Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

26 augustus 2009

Editie: Uithoorn

3

‘Bewoners van De Kwakel, help mee om dit te stoppen’

(Nog) onbekende onverlaat
schiet op katten
De Kwakel – Vorige week woensdagavond werd onze redactie gebeld door een bewoner uit De Kwakel die ons het volgende verhaal vertelde: “Gisteravond, toen ik na mijn
training rond 11.00 uur thuiskwam
trof ik op de parkeerplaats aan de
Orchideelaan mijn kat aan. Doorgaans als ik thuiskom miauwt hij
van blijdschap maar dit keer bleef
hij stilletjes voor zich uit staren en
had hij vlies voor zijn ogen. Nadat
ik hem mee naar huis had gedragen
en mijn vrouw hem een aaitje over
zijn koppie gaf zat haar hand onder
het bloed. Felix had een behoorlijke
wond boven zijn rechteroog. Daar
de bloeding aanhield en hij veel pijn
leek te hebben mochten we zo laat
het was meteen bij de dierenarts
langskomen. De uiterst vriendelijke Kwakelse dierenarts zei dat hij
slechts twee maanden geleden nog
een kat uit De Kuil binnenkreeg met
precies dezelfde verwonding, die kat
was ook vlak boven zijn rechteroog
met een luchtbuks in zijn koppie
geschoten. Vandaag heb ik van het
misdrijf aangifte gedaan bij de politie Uithoorn. De agent zei bekend
te zijn met eerdere gevallen van dierenmishandeling in deze buurt. Gelukkig zijn de meeste mensen in De

Kuil zeer begaan met dieren, velen
hebben zelf een kat of hond. Het zijn
dan ook die goede mensen op wie ik
een beroep doe en van wie ik hoop
dat zij samen met ons een oogje in
het zeil houden. Laten we de dieren
beschermen tegen de beesten.”

Weet iemand meer over deze
dierenbeul(en), bel de politie. Wilt u
dat niet, laat het onze redactie dan
weten. Niet anoniem, daar kunnen
we niets mee. Laten we met elkaar
proberen te voorkomen dat er nog
meer beesten slachtoffer worden.

Korver Makelaars O.G. B.V.

Safari?

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Big L. Maak je keuze.
De nieuwe collectie is binnen

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl
Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel: 0297 321177
WWW.BIGL.NL

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Contouren Economische
Visie bekend
Uithoorn - Het college van B&W
heeft op 18 augustus de contouren voor de Economische Visie van
Uithoorn vastgesteld. In een notitie
geeft het college de economische
ambities aan voor de gemeente Uithoorn. De notitie vormt de ruggengraat van definitieve Economische
Visie die naar verwachting begin
volgend jaar wordt vastgesteld.
In de Economische Visie vindt de
definitieve belangenafweging plaats
tussen de verschillende facetten van
de Uithoornse economie. Het college
neemt bij de toekomstige uitvoering
van de Economische Visie een stimulerende en faciliterende rol. Het
succes is echter afhankelijk van een
bedrijfsleven dat zijn verantwoordelijkheden neemt.
Zes pijlers
De economie van Uithoorn is divers.
In de contourennotitie onderscheidt
het college zes pijlers waar zij in de

toekomst haar op inzet. Die pijlers,
met inzet van het college, zijn:
• Versterking van de Greenport
Aalsmeer: Actieve participatie
en langetermijninzet van mensen
en middelen om de Greenport
Aalsmeer tot een succes te maken;
• Vernieuwing van de winkelstructuur: Inzetten op uitbreiding van de winkelfunctie in het
dorpscentrum;
• Inspelen op kansen recreatie
en toerisme: actief faciliteren
van recreatie en toerisme;
• Herstructurering Industrieterrein Uithoorn: Integraal en samenhangend revitaliseren van
het bedrijventerrein met een
goed georganiseerd bedrijfsleven;
• Beter functionerende arbeidsmarkt: Verbetering aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt;
• Functiemenging: Ruimte bie-

voor Het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

den aan menging van wonen en
werken
Duidelijk is dat het college kiest voor
een sterke economie met de stellingname: Een prettig woonklimaat kan niet zonder een sterke
locale economie.
Het college geeft met de Contourennotitie aan dat zij inzet op een constructieve ontwikkeling op de lange
termijn en de locale ondernemers
deze zekerheid biedt.

in de Economische Visie. Gezien het
belang van het onderwerp heeft de
gemeenteraad een speciale commissie Economische Visie ingesteld.
Deze commissie stelt zich tot taak
om uitvoerig te informeren over de
bouwstenen. Hiermee kan een goed
debat worden gevoerd tijdens de
raadsbehandeling van de Economische Visie begin volgend jaar.

Stand van zaken
In de vastgestelde Contourennotitie zijn de resultaten van de bouwstenen op hoofdlijnen integraal
verwerkt. Met de contourennotitie
neemt het college vroegtijdig stelling met betrekking tot elke bouwsteen. In de notitie staat per economische pijler aangegeven welke toekomstrichting het college van B&W
op wil. De definitieve verwoording
van de ambities wordt opgenomen

Proces
Het college gaat nu het definitieve
concept van de Economische Visie
opstellen. Als deze door het college is vrijgegeven voor inspraak volgt
een inspraakperiode van 6 weken. In
deze periode kunnen inwoners en
belanghebbenden hun mening geven over de Economische Visie. Samen met de inspraakreacties wordt
de Economische Visie ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Winkelcentrum Zijdelwaard
een waar kinderparadijs
Uithoorn – Fantastisch was het, wat
een feest was het zaterdag jl. in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.

De winkeliers organiseerden een
kinderfestijn en een festijn was het.
Zie hele pagina elders in deze krant.

Streekmarkt in Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 12 september organiseren De PvdA, DUS!
(een samenwerking van GroenLinks
en D66) een streekmarkt. De markt
vindt plaats op het parkeerterrein
voor het gemeentehuis en duurt van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Door de streekmarkt kunnen inwoners kennismaken met de producten en diensten, die in onze eigen regio tot stand komen. Hiermee
wordt de band tussen het dorp en
het omringende platteland versterkt
en de waardering voor mens, natuur
en boerenland bevorderd.
De streekmarkt stimuleert mensen
meer streekproducten te gebruiken. Door het gebruik van producten ‘om de hoek’ worden ‘voedselkilometers’ bespaard, waardoor de
uitstoot van CO2 vermindert.

Bovendien vormt een streekmarkt
een gezellige ontmoetingsplaats
voor inwoners.
Op de streekmarkt kunt u terecht
voor kaas, honing, wijn en bier en
nog tal van andere producten. Ook
vinden er optredens plaats zoals
een poppenvoorstelling en een skatedemonstratie. Een uitgebreid programma treft u aan in de krant die
in de week voor 12 september verschijnt. Het programma leest u ook
op posters en kaartjes die in diverse
winkels en openbare gelegenheden
te vinden zijn.
Zaterdag 12 september is het eveneens open monumentendag. Een
unieke kans om een bezoek aan
de historische gebouwen in onze gemeente en de streekmarkt te
combineren! Voor meer informatie:
www.schansbier.nl of djijzl@xs4all.
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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 0206116022. 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
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Het college van B&W heeft op
18 augustus de contouren
voor de Economische Visie
van Uithoorn vastgesteld. In
een notitie geeft het college
de economische ambities aan
voor de gemeente Uithoorn.
De notitie vormt de ruggengraat van de definitieve Economische Visie die naar verwachting begin volgend jaar
wordt vastgesteld.

Op 12 augustus 2009 vond de wisseling van de wacht plaats. Wethouder
Monique Oudshoorn en de Wmo-raadsleden bedankten de heer Noorlag
voor de prettige samenwerking en zijn waardevolle bijdrage aan het succes
van het eerste jaar Wmo-raad.

Rob van Hulsen nieuwe
voorzitter Wmo-raad
Rob van Hulsen is de nieuwe voorzitter van de Wmo-raad. Hij is door
het college van B&W op 15 juli 2009
benoemd voor een periode van twee
jaar en volgt Jan Noorlag op. Jan
Noorlag vervulde deze taak sinds juni 2008. Hij was door het college benoemd voor één jaar bij de oprichting van de Wmo-raad en wilde geen
verlenging van deze termijn. Het college en de leden van de Wmo-raad
heten Rob van Hulsen van harte welkom en wensen hem veel succes.

het college gevraagd en ongevraagd
advies geven over het beleid op het
gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo
werd op 1 januari 2007 van kracht.
Doel van deze wet is iedereen mee
te laten doen in de maatschappij. De
gemeente Uithoorn vindt het belangrijk om bij de totstandkoming van
Wmo-beleid de burgers te betrekken.

Achtergrond Wmo-raad

Meer informatie kunt u vinden op
www.wmo.uithoorn.nl. Overigens is
er in de raad nog plaats voor nieuwe
leden. Dus heeft u interesse, neem
dan contact met de Wmo-raad via de
e-mail: wmo-raad.uithoorn@telfort.nl.

De Wmo-raad is een adviesraad
voor het college van burgemeester
en wethouders en bestaat uit maximaal 15 leden, onder wie een onafhankelijke voorzitter. De raad kan

Wilt u meer weten
over de Wmo-raad?

In de Economische Visie vindt de
deﬁnitieve belangenafweging plaats
tussen de verschillende facetten van
de Uithoornse economie. Het college neemt bij de toekomstige uitvoering van de Economische Visie een
stimulerende en faciliterende rol. Het
succes is echter afhankelijk van een
bedrijfsleven dat zijn verantwoordelijkheden neemt.

Zes pijlers

De economie van Uithoorn is divers.
In de Contourennotitie onderscheidt
het college zes pijlers waar zij in de
toekomst op in zet:
1. Versterking van de Greenport
Aalsmeer: actieve participatie
en langetermijninzet van mensen en middelen om de Greenport Aalsmeer tot een succes te
maken;
2. Vernieuwing van de winkelstructuur: inzetten op uitbreiding van de winkelfunctie in het
dorpscentrum;
3. Inspelen op kansen recreatie
en toerisme: actief faciliteren
van recreatie en toerisme;
4. Herstructurering Industrieterrein Uithoorn: integraal en samenhangend revitaliseren van
het bedrijventerrein met een
goed georganiseerd bedrijfsleven;
5. Beter functionerende arbeidsmarkt: verbetering aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt;

6. Functiemenging: ruimte bieden
aan menging van wonen en werken
Duidelijk is dat het college kiest voor
een sterke economie met de stellingname: “Een prettig woonklimaat
kan niet zonder een sterke locale economie”
Het college geeft met de Contourennotitie aan dat het inzet op een constructieve ontwikkeling op de lange
termijn en de locale ondernemers
deze zekerheid biedt.

Stand van zaken

In de vastgestelde Contourennotitie zijn de resultaten van de bouwstenen op hoofdlijnen integraal verwerkt. Met de contourennotitie neemt
het college vroegtijdig stelling met
betrekking tot elke bouwsteen. In de
notitie staat per economische pijler
aangegeven welke richting B&W op
willen. De definitieve verwoording
van de ambities wordt opgenomen
in de Economische Visie.
Gezien het belang van het onderwerp heeft de gemeenteraad een
speciale commissie Economische
Visie ingesteld. Deze commissie
stelt zich tot taak om zich uitvoerig
te informeren over de bouwstenen.
Hiermee kan een goed debat worden gevoerd tijdens de raadsbehandeling van de Economische Visie
begin volgend jaar.

Proces

Het college gaat nu het definitieve
concept van de Economische Visie
opstellen. Als deze door het college is vrijgegeven voor inspraak volgt
een inspraakperiode van 6 weken.
In deze periode kunnen inwoners en
belanghebbenden hun mening geven over de Economische Visie. Samen met de inspraakreacties wordt
de Economische Visie vervolgens
ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Omwisseling bromﬁetscertiﬁcaat
nog mogelijk tot 1 oktober
Archeologisch
onderzoek
Thamerkerk

De gemeente heeft aan de Stichting Historisch Beheer
Uithoorn opdracht gegeven voor een archeologisch onderzoek bij het rijksmonument de Thamerkerk. Reden
voor dit onderzoek is een mogelijke uitbreiding aan de
achterkant van de kerk op de plek van het voormalige
koetshuis.
De uitbreiding heeft betrekking op ondermeer het verplaatsen van
de toiletgroep en de garderobe. Het eventueel verplaatsen van deze voorzieningen past binnen het huidige bestemmingsplan. Om
de mogelijkheden goed in kaart te kunnen brengen, wordt op
de plek van de mogelijke uitbreiding eerst een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Het houden van bijeenkomsten is
een belangrijke inkomstenbron voor het behoud van
dit rijksmonument. Gelet op de toenemende vraag
naar het houden van bijeenkomsten in de Thamerkerk is het noodzakelijk de voorzieningen in het gebouw te moderniseren.
Het onderzoek zal op 10 september 2009 plaatsvinden. Omwonenden krijgen een informatiebrief van de gemeente.

S

Contouren Economische
Visie bekend

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

I
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Vindplaatsen
van actuele
informatie over
grieppandemie
Het nieuwe Inﬂuenza A
(H1N1)-virus (de
Mexicaanse griep) is door de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) ofﬁcieel tot pandemie
uitgeroepen. Een pandemie
is een infectieziekte die
wijdverbreid voorkomt
gedurende een beperkte tijd
op meerdere continenten.
U vindt actuele informatie
over het H1N1-virus op
www.grieppandemie.nl
en op de site van de GGD
Amsterdam-Amstelland:
www.gezond.amsterdam.nl.
Postbus 51 heeft een speciaal
telefoonnummer ingesteld
waar u uw vragen over de
grieppandemie kwijt kunt:
0800-1100.

Het bromfietscertificaat is
vanaf 1 oktober 2006 vervangen door een bromfietsrijbewijs. Degenen die na die datum geslaagd waren, konden
bij de gemeente een rijbewijs
met de nieuwe categorie AM
aanvragen.
De huidige bromﬁetscertiﬁcaten die
nog niet zijn omgewisseld blijven
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009.
Houders van een bromﬁetscertiﬁcaat
hebben nog tot die datum de tijd om
hun certiﬁcaat om te wisselen voor
een rijbewijs met de categorie AM.
Na deze datum is het certificaat
niet meer geldig en dus niet meer
omwisselbaar. Wie een bromﬁetscertiﬁcaat gaat omruilen tegen een
rijbewijs AM moet hiervoor 40,35
betalen, een pasfoto (moet voldoen
aan de gestelde pasfoto eisen), inleveren en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Als u het bromﬁetscertiﬁcaat niet voor 1 oktober 2009
heeft omgeruild, dan moet u voor
het verkrijgen van een bromﬁetsrijbewijs een theorie-examen aﬂeggen
bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het is niet nodig om het bromﬁetscertiﬁcaat om te
wisselen als u voor 1 oktober 2009
een autorijbewijs haalt. U krijgt dan
namelijk automatisch het AM-rijbewijs op het rijbewijsdocument bijgeschreven.
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WERK IN

Nieuws uit de
gemeenteraad

UITVOERING

De Stichting Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van
de Stichting Uithoornse Kinderopvang, de Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs Uithoorn met basisschool De Kwikstaart, de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg met SBO-school De Dolﬁjn, de Stichting
Auro voor Openbaar Primair Onderwijs met basisschool Toermalijn en de
gemeente Uithoorn met haar welzijnsvoorziening in de wijk Legmeer. Het
bestuur van de Stichting Brede School Legmeer is samengesteld uit bestuursleden van de participerende scholen en de kinderopvang.
De Brede School Legmeer zal medio oktober 2009 in gebruik genomen
worden en haar doelstellingen, beschreven in visiedocumenten, gaan realiseren. Deze zijn o.m.:
• Bevorderen van samenwerking tussen de partners vanuit de gemeenschappelijke visie
• Bevorderen van de sociale competentie van kinderen en actieve deelname van kinderen en ouders aan de samenleving, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd
• Het realiseren van effectieve samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen
• Het versterken van de sociale cohesie in de wijk
Het bestuur van de Stichting Brede School Legmeer zoekt met ingang van
1 augustus 2009 een

onafhankelijk voorzitter

De voorzitter leidt niet alleen de vergaderingen van het bestuur, maar is
ook in de opbouwfase een belangrijke motor binnen het bestuur om de
missie en visie van de Brede School te realiseren. Van het bestuur wordt
o.m. gevraagd:
• Het besturen van de stichting
• Vaststellen van een jaarplan en activiteitenplan
• Vaststellen van een begroting en jaarrekening
• Vaststellen van het beheersplan
• Toezicht houden op de algemene gang van zaken
Wij vragen derhalve een betrokken en ervaren bestuurder die de uitvoering van het concept van de Brede School in Uithoorn een goede start kan
geven. De voorzitter kan rekenen op de medewerking van betrokken medebestuurders, enthousiast directieteam en personeel van de partners.
Naar verwachting zal het bestuur in de eerste fase maandelijks vergaderen.
Op verzoek worden statuten en visiedocumenten digitaal toegezonden.
Aanmelding kan schriftelijk geschieden aan:
Bestuur Stichting Brede School Legmeer
Postbus 84
1420 AB Uithoorn
of via onderstaande e-mailadres:
Chr.M.M. Woerden
06 – 22 72 36 03
chris.woerden@aloysiusstichting.nl

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 27 augustus 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad (plv), dhr. ing. J.H. Hoogkamer

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
- Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 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.

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is 13 juli begonnen met de werkzaamheden op de
Amsterdamseweg in de gemeente Uithoorn. Dit houdt in dat er zand
wordt aangebracht op het nieuw aan
te leggen tracé tussen de Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg.
Gedurende een periode van circa
twee weken vinden er zandtransporten plaats, waarbij er ongeveer 10
vrachtwagens per uur via de Zijdelweg, Wiegerbruinlaan en de Amsterdamseweg heen en weer rijden. Er
kan hierdoor overlast ontstaan.

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds 6 mei in verband met de aanleg van de N201 afgesloten. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting
is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

Bisdom Haarlem en Gemeente Uithoorn bepalen samen
kaders in een intentieovereenkomst.
Het bisdom Haarlem en de gemeente Uithoorn willen samen een herontwikkelingsplan voor de locatie aan
de Schans opstellen. Uitgangspunt
is dat het beeldbepalend karakter van de aanwezige kerkelijke gebouwen in stand blijft.
Om de samenwerking
te bekrachtigen sluiten partijen op korte termijn een intentieovereenkomst.

Na een lange periode van discussie (sinds 2007) is een stap vooruit gezet naar een herontwikkeling
die ruimte biedt aan de wensen en
eisen van het bisdom én die van de
gemeente Uithoorn. Desgevraagd
heeft ook de Stichting BOUD zich
richting gemeente positief uitgelaten
over de samenwerking en medewerking toegezegd aan het vervolgtraject. De stichting Beheer Cultuurhistorisch Erfgoed is indien nodig onder voorwaarden bereid een rol te
spelen bij het toekomstige beheer
van de historische bebouwing. Uiteraard worden de uit te werken scenario’s uiteindelijk niet alleen op uitstraling maar ook op ﬁnanciële haalbaarheid beoordeeld.
Bij de toekomstplannen voor de
Schanskerk zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de
ontwikkelingen rond het
dorpscentrum.

Van 31 augustus tot 12 september
werkt de provincie Noord-Holland
tussen 20.00 en 05.00 uur aan de
N201 tussen Legmeerdijk en Thamerlaan. In de week vanaf 31 augustus wordt gewerkt aan het gedeelte vanaf de Legmeerdijk tot Zijdelweg en in de week vanaf 7 september is de N201 tussen Zijdelweg
en Thamerlaan aan de beurt. De
werkzaamheden omvatten asfalteren, markeren en belijnen. Ook worden diverse bomen gesnoeid of gekapt. Tijdens de werkzaamheden is
er een omleidingsroute voor het verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. De hulpdiensten,
zoals brandweer en ambulances,
kunnen dan gebruik maken van het
ﬁetspad.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

AGENDA

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.25

1.4

20.25-20.40

1.5

20.40-20.55

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Stedenbouwkundige randvoorwaarden ontwikkellocaties De Kwakel
Het college van b&w stelt voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor
ontwikkellocaties in De Kwakel vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking
in de raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming. RV09.41
Begroting 2010 Stadsregio Amsterdam
Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de begroting 2010 van
de Stadsregio Amsterdam en geen wensen en bedenkingen te uiten.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV09.42
Wijziging verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Het college van b&w stelt voor de verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Uithoorn 2008 te wijzigen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV09.40
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte-primus

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Voorzitter:
Mevr. D.J. Zijlstra
Inwoners/ raadsleden

RAADSVERGADERING

Voorzitter:
mw. H.L. Groen
Voorz/leden

Agenda raadsvergadering 27 augustus 2009
Mededelingen
Besluitenlijsten raad: 11 en 25 juni 2009
Ingekomen stukken week 27 tot en met 33
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.40

3.1

21.40-22.10

22.10

Raadsleden
Inwoners /raadsleden

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Gebiedsproﬁelen kwaliteitsplan openbare ruimte
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de notitie “Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte Scenario’s” en de principekeuze vrij te geven voor inspraak.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.38
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

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

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

4

22.15-22.20

4.1

22.20-22.30

4.2

22.30-22.45

22.45

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Rekening 2008 en begroting 2010 Veiligheidsregio. RV09.35
2. Geheimhouding bijlagen bij b&w-voorstel inzake H. Swartlaan RV09.43
3. Benoeming directeur en plv.directeur rekenkamer RI09.16
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Oproep voor het bijwonen van het openbare Extra Informatief Beraad van de
commissie economische visie van de gemeenteraad van Uithoorn, op dinsdag 1 september 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithoorn.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.

WERKZAAMHEDEN N201
TUSSEN LEGMEERDIJK
EN THAMERLAAN

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.

1

Nieuws uit de
gemeenteraad

Bisdom en Gemeente
Uithoorn trekken
gezamenlijk op

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

De voorzitter van de commissie economische visie, J.J.P. Keimes

Raadsleden

Voorzitter

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

AGENDA

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1
1.2

19.35-19.40
19.40-19.45

Inspreken burgers, indien aangemeld.
Mededelingen

1.3

19.45-21.00

1.4

21.00-21.15
21.15-22.30

Economische visie, bouwsteen Arbeidsmarkt
Met eerst een presentatie gevolgd door een inhoudelijke discussie
Pauze
Economisch visie, bouwsteen Bedrijventerrein
Met eerst een presentatie gevolgd door een inhoudelijke discussie.
Sluiting vergadering

22.30

Raads-/collegeleden

Voorzitter:
J.J.P. Keimes
Inwoners/raadsleden
Raads-/Collegeleden/
genodigden

Raads-/collegeleden/
genodigden
Voorzitter
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ALGEMENE INFORMATIE
Verkeerde telefoonnummers
Op de gemeentepagina van 5 augustus zijn verkeerde telefoonnummers geplaatst.
Zo staat bij een publicatie over de
natuurvriendelijke oevers een fout

telefoonnummer (0297) 513 025.
Dit moet zijn (0297) 517 025.
Wilt u zeker zijn dat u de gemeente
bereikt, dan kunt u het beste bellen
met het nummer 0297 51 31 11.

