ten Brinke en Marjan de
Bruin etaleerden hun veelzijdigheid
door in de Multi Supplies Triathlon
van Aalsmeer in de prijzen te zwemmen, fietsen en lopen. Jolanda werd
derde bij de dames 35 plus in een
totaaltijd van 2.20.58, Marjan zelfs
eerste bij de dames 50 en ouder.

Rabo Open jeugdtoernooi
van TV Mijdrecht
Mijdrecht - De 26e editie van het
Rabo Open Jeugdtoernooi van TV
Mijdrecht zit erop. Het tennistoernooi dat al jaren vele deelnemers
naar Mijdrecht trekt bleek ook dit
jaar een enorm succes. Met maar
liefst 260 deelnemers is deze editie het drukst bezochte sinds haar
start.
Een enorm applaus verdienen daarom de deelnemers. Allereerst voor
de hoeveelheid, maar ook zeer zeker de kwaliteit van tennis. Jong
en oud waren technisch, maar ook
conditioneel, erg sterk en maakten
het elkaar moeilijk op weg naar be-

kers. Zondag 24 augustus was de finaledag en leverde flinke wedstrijden op. Een mooiere afsluiting dan
3 partijen met spannende 3-setters
konden zij zich niet wensen.
Gedurende de week waren er de
inmiddels bekende, of moeten wij
zeggen beruchte activiteiten. ’s
Morgens een simpel ochtendspel
dat gericht is op vooral coördinatie
en ’s middags en ’s avonds activiteiten variërend van tennishockey
tot waterworstelen. Allemaal gericht
op het maken van plezier en het opbloeien van nieuwe vriendschappen.

Via deze weg wil TV Mijdrecht
graag alle sponsoren, deelnemers,
ouders en medeorganisatoren bedanken voor hun steun en inzet. En
voor degenen die geen genoeg kunnen krijgen van het leukste tennistoernooi van Mijdrecht e.o. is er een
speciale website aangemaakt. Via
ojtmijdrecht.hyves.nl kunnen binnenkort foto’s gedownload worden.
Vergeet niet lid te worden van deze vriendensite. Dan kan je chatten
met andere deelnemers en op de
hoogte blijven van nieuwtjes over
het toernooi.

Regio - Kervin Bos uit Wilnis heeft
afgelopen 17 augustus op het fameuze en legendarische circuit van
Spa-Franchorchamps in de Belgische Ardennen de 8e en 9e race gereden oor het ONK 600 cc Dutch
Supersport.
Na een chaotische race toch een
goede klassering en Kervin Bos
scoort wederom punten.
Omdat Kervin nog nooit op dit circuit heeft gereden is hij woensdag
al richting de Ardennen vertrokken
om donderdag de gehele dag deel
te nemen aan de vrijtraining. Dit was
echt noodzakelijk om op dit technische moeilijke circuit enige kans te
maken.
Sinds de laatste ONK in Assen rijdt
Kervin Bos met nieuwe WP vering,
in Assen pakte dit al goed uit. Ook
op het circuit van Francorchamps
wist Kervin met de hulp van Rob
van Dijk een goede setting te vinden voor zijn Yamaha en pakte tijdens de trainingen de 16e startpositie. Het was voor Kervin zoeken
naar een vrije ronde om een snelle
rondetijd te noteren, met 70 deelnemers aan de trainingen was het uitermate druk op het circuit en moeilijk om een vrijronde te rijden zonder
langzamere rijders tegen te komen.
600 cc
De Supersport 600cc wedstrijden
op zondag werden twee chaotische
wedstrijden. Nadat de eerste wed-

strijd gelijk werd afgebroken omdat verschillende rijders niet op hun
juiste startpositie stonden en de andere coureurs hierdoor de temperatuur van hun motor zagen stijgen tot
het kookpunt werd de herstart wederom afgebroken door twee valpartijen waar ook vd Heyden motors
Yamaha coureurs Kervin Bos en Fredrik Karlsen bij betrokken waren. De
coureurs werden van achteren aangetikt en konden hun motorfiets niet
meer overeind houden.
Na een vertraging van ruim een uur
ging de eerste race van start en na
8 ronden eindigde Kervin op een
veertiende plaats. Dit was gezien de
moeilijke omstandigheden een bevredigd resultaat.
Ook de tweede wedstrijd werd al na
1 ronde afgebroken door een valpartij. Na de herstart was Kervin
snel de eerste bocht door. Het werd
een spannende race, Kervin verloor
in de laatste ronde door een remfout
nog enkele plaatsen en finishte uiteindelijk als veertiende.

wel wat last van mijn hand maar heb
de moed niet opgegeven en ben vol
in gevecht gegaan en finishte op
een vijftiende positie waar ik niet tevreden mee was. Mijn tweede race
was een stuk beter, ik lag op een elfde positie en was niet van plan deze
nog uit handen te geven. Bij het ingaan van de laatste ronde lag ik op
kop van ons groepje van totaal vier
coureurs en was erg verdedigend
aan het rijden om mijn positie te
behouden. Maar een paar bochten
voor de finish verremde ik mezelf en
werd door drie coureurs gepasseerd
en finishte als veertiende, daar baal
ik echt van!” Aldus Kervin.

Eerste start
Kervin Bos: “Ik zat er tijdens de eerste start goed bij maar werd aangetikt en kon mijn Yamaha niet meer
overeind houden, ik heb mijn motor snel naar de pits teruggeduwd
waar mijn monteurs mijn Yamaha
snel raceklaar hebben gemaakt en
ik weer op tijd op de grid stond. Tijdens de eerste wedstrijd had ik nog

Uitslag race 2: 1. Raymond Schouten; 2. Vincent Lonbois; 3. Swen Ahnendorp; 4.S Legrelle; 5. T van Poppel; 10. Fredrik Karlsen; 14. Kervin
Bos

Kervin wil graag zijn sponsor en
team bedanken, zonder hun steun
was dit weekend niet mogelijk geweest.
Uitslag race 1: 1. Raymond Schouten; 2.V.Lonbois; 3. S.Ahnendorp;
4 J.Veijer; 5 S Legrelle; 14. Fredrik
Karlsen; 15. Kervin Bos

Hierdoor neemt Kervin een 11e
plaats in op de algemene stand voor
het Dutch Supersport ONK 600 cc.
www.kervinbos.nl

Michiel de Ruyter verrast
top in België
België - De kanopoloërs van Michiel de Ruyter hebben het afgelopen weekend uitstekend gepresteerd door in het Belgische Ieper op
de zesde plaats te eindigen. Het huidige seizoen is voor MdR nog steeds
het eerste seizoen op het allerhoogste niveau. In de hoofdklasse deden
twintig teams aan het toernooi mee,
waaronder de gehele top vijf van
Nederland.
De poule waarin ‘de Ruyter’ was ingedeeld was niet gemakkelijk. De
bekendste tegenstander was Deventer, de landskampioen van Nederland en hofleverancier van wereldkampioen Oranje. Van dit team
werd dan ook kansloos verloren. De
gemakkelijkste tegenstander was
het vrij onbekende Pennine uit Engeland. Van dit team werd eenvoudig gewonnen. De twee wedstrijden waar het écht om ging waren
die tegen de twee Franse teams uit
de poule. Avranche, de verliezend finalist in Veurne (waar MdR achtste
werd), werd op een 3-3 gelijkspel
gehouden. MdR kwam in deze wedstrijd knap terug van een 1-3 achterstand. Tegen St. Omer stond er na
11 minuten spelen óók een 1-3 achterstand op het scorebord. Van deze
ploeg verloor MdR dit jaar al vier(!)
keer. Dit keer waren de Fransen de
verliezers. MdR scoorde in de laatste seconden de 4-3.
Door de bovenstaande resultaten
pakten de Uithoornaars de tweede
plek in de poule. Op zondag kwamen
ze daarom eerst in een tussenpoule
terecht. Opponent nummer één in
deze poule, Keistad uit Amersfoort,
is een oude bekende. In de competitie was het team uit Amersfoort nog
te sterk voor MdR. Dit keer werden
de ‘Keistedelingen’ op een 1-1 gelijkspel gehouden. Van de tweede
tegenstander, Acingné uit Frankrijk,
werd wéér nipt gewonnen. Na een
slechte start stond MdR wéér met 13 achter. En weer was er een inhaalrace. ‘Onze jongens’ bleven scoren
en de Fransen zagen aanval na aanval stuklopen. Mede door goed kee-

perswerk van Tim Schrama (zie foto)
werd er met 4-3 gewonnen.
Bijna werd de halve finale bereikt.
Helaas kreeg MdR te veel doelpunten tegen in de laatste wedstrijd. De
tegenstander in die pot, Viking A, is
landskampioen van Engeland. De
einduitslag (1-4) was eigenlijk nog
niet eens zo slecht. Helaas scoorde Keistad te veel tegen Acingné
(6-3 winst voor Keistad). Het team
uit Amersfoort ging met een beter
doelsaldo door naar de halve eindstrijd. In de wedstrijd om de vijfde
plaats kon MdR helaas geen vuist
meer maken tegen de zoveelste
Franse tegenstander, Agen.
Toch is de progressie bij MdR haast
niet te bevatten. Aan het begin
van het seizoen eindigde het team
nog geregeld in de onderste regionen. Inmiddels staat MdR echter

op de vijfde plaats in de Nederlandse competitie en worden ook internationaal steeds betere resultaten
behaald. De Uithoornaars hebben
twee seizoenen geleden de knop
radicaal omgezet. Na kwakkelende
resultaten in de voorgaande jaren is
club een nieuwe weg in geslagen. In
constructiebedrijf Verlaan werd een
hoofdsponsor gevonden, er stroomde veel jeugd door naar het eerste
team en er werd veel beter getraind.
Dit lijkt zich dit seizoen uit te betalen.
Aankomend weekend wordt er nog
een toernooi in Londen gespeeld.
Daarna is het zaak om de goede resultaten van de eerste helft van de
vaderlandse competitie een vervolg
te geven. Uiteraard zullen ook de
verrichtingen van MdR in Londen te
lezen zijn in de krant!
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HIER ZIJN ZE DAN: DE WINNAARS
HOOFDPRIJS
Een schitterende fiets. Beschikbaar gesteld
door Deijs Tweewielers uit Mijdrecht. De gelukkige winnares is geworden mevrouw Marijke Burger uit Mijdrecht. Zij had de meeste vragen goed van deze bijna te voorspellen
Tour de France van 2008.
Hoewel de familie Burger heel vaak wint bij
puzzles, woordspelletjes enz, waren ze zeer
verrast dat ze hierbij in de prijzen waren gevallen en dan nog wel de hoofdprijs.

Blijft er nog 1 prijs over en wel een wielerteunue die
wordt aangeboden door de Rabobank Uithoorn. De
prijswinnaar had helaas niet eerder tijd om de prijs in
ontvangst te nemen dan donderdag a.s., dus volgende week komt zijn foto nog even in de krant. Alle gulle
givers weer hartelijk bedankt en alle deelnemers die dit
jaar niet hebben gewonnen… niet getreurd, volgend jaar
is er weer een Tour de France en hopen wij wederom deze prijsvraag in onze krant te plaatsen..

EERSTE PRIJS

TWEEDE PRIJS

DERDE PRIJS

Een prachtige portable DVD speler, aangeboden door EP
de Beij uit Uithoorn, werd gewonnen door mevrouw Wolf
uit Mijdrecht: “ Ik win bijna nooit iets en nu deze prachtige
prijs. Ik ben er dolblij mee”.

Een waardebon ter waarde van 100 euro, aangeboden door
Sijbrant en Van Olst uit Uithoorn kwam prima terecht bij
de de heer Brugmans uit Mijdrecht: “Ik heb zelf brillen genoeg, maar mijn vrouw was nodig aan een nieuwe leesbril
toe, dus dat treft”.

Een waardebon ter waarde van 75 euro, aangeboden door
Smit Schoenen uit Mijdrecht werd gewonnen door Jessica
Kooyman uit Vinkeveen. Zij vulde de vragen in met hulp
van haar vader en wist al wat ze ging kopen van dit geld.
Een paar nieuwe laarzen.

VIERDE PRIJS

VIJFDE PRIJS

ZESDE PRIJS

Een prachtig horloge, aangeboden door Swaab Juweliers
uit Mijdrecht, werd gewonnen door Lotte van der Meer uit
Mijdrecht
Ook zij had bij het invullen van de vragenlijst hulp gehad
van haar vader. Ze was apetrots op haar nieuwe horloge.

Een portable kleuren televisie, aangeboden door Expert uit
Mijdrecht viel ten deel aan de heer C Brands uit Mijdrecht.
Aangezien de portable televisie op het moment van de uitreiking niet voorradig was werd de foto gemaakt met een
andere televisie, maar deze week zal de echte prijs worden
bezorgd bij de gelukkige winnaar.

Een waardebon ter waarde van vijftig euro, aangeboden
door DUO Sports uit Mijdrecht werd gewonnen door Ester
Zijlstra uit Mijdrecht.
Zij ging direct ‘ rondsnuffelen’ wat ze er van kon kopen.
DUO Sports had tevens gezorgd voor een mooie bos bloemen.

ZEVENDE PRIJS

ACHTSTE PRIJS

NEGENDE PRIJS

Een complete wielertenue, aangeboden door Rabobank
Veenstromen uit Mijdrecht werd gewonnen door G. Bruggink uit Mijdrecht.

Nog een waardebon van vijftig euro werd aangeboden
door DUO Sports Uithoorn. Deze werd gewonnen door
Marijke Meijer uit Uithoorn. Ook zij ontving bij de bon een
prachtige bos bloemen.

Een overheerlijke slagroomtaart, aangeboden door de Hema ging naar Peter de Jong uit Mijdrecht, die vertelde dat
hij met zijn familie deze taart zondag ‘soldaat’ ging maken.

NIEUWE MEERBODE TOUR DE FRANCE ACTIE 2008
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Boerenlandmarkt

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008 10.00-16.00 UUR

RAADHUISPLEIN MIJDRECHT
Informatiemarkt
Centraal op de markt staat de informatiestand
van de ANV en de Vrijwillige Weidevogelgroepen. Hier kunt u zien en horen hoe boeren en
vrijwilligers samenwerken aan agrarisch natuurbeheer. Op de informatiemarkt maakt u
verder kennis met het plattelandsaanbod uit
de regio. Onze leden laten u volop proeven
van hun producten en u kunt informatie krijgen over: groepsarrangementen, landelijke
tuinontwerpen, adopteer een koe, wandel- en
fietsroutes, boerenlandwandelingen, boerderij-educatie, natuuractiviteiten, kinderopvang
op de boerderij, kinderpartijtjes op de boerderij, koeknuffelen, zorgboerderijen, vergaderlocaties, diverse workshops, campings, hooiberghutten, etc.

10 jaar ANV De Utrechtse Venen
De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen (ANV) viert dit
jaar haar tweede lustrum. Al tien jaar lang combineren de ruim 500 leden agrarische
productie met de bescherming van weidevogels en Zwarte Sterns, bloemrijke slootkanten en agro-toerisme. Na tien jaar hard werken, laten wij u graag kennismaken met
de resultaten op de Boerenlandmarkt.

‘’Koeknuffelen’’ bij Marente Hupkes, de initiator van het inmiddels bekende fenomeen. Op
de markt kunt u van deze boeren en boerinnen horen of zij het concept gaan aanbieden
op hun bedrijf. Er staat ter plekke een viertal
koeien. Misschien laat een koe zich graag door
u knuffelen. Lukt het niet, dan kunt u ook helemaal opgaan in het naschilderen van één van
de koeien.