Activiteiten en evenementen

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

12 sept.
13 sept.
14 sept.

Meer weten?

15 sept.
23 sept.
26 sept.
30 sept.
1 okt.

-

Nieuwe uitvoeringsregeling
amateurkunst 2009-2012
provincie Noord-Holland
Wij willen de verenigingen in Uithoorn graag attenderen op
deze nieuwe subsidieregeling van de provincie Noord-Holland.
Subsidie kan worden aangevraagd voor amateuractiviteiten met een
regionale uitstraling, die gericht zijn op:
• de verbetering van de kwaliteit van de amateurs;
• de versterking van de mogelijkheden waarop de amateurs zich aan
het publiek kunnen presenteren;
• de vergroting van de diversiteit van de deelnemende amateurs.
Subsidieaanvragen voor 2010 moeten uiterlijk 30 september 2009 bij
de provincie zijn ingediend. Begin 2010 is er een 2e ronde voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011, hiervoor geldt als sluitingsdatum 1 april 2010. De uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier zijn
te vinden op de website www.noord-holland.nl onder “subsidieloket”

Activiteitenkalender

-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
26 aug.
26 aug.
29 aug.
29 en 30 aug.
1 sept.
2 sept.
5 sept.
5-8 sept.
6 sept.
6 sept.
8 sept.
9-13 sept.
11 sept.
12 sept.
12 sept.

Zomeractiviteiten op Kinderboerderij
De Olievaar, 13.30-15.30 uur
Buurtschouw De Kwakel, Watsonweg/Vuurlijn, 17.30 uur
Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 uur)
Open dagen Stichting Crea, Fort a.d. Drecht
Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.00 uur
Buurtschouw De Kwakel, buitengebied
Braderie op Amstelplein
Kermis op evenemententerrein
2e Uithoornse skatekampioenschap bij The Mix
Wereldrecordpoging Kayakwalk, Oude Dorp
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Circus Althoff, evenemententerrein
kids@the mix (8-12 jaar)
Open monumentendag, Fort a/d Drecht,
Thamerkerk en voormalige raadhuis
Streekmarkt op parkeerterrein bij gemeentehuis.
De streekmarkt wordt georganiseerd door de PvdA, DUS!
(een samenwerking van GroenLinks en D66)
en brouwerij de Schans, 11.00-16.00 uur

6 okt.
7 okt.
13 okt.
18 okt.
25 okt.
27 okt.
31 okt.
4 nov.
7 nov.
14 nov.
22 nov.
24 nov.
8 dec.
20 dec.

Buurtfeest Meerwijk, Amstelplein, 15.00-19.00 uur
Openluchtconcert KNA bij Thamerkerk, 13.00 uur
Feestelijke opening frontofﬁce Steunpunt vrijwilligerswerk
Uithoorn in openbare bibliotheek A. Arienslaan, 17.00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Concert voor viool en piano, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
Buurten bij de buren, Amstelplein ,11.00 -17.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk, 19.30 uur
Dag van de Ouderen, op terrein sportpark
De Randhoorn, 10.00 -15.30 uur;
Bewonersoverleg De Legmeer,
buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
Bewonersoverleg Europarei
Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
Yvonne Keuls vertelt, € 10,- Thamerkerk, 14.30 uur
Braderie Oude Dorp
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
Intocht Sinterklaas, Marktplein
Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en
activiteiten voor de rest van het jaar
op onze website www.uithoorn.nl/
activiteiten. Meer informatie over de
buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Rozenlaan 94, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een metalen garagedeur in een houten pui met 2 openslaande deuren aan de voorzijde.
- Drechtdijk 31, bouwaanvraag fase 2 voor het vernieuwen van een woning en
8 appartementen.
- Jaagpad 6, reguliere bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen en vergroten
van een aanlegsteiger.
Meerwijk-Oost
- Fregat 10, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde.
Legmeer-West
- Veldmuis 28, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een carport.
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.
Thamerdal
- N201, onthefﬁng van de geluidsnorm aan de Provincie Noord-Holland voor de
werkzaamheden in de nachtelijke uren aan de N201 tussen de Thamerlaan in
Uithoorn en de Legmeerdijk te Aalsmeer van maandag 31 augustus tot en met
8 september 2009. Bezwaar t/m 30 september 2009
- Boerlagelaan 41, vergunning aan de exploitant van Restaurant Raku voor: het
exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 augustus 2012 drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 29 september 2009
Legmeer-West
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan sportvereniging De
Legmeervogels voor het organiseren van een openingsweekend op 22 augustus 2009 van 09.00-22.00 uur en op 23 augustus 2009 van 09.00-19.00 uur.
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 41, lid 2, van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
De Kwakel
- Drechtdijk 72, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk restaureren en
vernieuwen van een woning.

Genoemd bouwplan ligt van 28 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009 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.
KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de Uithoornse Roei- en Kanovereniging “Michiel de Ruyter” ten behoeve van het clubgebouw aan de Amsteldijk-Zuid 253 te Uithoorn een
drank- en horecavergunning willen verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke mededinging.
Het ontwerp van dit besluit ligt 27 augustus 2009 tot en met 7 oktober 2009 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6
weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit
schriftelijk kenbaar maken.
ONTWERP-UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN 1E FASE’
(SCHOOLLOCATIE) TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor een gedeelte van het centrumgebied van De Legmeer een uitwerkingsplan vast te stellen. Dit ontwerp-uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 1e fase’
is gebaseerd op de in het bestemmingsplan De Legmeer, dat op 24 april 2009
in werking is getreden, opgenomen globale en nog nader uit te werken bestemming ‘Centrum’.
Het ontwerp-uitwerkingsplan heeft betrekking op het noordelijke gedeelte van het
centrumgebied, waar na de verplaatsing van de huidige basisscholen en het kinderdagverblijf naar de Brede school, en na sloop van de oude schoolgebouwen,
de Praktijkschool Koningin Emma zal worden gevestigd. In het ontwerp-uitwerkingsplan is voor dit gedeelte een drietal bestemmingen opgenomen, te weten
‘Maatschappelijk’, ‘Verkeer en verblijf’ en ‘Groen’.
Het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Legmeerplein 1e fase’ ligt van 28 augustus 2009
tot en met 8 oktober 2009 ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum in het
gemeentehuis,gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
Het ontwerp-uitwerkingsplan bevat geen tekeningen van het nieuwe schoolgebouw, maar alleen een toelichting, een plankaart waarop de bestemmingsvlakken ‘Maatschappelijk , ‘Verkeer en Verblijf’ en ‘Groen’ zijn opgenomen, en de hierop betrekking hebbende voorschriften. Zodra het uitwerkingsplan onherroepelijk
is kan een formele bouwaanvraag voor de bouw van het schoolgebouw in behandeling worden genomen.
VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerverbod in te stellen in de binnenbocht ter hoogte van Fresialaan 35.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 7 oktober 2009 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Welkom in onze natuurgebieden!

Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap NoordHolland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van `............... (min. ` 20,-)
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s):

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons mee
de natuur te beschermen en word Beschermer van Landschap
Noord-Holland: vanaf ` 20,- per jaar ontvangt u een
Beschermerspas met gratis toegang tot
onze natuurgebieden, onze Natuurgids en
4x per jaar ons tijdschrift.

www.landschapnoordholland.nl

m/v Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Natuur dichtbij !

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum
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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, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e 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 spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

R.O.M. koor start weer
met wekelijkse repetities
De Ronde Venen - Morgen, donderdag 27 augustus, zullen na een
vakantie van 6 weken de wekelijkse
zangrepetities van het R.O.M. koor
worden hervat.
Onder leiding van de nieuwe enthousiaste dirigent Janneke Boonstra zal gewerkt worden aan nieuw
repertoire en aan de presentatie en
uitvoering van een concert op het
B.O.O.G. Musical Operette Gala op
20 februari 2010. Aan dit gala werken zes koren mee, die ieder individueel een programma van 20 minuten presenteert. Het R.O.M. koor,
dat bijna 25 jaar bestaat, is een veelzijdig koor dat zowel musical, opera, filmmuziek, operette en kerstmuziek zingt.
Met name in de maanden november en december is het koor veelgevraagd om op te treden in Dickens stijl.

Uitstraling en enthousiasme zijn daar
debet aan. Vele malen werd het koor
gevraagd op te treden bij Europese
presentaties van nieuwe Walt Disney
films. Diverse grote producties van
operette en musical werden op de
planken gebracht met begeleiding
van een groot orkest, in fraaie kostuums en met prachtige decors.
Het R.O.M. koor repeteert iedere
donderdagavond van 20.00 tot 22.30
uur in basisschool De Fontein aan
de Johan van Rennessestraat 14 in
Mijdrecht.
Iedereen is van harte welkom om
eens vrijblijvend te komen luisteren
en te genieten van een ontspannende avond met gezellige mensen.
Alle stemsoorten zijn welkom. Het
kunnen lezen van noten is wel prettig maar niet noodzakelijk, dat gemis kunt u ruimschoots compenseren met uw enthousiasme.

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB

Schilderen en aquarelleren
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - In atelier De Rode Draad
geeft Joke Zonneveld de komende
herfst een serie van acht lessen over
schilderen met aquarelverf. Aquarelverf is een ‘eigenwijze’ verfsoort die
zich leent voor experimenteel materiaalonderzoek. Tijdens de eerste 4
lessen ligt de nadruk op het kennismaken met de kwaliteiten van de
verf. Tijdens het tweede blok wordt
de opgedane ervaring gebruikt om
een eenvoudig voorwerp te schilderen. Steeds ligt de nadruk op het
schilderen vanuit de beweging en

het intuïtief bezig zijn met het materiaal (aquarelverf, houtskool en krijt)
en de beelden die ontstaan.
Er wordt gewerkt op groot formaat
(50-65 cm). Data: 8 lessen vanaf zaterdag 19 september van 13.30 tot
16.30 uur) /dinsdagochtend 22 september van 9.30 tot 12.30 uur. Kosten 150,- euro, inclusief alle materiaal, koffie/thee. Plaats: Centriek 86
aan de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, in Uithoorn. Meer informatie
op www.jokezonneveld.nl of
020-6418680.

zORg &
DIENsTvERLENINg

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Waterlelie in Wilnis, cypers grijze poes, witte bef en 4 witte
voeten. Haar naam is “Tinus”.
- Zijdelveld in Uithoorn, cypers grijze poes met witte bef, 2 kale
plekken in nek. Haar naam is “Pluto” en zij is 12 jaar.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, wit/grijs cypers poesje van
10 maanden oud. Heeft vlekje bij haar bekje. Ze heet “Luci”.
- Zijdelveld in Uithoorn, rood/wit poesje,rode vlekken op rug, witte
bef en poten. Is 1 jaar oud, is klein en tenger en zij heet “Rosa”.
- Wederik In Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje
om met een penning. Zijn naam is “Bruce”.
- Hogedijk in Zevenhoven, zwart/witte hond (Border Collie). Het is
een teef, ze is 11/2 jaar oud en heet “Chessy”.
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik. Ze is 6
jaar en heet “Snoetje”.
- Burg. Van Damlaan in Wilnis, zwarte, 20 jaar oude, poes. Kan
in haar nek zien dat ze een bandje gedragen heeft. Haar naam is
“Twinny”.
- Patrijs in Mijdrecht, Schildpadpoes met witte bef en witte voorpootjes. Ze is 12 jaar en heet “Elmo”.
Gevonden:
- Proosdijstraat in Mijdrecht, zwart poesje met 4 witte pootjes,
wit snuitje met een zwart kinnetje.
- Bijvoet in Uithoorn, 2 kittens. 1 Zwart/wit en 1 cypers.
- Korenmolenweg in Vinkeveen, lichtrode cyperse kater met wit.
- Nijverheidsweg in Mijdrecht, lapjespoes.
- Zijdelweg/kruising Legmeer in Uithoorn, kat met zwarte poten
en staart.
- Wagemaker in Wilnis, een kleine grijs/zwarte hond.
- Industrieterrein Mijdrecht, beige roodachtig poesje, ongeveer
4 mnd. Gevonden begin augustus.
- Bruine Lijster, Uithoorn, gecastr. kater, mager, onderkant wit,
bovenkant grijs, witte kraag
- Op parkeerplaats bij Watertuin in Wilnis, 3 kittens.

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.

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. 0900-2359893.
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.

Is uw huisdier
zoek?

De jarige Tiziana neemt lachend haar eerste auto in ontvangst, met waardebon. Het APK-rapport krijgt ze uit handen van RDW-steekproefcontroleur Tirbestein (staand). Op de voorgrond verkoopadviseur Corné den Boer (links) en
serviceadviseur Jos Priem.

Jarige Vinkeveense haalt
haar eerste auto op
Regio - Tiziana Benguerbi uit Vinkeveen haalde op haar verjaardag
haar eerste auto op bij autobedrijf
Vossestein. Maar dit was niet het
enige wat deze aflevering bijzonder
maakte. Zo kreeg Tiziana het APKrapport overhandigd uit handen van
een steekproefcontroleur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Afgelopen week kocht de Vinkeveense een Peugeot 106 bij Vossestein. Donderdag, op haar verjaardag, stapte ze bij het bedrijf binnen
om haar eerste auto in ontvangst te
nemen. Verkoopadviseur Corné den
Boer had voor een passend verjaardagscadeau gezorgd: een waardebon voor een gratis volle tank benzine. Deze werd door een stralende
Tiziana in ontvangst genomen.
Een bijzondere bijkomstigheid tijdens deze aflevering betrof de aanwezigheid van APK-steekproefcontroleur Terbestein van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hij had

juist voorafgaand aan de aflevering
een steekproef uitgevoerd aan de af
te leveren Peugeot. Terbestein trof
geen onvolkomenheden aan en zette zijn handtekening op het APKformulier. Door deze steekproef
kreeg Tiziana een gratis extra verzekering dat de auto in prima conditie verkeert. Een unicum was dat
Tiziana het APK-rapport hoogstpersoonlijk overhandigd kreeg door de
steekproefcontroleur. ‘Ik werk graag
mee om deze dag nog feestelijker
te maken’, aldus de lachende Rijksdienst-medewerker.
Autobedrijf Vossestein, gevestigd op
vijf minuten rijden vanaf Vinkeveen,
heeft altijd 100 kwaliteitsoccasions
op voorraad in alle prijsklassen. Het
bedrijf doet alles op het gebied van
auto’s: van onderhoud, airco en ruitreparaties tot schadeherstel en leasing. Meer informatie is te vinden op
www.vossestein.nl.

Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

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

Natuur dichtbij huis
en ver weg
Zingen we over de kerstboom
dan zingen we ‘oh dennenboom’. Maar eigenlijk moeten
we zingen ‘oh sparrenboom’.
De boom die we voor de kerst
optuigen met lichtjes, ballen
en piek is meestal een fijnspar of Nordmann-spar. Voor
het verschil tussen een spar
of een den moeten we naalden tellen. Bij een spar zijn
de naalden alleenstaand aan
de takken. Bij een den zijn ze
gegroepeerd in groepjes van
twee of vijf naalden.
Inheemse naaldboomsoorten hebben we in Nederland
weinig. Als inheemse soort
onder de sparren en de dennen wordt in de Nederlandse
Flora alleen de grove den genoemd. Alle overige dennen
en sparren zijn ingevoerd en
aangeplant. De cypres- en
de taxusfamilie behoren ook
tot de naaldbomen, met als
inheemse soorten de jeneverbes (cypresfamilie) en
de taxus (taxusfamilie). De
meeste naaldbomensoorten
in het bos komen dus hier
van oorsprong niet voor. Maar
oorspronkelijk of niet, in een
gemengd bos van loof- en
naaldbomen is het zeker genieten geblazen En … een
paar mooie ‘dennenappels’

kunnen we wel gebruiken voor
een zelfgemaakt kerststukje.
De officiële naam is overigens
kegel. Want die dennenappel
kan net zo goed een sparrenappel zijn.
Die kegels zijn ook te gebruiken als weerstation. Als het
droog of warm wordt, opent
de kegel zijn schubben. Als
het vochtig wordt, zijn de
schubben gesloten. Leg een
paar kegels bij de voordeur
of in de schuur en je weet wat
voor weer het de komende
dagen wordt.
Met de aanplant van naaldbomen is Nederland wel rijker
geworden aan vogelsoorten
die bij voorkeur in naaldbomen
leven. Prachtige soorten zijn
de kruisbek, het goudhaantje,
de sijs en zwarte mees. Het
zal misschien te danken zijn
aan twee uit de kluiten gewassen voormalige kerstbomen in
mijn tuin dat de voedertafel
sinds kort wordt bezocht door
een zwarte mees!!!
Ik wens u heel fijne kerstdagen
en veel plezier bij het optuigen
van de sparrenboom.
Anja de Kruijf

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
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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
telefoon 020-5430430

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
Maandag
09.15-10.10 uur Ontspannen bewegen/		
gymnastiek
10.15-11.00 uur Ontspannen bewegen/		
gymnastiek
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-12.00 uur Brei- en babbelgroep
13.00-14.00 uur Conditie-/gymles heren
in Legmeer
14,00-15.00 uur Vitaal bewegen dames en
heren in Legmeer
15.15-16.45 uur Ontmoeting, spel en
creatief- Legmeer
13.30-15.30 uur Creatieve middag
13.30-18.00 uur Tekenen/schilderen
15.00-16.30 uur Geheugenspeekuur
(3e maandag v.d. maand)
15.15-16.45 uur Ontmoeting/spel/
creatief in Legmeer
15.30-17.30 uur Tekenen/schilderen
Dinsdag
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
09.30-10.30 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
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur

Sportief wandelen
Vrije inloop
Engels conversatie
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in de Kwakel
Zanginstuif
(1e + 3e dinsdag v.d. maand)
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
ANBO-soos
Biljarten

Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-10.45 uur Gymnastiek in de Kwakel
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ’t Buurtnest
11.15-12.15 uur	Dans in ’t Buurtnest
11.15-12.00 uur Gymnastiek in Ponderosa
09.30-11.30 uur Biljarten voor dames en heren
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
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
14.00-16.30 uur

Gymnastiek
Tai Chi/Chi Kung in Ponderosa
Gymnastiek in Thamerhorn
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen
(3e donderdag v.d. maand)
Eetinstuif (laatste donderdag
v.d. maand)
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
KBO-soos

Vrijdag
09.30-12.00 uur
09.15-10.15 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur

Vrije inloop
Tai Chi in Ponderosa
Chi Kung in Ponderosa
Koersbal
Wandelen
(3e vrijdag v.d. maand)
11.45-12.45 uur Spaanse les in Pondorosa
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vrijdag v.d. maand)
13.30-17.00 uur Klaverjassen
(1e en 3e vrijdag v.d. maand)
-middag
Speciale activiteit
(4e vrijdag v.d. maand)
Zondag
13.30- 16.00 uur 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
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1ste zaterdag ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

Koersbal

Vrijdagochtend van 10.00 -12.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijhof. Koersbal is een balspel dat u samen met anderen speelt. Soms individueel, maar meestal in teamverband onder begeleiding. Bij koersbal spelen doorgaans
steeds twee partijen tegen elkaar. Koersbal is wederom
een spel waar mannen en vrouwen aan mee kunnen
doen. De kosten zijn E 43,60 voor het hele seizoen t/m
juni. Voor informatie en aanmelding: Bernadette Verhaar
0297-567209

Maatjesproject voor ouderen
Heeft u zin om samen met een ander een kopje koffie te
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken
of een museum te bezoeken? Vita welzijn en advies is in
Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. Het
Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte
hebben aan een (extra) contact met een maatje. Door
verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere
mobiliteit of b.v. het wegvallen van de partner, kan de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde interesses worden deelnemer
en maatje met elkaar in contact gebracht. Samen met uw
maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide personen prettig vinden om te doen. Dit kan
variëren van een kopje koffie drinken, het doen van een
spelletje, het bezoeken van een museum, het maken van
een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een
wijksteunpunt bij u in de buurt. Belangrijk is dat maatje en
deelnemer beiden plezier beleven aan het contact. Spreekt
het Maatjesproject u aan en zou u zich graag als deelnemer of vrijwilliger willen opgeven of wilt u meer informatie,
neemt u dan contact op met Monique Sintenie, sociaal cultureel werker Wijksteunpunt Bilderdijkhof: 0297-567209.

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. Dit betekent dat er iedere dinsdag in wijksteunpunt
Bilderdijkhof door vrijwilligers een warme maaltijd wordt
geserveerd. 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 bent absoluut niet verplicht om iedere week te komen eten. U geeft zich op wanneer u dit
wilt. De kosten zijn E 5,75. Hiervoor krijgt u: soep vooraf,
dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje.
Per 1 september kunt u, als u hiervoor in aanmerking komt,
korting krijgen op deze maaltijden. Zodra er voldoende
vrijwilligers zijn willen wij ook starten met een open tafel
op de vrijdagavond. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger/ster
deze maaltijden te verzorgen of wilt u meer weten over de
korting op uw maaltijden neem dan contact op met Bernadette Verhaar of Monique Sintenie op 0297-567209

ZANG: VANAF SEPTEMBER 2X PER MAAND
Zingt u graag? Of heeft u het altijd al eens willen proberen? Iedereen kan meezingen op dinsdagochtend 1 en
15 september. Het gezellige zangkoor, wordt vakkundig
en enthousiast begeleid door pianist Harry Lichtendahl
en Kees Bergen op keyboard. Er worden verschillende
genres gezongen, van smartlappen tot licht klassiek. Uw
eigen ideeën en wensen zijn uiteraard welkom! Wist u
dat zingen goed is tegen stress en de weerstand verhoogt? Door te zingen wordt de adem gestimuleerd,
wat goed is voor de bloedsomloop. Het plezier in het
zingen werkt stressverlagend!! We beginnen om 10.00
uur en eindigen om 12.00 uur. U betaalt voor deze ochtend E 1,50 incl. 1 kopje koffie/thee in de pauze. Kom
gerust eens een ochtend meezingen. Voor meer informatie kunt u bellen naar Bernadette Verhaar of Monique Sintenie, telefoon 0297-567209

Tekenen en schilderen in
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Hebt u vroeger wel eens getekend en/of geschilderd en
hier veel plezier aan beleefd of lijkt het u gewoon leuk om
eens een cursus tekenen/schilderen te volgen? De cursus
tekenen en schilderen start op maandag 14 september.
Joke Tielrooy, een gediplomeerde docente geeft u op de
maandagmiddag alle advies die u nodig hebt om uw
werkstuk tot een mooi eindresultaat te krijgen. Komt u gerust eens kijken. De eerste groep tekent en schildert van
13.30-15.30 uur en de tweede groep van 15.30-17.30 uur.
De kosten voor 36 lessen zijn: E 98,50 Voor informatie en/
of aanmelding: Bernadette Verhaar 0297-567209

Meer bewegen voor ouderen
Gymnastiek en volksdansen
U wilt uw lichaam op peil houden? Kom dan eens kijken/
meedoen aan een van de diverse cursussen gymnastiek
en/of volksdansen. De cursussen worden gegeven in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, maar ook op andere locaties zoals
Thamerhorn, Ponderosa en in Dorpshuis de Quakel. Op diverse locaties zijn er nog een paar plaatsen over. Beiden
hebben een gevarieerd programma. Bij het volksdansen
de muziek en de pasjes en bij de gymnastiek de materialen die regelmatig gebruikt worden zoals hoepels, ballen,
touwen, e.d. Na iedere les kunt u, als u dat wilt, gezellig met elkaar een kopje koffie drinken. Deze cursussen
worden gegeven door gediplomeerde MBvO docenten.
Kosten voor 36 lessen: E 54,50 voor volksdansen (1,5 uur)
en voor gymnastiek E 43,60. P.s. Volksdansen en gymnastiek in dorpshuis ‘de Quakel’ en Ponderosa beginnen op
1 september Op 8 september is er géén gymnastiek en
volksdansen vanwege de kermis in De Kwakel.

Conversatie Engels
Vita welzijn en advies start op dinsdagmorgen 1 september
van 09.30-10.30 uur met conversatielessen Engels. Heeft u
ooit Engelse les op school gehad of een cursus Engelse
taal gevolgd en u wilt deze taal weer eens ophalen, dan
is deze morgen wellicht iets voor u. Het is de bedoeling
om een uur lang deze taal zoveel mogelijk te spreken in
een groepje van ongeveer 8 tot 10 deelnemers. U heeft dus
geen boeken nodig. Wel raden wij u aan de woordenboeken Engels-Nederlands en Nederlands-Engels (Prisma) te
kopen. De begeleiding van dit uurtje wordt verzorgd door
Jeannette Cnossen. In totaal worden er 20 lessen gegeven, beginnend in september verdeeld over het nieuwe
seizoen. De kosten hiervan zijn E 40,00. Er zijn nog enkele
plaatsen. Wilt u meer inlichtingen of wilt u zich opgeven
voor deze cursus, dan kunt u bellen naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie 0297-567209

ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN LEGMEER
De tijdelijke locatie is de zaal van café Legmeer,
Legmeerplein 2, Uithoorn.
Start nieuwe seizoen: maandag 7 september
Bewust bewegen dames en heren
Bij voldoende belangstelling start deze rustige bewegingsles. In dit uur wordt in een rustig tempo aandacht besteed
aan balans, spier- en ontspanningsoefeningen. Ook geschikt voor mensen die niet lang kunnen staan en/of met
uiteenlopende lichamelijke klachten. Maandag van 13.0014.00 uur. Kosten: E 43,60 per seizoen.
Vitaal bewegen dames en heren
In de les is aandacht voor conditie, balans, sport en spel.
Maandag van 14.00-15.00 uur. Kosten E 43,60 per seizoen.
Activiteiten- en ontmoetingsmiddag
U bent iedere maandagmiddag van 15.15-16.45 uur van
harte welkom in café Legmeer. U kunt vrijblijvend andere
bewoners ontmoeten, een spelletje doen, poolen, kaarten
maken, of misschien heeft u nog andere (creatieve) ideeën
voor deze middag.

EXTRA WORKSHOP!! SIERADEN MAKEN
In oktober start in Legmeer de workshop sieraden maken.
Met tal van voorbeeldmateriaal gaat u onder leiding van
een zeer ervaren vrijwilliger aan de slag om uw eigen
ketting of armband te maken (verschillende technieken
mogelijk). U heeft de mogelijkheid om zelf uw kralen mee
te nemen of tegen betaling kralen te kopen tijdens de
workshop. Voor de extra benodigdheden wordt gezorgd.
Kosten: E 8,00 excl. Consumptie (excl. kralen, incl. extra
benodigdheden). De workshop bestaat uit twee middagen, vrijdag 30 oktober en 6 november van 15.00-16.30
uur. Aanmelding: Judith Smeenk

ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN IN
’T BUURTNEST
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest. Arthur van Schendellaan 59,
ingang achterzijde (pleinkant).
Start nieuwe seizoen: 1 september
Koersbal: Koersbal is een balspel dat enigszins lijkt op jeu
de boules en dat samen met anderen onder begeleiding
(binnen) wordt gespeeld. Dinsdag van 13.30 -15.30 uur.
Kosten: E 43,60 voor een seizoen.
Gymnastiek: De gymnastiek, zowel voor heren als dames,
wordt op woensdag van 10.15-11.15 uur in een rustig tempo
gegeven. Oefeningen en spel wisselen elkaar af.
Kosten: E 43,60 voor een seizoen.
Dans: In het dansuur (zowel voor heren als dames) komen
verschillende dansstijlen naar voren, maar de nadruk ligt
op line-dance. Woensdag van 11.15–12.45 uur.
Kosten E 54,50 voor een seizoen
Ontmoeting-/Spelmiddag: U bent altijd welkom op
donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur. U kunt gratis en
vrijblijvend mensen ontmoeten en aanschuiven voor een
spel, zoals sjoelen, rummikub, kaarten.
Creatief: Vindt u het leuk om onder leiding van ervaren vrijwilligers kaarten te maken, te tekenen, schilderen, of heeft
u zelf nog leuke ideeën, komt u dan een keer (vrijblijvend)
naar creatief. Donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur.

EXTRA (KORTE) CURSUS: EFFECTIEF BEWEGEN
Wegens succes herhaald! Efficiënt lichaamsgebruik in het
dagelijks leven is het onderwerp van deze kortdurende
cursus. Hoe kunt u allerlei dagelijkse handelingen als lopen, staan, liggen, opstaan en 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. Duur van de
cursus: 4 bijeenkomsten van 1 uur, van 13.30- 14.30 uur
op vrijdag. Start: 18 september. Locatie: wijksteunpunt ‘t
Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde
(pleinkant)! Aanmelding: Judith Smeenk, tel: 0297-532 327
/ 06- 11919198 (ma., do., vrij) Kosten E 19,- incl. koffie.

CURSUSSEN IN PONDEROSA
Wijksteunpunt Ponderosa, Plesmanlaan 27,
1421 XM Uithoorn
Gymnastiek: Op woensdagochtend van 11.15-12.15 uur, is
er meer bewegen voor ouderen gymnastiek.
Kosten E 43,60 voor een seizoen. Aanmelding voor deze
cursus bij Bernadette Verhaar tel: 0297- 567 209.
Tai Chi / Chi Kung: In de cursus worden vloeiende, rustige bewegingen gecombineerd met ontspannings- en
ademhalingsoefeningen. Er zijn drie groepen actief: op
donderdagochtend van 9.00-10.00 (beginnersgroep) en
van 10.15-11.15 uur en op vrijdag van 9.15-10.15 uur.
Kosten E 43,60 voor een seizoen.
Chi Kung: Deze cursus is met name gericht op ontspannings- en ademhalingsoefeningen en is geschikt voor
mensen die niet lang kunnen staan of door b.v. Knieklachten niet aan Tai Chi kunnen doen. Vrijdag van 10.30-11.30
uur. Kosten: E 43,60 voor een seizoen.
Spaans: Vindt u het leuk om wat meer te weten te komen
over het typische Spaanse eten en drinken, wilt u tijdens
uw vakantie de weg kunnen vragen, weten wat u bestelt,
of vindt u het gewoon boeiend om met de Spaanse taal
bezig te zijn? Op vrijdag van 11.45- 12.45 uur is een groep
actief. Heeft u enige ervaring met Spaans dan kunt u aanhaken. Bent u een beginner, neemt u dan ook contact op
met Judith Smeenk. Kosten: e 119,- voor 28 lessen (excl.
cursusboeken) .

Spreekuren wijksteunpunten
Vita welzijn en advies
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur houdt Bernadette
Verhaar, coördinator wijksteunpunt Bilderdijkhof spreekuur.
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Iedere donderdag van 14.30-15.00 uur wordt
spreekuur gehouden in ‘t Buurtnest door Judith Smeenk, sociaal cultureel werker van
Vita welzijn en advies.
E-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Iedere maandag van 15.15 - 15.45 uur wordt
spreekuur gehouden in café Legmeer door
Judith Smeenk, sociaal cultureel werker van
Vita welzijn en advies. Op deze spreekuren
kunt u terecht voor een praatje, maar ook
voor vragen over cursussen, activiteiten en
diensten van Vita welzijn en advies.
E-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff is op maandag en donderdag aanwezig. Hebt u vragen voor haar, dan
is zij te bereiken op telefoon 0297-532335.
Belt u voor afspraken tijdens het telefonische
spreekuur van 9.00-10.00 uur.
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink is aanwezig op maandag,
dinsdag en woensdag. Voor vragen en afspraken is zij te bereiken tussen 09.00 en
10.00 uur. Telefoon: 0297- 532334.
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen is op donderdag aanwezig voor uw vragen over de alarmering of de
maaltijden. Telefoon 0297-532380.
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

MEE AMSTEL EN ZAAN
Als u een beperking of een chronische ziekte heeft die voor
uw 65e levensjaar is ontstaan en u bent op zoek 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. 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. MEE heeft ook
een aantal cursussen waar u aan kunt deelnemen. Daarnaast worden er thema-avonden gehouden, waarover u
in de volgende editie meer kunt lezen. Kijkt u eens op onze
website: www.meeaz.nl
Nieuw: Het is mogelijk om in Uithoorn, in het wijksteunpunt de Bilderdijkhof, een afspraak te maken met onze
afdeling Informatie en Advies. U kunt MEE bellen voor een
afspraak op ons nummer in Hoofddorp: 023-55 6 33 00.
Op werkdagen is het Informatie en Advies Team te bereiken van 8.30-12.30 uur in Hoofddorp. Het wekelijkse inloopspreekuur in de Bilderdijkhof op de woensdagmiddag
komt hiermee te vervallen.

DIENSTVERLENING voor 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag:
Francisca 0297-262307
• 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 wijksteunpunt
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

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 - telefoon 020-5430430
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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.

Verkeers- en geluidsoverlast
Dukaton Mijdrecht
Hierbij doen wij u toekomen; onze brief welke
wij deze week stuurden naar Burgemeester en
Wethouders van Gemeente De Ronde Venen.
Vandaag, 20 augustus 2009, is het precies
twee maanden geleden dat u onze brief, d.d.
20 juni 2009, per e-mail ontving. In het boekje
“Servicenormen”, uitgegeven door de Gemeente
De Ronde Venen, wordt beloofd dat wij binnen
10 werkdagen antwoord krijgen op onze brief.
Moeten wij hieruit afleiden dat u onze klachten
inzake de overlast die wij ondervinden van de
Dukaton niet serieus neemt?
Een brief aan ons hoeft u slechts weing tijd te
kosten; het gaat slechts om drie data in een
korte brief aan ons:
1. Op welke datum worden de recent
aangebrachte asfaltstootkussens (druppels)
verwijderd, conform toezegging van Wethouder
J. Dekker;

Opheffing vrijwilligersorganisaties
Na het ter ziele gaan van het Vrouwentrefcentrum is
nu ook de Stichting Oase het slachtoffer geworden
van het opzeggen van de huur van hun ruimte. Een
betreurenswaardige zaak wat mij betreft.
Organisaties als het Vrouwentrefcentrum en de Stichting
Oase vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in
onze Uithoornse samenleving. Het zijn organisaties
waarin vele vrijwilligers zich inzetten voor het specifiek
belang van bepaalde groepen, maar waar het algemeen
belang evenzo goed mee gediend is. De participatie
van vrouwen en mensen met een uitkering is onze
samenleving niet vanzelfsprekend. Juist daarom zou
de gemeentelijke overheid haar uiterste best moeten
doen om dergelijke organisaties te faciliteren.

Wellicht biedt het kerkgebouw aan de Schans, in het
geval het definitief als kerk wordt afgestoten, een plek
om dergelijke maatschappelijke relevante organisaties
een plek te geven. Voor de betreffende organisaties
(waarvan het Vrouwentrefcentrum alweer langere
tijd is opgeheven) is dit waarschijnlijk te laat, maar
voor andere organisaties die het qua accommodatie
moeilijk hebben, zou dit een goed perspectief kunnen
zijn. Opdat in Uithoorn eenieder gelijke kansen heeft,
eenieder de kans krijgt mee te doen, of dat nu in het
belang van de economie is of niet.
Paul Goossens.
Uithoorn

2. Op welke datum gaat het verbod voor
vrachtverkeer in tussen de twee rotondes op de
Dukaton;
3. Op welke datum gaat de 30-kilometer regeling
in tussen de twee rotondes op de Dukaton.
Het is onmenselijk om de grote geluidsoverlast,
die de recent aangebrachte asfaltstootkussens
veroorzaken, langer te laten voortduren. (zie
bijlage/knipsel). Het is onacceptabel om het
sluipverkeer van ca. 1.000 vrachtwagens per dag
nog langer toe te staan. Het kleine percentage
aan bezorgend verkeer kan, na het verbod voor
vrachtverkeer tussen de twee rotondes op de
Dukaton, zonder problemen via de Diamant de
wijk Hofland-Noord bereiken. Er zijn hier geen
bedrijven ! Het is onverantwoord om de 30kilometer regeling uit te stellen. Bij deze brief
treft u het advies van Veilig Verkeer Nederland uit
de recente krant aan. Wij danken u bij voorbaat
voor uw spoedige reactie. Familie Muste namens
de bewoners met tuin aan Dukaton.

Wethouder Jacques Dekker
bedankt!!!
Reactie op:
Honden niet toegestaan!
Beste Miriam Bosman,
Dank voor je reactie. Voor alle duidelijkheid: het
artikel is niet geschreven door dhr. S. van der Maat,
maar door mevrouw. Wij hebben zelf een hond,
een Golden Retriever, bijna 12 jaar oud, genaamd
Roos. Wat is heerlijker voor een hond om voluit te
kunnen rennen, nieuwsgierig te kunnen snuffelen en
met andere honden te kunnen spelen? Die zijn er
inderdaad weinig in De Ronde Venen. Toch zijn er, in
ieder geval in Vinkeveen, wel mogelijkheden. Als wij
onze hond los willen laten lopen kan dat op het stukje
dijk tussen de Roerdompstraat en de Provinciale weg,
het pad achter de Meerkoetlaan (het zgn. Molmpad)
of de oude spoordijk achter Voorbancken. Dat zijn
uitgelezen plekken voor honden om los te lopen. En
verder moet de hond helaas aan de riem. Wij hebben
onze hond ook geleerd om haar behoeften onder
struiken of aan de waterkant te doen, zodat anderen
daar geen last van hebben.
Toch begrijp ik je irritatie wel. We betalen een
behoorlijk bedrag aan hondenbelasting, niet onterecht
vind ik, maar wat krijgen we er voor terug? Doet de
heer Dekker zijn best voor ons, hondenbezitters, zegt
hij? Daar hebben wij dan nog nooit iets van gemerkt.
Wel kwam er gisteren een ‘hondencontroleur’ aan de
deur. Hij hoefde niet te vragen of wij soms een hond
hadden: die liet dat luid en duidelijk horen! En ja, wij
hebben er maar één.

Vinkeveen - Vanwege een probleem met de riolering
op de Bloemhaven in Vinkeveen was een aantal
kruipruimtes onder de woningen ondergelopen. De
rioolinhoud leidde tot een ondraaglijke stankoverlast in
de woningen. Op 20 augustus, de warmste dag van het
jaar, zat een aantal van de woningen ten gevolge van de
ondergelopen kruipruimtes vol met motmuggen en met
’t uur kwam er steeds meer ongedierte bij. Wethouder
Dekker vond het onverantwoord om de strijd rondom

verantwoordelijkheid af te wachten en nam vanuit
de gemeente direct initiatief. Op vrijdag 21 augustus
hebben de mannen van Scheenaart rioolservice
uit Wilnis op deskundige wijze de kruipruimtes
leeggezogen en van Dam bedrijfsdiensten uit
Mijdrecht heeft op zeer effectieve wijze de motmuggen
verwijderd. Jaques Dekker, Scheenaart en van Dam…..
namens de betrokken bewoners van de Bloemhaven
enorm bedankt!!!

Beste mevrouw Miriam: ik ben het helemaal met
u eens: er zou in deze gemeente eens een goed
hondenbeleid moeten komen. Als dat er is, zal er ook
stevig gecontroleerd moeten worden, want helaas, er
blijven altijd hondenbezitters die aan alles lak hebben.
Hun hond moet zijn behoefte doen en waar, dat zal
ze worst wezen. Nog deze morgen kreeg ik daar een
voorbeeld van. Een man had zijn hond midden op het
trottoir laten poepen. Hij werd er op aangesproken
door de bewoner voor wiens deur dit gebeurde. Die
kreeg slechts een enkel schouderophalen en vaag
gemompel. Ik was er getuige van, omdat ik toevallig
langsliep.
Natuurlijk hoort de gemeente van onze
belastingcenten voor goede voorzieningen te zorgen,
ook wat betreft honden. Maar je zult het toch met
me eens zijn: wij, de bezitters, zijn de schuldigen. Er
kan nog zoveel beleid gemaakt worden, als wij onze
dieren niet opvoeden en niet de moeite nemen om
iets verder te lopen naar een plek waar de hond
probleemloos zijn behoefte kan doen, als er niet
bekeurd wordt voor het negeren van borden of het
midden op straat laten poepen, heeft beleid geen
enkele zin. Gemeente: zorg voor goede hondenuitlaatplekken, dat voorkomt een heleboel ergernis!
Sybil van der Maat
Vinkeveen

28 augustus en 4 september:

Werkzaamheden A2 tussen
Maarssen en Vinkeveen
Regio - Vrijdag 28 augustus (A2 richting Utrecht)
en vrijdag 4 september (A2 richting Amsterdam)
ondervindt het verkeer van 21.00 uur tot 05.00
uur hinder tussen Maarssen en Vinkeveen.

ten van 28 augustus en 4 september, vinden ‘s
nachts diverse voorbereidende werkzaamheden
plaats. De overlast voor het verkeer is dan beperkt.

Het verkeer uit beide richtingen wordt dan naar
de nieuwe westelijke rijbaan van de A2 geleid.
Hierdoor komt de oostelijke rijbaan vrij, zodat
deze kan worden vernieuwd en verbreed.

Proef dubbellaags ZOAB
Op het stuk snelweg dat in gebruik genomen
wordt is ook een proefvak met dubbellaags zoab opgenomen. Rijkswaterstaat levert in 2010 de
snelweg op met een dubbele laag ZOAB (DZOAB). Om in de eindsituatie de meest geschikte
asfaltmengsels toe te kunnen passen gaat Rijkswaterstaat een proefvak aanleggen, zodat deze
asfaltmengels kunnen worden gemonitord.

De hinder
In beide nachten: een politiestop, waarbij het
verkeer rond 01.00 uur ’s nachts ongeveer 15
minuten wordt stilgelegd. Hierna zal het verkeer
over de westelijke rijbaan van de A2 rijden; er
zijn twee rijstroken afgesloten, er is slechts één
rijstrook beschikbaar. De toe- en afrit bij Breukelen is afgesloten. Verkeer richting of vanuit
Breukelen wordt omgeleid; tankstation en verzorgingsplaats Haarrijn zijn afgesloten in de
nacht van 28 augustus, tankstation en verzorgingsplaats Ruwiel zijn gesloten in de nacht van
4 september.
Voorafgaand aan de werkzaamheden in de nach-

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat
er alles aan om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed
mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op
www.rijkswaterstaat.nl.

Hooischuur afgebrand
door spelen met vuur
Mijdrecht – Zaterdag jl. brak er in
Mijdrecht aan Molenland een fikse brand uit in de hooiopslag van
een boerderij. De brandweer die
heel snel ter plaatse was – volgens
de bewoners van de boerderij binnen 7 minuten – had het vuur snel
onder controle en voorkwam dat de
hele schuur afbrandde: “We zijn de

brandweer zoveel dank verschuldigd”, aldus de bewoners. “Niet alleen waren ze er erg snel bij, ze zijn
ook erg alert. Een van hen zag plotseling dat het vuur oversloeg naar
het dak van de boerderderij. Direct
werden er dakpannen afgehaald en
was het snel onder controle en kon
erger worden voorkomen.” Over de

oorzaak van de brand bestaat volgens de bewoners geen twijfel: “Een
jongetje van een jaar of zes, dat
hier op het erf was met zijn vader,
is even aan de aandacht van zijn pa
ontsnapt en heeft met een aansteker in ons hooi gespeeld. Gelukkig
zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.”
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Voorweekend UTC Qui
Vive Ohlenbusch Open
35+ een succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag en
zondag was het voorweekend van
het Ohlenbusch Open 35+ toernooi
bij UTC Qui Vive in De Kwakel.

Nu ook volop scooters bij
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Biker’s MotoPort Store Uithoorn – doorgaans ‘MotoPort
Uithoorn’ genoemd - is al bijna 25
jaar een begrip in Uithoorn en omstreken bij talrijke motorliefhebbers.
Velen zijn vaste klant bij dit motoren- en scooterbedrijf. Let op het
laatste, want sinds kort heeft MotoPort behalve een grote collectie
nieuwe en gebruikte motoren van
bekende merken als Honda, Kawasaki, Suzuki en Yamaha, ook een
compleet aanbod aan verscheidene
soorten snorscooters, bromscooters
en ‘snelle’ motorscooters. Voor de
snorscooters heb je geen helm nodig. Voor de bromscooters en motorscooters wel. Wie motorscooter
wil rijden heeft daarvoor ook een
(motor)rijbewijs nodig. In de showroom staan hele mooie exemplaren, om je vingers bij af te likken.
Maar dat is voor ieder persoonlijk.
Het gaat daarbij om de merken Suzuki, Vespa, Kymco, Keeway, Malaguti, Yamaha e.a. Wie komt voor een
scooter van het merk Piaggio en Gilera kan bij MotoPort eveneens terecht voor advies en informatie.
Vooral de bijzonder ogende driewielige Piaggio MP3 LT is een paradepaardje die men met een autorijbewijs mag rijden. Dat geldt evenzo voor de Gilera Fuoco. Zie hiervoor
ook de website www.vespa.com.
Wie in de showroom terloops zijn
oog laat vallen op de Suzuki Burgman 400A motorscooter, zal steeds
meer moeite met zijn keuze hebben. Dat wil zeggen per categorie
scooter. Motorliefhebbers zullen ongetwijfeld watertanden bij het zien
van zoveel moois op motorengebied. Dat varieert van snelle sportieve jongens tot comfortabele roadcruisers, waarvan enkele zelfs zijn
uitgerust met een automatische versnellingsbak, zoals de futuristisch
ogende Honda DN-01. En wat meer
is, MotoPort heeft een brede keuze in kwaliteits occasions van nagenoeg alle merken motoren. Heeft
de vestiging Uithoorn het gewenste merk motor niet, dan is die ongetwijfeld te vinden bij een van de
andere 21 vestigingen van MotoPort
in het land, plus 8 in België. Sterker
nog MotoPort heeft in nóg 14 andere landen van Europa meer dan 100
goedlopende vestigingen. In Nederland vallen alle (franchise) vestigingen onder MotoPort Nederland.