Boerenlandmarkt
Uw agrarische omgeving is niet alleen ‘’natuurlijk mooi’’, maar er is ook veel te doen! De Boerenlandmarkt mag u daarom beslist niet missen! Naast informatie over agrarisch natuurbeheer krijgt u een gastvrij onthaal van onze leden die het platteland voor één keer naar u toe
brengen. U zult verbaasd staan van de veelzijdigheid van uw eigen plattelandsomgeving.
In een gezellige, landelijke ambiance, met muziek van een boerenblaaskapel, is er vermaak
voor jong en oud.
Kinderboerderij
Uw kinderen kijken hun ogen uit in de grote kinderboerderij met maar liefst een 70-tal aaibare dieren! Uiteraard mist het springkussen niet en kan er een koe gemolken worden.
Kinderfotograaf
In een landelijke ambiance tussen hooi, stro en dieren maakt een portretfotograaf een prachtige foto van uw kinderen.
Ballonnenwedstrijd
Kinderopvang De Speelboerderij organiseert een ballonnenwedstrijd. De hele dag kunnen
kinderen hun ballon oplaten.

Hoofdsponsors: Provincie Utrecht, Rabobank
Veenstromen, VSB fonds Woerden, GIBO Groep

Kleurwedstrijd

Koeknuffelen
Koeknuffelen is geen circusact. Het kan mensen helpen om los te komen van stress en
burn-out. Het is een unieke harmonie tussen
mens, dier en natuur. Hier hoort een goede
trainer bij en geschikte knuffelkoeien. Een aantal boerenleden van de ANV volgde een cursus

Voor kinderen t/m 12 jaar is er een kleurwedstrijd. Kleur of plak de tekening in. Voor
de mooiste kunstwerken zijn er leuke prijzen
beschikbaar. Lever de kleurplaat in op de Boerenlandmarkt. Hij is te downloaden op www.
deutrechtsevenen.nl. De hoofdprijs is een
minivakantie met je familie in een echte hooiberghut! Je krijgt er van de boer ook een rondleiding op de boerderij bij. Er zijn natuurlijk
nog veel meer leuke prijzen te winnen.

Mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Woerden, VSB fonds voor De Ronde Venen, Walraven, Kochstudio’s,
Loon- en verhuurbedrijf Arjan van Wijnbergen, Roeleveld-Bos BV, Seeleman en Hoogendoorn Mechanisatie.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen
Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen
Tel 020-5430430

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN

Nieuwe cursussen
‘t Buurtnest & Ponderosa

Maandag
09.30-11.30 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-18.00 uur
15.00-16.30 uur

Koersbal
Koersbal is een balspel, dat enigszins lijkt op jeu
de boules en dat samen met anderen onder begeleiding wordt gespeeld. Bij voldoende interesse
willen we koersbal in september starten in ‘t Buurtnest, op de dinsdag van 13.30 -15.30 uur.
Aanmelding/informatie: Judith Smeenk.
Spaanse taalles
Vindt u het leuk om wat meer te weten te komen
over het typische Spaanse eten en drinken, wilt u
tijdens uw vakantie in het spaans de weg kunnen
vragen, weten wat u besteld, waar spaanse zangers over zingen, of vindt u het gewoon boeiend
om met de spaanse taal bezig te gaan?
In wijksteunpunt Ponderosa starten we in september, op vrijdag van 11.45 – 12.45 uur een cursus
Spaans voor beginners (55+). Het is een cursus
met veel leuke, praktijkgerichte onderwerpen en
wordt in een rustig tempo gegeven.
Informatie/aanmelding Judith Smeenk.
Effectief bewegen
Efficiënt lichaamsgebruik in het dagelijks leven is
het onderwerp van deze kortdurende cursus. Hoe
kunt u allerlei dagelijkse handelingen als lopen,
staan, liggen, opstaan, zitten zo uitvoeren dat ze
minder energie en kracht kosten. Het resultaat is
dat u na de cursus alles langer kunt blijven doen
en minder kans loopt op overbelasting. De cursus
is geschikt voor mensen die door een bewuster
lichaamsgebruik meer uit zichzelf willen halen. De
cursus is praktisch gericht en is een goed vervolg
op de cursus ‘’als botten en spieren protesteren’’. U hoeft deze laatste cursus niet te hebben
gevolgd om aan de cursus ‘’effectief bewegen’’
mee te doen.
Duur van de cursus: 4 bijeenkomsten van 1 uur,
van 10.30-11.30 uur, de cursus start op vrijdag 5
september. Locatie:wijksteunpunt Ponderosa.
Informatie/ aanmelding
Informatie/aanmelding bovenstaande cursussen
Judith Smeenk, sociaal cultureel werker Vita welzijn en advies, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn,
tel. 0297- 532 327 / 567 209 of e-mail:
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

15.30-17.30 uur
Dinsdag
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
09.45-11.15 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.00 uur
14.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
10.00-10.45 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
11.15-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
Donderdag
09.15-10.00 uur
09.00-11.15 uur
10.30-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
09.30-10.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-15.30 uur
13.30-17.00 uur
middag
Zondag
13.30-16.00 uur

Gymnastiek
Vrije inloop
Internetten met begeleiding
Brei- en babbelgroep
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspreekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
Sportief wandelen
Vrije inloop
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in De Kwakel
Zanginstuif
(1e di. v/d maand)
Open tafel (Apetito)
Koersbal in ‘t Buurtnest
ANBO-soos
Biljarten
Vrije inloop
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ‘t Buurtnest
Dans in ‘t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Biljarten dames & heren
Huiskamerproject
Volksdansen
Gymnastiek
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Gymnastiek in Thamerhorn
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif
(laatste do. v/d maand)
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
Creatief in ‘t Buurtnest
KBO-soos
Vrije inloop
Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vr. v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Stijldansen in ‘t Buurtnest
(2e vrijdag v.d. maand)
Klaverjassen
(1e en 3e vrijdag v/d maand)
Speciale activiteit
(4e vrijdag v/d maand)
Vrije inloop

OVERIGE ACTIVITEITEN
IN wijksteunpunt
Bilderdijkhof
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Zen meditatiegroep
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen) vanaf 19.00 uur
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond vanaf
19.00 uur clubavond en iedere 1ste zaterdag
ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden in
het wijksteunpunt Bilderdijkhof

DIENSTVERLENING
De volgende dienstverlening is aanwezig in
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199.
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612.
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193.
U kunt hen ook bereiken op de werkdagen in
het wijksteunpunt Bilderdijkhof: 0297-532325.
De afspraken op overige nummers graag
maken op werkdagen tussen 17.00-19.00 uur.

ROMMELMARKT
Vrijdagmiddag 26 september
Tijd:
13.30-16.30 uur
Onze gezellige jaarlijkse (kleine) rommelmarkt
houden wij dit jaar vrijdagmiddag 26 september. Om 13.30 uur gaan de deuren open. Terwijl
u van alles kunt kopen, draait het Rad van Avontuur en kunt u leuke prijzen winnen. Natuurlijk kunt
u ook weer gezellig tussendoor koffie/thee of een
drankje drinken met een stuk overheerlijke vlaai.
Voor deze markt zijn wij op zoek naar bruikbare
spullen. Wij kunnen van alles gebruiken, ook
boeken en schone kleding. Voor meubilair hebben wij helaas geen ruimte.
U kunt uw spullen inleveren vanaf 15 september.
Kunt u het niet zelf brengen, laat het ons dan weten. Wij halen het dan graag op donderdagmiddag 25 september bij u op.
Hiervoor kunt u bellen naar Bernadette Verhaar,
telefoon 0297-567209.
Ook leuke (nieuwe) prijzen voor het rad zijn natuurlijk erg welkom. De opbrengst zal ten goede
komen van wijksteunpunt Bilderdijkhof.

Vrijdagmiddag 29 augustus

KIEN- EN PANNENKOEKENMIDDAG IN WIJKSTEUNPUNT
BILDERDIJKHOF
Deelnemerskaart : € 5.00
Inclusief
: koffie/thee, 1 bingokaart per
		
ronde en pannenkoeken.
Aanvang
: 15.00 uur
Zaal open
: 14.45 uur
Wij openen het nieuwe seizoen weer zoals van
ouds met onze kien- en pannenkoekenmiddag.
Wij starten het nieuwe seizoen met koffie en/of
thee. Alvorens wij ons aan de pannenkoeken
begeven spelen we eerst 2 ronden bingo met
leuke prijsjes. Kaarten kunt u kopen t/m 25 augustus op maandag-, dinsdag-, woensdag- en
vrijdagmorgen (dus alleen s’morgens!) bij kantoor van het wijksteunpunt Bilderdijkhof.

GEHEUGENSPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere
derde maandag van de maand van 15.00 tot
16.30 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op
de volgende data:
• 15 september en 20 oktober.
Maakt u hiervoor wel een afspraak telefoon
0297-567209.

GEHEUGENFITNESS
De meeste ouderen vinden het belangrijk om
te blijven bewegen zodat men zolang mogelijk
lichamelijk een goede conditie behoudt.
Natuurlijk is het ook een goede zaak om uw geestelijk vermogen op peil te houden.
Om uw geheugen op peil te houden kunt u uw
geheugen zelf trainen door te puzzelen, meedoen aan quizzen en spelletjes op het gebied
van geheugentraining.
Omdat het stimulerend en gezellig is dit met elkaar te doen willen wij u hiervoor de gelegenheid
bieden op iedere dinsdagmorgen van 10.3011.30 uur.
Voor wie?
* Voor mensen (ouderen) die het belangrijk
vinden dat het geheugen in conditie blijft.
* Voor mensen met een ‘normale’ vergeetachtigheid, dus zonder echte geheugenproblemen.
Veel ouderen zijn wat vergeetachtig en maken
zich hier zorgen over.
De vergeetachtigheid over: hoe laat was die afspraak ook al weer, waar heb ik mijn sleutels laten
liggen of wat moest ik in deze ruimte ook al weer
halen, komt vaak voor. Bij ‘normale’ vergeetachtigheid kan men het geheugen trainen. U vergeet
minder en krijgt daardoor meer zelfvertrouwen.
Centraal staat een gezellig uurtje. Het uitwisselen
van ervaring is een regelmatig terugkerend onderdeel. Tijdens het uur geheugenfitness worden
allerlei vragen gesteld of spellen gespeeld waarbij men actief moet denken.
Maakt u zich veel zorgen over uw geheugen,
dan raden wij u aan eerst een afspraak te maken
op het geheugenspreekuur. Bij twijfel onzer zijds
tijdens de geheugenfitness over uw geheugen,
dan vragen wij u alsnog een afspraak te maken
voor het geheugenspreekuur.
Heeft u ervaring met het werken met ouderen en
lijkt het u leuk om de geheugenfitness te begeleiden als vrijwilligster of wilt u als deelnemers/ster
meedoen? Neemt u dan contact op met Bernadette Verhaar 0297-567209.

EXPOSITIE
Vanaf 18 augustus tot en met 26 september 2008
exposeren in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof in
Uithoorn, Wilma Bak en Monica Krayvanger met
haar vader Nico Krayvanger.
Wilma Bak gebruikt aquarel verf . Sfeerbeelden
van mens en natuur zijn haar onderwerpen.
Vader en dochter Krayvanger schilderen met
olieverf. De onderwerpen die zij schilderen variëren van landschappen tot portretten.
Mocht u interesse hebben in één van de schilderijen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Wilma Bak, telnr. 06-10678142 na
20.00 uur of wilmabak@xs4all.nl of met Monica
Krayvanger, telnr. 06-57223316 na 17.00 uur of
lumoce@caiway.nl

MEE Amstel en Zaan
Als u een beperking of een chronische ziekte
heeft en op zoek bent naar iemand die er voor
u is met uw vragen, dan bent u bij MEE aan het
juiste adres. Ook mensen met niet-aangeboren
hersenletsel en mensen met een vorm van autisme kunnen bij MEE terecht.
De naam MEE staat voor MEEdenken, MEEdoen
en MEEgaan. Wij vinden dat iedereen mee moet
kunnen doen in onze samenleving, ook mensen
met een beperking. Stichting MEE ondersteunt
mensen op alle terreinen van het dagelijks leven.
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij
vragen over onderwijs, opvoeding, dagopvang,
thuisondersteuning etc. Ook familieleden kunnen
bij ons terecht voor advies en ondersteuning.
Vanaf woensdag 3 september houdt MEE Amstel
en Zaan iedere woensdag een inloopspreekuur
van 13.00 tot 16.00 uur in het wijksteunpunt Bilderdijkhof te Uithoorn.
Meer informatie vindt u op www.meeaz.nl
U kunt ook bellen naar: MEE Amstel en Zaan,
tel. 023-55 6 33 00

Open eettafel,
iedere dinsdagmiddag
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of
heeft u geen zin om te koken? Dan kunt u terecht in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, iedere dinsdagmiddag van
11.45- 13.00 uur, ook in de zomermaanden. In
samenwerking met Apetito hebben wij voor u het
MultiPlus project. Wanneer u mee wilt eten kunt
u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en
advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor.
U geeft zich op wanneer u dit wilt. De kosten zijn
€5,65. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt de
hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje.
Voor info en opgave: Bernadette Verhaar 0297567209.

WORKSHOPS
Van plastic winkeltasjes een
leuk toilettasje haken
Ma.middag 8 en 15 september van 13.30 -15.30
uur Kosten: 5 euro. Vervolg op deze cursus: een
grote tas haken Op maandagmiddag 29 sept.,
6- en 13 oktober (+ indien nodig 20 oktober).
Kosten: 12 euro. Docent: Ans Sinkeldam.
U kunt van allerlei afvalmaterialen de leukste
dingen maken. Op deze middagen laat mevr.
Ans Sinkeldam zien wat u van de wegwerptasjes
die u krijgt of koopt bij supermarkten, mark en/of
warenhuizen kunt maken. Het dunnere soort tasje
werkt makkelijker. Voor wie nog kracht genoeg
heeft in de handen is dit een leuke workshop
Iedereen gaat sowieso met een toilettasje naar
huis.
Meenemen: grote schaar, centimeter, potlood en
papier en als u het heeft een haaknaald nr 4-4,5
of 5. Bewaar ook uw tasjes en neem mee wat u
heeft.
Wilt u aan een of beide workshops meedoen? .
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Bernadette
Verhaar: 0297-567209.

Vrijdagmiddag 12 september

modeshow H&A Mode

Tijd		
: 14.00 uur
Zaal open
: 13.45 uur
Kosten		
: 1,50 incl. 2 kopjes
		
koffie met cake
Kleren maken de man/vrouw is een vaak gehoord
gezegde. Op vrijdagmiddag 12 september om
14.00 uur presenteert H&A Mode in samenwerking
met Vita welzijn en advies de nieuwe najaarscollectie in een wervelende modeshow.
Deze presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Na afloop van de modeshow
kunt u de kleding passen. De H&A Mode-adviseuses staan voor u klaar. Uw bezoek verplicht u tot
niets. Voor de modeshow hoeft u zich niet op te
geven, maar u kunt bij entree betalen.
Deze middag is er na afloop géén maaltijd!

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar dames/heren die gastheer/
gastvrouw willen zijn in ons wijksteunpunt en het
leuk vinden om koffie/thee en/of een drankje te
schenken ‘s morgens, op zondagmiddag en in
de avonduren.
Ook zijn wij dringend op zoek naar een dirigent(e)
voor onze zanggroep, de 1ste dinsdagmorgen
van de maand.
Bij de bingo zoeken wij vrijwilligers die het leuk
vinden om de prijzen te kopen en de bingo verder te verzorgen. De bingo wordt een keer per
maand op donderdagmorgen gespeeld.
Bij de geheugenfitness zoeken wij iemand die het
leuk vindt 1 uurtje per week, op dinsdagmorgen,
met de deelnemers van deze activiteit aan de
slag te gaan. Wij zijn ook op zoek naar iemand
die het leuk vindt om boodschappen voor ons te
doen, voornamelijk voor de speciale - en maaltijdactiviteiten...
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Informeer naar uw- en onze mogelijkheden bij
Bernadette Verhaar 0297-567209.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
T. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn
en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-153111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen Maatschappelijk Werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
T. 0297-562955
Buurtbemiddeling
T. 020-5430430
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD
T. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
T. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
T. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
T. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
T. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
T. 020-3472808, www.ciz.nl

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - Uithoorn - Telefoon 0297-567209 - Website: www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel 020-5430430
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“Nu ook je urine via depots afgeven”

Help Moeders voor Moeders
De Ronde Venen - Een op de zes
paren kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Steeds meer
stellen komen daardoor in een
medisch traject terecht. Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden, zoals onder andere een medicijn waarin het hCG-hormoon
zit om de eisprong te bevorderen. Dit hormoon wordt aangemaakt door zwangere vrouwen.
Al meer dan 75 jaar zamelt Moeders voor Moeders de urine in
van vrouwen die in verwachting
zijn.
Gemakkelijk zwanger worden is
geen vanzelfsprekendheid meer.
Omdat urine van zwangeren daarbij zo waardevol kan zijn, en er nog
te weinig deelneemsters in De Ronde Venen meedoen, wil informatrice Marjolein Jansen graag aan de
bel trekken. “De natuurlijke vruchtbaarheid neemt af, en ook de leeftijd waarop vrouwen hun eerste

kind krijgen, speelt daarbij een rol.
Steeds meer mensen kennen iemand in de familie of vriendenkring
waarbij de kinderwens erg lang op
zich laat wachten. Zwangeren kunnen wat voor een ander betekenen
door hun urine een aantal weken op
te vangen en niet meer door het toilet te spoelen”, vertelt Marjolein enthousiast. “Het zit zo: als je net zwanger bent, maakt je lichaam een speciaal hormoon aan om het vruchtje in de eerste weken van de zwangerschap zoveel mogelijk te laten
groeien. Wat het zwangere lichaam
zelf niet nodig heeft, verlaat het lichaam weer via de urine. Vrouwen
die te kampen hebben met vruchtbaarheidsproblemen zitten te springen om dit hormoon. En, niet alleen
daarvoor is de urine van zwangeren
ook zo waardevol. Voor kleine jongetjes waar de zaadballen niet zijn
ingedaald, kan een spray gemaakt
worden om dit te vergemakkelijken.
Zonde dus als de urine van zwan-

geren zomaar door het toilet wordt
gespoeld”.
Deelneemster
Marjolein is sinds twee jaar in De
Ronde Venen het gezicht van Moeders voor Moeders. Zij schrijft deelneemsters in en legt uit hoe de urine-inzameling werkt. “Het is de bedoeling zoveel mogelijk urine thuis
op te vangen. Wij hebben daarvoor
speciale flessen en opvangkannen.
De flessen worden wekelijks opgehaald door een chauffeur. Als je
niet thuis bent, kun je de flessen
ook buiten klaarzetten. Sinds kort
heb ik ook een nieuwe mogelijkheid
om aan te bieden: je kan je urine
ook naar een depot brengen. Vooral voor degenen die hun zwangerschap liever nog even voor de buurt
geheim willen houden is dat prettig.
Het voordeel van het leveren op een
depot is namelijk dat je heel discreet
mee kunt doen.
Je brengt zelf de flessen en kratjes naar het depot wanneer het
jou uitkomt. Er komt namelijk geen
chauffeur meer in de straat om bij
je aan te bellen.” Ook vrouwen die
een drukke baan hebben en weinig thuis zijn worden van harte aangemoedigd om mee te doen. “Niemand zit te wachten om op het werk
met flessen rond te lopen. Dat hoeft
ook niet, want alles wat thuis opgevangen kan worden is meegenomen, daar zijn we al heel blij mee.
Elke druppel is er een en je helpt er
ook een ander mee.”
Depot
Met de nieuwe depotwisselplaatsen hoopt Marjolein dat nog meer
prilzwangeren zich willen opgeven
om een paar weken mee te doen.
“Voor vragen kan men mij altijd bellen, en ook bij o.a. verloskundigen
in De Ronde Venen is informatiemateriaal over onze urine-inzameling te vinden.” Iedereen die meedoet krijgt als blijk van dank ook
een aantal leuke geschenken, zoals een uniek Moeders voor Moeders serviesje van Dick Bruna. En
voor vroege aanmeldsters is er nog
een leuk echo-fotolijstje voor de baby. “Ik hoop dat veel zwangeren zich
gaan opgeven en hun urine dus niet
wegspoelen maar tijdelijk gaan bewaren!”, aldus Marjolein. Marjolein
Jansen is te bereiken onder nummer: 0297-546711.
Informatie over de inzameling
staat ook op internet:
www.moedersvoormoeders.nl

Laat uw botdichtheid tijdig meten

Voorkom botontkalking
Mijdrecht - Osteoporose (in de
volksmond beter bekend onder de naam botontkalking)
klinkt misschien niet als een
ernstige aandoening, maar de
werkelijkheid is dat osteoporose ingrijpende gevolgen kan
hebben. Het vervelende is dat
veel mensen met osteoporose niet weten dat ze deze ziekte hebben totdat ze een pols,
heup of wervel breken. Eén op
de drie vrouwen boven 55 jaar
heeft last van osteoporose.
Osteoporose is een chronische aandoening die de botten
broos maakt, waardoor ze makkelijk breken. Osteoporose komt
veel zowel bij mannen als vrouwen voor. Toch hebben vrouwen
er vaker last van. Dit heeft te ma-

ken met de overgang. Er zijn extra
risicofactoren die meespelen bij
het krijgen van osteoporose. Het
kan bijvoorbeeld erfelijk zijn. Ook
gebruik van bepaalde medicijnen
kan osteoporose veroorzaken, of
wanneer iemand een te laag lichaamsgewicht heeft of te weinig
aan lichaamsbeweging doet. Andere aandoeningen zoals schildklierproblemen, diabetes, astma,
darmziekten e.d geven ook een
verhoogd risico.
Er kan veel gedaan worden om te
voorkomen dat u het krijgt, maar
dan moet je er wel tijdig bij zijn.
Uit onderzoek blijkt dat in de
meeste gevallen osteoporose pas
wordt ontdekt wanneer men iets
breekt. Het is daarom goed om
eens de botdichtheid te laten meten. Maar zeker voor mensen die

horen tot een groep met een verhoogd risico op botontkalking.
Bij Good for You, Dorpsstraat 58,
Mijdrecht kunt u op woensdag 17
september a.s. uw botdichtheid
laten meten. Hiervoor wordt een
ultrasoon apparaat gebruikt dat
op betrouwbare, en veilige manier
de botdichtheid meet.
U kunt uw eventuele lichamelijke
klachten bespreken met hun specialist op dit gebied. Good for You
werkt volgens de principes uit de
natuurgeneeskunde. U krijgt adviezen om uw botdichtheid in een
zo optimaal mogelijke conditie te
houden.
Dit consult wordt u aangeboden
tegen het gereduceerde tarief van
35,00 euro. Wegens grote belangstelling is reserveren noodzakelijk: tel. 0297-591044.

Een leven hoeft niet te stoppen
bij een hartstilstand
Vinkeveen - Hebt u er wel eens
bij stilgestaan dat elke week ongeveer 300 mensen in ons land
buiten het ziekenhuis worden
getroffen door een hartstilstand?
En dat er bij een plotselinge hartstilstand acuut levensgevaar bestaat als in de eerste 6 minuten
niet wordt ingegrepen door omstanders?
Reanimatie kan iemands leven redden. Ook u kunt omstander zijn bij
een hartstilstand: thuis, op het werk
of onderweg. Zorg ervoor dat u bent
voorbereid en het slachtoffer kunt
helpen. Het is van belang dat u weet
hoe u moet handelen wanneer iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind,

familielid, kennis, buurman/vrouw,
een hartstilstand krijgt. Door een
reanimatiecursus te volgen, kunt u
de getroffene direct reanimeren. Zo
vergroot u zijn of haar overlevingskans! U wilt toch niet hulpeloos toekijken?
Cursus
Zorg ervoor dat u bent voorbereid!
Volg daarom een reanimatie- en
AED-cursus. Wanneer iemand in uw
omgeving een hartstilstand krijgt,
wilt u het slachtoffer natuurlijk kunnen helpen. Wanneer u reanimeert
en daarbij ook de AED gebruikt,
heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans. Deze is maar
liefst 70% wanneer het slachtoffer
binnen zes minuten gedefibrilleerd.

Elke minuut na deze zes minuten,
neemt de overlevingskans af met
10%. Wanneer u de AED-cursus
volgt, weet u hoe u een AED moet
toepassen. In de komende jaren zult
u steeds vaker AED’s in uw omgeving zien. Bijvoorbeeld op openbare
plekken zoals in uw flatgebouw, het
winkelcentrum, stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar
ook in de woonomgeving, binnen
bedrijven en bij evenementen.
Wilt u meer informatie over een Reanimatie – AED opleiding? U kunt
hiervoor terecht bij de EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen. Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting, tel. 0297 -564192 of
email: ehbolucas@casema.nl.

Theaterdag bij de Klimboom in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - In samenwerking met de Speltuin, de zomertheaterdag, ging voor de Klimboom een leuke cursus van
start.
Alle kinderen van alle bso-vestigingen van de Klimboom hebben de
hele dag keihard gewerkt aan een
schitterende show aan het einde
van de dag.

Start nieuw cursusjaar Atelier
De Kromme Mijdrecht

Zo waren er workshops toneel spelen voor onder- en bovenbouw,
schminken, kostuums maken, decorbouw, maskers maken en dans
voor onder- en bovenbouw.
De kinderen hebben zelf twee workshops uitgekozen met als resultaat
dat de kinderen zich meer dan 100
procent hebben ingezet.
De uitvoering ‘s middags in de
openlucht was een geweldige show
met dans, toneel en een heuse modeshow van kostuums en maskers.
Kortom: er is genoeg theatertalent
aanwezig binnen de Klimboom.

Geen krant?

BEL

0297-581698

Kunt u helpen als het moet?
Vinkeveen - Een ongeluk zit in
een klein hoekje, er gaat geen
dag voorbij of krant en TV tonen
verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes.
Geen wonder dat we bij het woord
“ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van
de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloe-

derigs. De meeste mensen staan
er vaak niet bij stil, maar iedereen
kan te maken krijgen met een ongeluk. Iedereen kan helpen, als hij
maar weet wat hij moet doen. Of iemand verslikt zich of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien maar er
moet wel snel worden ingegrepen.
Tijdens de EHBO opleiding leer je
alle vaardigheden om letsels te behandelen en erger te voorkomen.
Tijdens de opleiding leer je ook verbanden aanleggen en reanimeren
en wordt ook de training AED (Au-

tomatische Externe Defribilatie) gegeven. De AED-apparaten kom je
steeds vaker in je omgeving tegen.
Kijken helpt niet. Juist daarom is het
goed om een complete EHBO opleiding (inclusief reanimatie en AED)
te volgen.
Meer weten? U kunt hierover informatie inwinnen bij de EHBO-vereniging Lucas te Vinkeveen, Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting tel. 0297-263713 of
email: k.blomvliet@casema.nl.

Mijdrecht - Vanaf maandag 25 augustus zijn de cursussen van Atelier
De Kromme Mijdrecht weer gestart.
Voor vrijwel de meeste cursussen
kan Atelier De Kromme Mijdrecht
zich verheugen in een goede bezetting. Het aantal vaste leden is verder gegroeid ten opzichte van het
vorige jaar. Op enkele dagdelen zijn
nog een of twee plaatsen beschikbaar, waarvoor u zich nog als lid of
cursist kunt inschrijven. Een cursusblok van tien lessen kost voor
een cursist 67,50 euro. Leden betalen voor 30 lessen per jaar 155 euro.
Zij genieten ook voorkeur bij toewijzing van een cursusplaats. Elke cursus wordt door een professionele
kunstenaar begeleid. De maandagmiddag is ingeruimd voor de cursus
‘Sculptuur’, waarbij men naar keuze
kan leren om figuratieve of abstracte beelden te boetseren of in steen
uit te voeren. Op de dinsdagmorgen
zijn ook nog enkele plaatsen vrij. In
deze cursus, ‘Diverse technieken’,
wordt in overleg met de cursisten
gewerkt in diverse materialen, zoals
pastel, aquarel en acrylverf. Portret
en model zullen specifieke aandacht
krijgen. Op de dinsdagavond is nog
één plaats beschikbaar. De cursus is
bedoeld voor gevorderde tekenaars
en schilders, waarbij gewerkt wordt
naar levend naaktmodel. Er worden
door het model poses van verschillende duur aangenomen. In die tijd,
die van 5 tot 30 minuten varieert,
kunnen de cursisten in materialen
naar keuze een meer of minder uitgewerkte schets tekenen of schilderen. Per blok van tien lessen ‘Modeltekenen’ worden er twee door een
docent begeleid.
Voor donderdagmorgen en -middag

staan ‘Diverse technieken’ geprogrammeerd. De docenten bepalen
in welke techniek zal worden gewerkt en wat het onderwerp zal zijn.
Ook op vrijdagavond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Die cursus
heet ‘Vrije technieken’, waarbij de
cursist zelf bepaalt welke techniek
hij gebruikt en wat het onderwerp
zal zijn. Beginnend op zaterdag 13
september wordt er een serie van
vijf lessen gegeven in het schilderen
van een gelijkend portret in olieverf
volgens de ‘Rembrandttechniek’,
het opbouwen van een schilderij in
dunne lagen. Een techniek die Van
Eijck en Rembrandt tot in de perfectie beheersten. Deelname aan de
workshop van vijf lessen kost 45 euro. Men kan bij de docente een cursusboek aanschaffen tegen een vergoeding van 8 euro. Voor deelname
aan deze workshop kunt u contact
opnemen met Frank de Leeuw.
Informatie
U kunt nadere informatie verkrijgen

op www.AtelierdeKrommeMijdrecht.
nl over het AKM en de specifieke
cursussen. Aangezien de cursuscoördinator op dit moment moeilijk bereikbaar is, wordt u verzocht
om voor inschrijvingen of nadere informatie contact op te nemen met
Frank de Leeuw, voorzitter van het
AKM. Dat kan per e-mail,
frank.d.deleeuw@ planet.nl, of via
telefoonnummer 06 2393 6555.
Ook als u model zou willen staan,
kunt u bij hem terecht voor nadere informatie. Om een indruk te krijgen van hetgeen men bij het AKM
presteert, kunt u een bezoek brengen aan het Gezondheidscentrum
aan de Hoofdweg in Mijdrecht,
waar een permanente expositie is
ingericht. Tot 19 september hangen
er schilderijen van docenten en gevorderde leden. Na die datum worden er in de herfstexpositie werken
van leden en cursisten geëxposeerd,
die zijn gemaakt binnen het thema
‘De Elementen’, waarbij water, vuur,
lucht en aarde een rol spelen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

niet gemeld. -Om 15.30 uur
geen taxi -om 16.00 uur geen
taxi -om 16.30 uur geen taxi om 17.00 uur geen taxi. Eindelijk om 17.30 uur een taxi. Na
twee uur wachten. (Schande)
Lust je nog peultjes. Niet zeuren. Wat bedoel u. Nee, niet
zeuren. Nee! Nee! Niet klagen.
Natuurlijk wel een klacht indienen. Zijn ze helemaal bedonderd. Ja! Ja! Zo
ga je niet met bejaarden en gehandicapte klanten om. Connexxion stelt hoge eisen en straft als
je er niet direct klaar staat achter de deur, door
wat voor omstandigheden ook, door soms weg
te rijden. (Wat staat er tegenover als zij het fout
doen. Welke sancties?) Schandelijk. Dit is geen
incident. Wat moet je hiermee doen? Je moet
een klacht indienen. Bij wie? Bij Connexxion zegt
de gemeente. (Dit is de eerste drempel want de
gemeente wil geen klachten). Wachten op antwoord. (Hoelang?)