Techniek en meer
“We hebben niet alleen de techniek,
maar ook alle bijbehorende kleding
voor zowel motorrijders als scooterrijders, accessoires, gadgets en verdere uitrusting standaard op voorraad in huis. Beneden in de showroom hebben we de motoren en
scooters staan, boven is er een complete kleding- en accessoireshop. Je
kunt het zo gek niet bedenken of we
hebben het wel. Daarnaast is er een
goed uitgeruste eigen werkplaats
voor professioneel onderhoud en
service. Bij gering werk zoals afstellen, band verwisselen en dergelijke geldt een snelservice, dus ‘klaar
terwijl u wacht’ onder het genot van
een kopje koffie aan de koffiebar.
Service, klantvriendelijkheid en het
geven van goede adviezen staan bij
ons hoog in het vaandel. Kortom, wij
zijn een totaalbedrijf op motoren en
scootergebied, Verder kan een klant
zijn motor of scooter bij ons ook op
leasebasis kopen. Voor nog geen
100 euro per maand kan je al een
pracht machine rijden. We kunnen
dit allemaal doen omdat we een enthousiast en deskundig team van
tien mensen bij ons aan het werk
hebben. Zonder hen kan je een dergelijke zaak niet laten draaien.” Aldus directeur eigenaar Mario Eikelenboom die al 19 jaar bij MotoPort
werkzaam is, waarvan de laatste 6
jaar als directeur. Twee jaar geleden
heeft hij de zaak gekocht en MotoPort Uithoorn verder op de kaart gezet.
Grote vraag
Mario: “De laatste tijd is er een geweldige vraag naar snor- en bromscooters. Niet alleen onze vaste
klanten die toch veelal motorrijden
hebben belangstelling, maar ook
veel niet-motorrijders die hier even
binnenlopen en er naar vragen. Die
zien een motorfietsbedrijf en veronderstellen dat ze daar ook scooters
hebben. Kort en goed, naar aanleiding daarvan zijn wij als professioneel bedrijf op tweewielergebied
ook deze markt ingestapt. We zien
dat een ‘booming business’ worden.
De moderne scooters zijn allemaal
viertakt geworden en rijden dus
op gewone benzine. Geen geknoei
meer met mengsmering zoals dat
vroeger was. Het is tanken en rijden.
Ze vragen ook weinig onderhoud,

Sterk KDO 1 krijgt te
weinig in Aalsmeer
De Kwakel - KDO 1 heeft afgelopen zaterdag haar huid duur verkocht in Aalsmeer. Tegen derdeklasser VV Aalsmeer was KDO zeker niet de mindere ploeg en mocht
zichzelf achteraf verwijten dat ze
met 1-0 verloren.
KDO 1 speelde om 17.00 uur op zaterdagmiddag haar eerste bekerwedstrijd tegen het sterk geachte
Aalsmeer.
Aalsmeer heeft vorig jaar op een
haar na promotie naar de tweede
klasse misgelopen en was dus op
voorhand de grote favoriet. In de
basis van Aalsmeer startten slechts
drie van origine Aalsmeerders. KDO
kon deze middag niet beschikken
over Bart-Jan van der Jagt, Rick
Kruit, Michael Meijer, Doron Borger
en aanvoerder Maykel Sitvast.
In de eerste helft ontspon zich een
gelijkopgaande wedstrijd, waarbij aan beide kanten weinig kansen werden gecreëerd en weggegeven. Aalsmeer was individueel
sterker dan KDO, maar als team
was KDO de bovenliggende partij.
De rust werd dan ook met een 0-0
stand bereikt.
Na rust hetzelfde spelbeeld voor de
vele aanwezige toeschouwers, maar
nu waren er wel kansen te noteren.
Keeper Peter Onderwater trad twee

Vol is vol! Vanaf half juni was er gelegenheid in te schrijven voor dit gezellige toernooi. U heeft dit massaal
gedaan. Er waren ruim 400 inschrijvingen van leden binnen – en buiten
Qui Vive. Na de loting kregen 363
deelnemers een uitnodiging. Om zo
min mogelijk inschrijvers teleur te
stellen heeft de wedstrijdleiding besloten naast de eigen 7 banen gebruik te maken van de Amstelhof
zodat er nog meer banen ingezet
konden worden. De 1e wedstrijden
werden zaterdagochtend om 09.00
uur gespeeld. Er heerste een zonni-

ge stemming. Het weer was natuurlijk fantastisch en ook op het terras
was de stemming bij de spelers en
hun supporters weer net zo best als
andere jaren. Ook u bent, net als ieder ander welkom op het tennispark
aan de Noorddammerweg 2 in De
Kwakel. De deelnemers kunnen namelijk ook uw aanmoediging goed
gebruiken! Iedere avond worden er
wedstrijden gespeeld. Op zondag 30
augustus zijn de finales.

Amstelhof, Amstel Fysiotherapie, De
Waal en De Waal, Intersport Duo,
Kroezen, Kampeerexpert, Keukenwarenhuis, Notarispraktijk Amstelhoorn, Drukkerij Buskermolen, De
Wijnschuur, All About Hair, Wahlen
& Jongkind, De Fransche Slag,
Schildersbedrijf De Wilde en JuNaNails maken het toernooi financieel
mogelijk. For Fellows heeft de kleding van de organisatie verzorgd.

Op de website www.quivivetennis.
nl/> kunt u gedurende het Ohlenbusch Open veel informatie vinden.

De Vrijwilligers zorgen dat alles
goed verloopt en zorgen voor de organisatie en u, u zorgt voor de gezelligheid, toch!

De vele sponsoren, zoals onder andere Ohlenbusch NVM makelaardij o.g., Fiat Vermeij, Henk Kooyman,

Tot ziens bij tennisvereniging Qui Vive van 21 augustus tot en met zondag 30 augustus.

het is dus goedkoop rijden. Ze zijn
ook zuinig, 1 op 40 is geen uitzondering. En qua prijs doen ze niet onder
voor een elektrische fiets waarbij je
zelf nog moet trappen. Sterker nog,
sommige scooters zijn zelfs nog een
stuk goedkoper in aanschaf. Maar
er zijn natuurlijk ook duurdere, al
naar gelang je wensen.
Een scooter is geweldig voor woonwerkverkeer op korte afstanden.
Geen last van files, met mooi weer
heerlijk rijden en als het wat slechter is moet je je daarop kleden. Ja,
dat laatste is nu eenmaal een feit.
Toegegeven, daar heb je in een auto weer geen last van. Er kleven natuurlijk altijd voor- en nadelen aan
welk vervoermiddel dan ook. Als je
geen motor of auto hebt is een snorof bromscooter in doorsnee genomen een pracht vervoermiddel tegen een acceptabele prijs. Wie het
sneller wil en toch niet voor een auto of motorfiets kiest, heeft keus uit
verschillende soorten mooie motorscooters. Daarvan hebben we eveneens een hele reeks in huis van diverse merken.”
Coöperatie
In Uithoorn, Aalsmeer en De Kwakel is geen enkele vergelijkbare motor- en scooterspeciaalzaak. MotoPort levert uitsluitend kwaliteitsmerken die tevens professioneel kunnen worden gerepareerd en onderhouden en waarvan de meeste
onderdelen op voorraad zijn. Men
draagt een reeks van zeven zekerheden uit op kwaliteit en service
voor zowel motoren als scooters en
het verdere assortiment. MotoPort
kent een landelijke dekking in MotoPort vestigingen die allemaal lid
zijn van de coöperatie MotoPort Nederland. De buitenlandse vestigingen zijn verenigd in MotoPort Europe. Er wordt centraal ingekocht en
dat biedt voordelen voor de klant
wat prijs betreft en garantie. MotoPort is niet voor niets de grootste
motorfietsketen annex dealervestiging in Europa. Anders gezegd: bij
MotoPort is de motor- en scooterrijder in veilige haven!
Meer weten? Bezoek dan de uitgebreide website: www.motoportuithoorn.nl. Of bezoek de showroom
aan de Anton Philipsweg 5-7.
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag haar
eerste bekerwedstrijd winnend weten af te sluiten tegen tweedeklasser RKDES 2. Thuis werden de Kudelstaarters met een 4-3 nederlaag
naar huis gestuurd.

Thamen
pupillen 3
wint!

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
hadden Thamen’s honkballers pupillen 3 een uitwedstrijd in Amsterdam-Noord tegen team Meteoor.
Beide teams gingen voorzichtig van
start, maar na de 2e inning lagen de
“meteoren” voor. Toen kwam Thamen op dreef en bracht de stand op
7-8 voor Thamen. Nu was het noodzakelijk om de tegenpartij niet te laten scoren. Thamen’s pitcher Maud
gooide de ballen strak naar de catcher en zorgde ervoor dat er geen
punt meer verspeeld werd.
Uitslag 7-8 voor Thamen pupillen 3 goed gedaan!

Jeu de boules

2e Vrijdagavondcyclus
weer Haagse winnaars
Uithoorn - Vrijdag 21 augustus is
de eerste avond van de 2e cyclus
gespeeld.
De inschrijvingen voor deze cyclus
vielen, na de goede deelname in de
eerste cyclus, een beetje tegen.
Slechts zestien doubletten hadden
ingeschreven. Maar dat betekende
niet dat de kwaliteit van deelname
minder was. Er was weer een aantal kampioenen aanwezig, onder
hen twee spelers, die nog actief zijn
in de Europacup voor verenigingen
en de tweede ronde hebben bereikt.
Een bijzondere kampioen was Tiny
Rentenaar, die vorige week Kwakels
kampioen was geworden. Deelname aan deze cyclus betekende voor
haar het eerste officiële toernooi
van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond. Zij speelde samen met de secretaris van Boule Union Thamen
en is een ervaring rijker geworden.
De eerste twee partijen gingen ver-

keer uitstekend op bij afstandsschoten en vooral nieuwkomer Joeri Stange was een plaaggeest voor
de Aalsmeerse verdedigers. KDO
bleef vechten voor elke meter en
spits Dennis Roolker was dichtbij de
openingsgoal, maar had geen geluk
in zijn afwerking. De keeper keerde
zijn inzet en tot overmaat van ramp
werd hij ongelukkig geraakt op zijn
knie. De ernst van zijn blessure is op
moment van schrijven nog onduidelijk, omdat in het ziekenhuis bleek
dat zijn knie nog te dik was om
een oordeel te vellen. In de 80e minuut kwam Aalsmeer uit een corner
op voorsprong, wat leidde tot een
enorme vreugde uitbarsting bij de
Aalsmeerders. KDO gaf niet op en
kreeg in de allerlaatste minuut na
een perfect uitgevoerde aanval de
kans op de gelijkmaker, maar Erik
Verbruggen kon helaas niet zorgen
voor de verdiende gelijkmaker.

Zomerdrive 12 bij Bridgevereniging de Legmeer

Al met al kan KDO terugkijken op
een goede wedstrijd, waarbij wederom is aangetoond dat je niet kansloos hoeft te zijn tegen een op papier sterkere tegenstander. KDO
speelt aanstaande dinsdag 25 augustus haar tweede bekerwedstrijd tegen vierdeklasser DSK uit
Haarlem. Om 19:00 uur op het eigen sportpark in De Kwakel fluit
scheidsrechter Bouws voor het begin van de wedstrijd.

Uithoorn - Op de warmste woensdagavond van dit jaar kwamen 33
paren bridgen in De Scheg.
In de A-lijn scoorden Luuk Smit en
Lijnie Timmer het onwaarschijnlijke percentage van 72,40; 2e werden
Wim Slijkoord en Francis Terra met
65,63% en als 3e eindigde een paar
uit Nieuwkoop, t.w. Lia van Kessel
en Thea Twaalfhoven, 58,07%.
In de B-lijn ging de 1ste prijs naar
Ria van Zuylen en Gerda Egbers,

Een prima resultaat voor de Kwakelaars, waar Jelle de Jong met twee
goals de grote man aan Kwakelse zijde was. Mark Velle en JP Verbruggen (penalty) waren de overige
doelpuntenmakers voor KDO.
Het vertoonde spel aan Kwakelse
zijde biedt veel vertrouwen voor de
rest van het seizoen.
Aanstaande donderdag speelt het
tweede haar volgende bekerwedstrijd tegen Sporting Martinus 2.
Om 19:00 uur begint de wedstrijd in
Amstelveen.

64,24%, nummer 2 werden Elisabeth v.d. Berg en Maarten Breggeman, 60,83% en als 3e leden van de
club Mieke van den Akker en Debora van Zantwijk, 59,38%.
Iedereen die nog graag een keer de
sfeer wil proeven bij deze gezellige
bridgeclub moet vanavond, woensdag 26 augustus, van de partij zijn,
want dan wordt de laatste zomerdrive gespeeld. Graag inlopen tussen 19.15 en 19.30 uur.

loren, want de tegenstanders waren echt een klasse sterker, maar de
avond werd toch afgesloten met een
solide 13-3 overwinning, waardoor
een 10e plaats werd bereikt. Slechts
twee andere leden van BUT eindigden hoger. Günther Jacobs, die samenspeelde met Freek Vogelaar van
Bulderbaan uit Amstelveen, werd
zevende met twee gewonnen partijen en Ina Hoekstra, spelend met
Leroy Dijkman van Les Boules Fleuries uit Lisse werd achtste ook met
tweemaal winst, maar een minder
puntensaldo.

Maar de echte strijd voor de avondwinst ging tussen equipes van andere verenigingen. Jeffrey de Lange en Bjorn Spanjer (ook een mixteam) wonnen hun drie partijen, zij
het dat tweemaal nipt met 13-12 gewonnen werd. De strijd om de overwinning ging eigenlijk tussen vader
en zoon Pialorsi uit Den Haag. Vader Italo speelde met Charly Misset
van Museumplein uit Amsterdam en
zoon Martin speelde met zijn vriendin Carola Voogd. Het werd een 137 overwinning voor de jeugd, die
daarmee ook de avondoverwinning binnenhaald. Tweede werden
Jeffrey de Lange/Bjorn Spanjer en
op de derde plaats eindigde Peter van Koningsbruggen/Remco de
Jong voor het Franse koppel Henri Clavetti/Jacques Lerat. De tweede
speelavond vindt plaats op vrijdag
28 augustus aan de Vuurlijn, aanvang 19.30 uur.

Begin nieuw
bridgeseizoen bij BVU
Uithoorn - Aankomende maandag
start Bridgevereniging “Uithoorn”
(BVU) het nieuwe seizoen met de
Algemene Ledenvergadering, die
traditiegetrouw gehouden wordt op
de laatste maandag van augustus
en waarna het (bridge)seizoen echt
kan beginnen.
De bridge competitie bij BVU is niet
alleen een van de gezelligste uit de
omgeving, BVU is ook een sociale bridgevereniging. De naam zegt
het al: “vereniging”. De dames uit de
“Lief & Leed” commissie bezoeken
leden die al langere tijd ziek zijn of
een operatie hebben ondergaan, zij
zorgen voor een kaartje of een bloemetje. Andere leden zorgen geheel
belangeloos dat medespelers opgehaald en weer naar huis gebracht
worden; omdat sommigen moeilijk
ter been zijn of liever niet alleen in

het donker reizen. Kortom, aan iedereen wordt gedacht.
Bridgevereniging “Uithoorn” start
op 7 september het nieuwe seizoen
dat tot en met mei doorloopt en er
zijn weer plaatsen voor nieuwe leden.
Er wordt gespeeld in de grote zaal
bij de bar in sporthal de Scheg in
Uithoorn op maandagavond van
19.45 tot 23.00 uur. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd.
Is uw interesse inmiddels gewekt en
wilt u weten of de BVU iets voor u is,
neemt u dan contact op met BVU’s
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Zielenrust voor
begraafplaats Zijdelveld
Begraafplaats
Na de brand van 1781 kreeg de katholieke gemeenschap van Uithoorn
toestemming om in de Schans een
nieuw maar vooral sober houten
Godshuis te mogen bouwen, helaas ontbraken zowel ruimte als
de financiële middelen, om hier tevens een eigen dodenakker aan te
kunnen leggen. Men bleef aangewezen op Kudelstaart om net als
voorheen daar hun doden te kunnen begraven en in een enkel geval
week men zelfs uit naar Zevenhoven. In 1819 werd er in De Kwakel,
als een der eersten in deze omgeving, een rooms-katholieke bijzondere begraafplaats in gebruik genomen. Gevolg was dat katholieken
van heinde en verre gebruik gingen
maken van deze mogelijkheid om
hier hun dierbaren te begraven. Zo
nodig maakte men gebruik van een
boot over de kleine Drecht of via
het Zijdelmeer. Toen Pastoor Cornelis Vasse in 1872 in de Kwakel werd
benoemd meldde hij dat het kerkhof overvol was en zich in een deplorabele toestand bevond. Inklink
van het veen had er toe bijgedragen
dat op diverse plaatsen enige lijkkisten zichtbaar waren geworden.
Weliswaar had men reeds in 1829
op de aanwezige hervormde begraafplaats pal achter de Thamerkerk, het noordwestelijk deel van
dit kerkhof ingericht voor algemeen
gebruik. Maar desondanks begroef
katholiek Uithoorn hun dierbare
overledenen in de “gewijde aarde”
op het kerkhof in De Kwakel. Zoals voorheen berustte men hierin en
nam men de beperkende omstandigheden voor lief. Een houding die
na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 snel veranderde en waar van begin af aan voor
Mijnheer Pastoor een belangrijke rol
was weggelegd. Hem werd de nodige ruimte geboden om binnen zijn

Pracht en praal van voorheen tijdens
een uitvaart H.Mis eerste klasse

bevoegdheden de parochiële lijnen
uit te zetten en zelden zal hij zijn tegengesproken, of zal er één woord
gerept zijn over de reeds aanwezige uitstaande schulden. Menig parochiaan wilde voorgoed af van de
achterliggende schuilkerken mentaliteit en liet zich maar al te graag
leiden door een zielenherder, die op
zoek was naar aanzien.
Ambitieus
Wanneer pastoor Leonardus Theodorus Franciscus Otten in 1862
zijn opwachting maakt in de oude
pastorie in de Schans, zullen diens
ambities dan ook niet veel anders
zijn geweest. Hij was de opvolger
van Petrus de Wit die in hetzelfde
jaar op eigen verzoek eervol ontslag werd verleend en naar Amersfoort afreisde. L.T.F. Otten werd geboren op 19 maart 1821 in Groessen en tot priester gewijd op 25 augustus 1844. Relatief korte perioden
was hij achtereenvolgens kapelaan
in Elst, Groenlo, Eibergen, Duistervoorde, Hulhuizen en van 1853 –
1856 kapelaan in Vinkeveen. Daarna volgde zijn benoeming tot pastoor in Leerdam om in 1862 af te
reizen naar Uithoorn. Hij moet een
bevlogen herder zijn geweest; niet
praten maar doen, hetgeen is af te
leiden uit de korte inhoudelijke notulen van het kerkbestuur. Met enige zekerheid kan gesteld worden
dat hij de aanzet heeft gegeven om
katholiek Uithoorn weer op de kaart
te zetten. Pastoor Otten liet er bepaald geen gras over groeien en
een van zijn eerste doelstellingen
was, op zoek te gaan naar een geschikte plaats om een “eigen” begraafplaats aan te kunnen leggen,
mede ingegeven door de problemen die in De Kwakel speelden .
In de vergadering van 22 december
1863 van het zittende kerkbestuur,
bestaande uit de heren H. Janmaat,

door Stef Veerhuis
Nadat alle rumoer rondom de sluiting van de voormalige
parochiekerk Sint Jan de Doper enigszins geluwd leek, is
er opnieuw sprake van de nodige emoties. Naar het zich
laat aanzien zal er in de zeer nabije toekomst afscheid
genomen moeten gaan worden van een plaats, waar in de
achter ons liggende jaren reeds vele tranen werden vergoten. Besloten is namelijk om met ingang van 1 augustus 2009 de 145-jarige rooms-katholieke begraafplaats
aan het Zijdelveld te sluiten. Formeel zal het wettelijk en
juridisch allemaal wel in orde zijn, maar werd volledig
voorbij gegaan aan diep gewortelde gevoelens van nabestaanden die in verweer kwamen. Aanleiding genoeg om
op zoek te gaan naar het verhaal rondom deze oude rusthof en naar hen die er ooit bij betrokken waren.

P. van Grieken, W. van Bemmelen en
P. Rekelhof, liet hij weten dat er een
stuk land gekocht kon worden van
de heer van de Horn voor fl. 1100, . De vergadering ging met algemene stemmen akkoord en de voorzitter kreeg volmacht om de optie af
te ronden bij notaris Bourlage. Drie
weken later was het kerkbestuur
opnieuw bijeen en liet pastoor Otten weten dat de beoogde transactie niet was doorgegaan.
Kosten
Op 15 januari 1864 echter was er
alsnog goed nieuws te melden. J.P.
Mahlstede had eerder laten weten
dat er een geschikt stuk land, gelegen aan het Zijdelveld, gekocht
kon worden voor fl. 1600,-. Het
kerkbestuur stemde direct toe en
na goedkeuring van Mgr. Schaepman, was de koop snel afgerond
en in de tussentijd had ook B en W
toestemming verleend om op perceel B – no. 1259 een rooms-katholieke begraafplaats aan te leggen.
Die avond konden er reeds spijkers met koppen worden geslagen
en zou timmerman van Vliet worden
benaderd om alvast een brug aan te
leggen, geheel volgens bestek en
tekening voor fl. 190,-.

De grafsteen van Pastoor W.B. Hermans
kreeg hier opnieuw een plaatsje

Een opdracht overigens die nog jarenlang een juridisch vervolg zou
gaan krijgen. Naar het zich laat
aanzien werden er vaker bruggen geslagen zonder dat daar toestemming voor was aangevraagd.
Het werd een dure nasleep die
de parochiegeschiedenis in zou
gaan als het Kruyswijkproces.
In dezelfde vergadering werd tevens een kerkhofcommissie gekozen, die bestond uit Pastoor Otten,
W. van Bemmelen en C. van Dijk,
die gemachtigd werd om tijdens
de werkzaamheden zo nodig een
opzichter aan te stellen. De grote
voortvarendheid die pastoor Otten
aan de dag legde, maakte ook binnen de parochie het nodige enthousiasme los. Naast een extra gehouden schaalcollecte die fl. 35,66½
opbracht en een gift, liet mede bestuurslid H. Janmaat weten, dat hij
de kosten voor zijn rekening zou
nemen om een groot kruis met
voetstuk te laten plaatsen. Pastoor
Otten zou prijsopgaaf vragen aan
aannemer van Vliet voor het maken van houten hekken rondom de
nieuwe begraafplaats. Tevens voor
het maken van een funderingsbalk
en het opmetselen van twee pilaren t.b.v. het toegangshek. Smid Th.