Ja! Ja!
Connexxion
Ik klaag niet. Ik klaag helemaal niet. Dit is geen
gezeur. Ik stel iets vast. Een getuigenverklaring.
Over Connexxion dat het regiovervoer van de gemeente De Ronde Venen verzorgt. Een geweldige
blunder die je als ‘goed’ vervoerbedrijf niet kunt
maken. Ja! Ja! Connexxion stelt hoge eisen aan
zijn klanten, maar die klanten mogen ook service
verwachten van Connexxion, toch? Eerst even de
Connexxion-regels voorzover ik ze heb meegekregen. Het zijn strenge regels die Con’ex heeft
gesteld aan de gebruikers. De belangrijkste zijn Bel een dag van tevoren – Spreek een tijd af van
afhalen van huis en een van afhalen van het bezoekadres – Zorg dat je een kwartier voor die tijd
beschikbaar bent – Je wordt geacht klaar te zitten/te staan. (Nog net niet voor de deur in de
kou en de regen staan. ) Het is lullig maar er zijn
chauffeurs bij die wegrijden als je twee minuten
nodig hebt om naar buiten te komen. Ja! Ja! Houd
rekening met vertraging. Ja! Ja! Connexxion heeft
ook verplichtingen. Ze haalt je op tijd op, met een
speling van een kwartier voor en na de aanmeldingstijd (erg veel, maar goed. Veel denkwerk
voor de klant) en haalt je op tijd van je bezoekadres met dezelfde speling (nogmaals, erg veel .
Als je vanaf het bezoekadres belt dan duurt het
maximaal een uur voor ze komen. Bij mij duurde
het in 50% van de gevallen veel langer, zelfs tot
meer dan een half uur extra, maar goed, voor die
enkele keer niet geklaagd/gezeurd. Toch? Gewoon ‘blij’ zijn dat ze nog kwamen. Ja! Ja! Goed.
Verder. De getuige. Die moet voor een afspraak
naar het ziekenhuis!!! (dat is bekend bij Con’ex )
in Alphen a.d. Rijn. (Dag ervoor gebeld. ) Een ritje van minder dan een half uur. Hij moet er om
14.30 uur zijn en zou om 15.30 uur weer worden
opgehaald. Taxi besteld om 13.45 ruim van te voren. -13.30 uur present. Om die tijd geen taxi. Om
14.00 uur geen taxi, om 14.10 geen taxi. Eindelijk om 14.16 de taxi. (Te laat. Veel te laat. Schande!) Gevolg “te laat in het ziekenhuis” (het was
geen feestje ), maar de artsen hebben gelukkig
op hem gewacht en geholpen. (aardig!! ).
Voor half vier weer beneden. Taxi had zich nog

Niet tevreden met het antwoord? Dan weer een
brief naar de gemeente. Weer wachten op antwoord? Ja! Ja! Dat kan allemaal even duren. Dan
is de fut van de klager er wel uit. Dat noemen ze
ontmoedigingsbeleid. Ja! Ja! Wat moet er veranderen? Er moeten sancties komen. Als bijvoorbeeld een winkel een verkeerd product levert dan
dient dat teruggenomen of vergoed te worden. Ik
vind dat als Connexxion niet aan zijn verplichtingen voldoet de klant niet moet betalen. (Ook de
gemeente niet). (Dat zou helpen). Dat gebeurt bij
de spoorwegen toch ook. Alleen klagen bij Connexxion helpt natuurlijk niet. Er moet meteen een
kopie naar de gemeente, anders is die niet op de
hoogte van de klacht. Alle missers van Connexxion moeten direct gemeld worden bij de gemeente, daar zou de gemeente een soort standaard
klachtenkaart voor beschikbaar moeten hebben.
Die klachten zouden geregistreerd moeten worden, zodat de deugdelijkheid van het systeem ook
bij de WMO-raad van de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bekend kan zijn en
zij de gemeente kan adviseren over dat probleem
(dat is de taak die ze van de gemeente heeft gekregen). Zoals de zaak nu wordt behandeld komt
niemand van de bestuurders inclusief de Raad en
WMO-raad er echt achter hoe vaak Connexxion
wel de fout in gaat. Ja! Ja! Ik vrees ook echt dat
het niet de bedoeling is om dat allemaal te weten.
John B. Grootegoed

Steunbetuiging en oproep
aan Jaap van Oostendorp
Met veel belangstelling heb ik uw ingezonden
brief in de Nieuwe Meerbode van week 34 gelezen.
Doordat u zichzelf met naam en adressering bekend maakt wil ik u via de Nieuwe Meerbode
steun betuigen, maar u geeft mij ook de kans u
te wijzen op een andere misstand waar u rechtstreeks bij bent betrokken.
Ik wil met de steunbetuiging beginnen. Terecht
stelt u de handhaving van rechtsregels in ons
plassengebied aan de orde. Het gebied Vinkeveense Plassen is verworden tot een groot volkstuincomplex. Volgens mij was dat niet de bedoeling, maar is dit door het constant oprekken en
niet controleren van te handhaven regels veroorzaakt. De huidige situatie heeft enige charme en
de plaatselijke middenstand enerzijds en de recreanten anderzijds zullen het niet erg vinden. U
stelt m.i. terecht vast, dat er totaal niet wordt gehandhaafd en dat dit bovendien ook van toepassing is op het snelvaren.
Het recreatieschap zonder meer in de beklaagdenbank zetten is m.i. onjuist. Nergens in Nederland vindt u met name aan de zandeilanden
mooiere aanlegplaatsen. Er is een goed beheer en
aanleggen door recreanten kost niets, overigens
met een paar voorwaarden, die dan ook weer niet
worden gecontroleerd. Het is dus niet alles kommer en kwel.
Mijn oproep
Het zit u allemaal heel hoog, u vecht en correspondeert immers al 20 jaar met het Recreatieschap en de gemeente. U strijdt daarmee niet alleen voor een mooi en rustig plassengebied maar
ook, zo ik heb begrepen, uit eigen belang.
40 Jaar geleden heb ik mijn vrouw leren kennen
in het gebied waar u nu woonachtig bent.
Haar ouders hebben jarenlang gekampeerd met
nog 2 andere bevriende families op de Goede
Vangst eilanden 1 en 2. In de zomer werd de tent
opgebouwd en in de winter werden met goedvinden van de toenmalige beheerder de kampeerspullen in de Zwarte Schuur opgeborgen. In die
tijd was er constante vrees dat de plaatselijke milieulobby tezamen met Natuurmonumenten het

kamperen op deze strook van de Vinkeveense
Plassen onmogelijk zou maken. Die lobby werd
naar mijn oordeel in die tijd niet gesteund door
de toenmalige eigenaar van uw huis, de heer de
Vries. Een maand geleden heb ik rondgeneusd op
het eiland. Er zijn nog een paar aanlegplaatsen
voor boten. Het gebied van eiland 1 en 2 is wildernis. De lobby heeft het na 40 jaar dus toch voor elkaar gekregen.
Ik vind dat heel erg. 40 Jaar geleden gingen natuur en recreatie ter plaatse perfect met elkaar
om.
En nu is het nog erger geworden en daar spreek
ik u op aan. U heeft er kennelijk voor gezorgd dat
het mooiste vaarslootje grenzend aan de Botshol is afgesloten. Mijn bronnen meldden dat u in
ruil voor een stukje overpad over uw terrein van
het Recreatieschap hebt gedaan gekregen dat
ons slootje met twee balken is afgesloten. Inmiddels is een balk weggehaald, naar ik heb begrepen vanwege herhaaldelijke sabotage. De balk bij
uw woning ligt er nog. U ontneemt heel veel Vinkeveners de mogelijkheid om een keer achterom
te varen bij de Botshol. Waterplanten en diepte
ontmoedigden dit varen ter plaatse al, maar een
bootje met geringe diepgang kon daar varen, zij
het met een sukkelgangetje. De bruggen die voor
het wandelpad zijn aangelegd zijn op voldoende
hoogte gemaakt om dit varen mogelijk te maken.
Volgens mij is het afsluiten van de sloot onrechtmatig en heeft u handig gebruik gemaakt van
de situatie. En zo bent u dus druk met klagen en
brieven schrijven maar vergeet u uw eigen belang
ook niet. Dat is toegestaan, maar ik wil toch een
beroep op u doen de sloot weer openbaar vaarterrein te maken en het Recreatieschap te vragen
de balk te verwijderen.
Tot slot wil ik u melden, dat ik niet alles dubbel
heb geverifieerd. Ik kan het dus best mis hebben,
maar dat geeft u de mogelijkheid middels een
antwoord mijn klacht te ontzenuwen en dan ook
de bron van de geruchten weg te nemen.
Met vriendelijke groet,
Jos van Wijk Baambrugse Zuwe 93
3645 AC Vinkeveen

Bromfietser gewond
Wilnis - Een 59-jarige bromfietser uit Delft is bij een ongeval
gewond geraakt.
Op zondag 24 augustus om-

streeks 14.00 uur reed hij over
de Amstelkade. Op een gegeven
moment raakte hij met zijn voorwiel naast de weg. Bij het terug-

sturen kwam hij ten val. De Delftenaar werd met onbekend letsel
met de ambulance vervoerd naar
het ziekenhuis.

Hoera! De scholen zijn
weer begonnen!
Graag zou ik u willen vragen om aandacht
te besteden aan de volgende gevaarlijke
verkeerssituatie in Wilnis: Elke dag breng ik
mijn zoontje naar de Koningin Julianaschool in
Wilnis. We wonen aan de van Damlaan, dus we
moeten maar een klein stukje over een drukke
weg, namelijk de Pieter Joostenlaan….
Eind mei fietste ik met mijn zoon van 4 jaar achterop
naar school. Ik zag vanuit de Voogtlaan een groene
Saab aan komen scheuren. De bestuurster reed
veel harder dan de toegestane 30 km en zat druk
(niet handsfree) te bellen. Ik dacht bij mezelf: “zal
mevrouw wel stoppen?”. Ik begon al af te remmen.
En nee hoor, ze reed door...Ik sprong al slingerend
van mijn fiets. Ik gebaarde dat ze niet moest bellen.
Vervolgens kwam er een scheldkanonnade en
een aantal minder vriendelijke handgebaren en
ze reed door. Mij achterlatend met een vreselijk
geschrokken kind en ikzelf met bibberende
benen en een hartslag van 100... Ter hoogte van
de Enschedeweg stond mevrouw in de rij om af te
kunnen slaan. Ik fietste het fietspad richting dorp
op. Maar mevrouw zag mij weer en ja hoor, er
volgde weer een hoop gebaren. Ik heb maar niet
gereageerd. Thuisgekomen heb ik de politie gebeld.
Ik kreeg het bureau in Utrecht. Zij namen alles op
en er werd beloofd dat er binnen een week werd
teruggebeld. Na een week of vier was ik nog niet
teruggebeld en ben ik maar naar het politiebureau
in Mijdrecht gegaan. Excuus, nou prima. Maar
mijn vraag was eigenlijk of ik nou echt fout was,
of ik geen voorrang had. Daar konden ze me geen
antwoord op geven. Ze dachten dat ik wel voorrang
had, maar als ik het zeker wilde weten moest ik
maar een rijschool bellen!
Vanuit de Voogtlaan, wat een 30km-weg is, kom
je over een drempel (vroeger stonden er alleen
haaientanden). Wie heeft er nu voorrang? Voorrang
neem je natuurlijk niet, maar het is wel fijn als het
duidelijk is wie er door mag rijden en wie er moet
stoppen.
Vandaag fiets ik op de eerste schooldag naar school,
met mijn zoontje naast me op zijn eigen fiets met
knaloranje vlag (voor de veiligheid). En ja hoor, er
komt een meneer in een grote jeep aangescheurd
vanuit de Voogtlaan. Wij hadden al zo’n angstig
voorgevoel. Voor ik het wist trapte zoonlief op zijn
rem. Hij koos eieren voor zijn geld en reed richting

linkerweghelft. Na een hachelijk moment had ik
mijn zoontje weer naast me. Gelukkig was er geen
tegenligger en bleef achterop komend verkeer
achter ons. Ik gebaarde de meneer in jeep iets
rustiger te rijden. Hij keek vrij onnozel terug.
Mijn zoon zei: ”Mamma, ik dacht dat die meneer zo
over ons heen zou rijden...”. Wederom vervolgden
wij onze weg met knikkende knieën en een
bonzend hard.
Het zou kunnen dat de glasbak op de hoek van de
kruising het zicht ontneemt of enigszins belemmerd.
Een reden te meer om rustig naar deze kruising te
rijden zou ik zeggen!
Mijn zoon heeft hard geoefend om zelf veilig in het
verkeer te kunnen fietsen. Hij doet het prima, maar
de moed zakt hem zo wel in de schoenen. Misschien
zouden de automobilisten die zo onbesuisd op een
kruispunt afscheuren zich eens kunnen indenken
hoe groot een dergelijke auto wel is! Zeker als je
5 bent en ál wel in groep 2 zit, je bent groot! Maar
niet als zo’n grote jeep op je af komt...
Mensen, alstublieft! Denk om de kinderen op
weg naar school! Zij doen vaak hun uiterste best,
probeert ú dit dan OOK!
Een vraag richting politie en/of gemeente: doe iets
aan deze kruising. Haal die glasbak weg. Zorg dat
er meer afgeremd gaat worden voor de kruising.
De Voogtlaan is een lange rechte weg/racebaan.
Ook de Joostenlaan is een lekkere rechte weg met
twee verkeersremmende maatregelen vlak voor de
bocht waar de Veenweg er op komt. Maak er ook
een verder op! De vluchtheuvel geeft gevaarlijke
situaties. Als je er fietst met je kind nemen sommige
automobilisten gewoon de andere kant van de
vluchtheuvel. Of je wordt zo vreselijk opgeduwd
dat je er bang van wordt….
Wij zijn niet de eerste die van hun sokken gereden
worden. Mijn vraag is: kunt u deze noodkreet/
oproep plaatsen in uw krant. Het mag ingekort/
aangepast worden. Geen probleem, maar ik ben er
tamelijk van geschrokken. Leuk joh, dat spandoek
een paar meter verder op…. Let op! De scholen zijn
weer begonnen.
Ja, en?
Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
J. Vis en Koen Vis

De Olympische Spelen
zijn gestart in ChiNes
Nes aan de Amstel - Terwijl in
Beijing de Nederlandse sporters
om de medailles streden hielden
de kinderen van basisschool ’De
Zwaluw’ in Nes aan de Amstel
hun eigen Olympische Spelen.
Donderdag 21 augustus werd onder grote belangstelling het Olympisch vuur aangestoken, in zes talen de Olympische eed (“wij beloven dat wij ons tijdens deze Olympische spelen in ChiNes eerlijk en

sportief zullen gedragen”) door
leerlingen uitgesproken en werden
er duiven losgelaten.
Nadat Hans de Bie, o.a. bestuurslid
van het Olympisch Stadion, de Spelen officieel voor geopend verklaarde, kon het grootse festijn beginnen.
Twee dagen lang sportten de Nesser atleten om het goud, zilver en
brons. Voor dit evenement was de
school omgebouwd tot Olympisch
dorp waar de atleten ’s avonds een
Chinees buffet kregen aangeboden.