De laatste rustplaats van
de familie Zuydervliet

Verhallen had inmiddels offerte uitgebracht om dit te maken, te stellen
en het schilderwerk te verzorgen.
Aan het einde van de vergadering
liet mede bestuurslid P. van Grieken
weten de begrote kosten ad. fl. 85, te willen bekostigen.
Tarieven
Op 9 juni 1864 kwam het kerkbestuur opnieuw bijeen om zich te
buigen over het vaststellen van de
tarieven, daartoe werd de begraafplaats onderverdeeld in een drietal
klassen;
Vóór (= priestergraf)
en rondom het kruis
1e klasse
fl. 25,(waarvan fl. 5,- voor de pastoor)
vierkante stukken links
en rechts hiervan
1e klasse – 2e afd
fl. 20,(waarvan fl. 4,- voor de pastoor)
middelste stukken
links en rechts
2e klasse
fl. 12,(waarvan fl. 2,- voor de pastoor)
het eerste stuk rechts
van de ingang
3e klasse – 1e afd
fl. 6,(waarvan fl. 1,- voor de pastoor)
het eerste stuk links
van de ingang
3e klasse – 2e afd
fl. 3,50
(waarvan fl. 1,- voor de pastoor)
Verder werd beschreven dat, het
ter aarde bestellen van armen in
de parochie door de pastoor gratis zou worden gedaan en dat kinderen, die nog niet waren aangenomen, slechts de helft van de kosten
hoefden te betalen. Ook zou men
een verzoek richten aan de aartsbisschop om een koster/doodgra-

Nicolaas
Zuydervliet

ver aan te mogen stellen. Het stuk
weiland dat tegelijkertijd bij de koop
verworven was, maar voorlopig niet
gebruikt zou worden werd voor
fl. 35,- per jaar verhuurd aan J. Marechal. Acht jaar na het in gebruik
nemen van de begraafplaats waren
reeds 330 overledenen begraven en
moest de directeur van de begraafplaats C. van Dijk tevens vaststellen
dat er sprake was van de nodige inklink, aldus werd besloten om nieuwe aarde op te brengen.
“Verdomhoekje”
Het kasregister dat vanaf 1865 werd
aangelegd om de inkomsten van
deze “R.C. begraafplaats aan den
Uithoorn” te kunnen verantwoorden, had tevens iets weg van een
agenda. Her en der zijn korte aantekeningen te vinden over betrokkenen. Soms zijn de namen van overledenen niet volledig of ontbreken
in een enkel geval helemaal. Wat
is er nu niet triester om naamloos
geboekstaafd te zijn als... de Vrouw
van, òf... Kind van? Het verdriet zal
er niet minder om zijn geweest. En
wat was er aan de hand toen er op
10 juli 1866 vermeld werd, dat er op
die dag zeven graven moesten worden gegraven, o.a. voor Arie Zwartendijk samen met zijn vrouw? Terwijl er in 1868 ongetwijfeld sprake was van een epidemie toen er
36 kinderen ten grave gedragen
moesten worden. Ook enkele kerkbestuursleden die nauw betrokken
waren bij de aanleg van de begraafplaats vonden hier een laatste rustplaats. Drie maal fl. 16, -, het vertelt
alles over status en graf, maar staat
in schril contrast met vermeldingen
als... twee graven voor de armen
fl. 5,- en... fl. 0,00 voor Dina Breukel,
inclusief kleed en graf.

Vervolg op volgende blz.
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Zielenrust voor
begraafplaats Zijdelveld
Vervolg van vorige blz.

De aantekening fl. 0,50 voor twee
doodgeboren kindertjes zou ook
nu nog de nodige emoties oproepen. Want net als elders op roomskatholieke begraafplaatsen was ook
hier een strook grond aangewezen
waar onvoldragen en niet gedoopte kinderen werden begraven. Deze kinderen, die het doopsel niet
hadden ontvangen, waren “voor
de kerk” niet vrij van de erfzonde
en konden dus niet naar de hemel.
Maar omdat ze geen enkel kwaad
hadden bedreven, gingen ze ook
niet naar de hel. Deze strook ongewijde aarde bevond zich links achterin op de begraafplaats en werd in
kerkelijke kringen betiteld met “limbus infantium” (limbus = voorgeborchte, plaats waar sommige zielen een natuurlijk geluk genieten).
Hier en daar in den lande nog wel
eens aangeduid als het “verdomhoekje”. Het zal nimmer het intense
verdriet weggenomen hebben van
hen, die in volledige anonimiteit deze droeve tocht ooit maakten, zonder enig medeleven of afscheid, laat
staan een grafmonumentje. Mijn
grootmoeder zaliger hield de mythe
overeind dat op dergelijke plaatsen sommige zieltjes als dwaallichtjes rond konden zweven. (Pas in oktober 2006 werd “dit voorgeborchte voor de doodgeboren en jonggestorven kinderen” door Paus Benedictus XVI afgeschaft)
Priestergraf
In 1887 ging men voor de eerste
keer over tot het ruimen van daarvoor in aanmerking komende graven en werd de begraafplaats nadien opnieuw flink opgehoogd. Met
als achterliggende gedachte (omdat
het kerkhof zó klein was) dat men
een mogelijkheid kreeg om dieper
te kunnen delven. Het bleek geen
overbodige zaak te zijn geweest,
want tien jaar later vond er opnieuw
een ruiming plaats. Tot dat tijdstip

Een oase van bezinning, rust en respect

waren hier reeds 1191 overledenen begraven. Onder hen ook pastoor L.T.F. Otten, die hier zijn laatste rustplaats kreeg. Hij overleed
echter op 4 augustus 1884 te Cleve. De ontbrekende twee jaar notulen van het kerkbestuur zouden
er op kunnen duiden dat zijn gezondheid al aan het afnemen was
en dat hij in dat jaar ter bedevaart
was gegaan en aldaar overleed.
Zijn lichaam echter werd naar Uithoorn overgebracht om vier dagen
later op het Zijdelveld begraven te
worden. Maar of het bijgezet kon
worden in het thans nog aanwezige priestergraf lijkt uitgesloten, omdat dit monument pas in 1904 werd
aangelegd. Inmiddels was het grote
hemelrijzende kruis (1895), eertijds
geschonken door kerkmeester Janmaat, vervangen door een zinken
exemplaar. De huidige brug naar de
begraafplaats stamt uit 1923 en is
een kopie van de brug, die voor het
klooster lag. Het was een ontwerp
van architect H. van der Zijden, die
ook de bouwtekening van de huidige pastorie schetste.
Koster
Iemand die bij een overlijden een
aanzienlijke hoeveelheid werkzaamheden moest verrichten was
de koster. Een klein gefoezeld opschrijfboekje met roodzwart gemarmerde kaft, daterend uit 1885,
was gericht aan koster B. Michels.
Daarin werd naast zijn “normale” werkzaamheden aangegeven
welke taken hij bij een overlijden
te vervullen had. Daar stond dan
wel enig extra inkomen tegenover.
Zijn jaarsalaris bedroeg fl. 250, - per
jaar inclusief huurpenningen. Naast
zijn dienstbaarheid vóór, tijdens en
na de vele vieringen, moest hij de
kerk schoonhouden en de tuin verzorgen. Verder zo’n 200 tot 250 stoven zetten in de kerk en de klokken
luiden inclusief het opwinden van
de uurwerken. Hij had ook de zorg
voor de verkoop van kerkboeken en
rozenkransen en hij was nauw be-

trokken bij de uitgifte van bidprentjes. Zijn superieuren wilden blijkbaar niets aan het toeval over laten en omschreven in dit boekje deze extra werkzaamheden en stelden
daarvoor de volgende tarieven vast;
(citaat) …. Den dood bekend maken door het dorp fl. 2.-. Vóór het
lijk gaan van een grootte fl. 1.-. Vóór
het lijk gaan van een kleine fl. 0.50
hoogstens fl. 0,75. Bidden in de kerk
hoogstens fl. 0.75. Voor het luiden
der klokken, driemaal met de grote
klok fl. 3.-. Voor het luiden met twee
klokken eerste klasse fl. 4.-. Voor
niet aangenomen kinderen wordt
niet geluid...
Uitbreiding
In de jaren dertig van de vorige eeuw
werd er op deze dodenakker niet alleen opnieuw geruimd, maar was
er sprake van een algehele renovatie, die begroot werd op fl. 2211,20.
Het voorstel daartoe van het kerkbestuur ondervond nogal wat weerstand van voorzitter Pastoor G.A.H.
IJsselmuiden. Deze was er van overtuigd dat het bestaande kerkhof
niet groter, maar wel duurder zou
gaan worden en voelde veel meer
voor een volledig nieuw aan te leggen begraafplaats. Financiële argumenten zullen ongetwijfeld de doorslag hebben gegeven en ten slotte
stemde ook hij in met het plan van
aanpak, maar hij zou na de oorlogsjaren het gelijk aan zijn zijde krijgen.
In 1958 krijgt architect G.H.L. Koene
van het kerkbestuur opdracht opnieuw een plan te maken. Omdat de
toenemende bebouwing rondom de
begraafplaats inmiddels was toegenomen, bleef slechts één mogelijkheid over voor uitbreiding, daarvoor
zou men de achterliggende sloot
van de Meerlaan moeten dempen.
Tegelijkertijd werd besloten om de
tarieven te verhogen naar fl. 5,- voor
een overledene ouder dan zeven
jaar. Het zal ongetwijfeld een signaal richting gemeente Uithoorn zijn
geweest want in 1962 kregen Hans
Warnau en Jasper Meijers opdracht

een ontwerp te maken voor een Gemeentelijke Begraafplaats aan de
Noorddammerweg die drie jaar later in gebruik kon worden genomen. Vanaf 1971 werd er nog sporadisch op het Zijdelveld begraven
en betrof het voornamelijk bijzettingen in bestaande familiegraven.
Nalatenschap
Een rondgang over deze oase van
rust aan het Zijdelveld, want zo mag
deze historische plaats toch wel gekarakteriseerd worden, herinnert
voor een groot deel aan de jaren
vijftig van de vorige eeuw. De sobere verweerde grafstenen onderstrepen eens te meer dat er in die achterliggende jaren niet zo veel te kiezen was en ook dat de keuze voor
een begrafenis derde of vierde klasse direct te maken had met een bescheiden inkomen. Wat ook opvalt,
is dat er aan de linkerzijde (gezien
vanaf de ingang) in verhouding veel
minder grafstenen staan. Dat kan
worden verklaard, omdat hier van
oudsher armlastigen werden begraven en hun nabestaanden zich
een dergelijk gedenkteken eenvoudig niet konden veroorloven. Het
bleef in een enkel geval hooguit bij
een simpel houten kruis. Dit in grote tegenstelling tot de nog aanwezige graven eerste klasse, links en
rechts van het priestergraf. Met enige moeite ontwaar je de namen van
hen die zich geheel ten dienste stelde aan hun parochie gemeenschap.
Zij waren het ook die na hun overlijden soms bij testament, niet alleen
legaten of schenkingen achterlieten, maar zelfs hun gehele aardse bezit. Een welsprekend voorbeeld daarvan is de nalatenschap
van Maria (Marietje) Cornelia Zuydervliet die op 25 april 1940 overleed en bij testament de parochie
St. Joannes Onthoofding aanwees
als haar erfgename. Nicolaas Zuydervliet, haar vader, was een gefortuneerd kaaskoopman die tal van
neven functies in kerk en samenleving bekleedde. Rechts, schuin ach-

ter het priestergraf, waarvan hij in
1904 de initiatiefnemer was, bevindt
zich een van de oudste aanwezige
grafmonumenten (1894). Het verweerde zinken kruis en de roestige markerende kettingen, getuigen
nog van de pracht en praal waarmee dit graf ooit omgeven eens was
en waar hij, zijn beide echtgenotes
en zijn dochters Petronella en Maria
hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het kille gele plastic grafnummer 240 voorspeld ook hier
echter weinig goeds. Wanneer executeur-testamentair J.F.W.J. van der
Heijden, notaris te Mijdrecht in januari 1941 zijn eindverslag aanbiedt
en het Kerkbestuur in de Schans
verzoekt gedechargeerd te mogen
worden, wordt pas duidelijk welke
grote bezittingen zij haar parochiekerk heeft nagelaten. Keurig gespecificeerd maakte zij gelijktijdig haar
laatste wensen kenbaar. Eén daarvan was het vast te leggen aantal H.
Missen voor de zielenrust van haar
zelve en haar naaste familie. Dat
hield in dat er wekelijks één H. Mis
moest worden gelezen en jaarlijks
twee maal een gezongen jaargetijde. En dat voor een duur van 100
jaar na haar overlijden. Zij zal echter nimmer enig vermoeden hebben gehad, dat een ander deel van
haar nalatenschap twintig jaar later een kerkelijke bestemming zou
gaan krijgen. Een grondruil met de
gemeente Uithoorn en de Parochie
in de Schans zou er uiteindelijk toe
leiden, dat bouwpastoor W.B. Hermans op een deel van de voormalige landerijen van de naar haar vernoemde hoeve, aan de voormalige
achterste Thamerdijk, een nieuwe
kerk mocht gaan bouwen.

zo’n gelezen H.Mis hield in ieder geval de gedachte aan de overledene levendig. De generaties die hier
op deze bijzondere rooms-katholieke dodenakker een laatste rustplaats vonden waren over het algemeen van kinds af aan opgegroeid
met een enigszins andere geloofsovertuiging. Hun leven en werken
was voornamelijk gericht op het
bereiken van dat hiernamaals hetgeen hen van generatie op generatie werd mee gegeven vanuit de Bijbel (Joh. 5:28); “Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen die in hun graven zijn, naar zijn
stem zullen horen en zij zullen uitgaan. En met het halen van het jaarlijks terugkerende askruisje “Memento homo, quia pulvis et in pulverem revertis” (gedenk mens dat
je stof bent en tot stof zult wederkeren) werd men er een leven lang
aan herinnerd. Ook het rouwproces verliep anders, verdriet hebben
hoorde nu eenmaal bij het doodgaan, dus moest men vooral flink
zijn en werd er geen tijd genomen
om het een plaatsje te kunnen geven. Men deed het mistroostig af
met een “misschien later”. Maar om
daar van verzekerd te zijn, koos men
bewust en voor een grafrecht/rust
van 30 of 40 jaar, zoals valt na te lezen in het Register der Begravenen
(bijgehouden van Januari 1935 tot
en met 1981) De pijn van dit stille
verdriet, voor zowel groot als klein,
werd diep weggestopt en verborgen gehouden. Daar werd maar zelden over gesproken en als het dan
ooit eens ter sprake kwam of komt,
zou dit een aannemelijke verklaring
kunnen zijn waarom de emoties nu
zo hoog zijn opgelopen.

Emoties
Het onderstreept eens te meer dat
lang niet iedereen zich zeker waande over dat te bereiken hiernamaals.
Er bleef dus wel degelijk een taak
weggelegd voor nabestaanden, je
weet tenslotte maar nooit. Het massaal opstijgende “Ontferm U” tijdens

Bronnen: Noord-Hollands archief in Haarlem, Mensenwerk
rond de kerk. H.Röling, 200 jaar
parochie St. Jan. drs. P.J.J.M.
van Wees en verder dank aan W.
Becker, J.Hazes, J. Meulstee en
A. Verhaar.

Hier spreek je zelfs met stenen en kregen dierbare herinneringen eeuwig leven
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Grandioze straatbarbecue
in de Harlekijneend
Uithoorn - Na vier jaar was er dan
eindelijk weer een straatbarbecue in de Harlekijneend, de ideeën hiervoor waren afgelopen winter op ijs al ontstaan. Vier buurmannen namen de organisatie voor de
dit straatfeest op zich, dat op zaterdag 22 augustus plaatsvond.

Buurtbarbecue in de Rietgans
met heel veel activiteiten
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 22
augustus vond de buurtbarbecue
van de Rietgans plaats. Deze is al
een traditie sinds het jaar 2000 en
zeker één van de leukste en drukst
bezochte straatfeesten van Meerwijk. De organisatie was dit keer in
handen van Hein, Justna, Dennis en
Jacqueline en zij hebben er weer een
onvergetelijke gebeurtenis van gemaakt. Er was gekozen voor een andere opzet als andere jaren met o.a.
de Rietgans Got Talent talentenjacht!
De dresscode was wit. Er stond een
echt podium opgesteld, met professioneel licht en geluid en niemand
minder dan DJ Roel Regelink zorgde
deze avond voor de muziek. Het was
een prachtige zomeravond en na-

dat eerst voor de volwassenen een
welkomstcocktail was geschonken,
konden de kinderen smullen van
zelfgemaakte pannenkoeken. Daarna gaf Dennis het startsein voor een
geweldige show, waar de kinderen
hun talenten konden laten zien. En
dat was genieten, wat een leuke en
originele acts! Zo was er zang, dans,
live muziek, een diabolo-show, een
eenwielers- en step-act en een heus
slangenmeisje. Tussendoor passeerde af en toe een grappige mop de
revue. Kinderen van 2 tot 15 deden
mee en iedereen had het reuze naar
zijn/haar zin.
De driekoppige jury had de lastige taak om een winnaar uit te kiezen en uiteindelijk won Lotus, als het

Rond het middaguur verzamelden
zich de eerste bewoners al rond het
”salamanderpleintje” om met het
opbouwen van de partytenten e.d.
te helpen, zodat om 15.00 uur het
feest kon beginnen.
Voor de kinderen uit de straat was
er een leuk programma gemaakt.
Eerst konden ze zich laten schminken. Hierna was er een spannende speurtocht gepland. Even was
er paniek, een van de organisatoren werd plotseling voor werk weg
geroepen.
Gelukkig was zijn tweelingbroer uit
“Tirol” bereid om deze taak over
te nemen. De kinderen werden in

groepjes verdeeld en gingen onder
begeleiding van een ouder op pad.
Onderweg moesten allerlei vragen
en opdrachten worden uitgevoerd,
ook zaten er langs de route vreemd
verklede personen die ze moesten
ontdekken.
Na ruim een uur hadden de meesten
de speurtocht volbracht en kon het
optreden van een heuse clown/goochelaar beginnen. Hij maakte van
ballonnen allerlei figuren en deed
ongelofelijke goocheltrucs en kreeg
dan ook de volledige aandacht van
alle kinderen en de ouders.
Activiteiten
Van al deze activiteiten krijg je natuurlijk honger en dus kon het pannenkoekenfeest gaan beginnen.
Hierna volgde de prijsuitreiking
van de speurtocht en de winnende
groep kreeg een taart die later op
de avond door alle kinderen werd
opgegeten. In de tussentijd werd er
een groot springkussen opgeblazen

en zodra de pannenkoeken op waren konden ze lekker gaan springen
en ravotten. Alle kinderen mochten
nog grabbelen in de grabbelton zodat ze allemaal een prijsje hadden.
De ouders vermaakten zich inmiddels ook zeer goed. Onder het genot
van een hapje en een drankje werd
er lekker bijgepraat en voor een stel
nieuwe bewoners in de straat was
dit natuurlijk het uitgelezen moment
om met iedereen kennis te maken.
De barbecue werd voorbereid en al
snel waren de eerste hamburgers,
kippenpoten en worstjes gaar. Iedereen liet het zich goed smaken.
Tegen de tijd dat de schemer in viel
werden de vuurkorven te voorschijn
gehaald en onder het knapperen
van het haardvuur werd er nog enkele uren doorgefeest.
De bewoners van de Harlekijneend
kunnen terugkijken op een grandioze dag en zullen na het zien van alle foto’s die er gemaakt zijn hier nog
vaak aan terugdenken.

slangenmeisje, de grote beker. Alle
deelnemers kregen een medaille.
Terwijl DJ Roel de stemming erin
bracht met goeie muziek, en de barbecue perfect op temperatuur was,
kon iedereen genieten van lekker
eten en drinken en eens rustig met
elkaar bijkletsen. Het podium was
nog tot laat in gebruik om de danskunsten te vertonen! Het was een
zeer geslaagde avond en iedereen
kon moe maar voldaan naar bed.
De volgende ochtend waren er gelukkig ook weer genoeg buren op
de been om te helpen opruimen en
rond het middaguur leek het alsof er
niks was gebeurd.
Ze kijken weer uit naar volgend
jaar!