Is uw huisdier
zoek?

Na een waterpolo clinic in het Amstelbad en een disco in het dorpshuis gingen alle atleten naar bed…
in de school, waar de klaslokalen inmiddels als slaapzalen waren ingericht! Na een korte nacht werd vrijdag de dag begonnen met een Taichi sessie op het schoolplein, onder
leiding van taichi lerares Cora van
Geel.
De twee dagen werden afgesloten
met een spetterend percussieoptreden waarbij alle kinderen enthousiast o.l.v. de groep EmmerNemmer
m.b.v. 120 emmers en trommelstokken de Olympische Spelen in ChiNes uittrommelden!
Daarna keerde de rust weer terug in
Nes aan de Amstel…

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Amstelhoek, omgeving Amstelkade, 2 katers: Cathy: cypers
, zwart/grijs, op voorhoofd witte haartjes, 4 witte pootjes,
rechter oog zwart omlijnd, witte bef, helft snuitje wit.
Leeftijd 2jr. Pim: geheel rood, heeft slecht gebit, vrij groot.
Leeftijd 6 jr.
- Mijdrecht, omgeving Fluitenkruid Vinkeveen, omgeving
Herenweg. Noorse Boskat. Chipnummer 528210000637265.
Roepnaam Nora 3 jaar oud, eet alleen droge brokjes.
Gevonden:
- Wilnis, omgeving Veenweg. Lapjes Poes ( Tel 06-17515173 ).
Mijdrecht, omgeving Industrieweg. Kater. Kleurstelling zwart
met wit, witte streep vanaf buik tot de borst, witte voetjes
witte bef. ( 06-17515173)
- Wilnis, omgeving Burg Voogtlaan. Poes E.K.H.
Kleurstelling Zwart. ( 06- 17515173 ).
- Uithoorn, omgeving Nic. Beetslaan, Poes, schildpad, zwerft
door de buurt. Is ong. 6 maanden oud.
- Vinkeveen, omgeving Achterveld, Poes, EKH zwart/wit., heeft
halsbandje om. Roepnaam Dushi. 2 Jaar oud.
- Mijdrecht, omgeving Vinkenkade bij A2. Hond , bruine Teckel,
met zwart halsbandje. Tijdelijk bij vinder. Informatie bij
Dierenbescherming Uithoorn.
- Uithoorn, omg. B. Padmosweg, Katertje, zwart met wit befje,
tenger postuur, 06-17515123
- Mijdrecht, omg. Parel, kat, EKH, rood-wit, mager.
- Uithoorn, omgeving Zijdelwaardplein, Poes, cypers,
kleurstelling grijs/zwart
- Mijdrecht, omgeving Viergang. Kat E.K.H. Kleurstelling
Rood met iets wit ( Tel: 06-17515123 ).
- Uithoorn, omgeving Kaag. Kater E.K.H. Kleurstelling Rood
met witte bef, buik en witte voetjes. (Asiel Amstelveen ).
Gesignaleerd:
- Mijdrecht, omg. Stadhouderlaan, zwarte EKH kat/poes met
wit masker.

GEEN
KRANT

ONTVANGEN?

0297

581698
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Wie doet er mee
aan een uniek onderzoek?
Vinkeveen- Krista Aarts-Somberg heeft in het kader van
haar afronding van Mind-Body-Coachopleiding bij de Roy
Martina Experience 2 unieke
bewegingsseries ontworpen.
Deze dienen ter ondersteuning of ter stimulans op weg
naar een beter fysiek, mentaal
en emotioneel evenwicht.

Het Fruitpaleis nu ook
in winkelcentrum
Zuiderwaard
Vinkeveen - De open groente- en
fruitzaak naast keurslager Bader
in winkelcentrum Zuiderwaard
heeft sinds vier weken een nieuwe eigenaar.
Twee broers hebben het verkooppunt van de voormalige eigenaar
overgenomen. Dat was Sander Jan
Peer die het slechts anderhalf jaar
heeft volgehouden. De nieuwe eigenaren hopen die tijd verre te overtreffen met een vers en ruim aanbod aan producten, waarvan 10 tot
15 procent biologisch geteeld. Overigens hebben de broers inmiddels
plaatselijke bekendheid in Wilnis,
waar zij sinds 2006 een goedlopende groente- en fruitwinkel, eveneens onder de naam ‘Het Fruitpaleis’, in de Dorpsstraat exploiteren.
Die hebben zij destijds overgenomen van Moch, Ook in Wilnis is er
een mooi aanbod aan (verse) producten, zelfs met levensmiddelen.
Hier zwaait Habib de scepter en hij
doet het in de ogen van zijn klanten erg goed. Hetzelfde assortiment
zal nu de schappen van de verkoopvestiging in Vinkeveen gaan sieren.
Daar zal de broer van Habib, Mustapha – beter bekend als ‘Moes’ –
samen met hun jongere broer Ouahib en medewerkster Jenny uit
Wilnis de zaak gaan runnen. En hij
heeft daarvoor allerlei interessante

plannen klaar liggen. Zo zal het toch
al aantrekkelijke assortiment groenten en fruit verder worden uitgebreid met een keur aan Middellandse Zee producten, waaronder ook
(voor een deel biologische) levensmiddelen. Er is een keur aan overheerlijke salades, diverse voorbewerkte en schoongemaakte groenten en aardappelen.
Binnenkort zullen ook kant-en-klaar
maaltijden die in de eigen keuken
worden bereid, in de vitrine worden
gepresenteerd. De broers, die Marokkaanse voorouders hebben maar
al jarenlang als hardwerkende Nederlanders van zich doen spreken,
willen hun culturele achtergrond
(deels) vertalen in een multiculinair
aanbod. Dat kan interessant worden
als hier op korte termijn ook typisch
Middellandse Zee producten verkrijgbaar zullen zijn.
Airco
“Hoewel we de naam inmiddels wel
veranderd hebben, zijn we nog niet
klaar. Het is voor sommige producten nog te warm onder het platte dak. Dus gaan we over een paar
weken nog wat intern verbouwen
en een airco installeren. Voor nood
staat er nu een ventilator maar die
redt het natuurlijk niet”, legt Moes
uit. “Verder willen wij het culturele
aspect wat verder uitdragen. Zoals

bij het Suikerfeest na de Ramadan,
waarbij we onze klanten willen laten
kennismaken met lekkernijen die bij
dat feest horen. Als men dat op prijs
stelt natuurlijk. Niets moet, maar alles mag. Met zulke acties trachten
wij ons te onderscheiden van anderen.” Moes heeft nog wel meer plannen voor verdere aanvulling en uitbreiding van het assortiment.
Ook wil hij te zijner tijd de naam
van de winkel nog aanpassen. “Dat
zit allemaal in het vat en dat verzuurt niet volgens een Nederlands
spreekwoord. Wij zijn pas vier weken bezig op deze locatie en willen
eerst voor een vaste basis zorgen.”
Aldus Moes die elke dag hoogstpersoonlijk zijn producten vers inkoopt
bij de leveranciers. Langs deze weg
wil hij mede namens zijn vrouw Soumaya al die klanten bedanken die
hen kaarten en geschenken hebben
gestuurd bij de geboorte van hun
zoon Safouane.
Ongetwijfeld zullen we in de nabije
toekomst nog meer van deze creatieve groenten- en fruitspecialist
horen.
Het Fruitpaleis in winkelcentrum
Zuiderwaard kan in dat licht gezien
worden als een aanwinst voor de
winkelende consument. Het winkelpersoneel is zeer klantvriendelijk en
servicegericht.

De ‘My Body Magic©’ oefeningen stimuleren de 14 verschillende meridianen in ons lichaam
en de energiecentra/chakra’s die
zich op verschillende plekken in
ons lichaam bevinden. De les bestaat uit het aanleren van de oefenseries, de uitleg van de verschillende energiesystemen, specifieke aandacht voor een chakra
en een lange ontspanningsoefening. Ook krijgt de ademhaling
specifieke aandacht.
Krista heeft 2 groepen nodig van

minstens 10 deelnemers Groep I
krijgt 10 weken tegen een geringe vergoeding één les per week
en de vraag om tenminste 5x per
week deze oefeningen, die 10-15
minuten per dag kosten, te doen.
Iedereen ontvangt een beschrijving van de oefenseries ‘My Body Magic©’ voor thuis. Ook krijgen zij een vragenlijst in de vorm
van een klein dagboekje, zodat zij
hun lichamelijk en geestelijk welbevinden kunnen bijhouden.
Groep II doet alleen de allereerste
keer mee en krijgt het dagboekje met de vragenlijsten en doet
in deze periode evenveel aan lichaamsbeweging als daarvoor.
Na 10 weken bestaat er de mogelijkheid voor Groep II om ook een
cursus ‘My Body Magic©’ te volgen.
Er is geen leeftijdsgrens en de oefeningen kunnen door iedereen
worden uitgevoerd.

Krista heeft als de basis de Academie voor Lichamelijk Opvoeding en heeft zich daarna gespecialiseerd in dans, aerobics. yoga, ademhaling, ontspanning,
meditatie, Bewegen voor Ouderen, zwangerschapsgymnastiek
en Personal Training. Ook invloeden van de kinesiologie, methode
Feldenkrais en de Alexandertechniek vinden hun weg in ‘My Body Magic©’.
Zij heeft naast haar groepslessen een Body and Mind-Coachpraktijk en legt zich naast Personal Fitnesstraining tegenwoordig
ook toe op het mentaal en emotioneel coachen.
Op donderdagochtend heeft zij
twee groepen ‘New Body Fit’ 40+
en 55+; in de 40+ groep zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Voor meer info: zie advertentie
elders in deze krant.

Dorpshuis de Boei in Vinkeveen

Komst Cultuurhuis geen
invloed op de exploitatie
Toneelcursussen voor kinderen
van de dorpshuizen

De Ronde Venen - De scholen
zijn weer begonnen! En u bent vast
op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kind(eren). Al
eens aan toneel gedacht?
In september starten er in
Mijdrecht en Wilnis nieuwe toneelcursussen voor kinderen. De
lessen worden gegeven door Astrid Millenaar van De Speltuin. Bij
alle cursussen van De Speltuin is
veel ruimte voor eigen inbreng. Er
wordt niet toegewerkt naar een
uitvoering; het plezier in het samen
toneel maken staat voorop! SpelToneel is voor kinderen van 4 tot
7 jaar. Hier wordt vooral gespeeld
met muziek, verhalen en doen-alsof-spelletjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd hun eigen fantasie te ontwikkelen.
FantasieToneel is voor de 7- tot
10-jarigen een ontdekkingstocht
naar wat toneelspelen is en hoe
je daarin leuk kunt samen spelen
met anderen. De kinderen leren
veel zelf te verzinnen en te doen.

Er wordt niet naar een uitvoering
toegewerkt, de kinderen hoeven
dus geen teksten en rollen uit hun
hoofd te leren.

Uitdaging
Voor de 11- tot 14-jarigen biedt
het ImprovisatieToneel veel uitdaging. Middels leuke toneeloefeningen leren de tieners gebruik te
maken van hun stem, mimiek en
energie. Bij het spelen van de korte toneelstukjes mogen ze veel zelf
bedenken.
Het improviseren wordt stapsgewijs geleerd. Er is een aantal spelregels waardoor spelers goed op
elkaar leren reageren en meer
spelplezier krijgen. Iedere keer
is het weer anders, ImprovisatieToneel is nooit saai! Deze cursus
wordt aangeboden via Stichting
De Baat. Nieuw dit jaar is de toneelclub Durven & Doen. Deze is
speciaal bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar die
(soms) verlegen, faalangstig en/

of teruggetrokken zijn. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite
hebben met taal of het lastig vinden om zichzelf te uiten. Op school
vinden ze het vaak moeilijk om iets
te presenteren of om in het middelpunt van de belangstelling te
staan. Onzekere kinderen hebben
meer tijd nodig om zich te (leren)
uiten en hun fantasie en eigenheid
te gebruiken. Daarom is hier nu
een aparte toneelclub voor. Bij de
toneelclub Durven & Doen krijgen
de kinderen veel individuele aandacht. In een kleine, veilige groep
kan er naar hartelust worden gespeeld en geëxperimenteerd. Er
wordt niet naar een uitvoering toegewerkt. Het belangrijkste is dat ze
plezier hebben in het spel op dat
moment en meer “durf” ontwikkelen. Interesse? Kijk dan op de website www.despeltuin.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Millenaar, tel. 0297-285520 of via
e-mail: astrid@despeltuin.nl

Drukke en gezellige Open
Dag bij Stichting ‘Paraplu’
Wilnis - De traditionele jaarlijkse
Open Dag van de Stichting ‘Paraplu’ was afgelopen zaterdag
erg druk bezocht, maar vooral
ook heel gezellig.
De Open Dag wordt jaarlijks georganiseerd om het publiek in de gelegenheid te stellen zich te laten informeren over de cursussen, activiteiten en dagtochten die in het nieuwe seizoen georganiseerd worden.
Alle docenten en spelleiders zijn
aanwezig met informatiemateriaal
van de cursus en de activiteit die zij
begeleiden.
Dat de Stichting ‘Paraplu’ in de gemeente De Ronde Venen een gevestigde en populaire instelling is,
bleek afgelopen zaterdag door de
grote toeloop en de gezellige ambiance. Erg veel (toekomstige) cur-

sisten lieten zich informeren en inschrijven voor een door hen uitgekozen cursus of activiteit. Tenminste
honderd nieuwe deelnemers meldden zich concreet aan, vele anderen
lieten zich informeren om mogelijk
op een later tijdstip het inschrijfformulier in te leveren.
Met name de computer-cursussen
en de cursussen digitale foto’s bewerken bleken erg populair, maar
ook alle creatieve cursussen zoals tekenen, schilderen, aquarelleren, acrylschilderen en de nieuwe
cursus met gemengde technieken,
mochten zich in een grote belangstelling verheugen.
Helemaal nieuw en daarom wellicht nog wat aarzelend benaderd
is de cursus “Spreken in het openbaar”, welke met name geschikt is
voor (nieuwe) bestuursleden van al-

le mogelijke verenigingen, die zich
willen scholen in het schrijven van
een artikel of verslag en het houden
van een spreekbeurt. Ook nieuw,
maar al wel vol belangstelling, zijn
een aantal meditatie cursussen, en
de cursus Meditatie tekenen en
werken met Tarot kaarten.
De diverse taalcursussen konden
zich weer als vanouds verzekerd
weten van voldoende deelnemers,
met uitzondering van de Engelse
cursussen, die nog wel wat deelnemers kunnen gebruiken.
Al met al bleek het bestuur van de
Stichting ‘Paraplu’ tevreden te zijn
over de belangstelling en de aanmeldingen tijdens de Open Dag,
hoewel voor een aantal cursussen
nog wel propaganda noodzakelijk
is.