Nieuwe praktijk geopend
Uithoorn - Brighid Holistisch Centrum is voortgekomen uit de fusie
van de praktijk voor reflexzonetherapie van Sylvie Charlier en de praktijk voor energetische therapie van
Peter van Doorn.
Peter en Sylvie combineren reflexzonetherapie, massage en ontspanningstherapie, chakra en aura healing. Daarbij worden desgewenst
ook therapieën als bloesemreme-

Dansschool Colijn is er
weer klaar voor
Uithoorn - Axel en Heleen Colijn
van het gelijknamige Danscentrum
in Uithoorn zijn er weer klaar voor!
Het dansseizoen 2009/2010 kan beginnen! Zij hebben ook deze zomer
weer niet stilgezeten; vorig jaar werd
de bar van het Danscentrum onder
handen genomen en dit jaar was
de bovenverdieping aan de beurt.
Axel en Heleen: ”Met een eigen bedrijf verveel je je nooit! Er moet altijd
aan de weg getimmerd worden en
aan de vooruitgang gedacht worden. Onze, én toekomstige, leerlingen vinden het prettig wanneer ze
niet alleen goed les krijgen van gediplomeerde mensen die zich voortdurend laten bijscholen maar ook
dat dit plaatsvindt in een omgeving
waar aandacht aan is besteed. Het

is ons doel ieder jaar toch nog weer
beter voor de dag te komen en mee
te gaan met de trends! Dat kost tijd
en heel veel energie maar je krijgt er
ook ontzettend veel voor terug! “

De nieuwe (3e) dansstudio was nodig omdat het aanbod van het Danscentrum de laatste jaren enorm is
uitgebreid. De familie Colijn is in
1975 begonnen met het stijldansen,
een dansvorm die nooit weg is geweest maar de laatste jaren weer
extra in de belangstelling staat en
ook op TV enorm wordt gepromoot
door programma’s als ‘Dancing with
the Stars’ en ‘Let’s Dance’. Ook de
Rock ‘n Roll mag zich weer verheugen op belangstelling; TV-programma’s als ‘Waar is Elvis?’ en de nieu-

we musical ‘Love me tender’ zijn
daar een duidelijk voorteken van!
Daarnaast verzorgen Axel en Heleen al heel wat jaren gezellige bruiloften en partijen. Menig Uithoorenaar heeft al eens kennis mogen
maken met de gastvrijheid en de
zorg en aandacht die Axel en Heleen besteden aan de vele feesten;
ieder feest wordt aangepast aan de
persoonlijke wensen van de gastheer of -vrouw.
Allround danscentrum
Axel en Heleen streven er naar een
allround danscentrum te zijn.
Een aantal jaren geleden werd de
balletafdeling toegevoegd, evenals de breakdance. Deze dansvor-

men zijn inmiddels niet meer weg
te denken uit het Danscentrum en
zeer succesvol gebleken. Nieuw bij
de balletafdeling zijn de ADV-lessen (Algemene Dansvorming) voor
kinderen vanaf 4 jaar. Zij mogen
eerst een paar proeflessen doen en
de lessen beginnen vanaf 23 september a.s. Ook nieuw zijn de speciale technieklessen (geen choreografie, wel heel veel techniek) én de
wedstrijd/showgroep voor leerlingen vanaf 12 jaar.
Zumba en Salsa
De nieuwste dansvormen die zijn
toegevoegd worden gevormd door
de salsa, in samenwerking met Club
Fiera, en de meest swingende workout: Zumba! De laatste dansvorm
is op dit moment ongekend populair! Danscentrum Colijn biedt 4
groepen aan op de dinsdag en vrijdagavond en de lessen beginnen
deze week al! Er is nog een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Op 18
september begint Danscentrum Colijn echter nog met een nieuwe cursus! Dus ook voor de late beslissers
is er nog een mogelijkheid om in te
stappen. Er mag eerst een proefles
worden gedaan!
Deze lessen zullen voornamelijk in
de nieuwe studio worden gegeven.
Tevens biedt de studio gelegenheid
voor de wedstrijddansers om extra
te trainen en lessen te volgen.
Open workshopdag/Open Huis
Meer weten? Op zondag 6 september houdt het Danscentrum een
Open Workshopdag voor de ballet,
hip hop en breakdance met workshops van docenten Merel, Sylvain
en Gianinni (So you think you can
dance!). Voor de workshops van Gianinni en Merel dient men zich van
tevoren op te geven. Op zondag
13 september houdt het Danscentrum Open huis voor het stijldansen,
de salsa en zumba. Op deze avond
zullen er diverse demonstraties en
workshops zijn. Kijken, meedoen en
genieten vormen samen het thema
van deze kennismaking met dit gerenommeerde danscentrum. Voor
het programma van deze dagen, informatie en inschrijven:
www.colijndancemasters.nl .

dies en edelsteentherapie ter ondersteuning gebruikt. De behandeling wordt volledig afgestemd op de
behoeften van de cliënt. Op dinsdag,
woensdag en donderdag kunt u bij
Sylvie terecht voor (voet)reflexzon
etherapie, op vrijdag bij Peter voor
chakra en aura healing en bloesemtherapie en combinatiebehandelingen. Peter volgt momenteel de opleiding tot massagetherapeut, waar-

door het mogelijk is om u als proefpersoon tegen gereduceerd tarief te
laten masseren.
U bent van harte welkom voor al uw
(zwangerschaps)klachten en voor
ontspanning.
Voor informatie: 0297-527200 of 0646370270 (Sylvie) en 06-24717614
(Peter).
Of kijk op www.brighid.nl en op
www.hethelendehart.nl.

Buurthuis Ponderosa
begint aan nieuw seizoen
Uithoorn - Komende maandag 31
augustus begint in Buurthuis Ponderosa het nieuwe seizoen 2009–2010.
’s-Middags om 13.30 uur komen de
kaarten weer op tafel voor de eerste van de wekelijkse klaverjasmiddagen op de maandag. De eerste
weken is het nog “vrij” klaverjassen,
vanaf oktober gaan de punten weer
meetellen voor de competitie.
Het inschrijven begint om 13.00 uur,
de kosten zijn 1,75 euro p.p.
Ook de diverse andere (biljart-)clubs
en verenigingen, die gebruik maken
van Buurthuis Ponderosa, starten de
komende week weer met hun activiteiten.
De eerste van de tweewekelijkse

klaverjasavonden op vrijdag staat
gepland voor 4 september a.s., aanvang 20.00 uur.
Alle vrijwilligers van Buurthuis Ponderosa staan klaar om het de bezoekers van alle activiteiten weer
naar de zin te maken.
Buurthuis Ponderosa (tel. 0297560204) is gelegen aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn.
Het gebouw is goed toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Nieuw programma NVVHVrouwennetwerk Uithoorn
Uithoorn - In september start
NVVH-Vrouwennetwerk, het nieuwe seizoen met tal van gezellige
ontmoetingen. Op het programma
staan activiteiten op het gebied van
sport, recreatie, creativiteit en cultuur, zoals bridge in clubverband,
badminton en gymnastiek/conditietraining. Verder zijn er twee leesclubs en een museumkring met
maandelijks museumbezoek.
Elke maand wordt er een contactochtend of –middag gehouden met
boeiende onderwerpen. Data en bijzonderheden van deze bijeenkomsten, die ook toegankelijk zijn voor
niet-leden, worden gepubliceerd in
de lokale kranten. Het is de moeite waard om eens kennis te maken
met NVVH-Vrouwennetwerk.
U wordt van harte uitgenodigd op
deze bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er heel regelmatig
excursies en leuke uitstapjes.
Voor meer informatie over het lidmaatschap kan contact worden op-

genomen met mevrouw J. Wielage,
telefoon 0297-563395. Men kan altijd vrijblijvend het jaarprogramma
opvragen en als u zich nu opgeeft
als lid, betaalt u tot januari 2009
slechts de helft van de contributie.
Voor meer informatie over de cursussen kan contact worden opgenomen met mevrouw E. Beekman,
telefoon 0297 569652 of met mevrouw C. Vis, telefoon 0297 563986

Opruiming bij
Stichting Oase

Uithoorn - In verband met de sluiting van OASE, houdt Oase morgen,
donderdag 27 augustus, opruiming.
U kunt dan komen kijken en voor
een zacht prijsje spullen kopen.
Het gaat als volgt: van 10.00 uur tot
14.00 uur voor de vrijwilligers. Van
14.00 uur tot 16.00 uur voor de overige belangstellenden.
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Burgemeester Elsen van Vinkeveen opent op 27 augustus 1980 de nieuwe sportaccommodaties op Sportcomplex De
Molmhoek

Het nieuwe kunstgrasveld in de laatste fase van de aanleg

Jarige SV Hertha viert jubileum met
ingebruikname kunstgrasveld
Vinkeveen. - Zaterdag 29 augustus viert Sportvereniging Hertha in
het clubgebouw op Sportcomplex
De Molmhoek aan de Mijdrechtse Dwarsweg haar 80-jarige bestaan. De officiële datum is echter
18 augustus, maar het krasse ‘oudje’ heeft hiervoor gekozen omdat op
de betreffende zaterdag het splinternieuwe kunstgrasveld op spectaculaire wijze in gebruik wordt genomen. Het kunstgrasveld zal tevens
als hoofdveld gaan dienen. De opening vindt zaterdagavond om zeven
uur plaats waarna er op het nieuwe
veld een jubileumvoetbalwedstrijd
tussen de ‘oude’ en ’nieuwe’ selectie van de voetbalclub zal worden
gespeeld. Vanaf half negen wordt
er vervolgens een feestje gebouwd
waar iedere rechtgeaarde Hertha
fan en andere belangstellenden van
harte welkom zijn om de tachtigjarige nog een lange toekomst toe te
wensen.
“We maken er een niet al te groot
feest van, want het is geen kroonjaar voor de vereniging. Maar het
wordt wel erg gezellig met onder
meer levende muziek. Het feest is
deels ook bedoeld ter viering van
het nieuwe kunstgrasveld dat we
gekregen hebben”, vertelt Harry van
Genderen met een dankwoord richting gemeente De Ronde Venen. Hij
is inmiddels 20 jaar voorzitter van
SV Hertha, namelijk vanaf 1980 tot
1993 en vanaf 2003 tot heden. Hij
heeft zowel het 60-jarige als het 75jarige bestaan als voorzitter meegemaakt. En nu ook het 80-jarige, Voor
het feest zijn dit keer geen uitnodigingen verstuurd. “Het wordt overal bekend gemaakt en ook via de
lokale media wordt aandacht aan
het gebeuren besteed. De meeste ‘Herthanen’ weten het. De ervaring van vorige keer met het 75-jarige bestaan leert dat je toch altijd
een paar mensen niet in het adresbestand hebt en die voelen zich dan
gepasseerd. Nu kan niemand zich
daarover beklagen”, laat een vlot
van de tongriem gesneden Harry weten. “Je mag het er wel in zetten: Ik ben niet technisch, maar kan
wel praten en daarmee moet ik mijn
doel bereiken.” Dat heeft Harry, zeker gezien zijn inbreng bij het realiseren van het kunstgrasveld, zonder
meer bewezen. Door de jaren heen
heeft voetbalvereniging SV Hertha,
zoals dat bij elke club het geval is,
hoogtepunten en dieptepunten gekend. Talloze bekende en minder
bekende Vinkeveners hebben in het
verleden hun beste krachten aan de
club gegeven. Vandaag de dag staat
de vereniging er nog steeds goed
voor, mede dankzij de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers en be-

stuursleden die de club een warm
hart toedragen. Alle positieve en negatieve elementen hier opnoemen
zou heel wat meer ruimte vergen
dan deze ‘Jubileumpagina’. Reden
dat wij ons beperken tot wat historische gebeurtenissen die de senioren onder de Hertha-leden zich zeker zullen herinneren, maar wellicht
aardig zijn voor de jongere generatie om er kennis van te nemen. Eén
en ander is overigens ontleend aan
het omvangrijke historische archief
van de club.
Stukje geschiedenis
‘SV Hertha is eigenlijk voortgekomen uit de Vinkeveense voetbalvereniging V.V.V. die naar verluidt
in 1920 het levenslicht zag, maar
nooit tot wasdom is gekomen. Via
naamswijzingen Zwaluwen en Rood
Wit én het feit dat in Abcoude destijds een vereniging ‘Hertha’ ter ziele
ging, werd in 1929 een nieuwe voetbalclub geboren: het huidige SV
Hertha. Als bestuursleden traden
toen op Piet Albers, Gerard van Senten, Jan Pothuizen en Jan Berkelaar.
Er was zelfs een ‘geestelijk adviseur’,
namelijk Kapelaan Welsing van de
R.-K. Kerkparochie. Toen was het
katholicisme nog nauw verweven
met het wel en wee van de voetballende gemeenschap. Het was
de kapelaan die keer op keer voor
de noodzakelijke financiële middelen zorgde. Hij was het ook die ‘afgedwaalde’ voetballers weer op het
rechte pad loodste!... Tot 1930 werd
er gespeeld op een terrein aan de
Demmerik dat nu als evenemententerrein wordt gebruikt. SV Hertha
heeft vervolgens verschillende locaties gekend, onder andere vlak na
de oorlog een veld in de hoek met
de Ringvaart de Provincialeweg,
waar later de woningen aan de Futenlaan en Meeuwenlaan zijn gebouwd. Daarna in het Zwanenpark
(1966) en er is ooit een veld geweest aan de Mijdrechtse Dwarsweg (1965) waar ooit het Zigeunerkamp was. Het terrein wordt nu opgehoogd voor woningbouw in het
kader van Westerheul IV. In 1963
vond er een fusie plaats tussen de
Algemene Sport Vereniging ASW en
Hertha waardoor één voetbalvereniging ontstond in Vinkeveen. De uiteindelijke locatie waar de vereniging nog steeds is gehuisvest en
het nieuwe kunstgrasveld is aangelegd, is Sportcomplex De Molmhoek, dat op 20 november 1971 in
gebruik werd genomen. Behalve SV
Hertha vinden hier ook Korfbalvereniging De Vinken en de Tennisvereniging Vinkeveen (VLTV) onderdak. Verder is er een speelplaats
voor Jeu de Boules liefhebbers.
In al die jaren oogstte SV Herha

SV Hertha viert zaterdag 29 augustus haar tachtigste verjaardag

wisselend sportieve successen in
de vorm van kampioenschappen
en degradaties met elkaar af. Tijdens het 40-jarige bestaan in 1969
worden beide eerste elftallen, zaterdag- en zondagcompetitie, kampioen! Het 50-jarige bestaan wordt in
1979 groots gevierd. Zaalvoetbal is
in opkomst en wordt steeds populairder. In 1980 houdt men het eerste winterstop zaalvoetbaltoernooi
in het Dorpshuis. Harry van Genderen wordt voorzitter van SV Hertha. In 1983 gaat de officiële zaalvoetbaltak van SV Hertha van start.
Zondag 1 en 2 zijn kampioen. Hertha 1 promoveert naar de 1ste klasse van de Utrechtse Voetbal Bond,
maar degradeerde daaruit 2 jaar later. Het jaar 1989 was het kroonjaar van trainer Gerard Adelaar. Hij
bracht Zondag 1 weer terug naar
de eerste klasse van de Utrechtse Voetbal Bond, een onderafdeling van de KNVB. In 1992 vertrok
hij naar SV Argon in Mijdrecht. In
1989 word het 60-jarig bestaan van
de club gevierd. In 1993 degradeert
Zondag 1 uit de hoofdklasse van de
afdeling Utrecht. Harry van Genderen zwaait af als voorzitter; Piet Liesveld neemt zijn plaats in. In 2001
promoveert het Zondag 1 team onder trainer van Fokko Cordes naar
de 4e klasse KNVB om een jaar later daar weer uit te degraderen... In
2003 neemt Harry van Genderen de
voorzittershamer weer over van Piet
Liesveld. Hij is vandaag de dag nog
steeds een welbespraakte voorzitter. Het aantal jeugdleden groeit gestaag. In 2004 viert SV Hertha uitbundig haar 75-jarig bestaan. Nu,
vijf jaar later, het 80-jarig bestaan.’
25 jaar Internationale toernooien
Naast voetbal staat SV Hertha erom
bekend dat zij vooral een gezelligheidsvereniging is waar elk lid zich
thuisvoelt.
Door de jaren heen weten insiders
genoeg te vertellen over hoogtepunten en dieptepunten bij de vereniging. Buitenstaanders kennen
SV Hertha voornamelijk vanwege de
uitstekend georganiseerde en drukbezochte internationale toernooien
die jaarlijks rond de pinksterdagen
worden georganiseerd. Komend
jaar voor de 25e keer! Mede door
het feit dat er een kunstgrasveld ‘op
til’ was, is er dit jaar geen internationaal toernooi georganiseerd.
Het eerste toernooi vond plaats in
1982 en werd toen geopend door
niemand minder dan de levende
voetballegende Johan Cruijff. Het
tweede door oud-doelman van het
roemruchte Ajax, Piet Schrijvers in
1983. Maar ook doelman Ruud Hesp
was een keer van de partij.

Voetbal is ook opvoeden
In het seizoen 2009/2010 voetbalt
Zaterdag 1 in de 5e klasse C West
1 van de KNVB. De leden, waaronder veel jeugd, hebben de wens geuit graag te willen voetballen in de
Zaterdagcompetitie. Daar liggen
dus de prioriteiten. Hieraan nemen
vier senioren elftallen deel. Trainer
is momenteel Sjaak ten Den, die in
1993 als jeugdlid bij de club kwam.
Dit seizoen moet Zaterdag 1 bekervoetbal spelen tegen onder meer
Argon en CSW!
Er zijn daarnaast twintig jeugdteams, A t/ F die eveneens op zaterdag in competitieverband spelen.
Op zondag wordt slechts recreatief
gevoetbald door twee senioren elftallen. Verder zijn er 7 zaalvoetbalteams (Futsal) die in competitieverband in actie komen. Door de jaren
heen is bij SV Hertha voortdurend
de nadruk gelegd op de voetbalsport als onderdeel van de opvoeding. Met name jeugdige voetballertjes die op 6-jarige leeftijd bij de
club komen wordt geleerd hoe je je
in de sport moet gedragen. Het competitie-element wordt daarbij overigens niet uit het oog verloren. Maar
dit mag niet ten koste gaan van alles wat onder meer leidt tot spelverruwing. Het opvoedende element zit
in het aanleren van teamgeest, spelen met gevoel voor elkaar om samen iets in goede harmonie te willen presteren. Dat is iets anders dan
voortdurend geconfronteerd te worden met ‘voetbal is oorlog!’...
Langst zittend
Voorzitter Harry van Genderen is
een gedreven man. Hij is misschien
wel de langst zittende actieve voorzitter van alle (voetbal)clubs in De
Ronde Venen. Harry kwam in contact met de vereniging doordat zijn
oudste zoon Harold bij Hertha voetbalde. Hem werd gevraagd om tijdens het feest van het 50-jarige
bestaan van de club het Rad van
Avontuur te draaien.
Dat deed hij met plezier. Tijdens een
weekendje weg vroeg iemand Harry
terloops of het voorzitterschap van
SV Hertha niets voor hem was. Om
een lang verhaal kort te maken: Harry stapte in 1980 bij Hertha binnen
en werd tot voorzitter gekozen. De
eerste periode duurde 13 jaar om in
2003 de draad weer op te pakken.
“Dat voorzitterschap heb ik tot vandaag de dag met plezier op mij genomen,” licht Harry toe. “Hertha is
een heel gezellige voetbalvereniging. Behalve voetbal hoort dat ge-

In 1983 was Piet Schrijvers te gast bij het Internationale voetbaltoernooi. Voorzitter Harry van Genderen is er blij mee (3e van rechts).

zellige gewoon bij de club, dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Toen ik als voorzitter begon
was er geen emotionele binding en
ik had toen ook niet verwacht dat ik
er zoveel voor opzij zou zetten. Inmiddels heb ik die emotie en waar
het kan draag ik die voor de club uit.
Zo is het ook met het realiseren van
het kunstgrasveld gegaan waarvoor
ik veel Ronde Tafel Gesprekken heb
gevoerd bij de gemeente en met de
wethouders heb gesproken. Er zijn
meer verenigingen in De Ronde Venen die een dergelijk kunstgrasveld
hebben gekregen. Dus waarom wij
niet? Bovendien blijven wij op onze locatie zitten. De anderen gaan
misschien verhuizen en moeten dan
het veld weer oppakken om mee te
nemen. Dat brengt extra kosten met
zich mee, iets wat bij ons niet zal
gebeuren. Uiteindelijk hebben we
het veld gekregen en ligt het er! Hoe
mijn echtgenote dit allemaal vindt?
Die staat helemaal achter mijn activiteiten. Was dat niet zo, dan had ik
het écht kunnen schudden bij Hertha!”

Bewijs van Lidmaatschap 1934/35

Sjaak ten Den werd in 1993 jeugdlid. Anno 2009 is hij trainer bij SV Hertha

Hertha had in 1939 ook een toneelvereniging
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Berna zwemt
4200 euro bijeen
voor KiKa kinderfonds

Vinkeveen – Respect krijgt ze van onze redactie, Berna Voorzaat uit Vinkeveen. Zoals u reeds
op de voorpagina kon lezen zwom zij zondagmiddag jl. ‘even’ de grote plas over in Vinkeveen.
Ze startte bij Proosdij Haven (ook wel bekend
als ’t Haventje) en zwom naar Café Restaurant
De Plashoeve, waar ze onder luid gejuich werd
binnengehaald. Onze redactie maakte de hele rit
mee in de volgboot. Wethouder Dekker gaf om
even over twee het startschot en bleef Berna de
gehele overtocht moed inspreken en zorgen dat
de vele boten niet in haar buurt kwamen. Groot
respect verdient Berna, want doe het haar maar
eens na. Ze is totaal geen sportfanaat, zwemmen, ach, ze kan het, maar ze deed het niet echt
veel. Een paar maanden geleden zaten ze aan
een drankje en zei ze: “och joh, dat is niks, ik
zwem zo die plas over.” “O, ja? Nou laat maar
zien”, zo gingen de eigenaren van Proosdij en De
Plashoeve erop in. “Wij zorgen voor volgboten,
de arts, de begeleiding, ga jij maar zwemmen.”
Berna: “Ja, en daar zit je dan met je grote mond.
Maar ja, ik had A gezegd, dan ga ik er ook voor.
Dan ook maar direct er iets aan vast knopen,
zwemmen voor een goed doel.
KiKa
Welk doel was niet zo moeilijk voor mij. KiKa,
een van de weinige goede doelen waar het geld
voor 100% bij het doel terecht komt. Dus ik ben
gaan oefenen en ging geld ophalen. Ik ben alle
boten en woningen hier in de omgeving afgeweest. Heb ook nog even gecollecteerd op de
Albert Kuyp, daar staan mijn man en ik met een
bloemenkraam. Maar daar moest ik snel mee

stoppen. Er kwamen een paar agenten, ik moest
een vergunning hebben. Wel, ik had geen zin
in gelazer, dus ben toen daar maar gestopt.” Ze
blijft praten. Is duidelijk toch wel wat nerveus. “Is
het al twee uur?” Eindelijk was het zover. Ze gaat
te water en de rit begint. De wind is helaas niet
echt gunstig, maar dat deert haar niet. “Ik heb
vorige week al een keer de rit gezwommen, dus
dan moet het nu ook lukken. Moet ik maar niet
zo’n grote mond hebben, toch?“
Steun
De eerste 1300 meter is het nog rustig water en
zwemt ze langs vele woningen, bootjes en chalets waar mensen haar luidkeels toejuichen. Ze
heeft een mooie slag en praat ondertussen met
iedereen die wat naar haar roept. Na 1300 meter
begint het echt, ze gaat de grote plas op. Heel
wat golfslag en heel veel boten. Het is prachtig weer, dus het is druk op de plas. Wethouder
Dekker staat voorop de boot met een scheepshoorn en zorgt dat iedere tegemoetkomende
boot aan de kant gaat en wat vaart mindert om
te voorkomen dat er te veel golfslag komt. Dat
lukt geweldig. Op één boot na, die zonodig vindt
dat hij haast heeft en vlak langs haar vaart. Hij
wordt getrakteerd op een hevig boe-geroep van
de aanwezigen op de volgboten.
En maar praten...
Eenmaal op de plas vraagt Berna om haar badmuts en zwembril. Even later komen we op een
soort kruispunt op de plas, waar van alle kanten
boten komen. De golfslag is flink, maar Berna
meldt dat het prima gaat. Ze hoort dat er gepraat

wordt over “een stukje afsnijden”, maar direct
hoor je vanuit het water: “Niet dollen, gewoon
de echte route. Niks afsnijden. Ik heb gezegd vijf
kilometer, dan zwem ik ook vijf kilometer, punt
uit.” Ze blijft geweldig in één tempo zwemmen.
Ondanks dat ze maar blijft praten en groeten,
zwemt ze gestaag door. Opeens zegt ze tegen
mij: “Volgens mij schiet ik niet echt op. Wat moet
je een geduld hebben, hè? Je hele middag naar
de maan. Hoever ben ik nu?” Ze bleef praten.
Haar man gaf het advies om wat minder te praten, maar Berna, nee hoor, “dan wordt het zo
saai. Ik kan praten en zwemmen tegelijk.” “Hé,
het water wordt kouder”, roept ze opeens. “Klopt,
het is hier heel diep, dat scheelt gauw een graad
of zes. Last van?” “Nee hoor, het gaat prima.”
Lippenstift
De haven komt in zicht. Nog 800 meter. “Zit
mijn lippenstift er nog op? Anders staat het niet
straks op de foto”, grapt Berna. Ze blijft echt
in een tempo zwemmen, wat een kracht en een
doorzettingsvermogen heeft deze vrouw. Echt
diep respect. De laatste driehonderd meter gaat
het wat langzamer. We zijn er bijna.
“Ik heb het gehaald!”, roept ze naar iedereen die
aan de kant op haar staat te wachten. Applaus,
gejuich en een diepe buiging. Helpende handen
willen haar uit het water halen, maar nee hoor,
ze klimt zelf het trapje op. De champagne wordt
ontkurkt en er wordt snel geteld hoeveel geld er
nu precies is, aangezien er ook onderweg nog
gedoneerd is. Het eindbedrag was 4200 euro
en nogmaals Berna, respect, echt respect, dat
verdien je.
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SuperToeter Weken van start

Ronde prijzen domineren
bij Super de Boer
Vinkeveen - Klanten van Super
de Boer kunnen vanaf 24 augustus
drie weken lang ronde prijzen scoren. Tijdens de SuperToeter Weken
biedt de supermarktketen wekelijks tientallen zeer scherpe aanbiedingen met afgeronde prijzen. Het
wordt dus een zeer voordelige periode voor bestaande, maar ook nieuwe klanten van Super de Boer.
Winkels kleuren roze
Zodra de zomervakantie weer op
zijn einde loopt, kleuren de ruim 300
Super de Boer-winkels magentaro-

ze en staat alles in het teken van
voordelige prijzen. De supermarktketen introduceerde de SuperToeter
Weken in 2008.
Inmiddels zijn deze actieweken een
begrip. Eric Leebeek, commercieel
directeur van Super de Boer: “De
zomervakantie is vaak een hoge
kostenpost. De meeste mensen willen het in de weken daarop dan ook
graag rustiger aan doen. Tijdens de
SuperToeter Weken profiteren onze
klanten van een ruim en herkenbaar
productaanbod met zeer scherpe
ronde prijzen.”