De Ronde Venen - De komst van
een Cultuurhuis in Mijdrecht
heeft geen invloed op de exploitatie van de dorpshuizen De Boei
en de Willisstee.

naast is de Willisstee hoofdzakelijk
een sportaccommodatie en op dit
moment niet geschikt om de instellingen te huisvesten die nu van het
Prinsenhuis gebruik maken.

Tot die slotsom komt het college van
B en W, mede op basis van onderzoeken die zijn verricht door het bureau Hospitality Consultants. Het
bureau heeft onder andere de financiële positie van de Willisstee tegen het licht gehouden en de horecafunctie van De Boei onderzocht.
B en W komen tot de slotsom dat
de realisatie van een cultuurhuis in
Mijdrecht de exploitatie van De Boei
en de Willisstee niet zal bijten omdat een Cultuurhuis een andere opzet heeft dan de dorpshuizen.

Onderzoek
Uit het onderzoek van Hospitality Consultants (HC) naar de financiële positie van de Willisstee blijkt
dat het (negatieve) exploitatieresultaat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt
door energiekosten en kapitaallasten. HC concludeert dat de bezetting van het sportgedeelte en de
grote culturele zaal weliswaar goed
is, maar dat de bezetting van de
overige ruimten slecht is. Dit wordt
veroorzaakt door het ruime aanbod
aan accommodaties in Wilnis.

Het Cultuurhuis in Mijdrecht zal een
aantal vaste huurders krijgen waarvan de meeste momenteel zijn gehuisvest in het Prinsenshuis. Het zijn
allemaal instellingen die hun activiteiten hebben in Mijdrecht. Daar-

Het exploitatieresultaat van de Willisstee wordt als onvoldoende gezien in vergelijking met andere sociaal-culturele accommodaties met
een horecavoorziening die wordt
verpacht. HC adviseert echter de

Dorpshuis Willisstee in Wilnis

beheervorm van de Willisstee niet
te veranderen en ziet ook privatisering niet als een oplossing. Wel acht
Hospitality Consultants het verstandig nog eens grondig naar dekking
van de kapitaalslasten te kijken en
een analyse te maken van het energieverbruik.
Ook heeft HC onderzoek gedaan
naar de horecafunctie van De Boei.
Alhoewel het onderzoeksbureau
concludeert dat de sterke punten van De Boei de afgelopen jaren zijn versterkt, is er een knelpunt
ontstaan door een daling van horeca-inkomsten. De Boei heeft op dit
moment geen volledige horecavergunning. Die zou het dorpshuis wel
kunnen krijgen als het deels wordt
geprivatiseerd. Volgens HC biedt
gedeeltelijke privatisering de beste mogelijkheden om enerzijds een
volledige horecavergunning te krijgen en anderzijds de maatschappelijke functie en de zeggenschap
van de gemeente op het dorpshuis
te behouden.
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Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Hennie Pothuizen wint
vlucht vanuit Duffel
Regio - Zaterdag stond Natour
vlucht nummer drie van de vijf vluchten op het programma, en deze was
vanuit het Belgische Duffel. De duiven werden vanwege slecht weer in
België pas om 12.15 uur gelost met
een WZW wind, draaien naar Noord
West. Dat is op zich niet ongunstig
voor de leden van Rond de Amstel,
en dat bleek later ook wel toen we
de voorlopige uitslag van de afdeling en Rayon zagen. Er waren 496
in concours, en het was Hennie Pothuizen die deze week genadeloos

toesloeg met de eerste prijs in de
vereniging en het Rayon, en een
4e plaats over heel Noord Holland
waar ruim 22.000 duiven meedoen,
en in de club 6 duiven bij de eerste
10 klokt. Een prachtige prestatie, die
hem wel heel dicht bij het Generaal
(algemeen) Kampioenschap brengt.
Ron den Boer uit Uithoorn werd
2e, en Henk Snoek uit De Kwakel
3e. Ook was er nog een Nationale
vlucht vanuit het Franse Ablis, daar
deden 6 leden aan mee, en het was
Piet van Schaik uit Uithoorn die van
Rond de Amstel de eerste duif Klokte. Hier werd Ron den Boer 2e en
Hennie Pothuizen 3e.
Uitslagen
Duffel 496 duiven
17 deelnemers
C. Pothuizen
R. den Boer
H.P. Snoek
W. Könst
W. Wijfje C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
L. v.d. Sluis
Th. Kuilenburg
P. Baas
M. v.d. Hoort
Bosse & Zn
H. Half
R. v.d. Wal

Verweij-Castricum
Th. Vlasman
Ablis 71 duiven-6 deelnemers
P.J. van Schaik
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
J. Koek
Bosse & Zn

Chinese vechtkunsten
in Uithoorn
Uithoorn - Maandag 1 september
a.s. is het zover. In Uithoorn beginnen de lessen chinese vechtkunsten Er gaat 2x per week SANDA en
1x per week WING CHUN gegeven
worden. Deze lessen zullen plaatsvinden in de gymzaal aan de Prinses
Christinalaan 82.
De lessen worden verzorgd door Sifu Wouter Witsel, Rijksgediplomeerd
Leraar Martial Arts sinds ’99.
Maandag 18.30 – 19.45 Sanda
Woensdag 19.30 – 21.00 Sanda
Woensdag 21.00 – 22.00 Wing Chun,
alleen op inschrijving, per 22 oktober.
Sanda
De termen Sanshou en Sanda worden beide gebruikt voor de benaming voor het officiële full-contact
vechten in het Moderne Wushu.
Sanshou is een belangrijk onderdeel van het Wushu op internationale wedstrijden.
Sinds de wereldkampioenschappen
Wushu, gehouden in 1991 te Beijing, China, is de populariteit van het

Sanshou toegenomen en het aantal
beoefenaars ontzettend gegroeid.
De Sanshou-wedstrijden worden
officieel gevochten op een verhoogd
podium oftewel de “Lei Tai”. De Lei
Tai komt voort uit de geschiedenis
van het Wushu toen meesters elkaar
uitdaagden om elkaar te bestrijden
in gevechten waarbij men niet aan
regels gebonden was. Denk hierbij
ook aan de beroemde dakgevechten.
In het Sanshou-gevecht maakt men
gebruik van verscheidene stoot-,
trap-, beenvegen- en werptechnieken, zodat men een “realistisch” gevecht en beeld krijgt van de sport.
Het is een foute gedachte Sanshou
te vergelijken met andere Full-contact sporten, zoals Kickboksen etc.
omdat het Sanshou een heel eigen
strategie heeft.
Het belangrijkste verschil met het
gewone “Kickboxing” is dat er behalve boks- en traptechnieken ook
worpen, clinch-en veegtechnieken
zijn toegestaan.

Wing Chun
Wing Chun (Kung Fu) is een oorlogskunst/vechtsport die tot doel
heeft om je tegenstander zo effectief mogelijk uit te schakelen. Wing
Chun komt uit het Zuiden van China en Grootmeester Yip Man (18931972) heeft het Wing Chun bekend
gemaakt. Onder andere hebben
Bruce Lee en de filmindustrie het
Wing Chun nog bekender gemaakt.
Wing Chun wordt vaak ook op andere manieren geschreven zoals:
Ving Tsun, Wing Tsun, Wing Tchun,
Ving Chun etc.: Wing Chun is effectief om de snelheid waarmee de tegenstander uitgeschakeld wordt.
Verdediging en aanval vinden tegelijkertijd plaats. Met zo min mogelijk kracht wordt zo’n groot mogelijke impact veroorzaakt. Doeltreffend
naar het center van je tegenstander.
En de simpelheid van technieken.
Ben je geïnteresseerd, kom dan
langs op de les of mail naar:
bailongwugong@gmail.com

Mark Weitjens nieuwe
clubkampioen op Golfclub

Wilnis - Afgelopen weekend werden de clubkampioenschappen
strokeplay gespeeld op GC Veldzijde. Geen KLM Open kijken voor
de dames en heren van Veldzijde
dus, maar knokken voor de eeuwige roem op het bord in het clubhuis. Bij de heren was de te kloppen
clubkampioen Bas Butzelaar, die al
11 keer eerder kampioen is geworden. Dit jaar waren er echter een
paar serieuze concurrenten, Berend
’t Hoen en Mark Weitjens. Mark was
al eerder dit jaar clubkampioen geworden bij de jeugd en dus een geduchte tegenstander. Op zaterdag
23 augustus werden de eerste 2
rondes over elk 18 holes gespeeld.
Het had hard geregend in de nacht

en de baan was nat en erg zwaar.
Dat was dan ook te zien in de scores van de meeste deelnemers, die
waren ronduit tegenvallend. Bas,
Berend en Mark wisten echter
toch goede resultaten neer te zetten. Na dag één stonden Bas en Berend bovenaan met 151 slagen, gevolgd door Mark met 1 slag meer.
Zo spannend heeft Veldzijde het in
jaren niet meer gezien. Op de finaledag waren alle ogen dan ook gericht op dit drietal. Mark kwam goed
uit de startblokken door een geweldige 1e ronde van 36 slagen (par).
Bas kon hem nog volgen met 2 slagen achterstand. Berend was helaas
zijn ritme kwijt en moest afhaken bij
deze scores. In de laatste ronde wist

Kent u Club Extra?
Regio - Club Extra is 4 jaar geleden
opgestart binnen de Gemeente De
Ronde Venen, in samenwerking met
de gemeente, de NEBAS, Sport service Midden Nederland en G.V.M’79.
Club Extra is een groep voor kinderen uit het bassisonderwijs, groep
1 t/m 8, die een kleine motorische
achterstand hebben.
Door deze achterstand kunnen zij
op school vaak tijdens de gymlessen niet goed meekomen met hun
leeftijdgenootjes en is het ook moeilijk op een reguliere sportvereniging
een goede aansluiting te vinden.
Aan welke achterstand moeten we
denken? Het kan hoogtevrees zijn,
het kind kan moeilijkheden hebben
met zijn balans, een niet optimale coördinatie van armen en benen, maar
ook faalangst kan een reden zijn om

een kind kennis te laten maken met
Club Extra. Ook kan Club Extra een
goede aanvulling zijn op fysiotherapie. Bij Club Extra wordt er gesport
in een groep waar maximaal 10 kinderen in zitten, er zijn twee leeftijdsgroepen, een groep 4- t/m 6-jarigen en een groep 7- t/m 12-jarigen.
Er wordt gesport in spelvorm en elke week is de les weer anders. Er
wordt begonnen met een blok van 6
lessen om te kijken of Club Extra de
juiste plaats is voor uw kind. Hierna
volgt er een evaluatie en kan Club
Extra worden verlengd met 20 lessen. Indien nodig wordt er gekeken
naar andere mogelijkheden om te
kunnen sporten voor uw kind.
September is de maand waarin aandacht geschonken gaat worden aan

de aangepaste sporten. In het kader
hiervan kunt u open lessen van Club
Extra bezoeken.
Deze zullen op donderdag 18 en
donderdag 25 september, van 17.00
uur tot 18.00 uur, in sporthal De Eendracht aan Eendracht 1, te Mijdrecht
gehouden worden. Neem sportkleding voor uw kind mee, want de kinderen mogen gezellig meedoen met
deze lessen. De lessen worden verzorgd door Gwen Regelink en Willie de Jong.
Voor meer informatie over Club Exra
kunt u bellen met Willie de Jong, tel:
0297-286603, of u kunt het boekje
sport-& bewegingswijzer bij één van
de servicepunten van de gemeente
halen.

AKU C-junioren presteren
goed bij het NK
Regio - In het weekend van 23 en
24 augustus werden in Amsterdam
op de atletiekbaan van organiserende vereniging AAC de nationale C-spelen gehouden. De C-spelen zijn een Nederlands kampioenschap voor junioren C, jongens en
meisje van 13-14 jaar, op alle onderdelen. Ook AKU was vertegenwoordigd met een aantal atleten en de
prestaties logen er niet om!
Githa de Witdt bijvoorbeeld liep op
de 1000m naar een prachtig persoonlijk record van 3.10.62 en een
14e plek. Een plaats dus bij de eerste 15 van Nederland voor dit talent dat afgelopen seizoen al maar
liefst 12 seconden van haar record
afhaalde. Githa kwam ook nog uit
op het hoogspringen waar ze haar

record evenaarde en sprong over
1.55 meter. Wouter Heinrich kwam
dit weekeinde uit op zowel de 1500
meter als de 800 meter. Op de 1500
meter kwam hij na een matige race
uiteindelijk uit op 4.32.75 min, 3 sec
boven zijn persoonlijk record en een
11e plek, maar was verre van tevreden. De dag erna revancheerde
hij zich knap door op de 800 meter met een geweldig eindschot wel
naar een persoonlijk record te snellen van 2.10.03. Dit leverde hem een
12e plaats op. Jeroen Bosschaart
startte ook op de 800 meter en liep
in een prima ingedeelde race ook
naar een mooi persoonlijk record
van 2.30.82. De dag ervoor kwam hij
tot een mooie hoogte bij het hoogspringen; 1.55 meter.

Mark Weitjens zijn score zelfs nog
te verbeteren en kwam hij met een
sublieme 35 binnen, een ronde van
totaal 71 dus, één slag onder Par,
waardoor hij overtuigend de nieuwe
Clubkampioen Strokeplay werd. 2e
werd Bas Butzelaar en 3e uiteindelijk verrassend Guus van de Acker.
Bij de dames was de strijd minstens
zo spannend. De voorrondes waren
reeds een week eerder gespeeld en
het leek erop dat Thea Moen met
een voorsprong van 6 slagen wel
kampioen zou worden. Niets was
minder waar, Yvette Bartlema wist
in de finaleronde deze achterstand
in te halen en zelfs te verbeteren,
waardoor Yvette clubkampioen bij
de dames werd.

Linda van Rossum
Sprint
Linda van Rossum kwam uit op de
sprint en het verspringen. Bij het
verspringen verbeterde ook zij haar
record met een sprong van 4.77 meter. En op de 80 meter sprint plaatste zij zich met een tijd van 10.89sec
knap voor de halve finales! Daarin
werd zij met een tijd van 11.05 helaas uitgeschakeld.
Quinta Duba tot slot nam dit weekend de honeurs waar op de werpnummers. Bij het kogelstoten kwam
zij tot een afstand van 9.78 meter. Een persoonlijk record wat haar
echter niet helemaal tevreden stelde omdat de grens van 10 meter
nog niet geslecht werd. Dit lijkt echter alleen nog maar een kwestie van
tijd.