Reusachtige magentaroze bal
Om de actieweken kracht bij te
zetten reist er de komende periode een reusachtige magentaroze
bal door het land. Deze kan op de
meest vreemde plekken opduiken.
Op plekken waar de bal besluit uit
te rusten deelt een promotieteam
goodiebags uit met een toeter, een
winkelwagenmuntje, een big shopper boodschappentas en de meest
recente folder. Houd de komende
weken uw euromunten bij de hand.
Het is tijd voor ronde prijzen bij Super de Boer!

Zevenjarig jongetje gevonden
dankzij inzet Burgernet
Mijdrecht - Dankzij de inzet van
Burgernet is woensdagavond een 7jarig jongetje uit Mijdrecht weer teruggevonden. De politie schakelde
om 20.20 uur Burgernet in nadat het
jongetje was verdwenen bij de woning van zijn opa aan Molenwiek.
Het jongetje zou een uur daarvoor
nog bij de woning van zijn opa hebben gestaan, maar was ineens verdwenen. Via de politiecentrale werd
het signalement van de vermiste
jongen onder ruim vierhonderd Burgernetdeelnemers verspreid. Tegelijkertijd kamden politiemensen met
een foto in de hand de wijk uit en
spraken diverse bewoners aan met
de vraag of zij misschien het vermiste jongetje hadden gezien.
Kort na de melding via Burgernet

zag een deelneemster een jongetje
lopen in de Cornelis Beerninckstraat
die voldeed aan het signalement dat
via Burgernet was verspreid. De
vrouw nam via het telefoonnummer
0800-0011 contact op en bracht de
jongen naar het politiebureau waar
hij met zijn opa werd herenigd.
SMS
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk
van inwoners en medewerkers van
bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bij-

voorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.
Dit gebeurt op basis van een goed
signalement. Burgernetdeelnemers
krijgen een ingesproken bericht via
de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek
uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Dat
gebeurt gewoon vanuit de eigen
woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam
zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een
vermist kind. Wilt u ook een actieve
rol spelen bij de veiligheid van uw
woon- en leefomgeving? Dan kunt
u zich opgeven als deelnemer van
Burgernet via de website
www.burgernet.nl

Knutselclub ‘Kinderen
helpen Kinderen’ van start
Mijdrecht – Het nieuwe seizoen
van de knutselclub “Kinderen helpen Kinderen” begint weer. Van september tot april kunnen kinderen in
de leeftijd vanaf 6 jaar, elke woensdagmiddag, behalve in de schoolvakanties, van 13.30 uur tot 15.00 uur
knutselen.
De kinderen knutselen niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds steunt
gehandicapte kinderen in de derde
wereld, die op allerlei manieren geholpen worden. Vorig seizoen heeft
de knutselclub 6.100,00 over kunnen maken aan het Liliane Fonds.
In de knutselruimte aan de Schepenenstraat 9 hangen de nieuwe

sponsorbladen van kinderen, waar
we in het nieuwe seizoen weer voor
gaan knutselen.
De contributie bedraagt 9,00 per
maand. Daar wordt o.a. de huur, de
verwarming en de verzekering van
betaald. De club werkt verder zonder subsidie.
Wat de kinderen maken wordt verkocht op diverse markten. Ook in de
knutselruimte kunnen de gemaakte spullen o.a. kaarten worden gekocht.
Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur komen de volwassenen bij
elkaar om te knutselen en voor te
bereiden voor de woensdagmiddag.

Nieuwe gezichten en nieuwe ideeën en ook mannen zijn welkom. Er
wordt op die avond een kleine bijdrage van 0,50 euro gevraagd voor
koffie of thee.
De initiatiefneemster van de club,
Paulien van der Veen, is op woensdag van 10.00 uur tot 16.00 in de
clubruimte aanwezig om voorlichting te geven of uw vragen te beantwoorden. U kunt haar op dinsdag en
woensdag ook telefonisch bereiken
op nummer 06-28040492.
Het e-mailadres van de club is kinderenhelpenkinderen@casema.nl
De club heeft ook een website:
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl

Vijfentwintigjarig bestaan
van Bloemsierkunst ‘Peter’
in Vinkeveen
Vinkeveen - Bloemsierkunst ‘Peter’,
sinds augustus 1984 aan de Herenweg te Vinkeveen te vinden, viert deze maand z’n 25-jarig bestaan! Peter
en Trudy Bon zijn in 1975 samen een
bloemenwinkel gestart in Amsterdam. Na verloop van jaren zagen zij
locatie Vinkeveen als nieuwe uitdaging en hebben daar in 1984 een
tweede zaak geopend. Door zich te
specialiseren in gemengde boeketten liep de winkel in Vinkeveen boven verwachting en werd de zaak in
Amsterdam verkocht.
Peter koopt meerdere malen per
week zelf de bloemen en planten in
op de veiling in Aalsmeer en Vleuten om zo’n groot en vers mogelijk assortiment te kunnen aanbieden. Met mooie, kwalitatief goede producten en uitgebreide adviezen staan ze graag voor hun klanten
klaar. Naast diverse soorten boeketten, kamer- en tuinplanten en leuke
accessoires kunt u ook terecht voor

gelegenheidswerk zoals geboorteboeketten, trouwarrangementen en
rouwbloemwerk. In overleg met de
klant probeert men bij Bloemsierkunst ‘Peter’ altijd een passend arrangement te maken afgestemd op
de wensen van de klant.
Voor een gewoon bloemetje kan je
overal terecht, bij Bloemsierkunst
”Peter” willen ze graag van elk boeket of arrangement, dat de winkel
uit gaat, iets speciaals maken. Of ’t
nu gaat om een enkele bloem of ’n
mooi boeket met ‘n leuke bijpassende verpakking, elk bloemetje wordt
een speciaal cadeau.
Markt
Ook op de zakelijke markt draaien
zij al jaren mee, vele bedrijven in De
Ronde Venen krijgen via hun bloemenabonnement wekelijks een leuk
boeket of arrangement in passende
ondergrond bij hun bedrijf bezorgd.
Via de e-mail of telefoon kunnen zij
hun bestellingen plaatsen.
Bloemsierkunst ‘Peter’ bezorgt zelf

in de regio en voor bestellingen in
het gehele land en daarbuiten zijn
zij aangesloten bij Fleurop-Interflora als verzendorganisatie.
Rond Kerst en Pasen verzorgen zij
jaarlijks, voor het cursusproject, een
bloemschikcursus om samen met de
cursisten een kerst- of paasarrangement te maken, wat al jaren zeer
succesvol is en door zeer veel cursisten steeds weer bezocht wordt.
Onder hun klantenkring mogen zij
ook voetbalclub AFC AJAX rekenen, elk voorjaar worden er namelijk tientallen kampioensboeketten
gemaakt voor alle jeugdelftallen die
in dat seizoen kampioen zijn geworden.
Jubileumacties
Om dit jubileum te vieren start
Bloemsierkunst ‘Peter’ morgen,
donderdag 27 augustus, verschillende leuke acties voor de klanten.
Zie advertentie in dit blad. De actieperiode eindigt op zaterdag 5 september aanstaande.

Bouwrijp maken van
Westerheul in gang gezet

Start mannenklusgroep DRV
van Rode Kruis in De Rank
De Ronde Venen - Vanaf september 2008 heeft de Rode Kruis klusgroep twee poppenhuizen gerepareerd, stelten geschuurd en gelakt evenals gymnastiekbanken, vogelhuisjes en kalenderplanken gemaakt, fietsjes hersteld en ander
mechanisch speelgoed, ook lampen, klokken, radio’s en recorders
voor met name scholen en verenigingen zijn gerepareerd.
Het aantal deelnemende mannen is
helaas afgenomen evenals het aan-

tal begeleiders. Een en ander komt
misschien ook omdat niet elke week
geklust wordt. Echter, dat gaat nu
veranderen. Vanaf 1 september
gaan zij iedere dinsdag van 09.30
tot 11.30 uur in het kerkelijk centrum ”De Rank” aan de Prins Bernhardlaan klussen.
Graag nodigt het Rode Kruis handige mannen uit om minder handige
klussers te begeleiden.
Het Rode Kruis adviseert mannen

om achter de geraniums vandaan
te komen en te helpen klussen, kapot speelgoed of lesmateriaal van
scholen of verenigingen te herstellen of op te verven. Het gebouw is
rolstoelvriendelijk. Komt u?
Heeft u als leerkracht of sportbegeleider houten materiaal op te knappen?
U kunt zich voor al deze activiteiten
aanmelden bij Jolanda Engel, tel.
06-10581268 (Rode Kruis).
Tot ziens? Graag.

Vinkeveen - Afgelopen donderdag
20 augustus verrichtte wethouder
Ruimtelijke Ordening Bram Rosendaal samen met de Regisseur Civiele Techniek (opzichter) Darryl Stuart
en senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Richard van der
Helm van de gemeente De Ronde
Venen symbolisch de eerste handelingen voor het bouwrijp maken van
het plangebied dat de naam Westerheul IV draagt. Zij deden dat door
met een grote zandschep ter plaatse het eerste aangevoerde zand op
de afgeplagde ondergrond te storten. Dat was op die donderdag een
zeer warme bezigheid! De werkzaamheden die de komende tijd op
de locatie Westerheul worden uitgevoerd bestaan voor een belangrijk deel uit het ophogen van het terrein, dat gelegen is in de driehoek
Voorbancken, de oude Spoorbaan
en de Mijdrechtse Dwarsweg, met
2,20 meter zand en grond.
Dat is nodig omdat vanwege de
slechte grondslag in dit deel van de
polder Groot Mijdrecht niet in de
bestaande grondlaag (veenpakket)
gegraven kan en mag worden. Om
toch de benodigde kavels en leidingen in de grond kwijt te kunnen en
voldoende drooglegging onder woningen en wegen te bereiken, moet
het gebied eerst integraal worden

opgehoogd. Eén en ander wordt uitgevoerd door de firma J. den Breejen uit Hoofddorp. Het aanbrengen
van het zand en de grond zal nog
wel even duren, namelijk tot uiterlijk
februari 2010! Daarna gaat de zogeheten ‘zettingsperiode’ van een jaar
in. De ophoging resulteert na dat
jaar ‘zetting’ uiteindelijk in een netto
ophoging van circa 1,10 meter. De
werkzaamheden worden uitgevoerd
op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00
uur. De aanvoerroute van het zand
en grond verloopt via de N212 en de
Mijdrechtse Dwarsweg met zware
en herkenbare roodkleurige zandwagens.

opgelopen. Maar nu zijn we eindelijk zover dat we van start kunnen
gaan. Van 17 tot en met 27 augustus
zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van Westerheul IV, een nieuwe
woningbouwlocatie waar circa 270
woningen zullen worden gebouwd.
Maar eerst hebben we een aantal
maanden van zand en grond rijden
voor de boeg. Vervolgens is er een
jaar zetting nodig. De eerste paal
laat dus nog even op zich wachten.”
Aldus een tevreden ogende Darryl
Stuart die namens het projectteam
de coördinatie van het programma
in handen heeft.

Vertraging
“Waar de plannen al lang klaar lagen en het startsein minstens anderhalf jaar geleden had kunnen
worden gegeven, kon niet eerder
met de werkzaamheden worden
begonnen vanwege lopende bezwaarschriften van omwonenden.
Die procedure is inmiddels achter
de rug. Daarna kregen we met een
volgende vertraging te maken omdat er in het gebied sprake was van
broedende vogelparen. In het kader
van de flora en faunawet dienden
we dus te wachten met de uitvoering van het ophoogproces. Al met
al heeft dit dus een fikse vertraging

Het integraal ophogen van het gebied zijn de eerste werkzaamheden
als voorbereiding voor de bouw van
de eerstvolgende grootschalige woningbouwlocatie in De Ronde Venen
sinds Wickelhof en Kerkelanden. Op
1 oktober zal de gemeenteraad besluiten over de grondexploitatie. Op
dat moment zal er ook meer bekend
zijn over het woningbouwprogramma en het uiteindelijke inrichtingsplan. Het programma zal in elk geval voorzien in een groot aantal voor
starters bereikbare woningen, maar
ook zullen er woningen worden gebouwd voor doorstromers en ouderen.
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Succesvol Rabobank-toernooi
bij Tennis Vereniging Mijdrecht

Vijftig jaar wandelen bij
Wandelsportvereniging
Vinkeveen
De Ronde Venen - Dit jaar viert de
Wandelsportvereniging W.S.V. Vinkeveen het feit dat zij op 22 mei
1959 werd opgericht. “De viering is
niet aan één dag opgehangen, maar
we hebben dat over de rest van dit
jaar wat verdeeld met enkele leuke
activiteiten voor leden en wandelaars,” vertelt Corrie van Breukelen
die het secretariaat van de vereniging onder haar hoede heeft. “Ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum werd er op 13 en 14 juni van
dit jaar een prachtige weidenatuur
wandeling georganiseerd waaraan
iedere belangstellende wandelliefhebber kon deelnemen. Er was keuze uit 5, 10, 15, 25 en 40 km. De uitgezette tocht kreeg men in de vorm
van een routebeschrijving op papier
mee. Startplaats was Dorpshuis De
Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen.
In een dergelijke wandeltocht worden ook ‘alternatieve’ routes opgenomen. Maar dat geldt voor meer
wandeltochten die wij als vereniging uitzetten. Dorpshuis De Boei
blijft daarbij als startplaats fungeren. Het is een typisch Vinkeveense wandelvereniging, maar wel een
gezellige.”
Marickenland
W.S.V. Vinkeveen staat te boek als
een officiële wandelsportvereniging,
ingeschreven bij de K.v.K. Corrie van
Breukelen zit er bijna 14 jaar bij.
Bij de vereniging zijn leden te vinden die al jarenlang lid zijn en bijna als ‘oudgedienden’ kunnen worden gezien. De vereniging organiseert wandeltochten in de regio.
Zoals de weidenatuur wandelingen
en de Sint Nicolaastocht in november. Deelname aan zo’n georganiseerde wandeltocht kost in doorsnee genomen 2,50 euro per persoon. Daarvan moeten de kosten
van de vereniging worden gedekt
en de afdracht aan de landelijke organisatie waarbij men is aangesloten. Arie van der Greft en Cor Rijk
van de W.S.V. Vinkeveen zijn de animators van het uitzetten van routes
voor wandeltochten die iedereen
kan maken. Daarvoor blijkt voldoende animo, zelfs van ver buiten de regio. Recent in gebruik genomen is
het nieuwe (laarzen)pad in Marickenland, dat door leden van de vereniging en zo`n 400 meelopende
natuurliefhebbers eerst is ‘platgelopen’ alvorens het pad officieel in gebruik werd genomen.
De leden van de vereniging kijken
veelal in het wandelsportboekje
voor leuke routes en gaan die dan
ergens in het land lopen. Dat zijn

tochten die dus door andere verenigingen zijn uitgezet. Men loopt dan
bijvoorbeeld op zondag een tocht in
Limburg, want daar wordt meestal op zondag gewandeld. De leden
gaan er in afzonderlijke groepjes
met de eigen auto naartoe, afhankelijk van het aantal kilometers dat
men wil gaan lopen. Op die manier
voorkomt men dat bijvoorbeeld de 5
km-lopers moeten wachten op hen
die 40 km willen afleggen. De leden
kunnen kiezen uit afstanden van 5,
10 en 15 km. Maar er zijn er ook die
25, 30 en 40 km lopen. W.S.V. Vinkeveen is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond Lichamelijke Opvoeding (KNBLO). Er is ook
de Nederlandse Wandelsport Bond
(NWB). Veel wandelaars uit den lande zijn aangesloten bij een van de
twee organisaties. Je kan dan altijd
wandelen op routes die door een
van de vele wandelsportorganisaties is uitgezet.
Jubileumwandeling
Corrie: “We zijn eenmalig gesponsord door SC Johnson Europlant en
Rabobank Veenstromen om de jubileumwandeling mogelijk te maken en daarvoor medailles en een
leuk sticker plaatje voor in je eigen wandelboekje te laten maken.
Er zijn twee logo’s die op het stickerplaatje staan. Eén is gebaseerd
op het wapen van Vinkeveen van
50 jaar geleden. Het andere is het
tegenwoordige wapen van Vinkeveen/Waverveen. Mei 2009 was het
officieel 50 jaar. Maar we vieren dat
het hele jaar met een paar tochten.
Zelf zijn we met de leden op pad geweest en hebben na afloop in eigen
kring een klein feestje gevierd met
een hapje en een drankje. Behalve
het wandelen in een mooie omgeving gaat het ons ook om de gezelligheid onder elkaar. Als je lid bent
van de KNBLO mag je overal bij verenigingen in het land wandelen.
Vaak ontmoet je dan mensen waar
je even mee oploopt en een praatje mee maakt. Je kunt daarnaast lid
zijn van een wandelsportverenging.
Dat vind ik persoonlijk veel leuker
en gezelliger. Om die reden loop ik
liever met mensen van onze eigen
vereniging. Bovendien wil ik niet in
mijn eentje door de weilanden en de
bossen lopen. Na de wandeling blijven we dikwijls gezellig even bijpraten en drinken iets. Je kunt het hele jaar door wandelen, maar meestal
beperkt zich dat tot het voorjaar en
de zomer. In de winter is er wel wat
animo, maar dan gaat het om speciale tochten. W.S.V. Vinkeveen is een

Mijdrecht - Van 10 tot 16 augustus was het 27e Rabobank Open
Jeugdtoernooi bij Tennisvereniging
Mijdrecht. Ieder jaar wordt er door
de vereniging een thema aan het
toernooi verbonden, dit jaar was het
thema ‘sprookjes’. En dat was duidelijk te merken. De ingang van
het park werd omgetoverd in een
kasteelmuur en de ingang van het
clubhuis werd gesierd door de zeven dwergen. Op het park waren
verder het snoephuisje van Hans &
Grietje en een wensput te vinden.

Het clubhuis werd gesierd door het
spinnewiel van Doornroosje en een
gevulde schatkist. Gedurende de
week zijn er allerlei activiteiten voor
de deelnemers georganiseerd. De
meeste van deze activiteiten hadden een link naar het thema. Maar
vooral de activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn populair bij de kinderen. Het Levend Stratego, de BBQ,
de speurtocht, de modeshow en het
casino werden met veel enthousiasme ontvangen. Ook de clinic die
door de talenten van TVM werd ge-

geven, werd door ruim 50 kinderen
bezocht.
Op zondag vonden de finales van
het sportieve gedeelte plaats, in totaal stonden er 18 op het programma. Na vele spannende wedstrijden was het om 17.15 uur tijd voor
de prijsuitreiking, met aansluitend
de loterij. Hoewel de 18 man tellende commissie afscheid moet nemen van 5 vaste leden, onder wie de
twee toernooileiders, zijn ze vastbesloten om er volgend jaar weer een
fantastische week van te maken.

gezelligheidsclub waarvan de leden
graag gaan wandelen op routes die
door andere verenigingen zijn uitgezet in het land. Op ons gemak, inclusief een hapje en een drankje mee
voor onderweg. Dus geschikt voor
alle leeftijden.
Wandelrouteboekje
Het organisatiecomité van W.S.V.
Vinkeveen heeft op zich genomen
dat jaarlijks een paar leuke routes
worden uitgezet. In het elk jaar verschijnende landelijke wandelprogrammaboekje van de K.N.B.L.O.
en NWB staan alle landelijke verenigingen inclusief de wandelroutes die voor dat jaar zijn uitgezet.
Daaraan ontleent ook W.S.V. Vinkeveen haar routes. Het comité zoekt
per jaar zo’n 20 tochten uit om met
de leden te gaan wandelen. Overigens kan iedereen die van wandelen houdt en routes wil gaan lopen
het boekje vrijelijk bij de boekhandel
kopen. Daarvoor hoeft men geen lid
van een (plaatselijke) wandelvereniging te zijn. W.S.V. Vinkeveen heeft
dit jaar 9 wandelingen georganiseerd. Arie en Cor zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij zoeken de mooiste locaties op en bepalen de lengte, de rustpunten en dergelijke. Daar
gaat toch meer werk in zitten dan
je wel zou denken want ze moeten
hem ook zelf lopen en/of fietsen om
te zien of het allemaal wel klopt. In
de route worden lussen opgenomen
om de verschillende afstanden mogelijk te maken door routes met elkaar te verbinden of in te korten.
Belangstellenden kunnen ook op
de site van de KNBLO terecht om
te zien welke routes er zijn in de
verschillende provincies en plaatsen teneinde een leuke wandeltocht
te maken. Men kan dan kiezen uit
verschillende afstanden. Net zoals
fietsers dat doen. Die hebben immers ook hun eigen routeplan met
knooppunten. Het wandelen is heel
vrijblijvend, je gaat of gaat niet. Er
is geen verplichting. Daarnaast kun
je onderweg kiezen of je alsnog de
korte of lange route wilt wandelen,
afhankelijk van je conditie, het weer
of anderszins. Die mogelijkheid is
meestal ingebouwd.
Corrie wijst op de mooie omgeving
die De Ronde Venen te bieden heeft.
Zo ver hoef je dus niet uit de buurt
om het mooie weidegebied eens te
doorvorsen. Volgend jaar organiseert W.S.V. Vinkeveen wederom de
weidenatuur wandeling op 12 en 13
juni. Zet het alvast in uw agenda of
bel met 0297-262060.