Tweede biljart in ‘De Hoef’
De Hoef - Na een wel bijzonder
geslaagd eerste seizoen 20072008, worden bij Biljartvereniging
De Hoef de plannen voor het volgende seizoen al weer gesmeed.
Het ledental van de vereniging
was al uitgegroeid tot 30 spelende leden, en inmiddels hebben
zich al diverse nieuwe leden aangemeld.
Om eenieder voldoende mogelijkheden te geven om te spelen,
zullen zij een tweede biljart gaan
aanschaffen.Hierdoor zal de don-

derdagmiddag en donderdagavond het vaste tijdstip blijven om
te biljarten, alleen dan met een
grotere groep. Voor deze optie is
gekozen, omdat zij verwachten
dat dit de gezelligheid ten goede zal komen, in plaats van de
groepen splitsen en een tweede
avond/middag hiervoor te organiseren.
Tevens zou dan ook weer organisatorisch één en ander geregeld
moeten worden. Wat er ook in de
planning zit, is dat er een mogelijkheid komt voor iedereen om ie-

dere zaterdagmiddag vanaf 13.00
tot 18.00 uur vrij te biljarten. Dit
geldt niet alleen voor de spelende
leden, maar voor iedereen staan
de biljarts warm. Ook willen zij iedere maand een zaterdagavond
gaan kaarten met eenieder die
daar zin in heeft. Kortom, er zijn
plannen genoeg.
Op donderdag 4 september wordt
er een ledenvergadering gehouden, en zal het bestuur zijn plannen uit de doeken doen. Iedereen
is hier dan ook van harte welkom.
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Meer dan 10.000 bezoekers
bij eerste EK Van Rijn Racing
Mijdrecht – Met meer dan 10.000
bezoekers en goed weer nam Van
Rijn Racing deel aan het Europees
Kampioenschap op het Eurocircuit in Valkenswaard. Een vol deelnemersveld met meer dan 100 inschrijvingen vanuit diverse Europese landen zou garant staan voor een
spectaculair weekend. Het vele publiek werd getrakteerd op spannende wedstrijden, crashes en mooie
resultaten.
Een Europees weekend begint al
op vrijdag, met inschrijven en een
technische keuring van de auto. Als
dan het administratieve en technische gebeurd is kan men zich opmaken voor de zaterdag. Op zaterdag wordt er begonnen met 2 vrije
trainingen. Met nieuwe banden onder de SEAT Cordoba, begon Dennis van Rijn aan de vrije trainingen.
Deze verliepen erg goed, de juiste set-up was snel gevonden en de
Cordoba stond klaar voor de verplichte kwalificatie. In de kwalificatietraining worden er 3 rondes verreden voor elke coureur. In de 2e en
3e ronde wordt de tijd gemeten en
de beste daarvan bepaalt je startpositie voor de 1e manche. Dit resulteerde voor Van Rijn in een startpositie bij de beste 25. Niet slecht, gezien de onervarenheid met Europese wedstrijden. Het niveau van een
EK wedstrijd ligt beduidend hoger
dan van een nationale.

Manche
De eerste manche, welke ook nog op
zaterdag wordt verreden, kwam Van
Rijn niet goed weg met de start. Niet
genoeg grip was de oorzaak en de
Cordoba bleef iets te lang spinnen
op de startgrid. Ook ondervond de
versnellingsbak wat problemen met
schakelen, dit kostte ook een hoop
tijd. Maar in de eerste bocht was
de aansluiting alweer snel gevonden en op de bumper van een Duitse tegenstander werd de druk er vol
op gezet. In de 3e ronde maakte de
Duitser een foutje en kon Dennis er
voorbij. Helaas kon er maar een 30e
tijd op de klokken worden gezet.
Na de eerste rallyracing dag konden
de monteurs ’s avonds de auto weer
de nodige service geven, ook had
de Cordoba wat schakelproblemen.
Een probleem dat door de monteurs
weer vakkundig werd opgelost.
Voor de zondag stonden de 2e en
3e manche op het programma, gevolgd door eventuele finales. De 2e
manche was de start beter dan de
eerste, de versnellingen deden weer
het juiste werk. Met een hoop duwen trekwerk in de eerste bochten en
een opstopping in de laatste bocht
voor opkomen start/finish zorgde
voor een slechte eerste ronde. Ook
werd de chicane gemist op het rechte stuk, welke je moet nemen vanaf
de tweede ronde, was eigenlijk een
kans op een goede positie verkeken.

Het missen van de chicane zorgde
voor uitsluiting in de 2e manche. Dit
betekende dat de 3e manche een
alles of niets race zou worden.
Aanpassen
Het team besloot om enkele aanpassingen te doen aan de afstelling,
met name de bandenslijtage aan
het linkervoorwiel moest verbeterd
worden. Ook zouden ze hun launchcontrol gaan testen met de start. Dit
werd gedaan en het resultaat was
duidelijk te merken, de start was
goed en de auto lag een stuk beter op het asfalt. De tijd van de eerste manche werd, ondanks een spin
in de eerste ronde, iets verbeterd.
Wachten was op de andere deelnemers die ook nog hun heat zouden
rijden. Ondanks de inspanningen
van het team en de coureur werden
de finales niet bereikt, wel verbeterde het team zijn eigen resultaten.
Met winst aan ervaring geboekt te
hebben kon het team toch weer tevreden naar huis keren om zich op
te gaan maken voor de laatste 2 nationale wedstrijden van dit seizoen.
Ook de supporters en genodigden
van het team hadden zeer genoten
in het weekend, op te maken uit de
enthousiaste reacties.
De volgende wedstrijd is op 21 september, in Maasmechelen bij onze
zuiderburen op het Duivelsbergcircuit.

(Mini)welpendag bij
Korfbalvereniging Atlantis
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag,
30 augustus, is er weer de traditionele welpendag bij Korfbalvereniging Atlantis. Alle kinderen van 4 tot
en met 8 jaar zijn van harte welkom
vanaf 9.30 uur.

Het is altijd een meer dan gezellige
ochtend. En als je korfbal leuk vindt
kan je altijd lid worden van Atlantis.
Als je meer wilt weten van de (mini)
welpendag kan je altijd terecht op

de website www.kvatlantis.nl .
Iedereen is van harte welkom op de
welpendag aanstaande zaterdag bij
Korfbalvereniging Atlantis aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Tot dan!

Er wordt gestart met een feestelijke
kennismaking met de korfbalsport
om kwart voor tien. Korfbal is een
uitstekende sport voor de ontwikkeling van de grove motorische vaardigheden die is gericht op de balvaardigheid binnen het korfbalspel.
Kinderen kunnen op een leuke en
speelse manier kennismaken met
beweging en spel.
Als je komt vinden ze het bij Atlantis
fijn als je dat vertelt via jeugdledenwerving@kvatlantis.nl . Maar je mag
natuurlijk ook gewoon aanstaande zaterdag komen. Zorg wel dat je
gemakkelijk zittende sportkleding
aan hebt. Ze beginnen om kwart
voor tien en stoppen om half twaalf.

De Vinken verjongt verder
Vinkeveen - Het nieuwe veldkorfbalseizoen van De Vinken gaat binnenkort weer van start. De eerste
wedstrijden staan gepland voor zaterdag 6 september. De Vinkeveense korfbalhoofdmacht is voor komend seizoen op drie plaatsen gewijzigd. De Vinken 1 zal het bepaald
niet makkelijk krijgen om het eersteklasserschap opnieuw te behouden.
Aderlating
De Vinkeveense Fortisformatie bestaat komend seizoen uit de volgende speelsters en spelers:
Charita Hazeleger, Melanie Kroon,
Mariska Meulstee (aanvoerster) en
Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogenboom, Peter Koeleman, Peter Kooijman en Ruud Oussoren. Trainercoach is de Amstelveense Siemko Sok. Verzorgster is Ria Kamminga. Het team heeft de Fortisbank als
hoofdsponsor.
Programma:
DATUM:
  6 september
13 september
20 september
27 september
  4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

Jongelingen
Nieuw in het team zijn de uit het
tweede afkomstige Melanie Kroon,
Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren. Deze drie jongelingen hebben de dappere opdracht om het
vertrekkende trio Pascal, Arjan en
Susanne Kroon te vervangen.
En dat is bepaald geen simpele opdracht. De op 22 augustus getrouwde Arjan en Susanne Kroon waren
wekelijks goed voor vele Vinkendoelpunten en ook neef Pascal had
met zijn lengte en jarenlange ervaring, scoringskracht en indrukwekkende rebound een stevige inbreng
in de successen van De Vinken. Het
drietal heeft echter vanwege werk
en studie een punt gezet achter hun
imposante carrière. Jammer voor
het team, maar gelukkig blijven ze
alle drie op de achtergrond nog wel
actief voor de vereniging.
WEDSTRIJD:
De Vinken – HKC (Utrecht)
SDO (Kamerik) – De Vinken
SSS – De Vinken
De Vinken – Sparta (Zwolle)
De Vinken – Victum/IGCN
Telstar – De Vinken
Sparta (Nijkerk) – De Vinken
De Vinken – SDO (Kamerik)

Hoofdtrainer
Met het Amstelveense korfbaldier
Siemko Sok heeft De Vinken voor
het eerst deze eeuw weer een trainer van buitenaf aangetrokken. Aan
Sok de moeilijke opdracht om van
dit jonge team een goed draaiend
achttal te smeden, dat in staat is om
het al enkele jaren zwaar bevochten
eersteklasserschap voor langere tijd
vast te houden.
Dat het niet al te makkelijk zal worden blijkt wel uit de poule-indeling
en het programma voor de eerste
helft van de veldcompetitie. Nu is
voorspellen in de sport gelukkig een
bijzonder hachelijke zaak en met elke nieuwe ronde zijn er voor iedereen nieuwe kansen. Aan het enthousiasme en de inzet zal het in ieder geval niet liggen. In de voorbereidingsperiode en tijdens de oefencampagne werd in ieder geval duidelijk dat men er vol voor gaat.
SPORTPARK:
De Molmhoek - Vinkeveen
Mijzijde – Kamerik
Wageningen
De Molmhoek - Vinkeveen
De Molmhoek - Vinkeveen
Hoevelaken
Luxool – Nijkerk
De Molmhoek - Vinkeveen

Alle wedstrijden beginnen om 15.30 uur.
Komende zaterdag 30 augustus speelt De Vinken een oefentoernooi bij Korfbalvereniging Juventa in Hardenberg.

Zomerdrive Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 20
augustus jl. speelden 40 paren
verdeeld naar sterkte in drie lijnen hun twaalfde en voorlaatste
zitting van de zomerdrive 2008.
In de “A” lijn met 14 paren werden
Jan Egbers en Ben Remmers eerste met 59,72%. Joop van Delft en
Toon Overwater werden tweede met
56,60%. Een gedeelde derde plaats
was er voor de paren Frans Kaandorp met Lijnie Timmer en Nico vd
Zwaard met Anton Landweer, zij behaalden 54,17%. In de “B” lijn met
12 paren speelden Cobie Bruine de
Bruin met Dick Krug weer een sterke zitting, zij werden eerste met
64,17%. Ook Mees van der Roest, nu

met Janny Gout, werd tweede met
59,58%. De derde plaats ging naar
Lia van Kessel en Thea van Twaalfhoven met 56,25%. De “C“ lijn met
14 paren was de eerste plaats voor
het paar Anton Berkelaar en Gerrie
van Steeg met 63,54%.
De tweede plaats met 61,11% ging
naar Marijcke en Gouke van der Wal
en ook de derde plaats, nog goed
voor 60,07%, ging naar het paar Anneke Houtkamp en Hetty Houtman.
In de persoonlijke competitie steeg
Cobie de Bruine de Bruin van de
tweede naar de eerste plaats met
een gemiddelde van 58,22%. Dit
ging ten koste van Lijnie Timmer die

nu tweede staat met 57,56%. Mees
van der Roest staat nu alleen derde
met 57,36%. Heleen van der Roest
nu vierde met 55,87%. En Luuk Smit
steeg een plaatsje met 55,44%, hij
staat nu vijfde. Maar de strijd is nog
niet gestreden, de verschillen zijn
niet groot, de spanning blijft.
Bent u ook geïnteresseerd in een
avondje bridge, dit kan nog op
woensdagavond 27 augustus, zaal
open vanaf 19.15 uur. De kosten zijn
5,00 euro per paar.
Voor de indeling en informatie is
het prettig als u van te voren belt
met Gerda Schavemaker-Kenter op
0297-567458.

Badmintonvereniging Kwinkslag

Het nieuwe seizoen gaat
weer van start
Vinkeveen - Op donderdag 4 september start Badmintonvereniging
Kwinkslag uit Vinkeveen weer met
het nieuwe speeljaar. Iedereen is
welkom in Sporthal De Boei in Vinkeveen. Jeugd vanaf 19.00 uur en
senioren vanaf 20.00 uur.
Voor jong en oud heeft de vereniging, op elk niveau, de mogelijkheid
om op donderdagavond een leuk
partijtje te spelen met de shuttle. Tijdens de vakantie heeft u ongetwijfeld vele malen geprobeerd de shuttle hoog te houden. De vereniging

leert u hoe u de shuttle bij de tegenstander op de grond moet krijgen.
De trainingstijden zijn van 19.00 uur
tot 20.00 uur voor de jeugd en van
20.00 uur tot 21.00 voor de senioren.
Na de training is er de mogelijkheid tot 23.00 uur vrij te spelen.
De Kwinkslag biedt nieuwkomers
van 21.00 tot 21.30 de mogelijkheid les te krijgen in de kunsten van
het badmintonnen. Het vrije spelen
wordt meestal in dubbel mix en/of
dubbel heren/dames uitgevoerd. De

vereniging kenmerkt zich vooral als
een gezellige, open, vriendelijke en
elkaar helpende vereniging, waarbij
na afloop van het “zware spel” het
napraten tot één van uw hoogtepunten van de week behoren. Evenals voorgaande jaren wordt er ook
in competitieverband gespeeld. Dit
jaar met twee senioren en twee junioren teams. Heeft u ambitie om
competitie te spelen dan zal deze badmintonvereniging haar uiterste best doen u in éen van de teams
deel te laten nemen.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - K.J.C. Onder Ons
organiseert dinsdag 2 september
de laatste zomerprijskaartavond
die weer voor iedereen toegankelijk is: dus ook voor toeristen en
recreanten!
Deze avond wordt gehouden in
Café ‘t Meertje aan Achterbos

101 in Vinkeveen. De aanvang is
20.00 uur, er worden weer 4 giffies gespeeld.
Bij de vorige speelavond werd
Theo Schols eerste met 7502
punten, tweede Gerda Vaneman
met 6910 punten, derde Emmy
met 6806 punten, vierde Marchel

met 6711 punten, vijfde Leen van
Bemmelen met 6651 punten. De
troostprijs was voor Corrie van
Bemmelen met 5332 punten.
In oktober begint Onder Ons weer
met competitie klaverjassen, hierbij zijn nieuwe leden welkom.
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Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Willis

Megan van Bruggen en Juliette
de Haan clubkampioen
Wilnis - Vrijdag 22 augustus en zaterdag 23 augustus jl. werden de
clubkampioenschappen bij Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Willis verreden.
Het was nog spannend of de wedstrijd wel door kon gaan vanwege de
vele regenbuien die de bodem van
de manege behoorlijk doorweekten.
Gelukkig was de bodem op tijd goed
en er brak zowel op vrijdagavond als
op zaterdag een zonnetje door.
Vrijdagavond werd er eerst gesprongen. Onder leiding van parcoursbouwer Marco de Jong werd deze
wedstrijd verreden. Bij de ponyruiters wist Liza van Scheppingen beslag te leggen op de eerste en tweede plaats. Ze deed dit met haar pony’s Remco en Pixie.
Dat Pixie een gouden pony is bleek
uit het feit dat broer Bas van Scheppingen met Pixie de derde plaats
wist te bemachtigen.
Bij de paardenruiters werd de eerste
plaats gewonnen door Tara Woud
met haar paard Owren. Zij reed een
foutloos parcours en een foutloze
barrage in een supersnelle tijd. Jul-

liette de Haan deed hetzelfde, maar
haar tijd was minder snel, dus de
tweede plaats was voor haar. Marcha Troost reed voor het eerst mee
en sleepte gelijk de derde plaats in
de wacht.
Dressuur
Zaterdagmorgen vroeg werd begonnen met de paardendressuur.
Aanvankelijk spetterde het nog iets,
maar al gauw brak de zon door. Er
werden hele mooie dressuurproeven
gereden, en uiteindelijk eindigden
er drie ruiters met hetzelfde aantal
punten bovenaan. De reglementen
voorzien gelukkig in zo’n situatie en
de eerste plaats ging naar nu naar
Juliette de Haan met haar paard Wise Guy. Tweede werd Marcha Troost
met Torsia en derde werd Tara Woud
met Owren. Deze drie ruiters waren
deze dag zo goed in vorm, dat ze de
rest van het deelnemersveld achter
zich lieten. Esther Bulle met Vienna
legde beslag op de vierde plaats en
Pauline Oudijk mocht met Lorenzo
de vijfde prijs ophalen.
Bij de ponyruiters was Megan van

Bruggen met haar pony Malibu Sun
Dance de beste. Zij troefde Merel Breewel af met een heel mooie
proef. Merel haalde met Cento de
tweede prijs.
Yoeki Bos reed met haar kleine
maar soms ondeugende pony Kim
een prima proef, goed voor de derde
prijs. Milou van Wieringen werd met
Virgil vierde en Josine Blommestijn
werd met Holthausen Sindar vijfde,
met de vermelding dat Josine een
veel moeilijker proef reed dan de
andere ruiters.
Aan het einde van de dag konden
nu de clubkampioenen bekend gemaakt worden. Zij zijn de besten in
dressuur én springen. In beide disciplines kunnen plaatsingpunten
behaald worden en degene met
de minste plaatsingspunten wordt
kampioen. Bij de ponyruiters ging
deze eer naar Megan van Bruggen.
Megan is nu voor de derde keer
achter elkaar kampioen geworden
en mag de mooie wisselbeker houden. Bij de paardenruiters werd Ju-

liette de Haan de verdiende kampioen. Megan en Juliette mogen zich
een jaar lang kampioen van LR & PC
Willis noemen.

Deze vrij nieuwe wedstrijd gaat tussen leden, oud-leden en familie van
leden die al dan niet op een geleend paard een dressuurproef rijden. De deelnemers moeten minimaal 35+ zijn, en wedstrijdtenue
is niet verplicht. Uiteraard zijn een
cap en rijlaarzen wel verplicht i.v.m.
de veiligheid. Veel oud-leden hadden serieus geoefend en de zenuwen speelden sommige ruiters dan
ook parten. Deze ruiters krijgen
geen bekers, maar nemen allemaal
een klein cadeautje mee voor de cadeautafel, waar de laatst geplaatste het eerst mag kiezen. Er waren
maar liefst 12 deelnemers in deze rubriek die gewonnen werd door
Liesbeth Groen met Remco. Tweede werd Jacqueline van Bruggen
(moeder van de clubkampioen!). Zij
reed met haar paard een moeilijker
proef dan de meeste deelnemers
en derde werd Hanneke Engelschman met het paard Tjeske. Als verrassing had de wedstrijdcommissie
toch nog voor één beker gezorgd.
Deze “Gouwe Ouwe”-beker mocht
meegenomen worden door
de

winnares Liesbeth Groen. De dag
werd afgesloten met Bixie-proeven
voor de allerkleinsten. Deze proeven zijn aangepast en er mag tijdens de proef geholpen worden. Jaleeza Tijsterman deed voor het eerst
mee en kreeg gelijk de gouden medaille. Britt van Zijl kreeg de zilveren medaille en Max van Scheppingen mocht de bronzen medaille
mee naar huis nemen.
De dag werd ‘s avonds bij de clublocatie vervolgd met een fantastische
barbecue voor jong en oud.

0297-284085
Alice den Hollander, afdelingshoofd
DZ
0348-431803

Voor meer informatie of een
proefles:
Ans Bruggeman, afdelingshoofd TZ
0297-286360 of mail tz@zdrv.nl

schikbaar voor vrouwen die al gevorderd zijn in het zwemmen en hun
A, B of C-diploma willen behalen.

Trimzwemmen
Kunt u al zwemmen en wilt u aan
uw conditie werken? Ook volwassenen vanaf 18 jaar kunnen aan de
conditie en zwemtechnieken werken op de afdeling Trimzwemmen
op woensdagavond in Blijdrecht.
Onder begeleiding van enthousiaste
vrijwillige instructeurs werkt u aan
uw conditie.

Vrouwen Zwemmen
De afdeling Vrouwen Zwemmen op
woensdagavond in Blijdrecht is alleen voor vrouwen en de lessen
worden gegeven door alleen vrouwen. Alle vrouwen vanaf 18 jaar
zowel Nederlands als buitenlands
kunnen hier hun A, B of C-diploma behalen. Bij Vrouwen Zwemmen
zijn nog slechts enkele plaatsen be-

Hap wedstrijd
Tussen het morgen- en middagprogramma in werd nog een rubriek
afgewerkt: De ouwe hap-wedstrijd.

Het volgende evenement dat Willis organiseert is het “Willis Outdoor
Spektakel”. Dit is een officiële dressuurwedstrijd, terwijl het middagprogramma gevuld zal worden met
mennen, pony-spelletjes, paardenvoetbal en verschillende demonstraties en kuren. De toegang is
gratis en het spektakel zal plaatsvinden op het terrein van Friezenstal “Djokes thüs”, Bovendijk 20 te
Wilnis. Voor meer informatie kan er
worden gekeken op de website van
LR&PC Willis, www.lrpcwillis.nl.

Zwemvereniging De Ronde
Venen start inschrijving
De Ronde Venen - Het nieuwe
zwemseizoen gaat bij Zwemvereniging De Ronde Venen (ZDRV) weer
per 1 september van start. Bij de
ZDRV kun je op alle leeftijden terecht voor veel verschillende vormen
van de zwemsport; van zwemmend
redden tot trimzwemmen en ZwemABC. Vind je zwemmen leuk of wil je
ondervinden of zwemmen wat voor
jou is, dan kan je in september bij
de ZDRV een gratis proefles op een
van de afdelingen volgen.
Zwemmend Redden
De leerlingen worden op de afdelingen Zwemmend Redden op
maandagavond in Mijdrecht en op
woensdagavond in Vinkeveen opgeleid voor de zwemmend redden bre-

vetten van de KNBRD. Van jong tot
oud wordt stapsgewijs de kneepjes
van het reddingszwemmen bijgebracht. Daarnaast is conditiezwemmen natuurlijk belangrijk.
Voor meer informatie of een
proefles:
Maandagavond in Blijdrecht
Hans Verburg, afdelingshoofd ZRM
0297-286050 of mail zrm@zdrv.nl
Woensdagavond in het Veenbad
Judith Goes, afdelingshoofd ZRV
e-mail: zrv@zdrv.nl.
Diploma Zwemmen
Op zaterdagochtend geeft de afdeling Diploma Zwemmen in het
Veenbad les voor het Zwem-ABC,
Zwemvaardigheidsdiploma’s
en

Survival diploma’s. In kleine groepjes van maximaal 8 tot 10 leerlingen
worden de leerlingen vanaf 6 jaar óf
in het bezit van het A-diploma door
de enthousiaste vrijwillige instructeurs begeleid. Plezier staat voorop
in de lessen.
Per 6 september start een cursus
van 10 lessen voor kinderen die hun
Zwem-ABC in de afgelopen jaren
al behaald hebben. Verbeteren van
zwemslagen, aanleren van nieuwe
zwemslagen en vaardigheden zoals snorkelen en balzwemmen staan
centraal in deze cursus.
Voor meer informatie of een
proefles
mail naar dz@zdrv.nl of bel:
Kitty Reurings, afdelingshoofd DZ

Voor meer informatie of een
proefles:
Ans Bruggeman, afdelingshoofd VZ
0297-286360 of mail vz@zdrv.nl
Proefles?
Wilt u een gratis proefles meezwemmen, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met het afdelingshoofd
van de betreffende afdeling of mail
naar zdrv@zdrv.nl.

Selectielid Holland Skiteam Gehandicapten haakt af

Arijan Cornelissen gestopt
met wedstrijdsport
Hockey is HOT bij H.V.M.
Mijdrecht - Nog een week en dan
gaat het nieuwe seizoen van start.
Naast het traditionele openingstoernooi op zondag 7 september
wordt er op zaterdag 6 september
een open dag georganiseerd voor
nieuwe leden. Kinderen vanaf 6 jaar
en ouder kunnen gratis kennis komen maken met de hockeysport onder leiding van een aantal vrijwilligers van H.V.M. De open dag start
om 10.00 uur op het H.V.M.-complex aan de Proostdijstraat 41 te
Mijdrecht. Tijdens deze open dag
maken alle deelnemers, na een
speelse warming-up, kennis met bal

en stick en doen ze diverse vaardigheidsoefeningen. De kinderen hoeven nog geen speciale kleding aan
te schaffen (in sportkleding verschijnen is voldoende). Bovendien
kunnen ze tijdens de open dag gebruik maken van een leenstick. Iedereen die na afloop besluit om lid
te worden, of voor 12 september het
inschrijfformulier inlevert, zal geen
inschrijfgeld in rekening worden gebracht.
Afhankelijk van leeftijd en aanleg
wordt er op een latere datum een
indeling gemaakt. Vanaf het moment dat kinderen zes jaar zijn ge-

worden kunnen ze namelijk al meetrainen met de Benjamins. Vanaf zeven jaar gaan kinderen op de zaterdagochtend competitie spelen. Ouders die hun kinderen komen brengen zullen tussen 10.00 en 12.00 uur
geïnformeerd worden wat hockey,
als teamsport, inhoudt en welke verplichtingen dat met zich meebrengt.
Uiteraard is er alle gelegenheid tot
het stellen van vragen!
Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom op 6
september om 10.00 uur bij Hockey
Vereniging Mijdrecht.

De Kwakel - Arijan Cornelissen
heeft schriftelijk laten weten dat hij
per juli van dit jaar is gestopt met
professioneel skiën. Bij de op 30 januari 1988 geboren Arijan bleek bij
de geboorte dat hij geen heup en
bovenbeen had. Dat betekende dat
zijn knie op de plek van zijn heup
zit en zijn onderbeen en voet op de
plek van zijn knie. Dit heet geboorteamputatie. Maar Arijan heeft met
zijn handicap leren leven. Toen hij 5
jaar oud was is hij met zijn ouders
voor het eerst gaan skiën en ondanks zijn handicap bleek dat mogelijk. In de daarop volgende jaren
kreeg hij de kans om met het Nederlands gehandicaptenteam mee
te trainen en uiteindelijk lukte het
hem om in het seizoen 2006-2007
selectielid te worden van het Holland Skiteam Gehandicapten.

Dankbaar voor steun
Het afgelopen seizoen is het Arijan
wel gelukt om selectielid te blijven
maar dit heeft hem zeer veel moeite gekost. Hij merkte dat hij weinig
andere dingen buiten de sport om
kon doen. Hij heeft erg veel getraind
maar kon eigenlijk niet het gewenste resultaat bereiken op de skipiste. Het is moeilijk om net zoveel
te kunnen trainen als andere skiërs met een beperking die in bergachtig gebied wonen. Om beter te
kunnen presteren op de piste zou
Arijan eigenlijk nog minder moeten gaan werken en stoppen met
zijn opleiding. Dit doet hij liever niet
met het oog op de toekomst. Eind
juli heeft hij, al in het bezit van het
diploma automonteur, examen gedaan en is klaar met zijn opleiding
voor constructiemedewerker. Hij wil

nu graag verder leren om te investeren in zijn (maatschappelijke) toekomst. Met skiën zal hij nooit geld
kunnen verdienen, alleen een mooie
sportieve ervaring opdoen en dat
heeft hij, dankzij de steun van velen, gedaan. Hij is de mensen die
hem hebben gesteund en vertrouwen in hem hebben gehad ontzettend dankbaar.
Zonder deze steun, het vertrouwen
van de stichting Arijan-Ski en de
positieve berichtgeving in de media had hij nooit zover kunnen komen en dat zal hij nooit vergeten. Hij
heeft een paar jaar aan de top mee
kunnen skiën en heeft kunnen leren
hoeveel hij kan met zijn handicap.
Hij weet nu dat hij alles altijd moet
proberen en dat zijn handicap hem
niet kan en zal tegenhouden.
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Ja a r li jk se k in de ro p to ch t,
Du it se bie rav o n d & k e r m is
De Kwakel - Na het Polderfeest en de Braderie staat nu de
Kwakelse Kermis voor de deur.
Van zaterdag 30 augustus tot en met dinsdag 2 september
is het feest in De Kwakel met diverse optredens, de
kinderoptocht, een Duitse bieravond en de grote
kermisoptocht.
De nieuwe organisatie van de feesttent heeft op de zaterdag
gekozen voor de Hollandse avond. De Amsterdamse
hitzanger Koos Alberts, feestbeest Alex en party artiest
Starkoo treden vanaf 21.00 uur op.
De entree bedraagt 10 euro.
OPTOCHT
Zondagmiddag is de kinderoptocht voor alle kinderen
vanaf groep drie en tot 16 jaar. De kinderen worden om
12.30 uur, al dan niet met een versierde fiets of kar, bij
het Dorpshuis verwacht, alwaar de jury iedereen weer zal
beoordelen. Om 13.30 uur gaat dan de optocht van start,
voorafgegaan door Muziekvereniging Tavenu.
De prijsuitreiking is rond 15.15 uur.
Vanaf 16.00 uur is de tent weer open, waar de Jan
van Brusselband zal optreden met zijn gezellige,
Nederlandstalige feestmuziek. De entree is gratis.

HALVE EURO
Maandagmiddag is het halve euro middag op de
kermis. Van 15.30 uur tot 18.00 uur kun je in bijna alle attracties
voor een halve euro. Na het succes van vorig jaar ook dit keer op de maandagavond het
Kwakels kampioenschap vletten trekken. Om 18.00 uur beginnen op de Ringvaart de dames–
en herenteams aan hun strijd om de eerste plek. De teams bestaan uit zes roeiers en één
stuurman/vrouw. Teams kunnen zich inschrijven bij café Bolle Pouw.

Om 19.00 uur begint voor de kleinsten bij het Dorpshuis de lampionnen-optocht,
die op het kermisterrein zal eindigen.

De tent opent om 20.30 uur haar deuren, waar men zich op een echt “Oktoberfest” zal wanen.
Dit jaar staat de maandagavond namelijk in het teken van de Duitse bieravond, compleet met
bratwursten en bierpullen. Daarnaast kunnen de personen die zich het beste als Duitse Vati
of Mutti hebben verkleed een reisje naar Beieren winnen.
De entree is gratis.
BONTE STOET
Dinsdagochtend zal het centrum weer volstromen met een bonte stoet praalwagens
voor de start van de 56ste Kermisoptocht. Om 09.15 uur vertrekt de optocht, waarbij de
toeschouwers bepalen wie er dit jaar de mannen van de ‘brandweer’ zal opvolgen.
Rond 16.30 uur zal de winnaar in de feesttent bekend worden gemaakt, waarna er nog een
gezellige feestdisco is. Het Feestcomité wenst iedereen een mooie en gezellige Kermis toe.