Veel Veenlopers lopen de
Baambrugse Dorpsloop

De Ronde Venen - Vrijdagavond
stonden er maar liefst 16 Veenlopers aan de start voor de 19e editie
van de Dorpsloop van Baambrugge. De broers Woerden streden in
de door de IJsclub Baambrugge georganiseerde wedstrijd – met in totaal 370 deelnemers - mee om de
ereprijzen. Michael Woerden leek
in Baambrugge hersteld te zijn van
een knieblessure. Hij kon winnaar
Pim Gouw echter niet bedreigen.
Michael finishte als tweede in een
mooie tijd van 33.53. Frans Woerden
liep al weer een goede wedstrijd. Hij
liep voor de derde keer in korte tijd
onder de 37 minuten. Met z’n 36.39
finishte hij als derde senior en zes-

de totaal. Willem van Leeuwen presteerde uitstekend; hij verbeterde in
Baambrugge zijn persoonlijk record
op de 10 kilometer. Hij was 10 seconden sneller dan zijn vorige toptijd. Willem finishte in een uitstekende 37.37. Daarachter was veel onderlinge en persoonlijke strijd. Zo was
Jaco de Ruiter net iets sneller dan
Theo Noij. Jaco liep een tijd van
41.21, terwijl Theo 41.28 nodig had.
Henny Kooijman is helemaal terug.
De Veenloper van het eerste uur liep
namelijk nu een prima 43.25. Hij finishte ruim een minuut voor het trio
Henny Buijing, Jos Bunschoten en
Jos Snel. Henny liep 44.36, Jos 44.37
en Jos Snel 44.49. Bert van Diemen

zat daar weer een minuut achter:
45.50.
Herman van ’t Schip liep een goede wedstrijd op het parkoers door
de polders van het kleine Utrechtse dorp. Hij finishte in een tijd van
47.14. Rob van Zijtveld en Gert van
der Geest ontliepen elkaar bijna
niet: 48.07 om 48.10. Marjon van de
Hoek was de enige Veenloopster in
Baambrugge. Zij liep een heel mooie
52.33. Vlak daarachter merkte Hans
Leeuwerik dat het weer de goede
kant op gaat met z’n snelheid: 52.39.
Richard Zeldenthuis zorgde voor de
klapper van de dag. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met maar
liefst 3,5 minuut tot 52.39.

GVM ‘79 maakt zich klaar
voor het nieuwe seizoen
Mijdrecht - Vanaf maandag 31 augustus beginnen de lessen bij GVM
‘79 weer, een overzicht van de lessen kunt u lezen in de advertentie.
De trainsters hebben alweer nieuwe lessen bedacht en het belooft
dan ook een sportief nieuw seizoen
te worden. Voor eenieder is wel een
les te vinden binnen deze vereniging. Voor de allerkleinsten is er ouder en kindgym. Een uur lang rennen, springen, klauteren etc. Onder begeleiding van een ouder/verzorger/opa of oma tezamen met de
trainster. Hedendaagse ouders/verzorgers willen graag iets doen met
hun kind. Thuis schiet het er vaak bij
in om intensief met het kind bezig te
zijn. Dat is meestal de grootste beweegreden voor deelname aan ouder en kindgym. Andere ouders
vinden de gym een goede uitlaatklep voor hun energieke kind. Bovendien is het een gelegenheid om
met andere opvoeders in contact te
komen. Na ouder en kindgym kunnen de kinderen doorstromen naar
de kleutergym. Bij de kleutergroepen gymmen de kinderen al een
stuk zelfstandiger. Deze kinderen
worden spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met bewegingen en kleine opdrachtjes. Voor kinderen die
faalangst hebben of wat bangig
zijn, kan gym een goede manier zijn

om angsten te overwinnen en grenzen te verleggen. Ze leren er meer
te durven en op een veilige manier
te bewegen. Na de kleutergym stromen de kinderen door naar turnen.
In deze lessen gaan de kinderen
echt turnen. De grondvormen van
bewegen worden nu turnelementen. G.V.M’79 heeft ook een geselecteerde groep turnsters die wedstrijden turnen, in divisies, op het niveau dat in de divisie waarin je uitkomt bij jouw leeftijd behoort. Heb
je voldoende talent, dan kan het zo
zijn dat je vanuit de recreantengroepen geselecteerd wordt om in deze
groep extra te komen trainen. Club
Extra fungeert als een sportvereniging voor kinderen met een bewegingsachterstand in de leeftijd van
vier tot twaalf jaar. Een boeiend gezelschap van kinderen die weinig
aansluiting vinden bij het reguliere
sportaanbod en vaak qua motoriek
niet goed mee kunnen komen met
leeftijdgenootjes. Club Extra biedt
kinderen met een bewegingsachterstand een gevarieerd programma van sport- en bewegingsactiviteiten. Acrogym is spektakel: je
maakt acrobatische sprongen, samen met anderen bouw je piramides en soepel spring je weer van elkaar af. Het lijkt soms wel circus !
Gevoel voor evenwicht is heel be-

langrijk bij acrogymnastiek. Tijdens
de lessen krijg je daarvoor veel oefeningen. Je moet je daarvoor goed
kunnen concentreren en letten op
je partner: samen moet je immers in
evenwicht zien te komen en blijven
om bijvoorbeeld op de schouders te
kunnen staan. Daarnaast heeft GVM
steps-aerobics: de meeste deelnemers aan de step-aerobics-lessen zijn recreanten die het allemaal
prettig vinden om hun conditie te
behouden en/of te verbeteren. Het
voordeel van step-aerocbics bij een
vereniging, zoals GVM ’79, is dat je
snel en makkelijk contact met anderen maakt. Jong en oud doen mee.
Step-aerobic is FUN en je raakt ervan in SHAPE, dus geen smoesjes
en lekker meedoen.
Nieuw van weggeweest maar in een
modern jasje zijn de bodyshapelessen op vrijdagavond van 19.3020.30 in De Brug onder leiding van
trainster Françoise. De verschillende spiergroepen worden met allerlei oefeningen getraind. Daarnaast
zullen de standaardlessen afgewisseld worden met een andere vorm
van lessen zoals circuit of zumba.
De lessen zijn eveneens voor jong
en oud! Voor meer informatie zie de
advertentie van GVM ‘79. Aanmelden kunt u bij de ledenadministratie
ledenadmin@gvm79.nl

TVM presteert goed bij
open jeugdtoernooi
Mijdrecht - Tijdens het Rabobank
open jeugdtoernooi van tennisvereniging Mijdrecht heeft de eigen
jeugd goed gepresteerd.
In de elf van de achttien finales waren TVM’ers vertegenwoordigd, in
zes van deze gevallen ging het om
een heuse all-TVM finale. Uiteindelijk waren er acht hoofdprijzen voor

de club uit Mijdrecht. Zo waren er
twee 1e plaatsen voor Lisa Post,
in de meisjes enkel t/m 8 en in de
meisjes dubbel t/m 10, die ze samen
met Birgit Heijnemans won.
Ook Ilse Hoogenboom won tweemaal. De meisjes enkel t/m 17 en de
meisjes dubbel t/m 17, samen met
Fiona Kranenburg. Sita Coenraads
was in de meisjes dubbel t/m 14 de

sterkste. Bij de jongens was er een
1e plaats voor Thijs Visser, dit in de
jongens enkel t/m 10.
Thijs was ook, samen met Sofie Berger, de sterkste in de gemengd dubbel t/m 10.
De achtste overwinning was er in de
jongensdubbel t/m 12, hierin waren
Patrick Prins en Bas Boelhouwer het
sterkste koppel.
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Kervin Bos imponeert in
Duits kampioenschap

Gymnastiekvereniging
Veenland

Mijdrecht - Kervin Bos van Van der
Sleen–Van der Heyden Motors Racing behaalde tijdens de twee races
voor het international Duitse kampioenschap, het IDM, een zeer fraaie
vierde en vijfde plaats in de Supersport. Vooral zondag imponeerde Bos
door tijdens in de tweede race van
de dertiende plaats op te klimmen
naar een uiteindelijk vierde plaats.
De 22-jarige Yamaha-coureur was
dan ook zeer blij met zijn behaalde
resultaten. “Dit voelt voor mij als een
overwinning,” was zijn eerste commentaar na de race van zondag.
Niet zo verwonderlijk want het IDM
staat internationaal zeer hoog aangeschreven, samen met het Spaanse kampioenschap Supersport. Normaal komt het team uit in de Nederlandse tegenhanger van het IDM,
het ONK Dutch Supersport 600,
maar omdat voor het Duitse kampioenschap op het circuit van Assen
werd gereden, werd er als gastrijder ingeschreven. Tijdens de races
in de Dutch Supersport liet Kervin
dit seizoen al zien een groot racetalent te zijn door zich in de top te
nestelen. Ook tijdens de wedstrijden voor het Duitse kampioenschap
in Assen heeft men met Kervin Bos
kennis kunnen maken. In de eerste kwalificatietraining wist Kervin
een twaalfde tijd neer te zetten. In
de training van zaterdag kwamen de
rijders nauwelijks in de baan omdat
het juist op dat moment regende in
Assen en de tijd niet verbeterd kon
worden. Enkele uren later stond de
eerste race gepland die echter twee
herstarts kende vanwege valpartijen
in de eerste ronde. Ook Kervin was
daarbij betrokken, maar kon alsnog
verder rijden en dankzij de rode vlag
liep hij daardoor geen achterstand
op. Wel ging hij direct verhaal halen
bij de veroorzaker van zijn val. “Binnen twee weken buiten je schuld op
nagenoeg dezelfde plek onderuitgaan was even te veel voor mij en
met een forse duw heb ik dat duidelijk gemaakt,” verklaarde hij zijn impulsieve reactie. Na als twaalfde van
start te zijn gegaan kwam Kervin direct al als vierde door en behield
lange tijd die plaats. Tegen het eind
moest hij Vincon voor laten gaan.
“Vanwege de extra ronden door de
herstarts waren er meer af te leggen en werden mijn banden slechter waardoor ik een plaats moest
inleveren.” De eerste race werd gewonnen door Hommel voor Diss en
Van Nieuwenhuizen

Wilnis - Vanaf dinsdag 1 september
gaat gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis weer van start. Op de
dinsdag zijn er verschillende uren
voor meisjes vanaf 6 jaar.
Zij leren hier oefeningen op de balk,
brug, mat en springplank. Soms maken ze ook gebruik van een tumblingbaan, wie durft kan zelfs een
salto oefenen.
Voor de meisjes met talent is er de
mogelijkheid om door te stromen
naar de extra training op maandag
en/of donderdag.

Goede indruk
Een dag liet de coureur van het Hoogeveense racingteam een zeer goede indruk achter door zeer sterk rijdend de vierde plaats te behalen. “Ik
had weer een belabberde start en
moest er voor knokken om naar voren te komen,” aldus Kervin, die dat
op zeer imponerende wijze deed.
Na in de eerste ronde als dertiende
de Veenslang in te gaan wist hij zich
steeds verder op te werken om na
zes ronden als vierde door te komen
en moest een veld van maar liefst
achttien achtervolgers zien voor te
blijven.
Het voor hem liggende drietal Hommel, Dissen Van Nieuwenhuizen
had een te groot gat geslagen om
verder op te klimmen, al liet Bos in
de slotfase snellere rondetijden noteren. Met een opdringende Kellner
en Vincon achter zich moest Bos al
zijn reserves aanspreken om zijn
plaats te behouden om uiteindelijk
op de vierde plaats liggend afgevlagd te worden. “Ik was gisteren al
erg blij, maar dit is echt ongelooflijk.
Voor het eerst meedoen aan dit zeer
prestigieuze kampioenschap en dan
zo’n resultaat neerzetten”, reageerde een dolblije Kervin een half uur
later voor zijn vele supporters in
de door sponsor McCain beschikbaar gestelde fraaie sponsorruimte. “We hebben als team een uitzonderlijke presentatie neergezet. Van
Dunlop hebben we een tip gekregen om met een zachtere band te
rijden en dat is goed uitgepakt.” Op
de vraag wat het verschil is tussen
het ONK en het IDM was Bos duidelijk. “Bij het ONK heb je een aantal zeer goede coureurs maar bij het
IDM heb je alleen maar uitstekende
coureurs en dat maakt de prestatie
die we dit weekend hebben neergezet zo bijzonder.” De tweede race
kende hetzelfde ereschavot als na
de eerste race. De race van zondag
kende een vervelend slot. Op de finishlijn kwamen Walraven en Frohlich met elkaar in aanraking waardoor Frohlich tegen de bandenstapel reed en hard ten val kwam. Hij
hield aan het uitstapje naar Nederland een enkelfractuur en een hersenschudding over.
De eerstvolgende race van Van der
Sleen Motors Racing is op 20 september a.s. op het circuit van Assen wanneer er een wedstrijd in het
ONK Dutch Supersport gereden zal
worden.

Voetbalschool bij Argon

Jubileumexpositie fresco’s
van Biljartfederatie
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Biljartfederatie De Ronde Venen bestaat 4 september 25 jaar. In het kader van dit
jubileum heeft Ton Bocxe een zestal fresco’s gemaakt. Het zijn muurschilderingen die van pastelzacht
naar een kleurrijke fantasie zijn uitgevoerd in een staande en liggende positie. De expositie is van 24 augustus tot 25 september en is voor
iedereen vrij toegankelijk in sportbar De Stee tijdens de openingstijden van de Willisstee.
Programma speelweek 2:
Maandag 31 augustus spelen op diverse lokaliteiten van De Ronde Ve-

waarbij mij gevraagd is als gastheer op te treden en hen te begeleiden. Verder bezoek ik de wedstrijden waaraan onze sporters deelnemen. Maaike Brugmans, eveneens
uit Mijdrecht, gaat mee als fysiotherapeut.
Overigens fungeert Maaike ook al
als fysiotherapeut bij de Nederlandse jeugdselectie dameshockey. Voor
de Deaflympics maakt zij deel uit
van het Nederlandse paramedisch
team. Zij beheerst bovendien de gebarentaal goed, wat de communicatie tussen haar en de sporters ten
goede komt. Verder hebben wij ook
een uitstekend contact met de Netherlands Trade & Investments Office in verband met veiligheidsmaatregelen in relatie tot de wervelstormen. De laatste zware storm heeft

Maaike Brugmans en Henk van Hardeveld

nen de volgende biljartwedstrijden
die om 20.00 uur beginnen.
Merel/Heerenlux 2 – Merel/Heerenlux 3.
Cens 1 – Dio 2
Kromme Mijdrecht 1 – Cens 2
Kromme Mijdrecht 2 – Merel/Heerenlux 1
De Kuiper/van wijk – Stieva
Aalsmeer
De Paddestoel 1 – De Paddestoel 2
De Vrijheid/Biljartmakers – APKMijdrecht 1
Merel/Heerenlux 4 – Dio 1
APK-Mijdrecht 2 Vrij.
Woensdag 2 september:
De Paddestoel 3 – De Schans

Mijdrecht - In samenwerking met
SV Argon, starten hoofdtrainer Marcel Keizer en keeperstrainer René
Ponk half september met trainingen
voor jongens en meisjes van 6 t/m
18 jaar.
Hoe meer technieken een voetballer
aanleert, hoe meer mogelijkheden
de speler heeft om het meeste resultaat uit wedstrijdsituaties te halen. De trainingen bij Voetbalschool
Marcel Keizer zijn daarom specifiek
gericht op de technische ontwikkeling van jeugdspelers, als aanvulling
op de normale trainingen.
In de door Marcel Keizer gegeven
trainingen komen technische voetbalvaardigheden aan bod. Veel balcontact en doorlopende oefenvormen in o.a. schijn- en passeerbewegingen, kappen en draaien staan
hierin centraal. Iedereen van 6 t/m
18 jaar kan zich aanmelden voor de
voetbalschool.
In seizoen 2009–2010 wordt de

Voetbalschool in twee blokken van
elk 10 trainingen aangeboden:
Najaar 2009: september–december,
10 trainingen
Voorjaar 2010:
februari-mei, 10 trainingen
René Ponk neemt de keepersschool
onder zijn hoede, en verzorgt de
trainingen van jeugdkeepers.

Prijsklaverjassen
in ‘t Meertje
Vinkeveen - Dinsdag 1 september
organiseert kaartclub Onder Ons de
laatste zomerkaartavond voor iedereen die van kaarten houdt, Er zullen
weer op z’n Amsterdams drie partijen van zestien giffies gespeeld worden. Ook deze keer zijn er weer vele
mooie prijzen te winnen.
De aanvang is 20.30 uur in Café ‘t
Meertje aan Achterbos 101 in Vinkeveen.

Vaarseizoen 2009
Regio - Wat hebben we een prachtig vaarseizoen dit jaar! Het begon
al in april met mooi weer, lekker
warm en droog. En het bleef lekker
weer. De watersporters zijn dan ook
massaal erop uitgetrokken en het
was best druk op het water. En het
mooie weer houdt nog steeds aan.
De waterpolitie was en is dan ook
flink aan het surveilleren en menig
schipper kent nu de boetekaart zowat uit zijn hoofd.
Varen met een boot waarvoor het
Klein Vaarbewijs verplicht is, zonder het begeerde document, te bezitten kost maar liefst 360.-- euro
bij de 1e overtreding. Als men ook
nog iets te veel gedronken heeft of
er mankementen aan het vaartuig of
de uitrusting geconstateerd worden
wordt het een optelsom en dat middagje varen een dure grap. En dat
hoeft helemaal niet. Iedereen kan
voor weinig geld zijn vaarbewijs behalen, dat is al snel goedkoper dan
een boete. Het is aanbevolen een
goede cursus te volgen. De VAMEX

Mijdrechtenaren naar
Deaflympics in Taipei
Mijdrecht - De in Mijdrecht woonachtige Henk van Hardeveld maakt
deel uit van de Nederlandse Olympische ploeg die deelneemt aan de
Deaflympics. Deze Olympische Spelen voor sporters met een gehoorbeperking worden van 5 tot en met 17
september aanstaande gehouden in
de noordelijk gelegen stadTaipei op
Taiwan. Henk van Hardeveld, zelf
auditief gehandicapt, is weliswaar
geen sporter, maar neemt als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Dovensport Bond (KNDSB)
deel aan het tweedaagse congres.
Henk: “Ik ga als bestuurslid PR en
Voorlichting van de KNDSB mee.
Daarnaast ondersteun ik de Officemanager van de staf. Voor het eerst
komen de sponsors en bedrijven
op bezoek tijdens de Deaflympics,

Op woensdag komen de kleuters
lekker plezier maken en werken aan
hun motoriek. Er wordt bewogen op
muziek en lekker geklommen, hollen en rollebollen over de matten.
Bij de jongens op maandag zijn nog
maar enkele plaatsen vrij, maar bij
de dinsdag-meisjes en woensdagkleuters is nog voldoende plaats.
Alle lessen vinden plaats in de Willisstee.
Er is uiteraard een mogelijkheid om
uw zoon of dochter het eens te laten proberen.

hoofdzakelijk huisgehouden in het
zuiden van Taiwan. Taipei ligt in het
noorden. Voor zover bekend zijn er
tot nu toe geen problemen gerezen met betrekking tot de organisatie van de Deaflympics 2009.” De
Deaflympics steunen op een traditie
van tachtig jaar. Reeds in 1924 vonden de eerste Summer Deaflympics
plaats in Parijs. Dat werd georganiseerd door het Comité International
des Sports des Sourds, CISS, nu het
International Committee Sports for
Deaf (ICSD). De Winter Deaflympics
werden er in 1949 aan toegevoegd.
Deze Deaflympics vormen het ultieme sportevenement voor dove atleten en worden, net als de Olympische Spelen, om de vier jaar georganiseerd. De laatste keer was dat
in 2005 in het Australische Melbourne. Dat geldt evenzeer voor de organisatie van de Winter Deaflympics,
die twee jaar geleden in Salt Lake
City (Verenigde Staten van Amerika)
werden gehouden. In 2011 worden
de Winterspelen in Vysoke Tatry, Slovenië, georganiseerd. In 2001 werden de Wereldspelen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC)
erkend en vanaf die tijd spreekt
men van ‘Summer en Winter Deaflympics’. Een groot aantal sporten
wordt hier op wereldniveau beoefend waar dove topsporters zich met
elkaar kunnen meten. Deelnemende
atleten moeten voldoen aan strenge
kwalificatie-eisen om in aanmerking
te komen voor deelname en selectie
voor het Nederlandse team. Een andere eis is dat de atleten een geme-

geeft aan dat de meeste kandidaten
die voor het examen die met zelfstudie bezig waren niet slagen. In
september 2009 gaan de cursussen weer van start die al jaren door
Nautisch Center Grammel organiseert en gegeven worden in de regio. Deze staan bij veel watersporters bekend om de goede lessen en
de hoge slagingspercentage.
Voor Klein Vaarbewijs 1 kunt u de
opleiding volgen in Vinkeveen in het
Dorpshuis De Boei, start op dinsdag
8 september a.s.
In het Dorpshuis te Badhoevedorp
begint op donderdag 10 oktober a,s,
om 20.00 uur de cursus Klein Vaarbewijs 1+2. Uiteraard kan men ook
alleen het 1e deel volgen of alleen
het 2e deel, indien men Klein Vaarbewijs 1 al bezit.
Alle informatie is op de website
www.grammel.nl te vinden.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.
ten gehoorverlies moeten hebben
van minimaal 55 dB aan het beste
oor. En tijdens de wedstrijden mag
(vanzelfsprekend) geen gebruik
worden gemaakt van hulpmiddelen
als hoortoestellen. Nederland heeft
zich met vier ploegen ingeschreven voor deelname aan judo, bowling, tennis en zwemmen. Het is een
écht Olympisch sportgebeuren met
een heuse Chef de Mission, medische begeleiding en teamleiders.
De eerste deelnemers vertrekken
eind van deze maand naar Taipei.
Op 27 juni presenteerde het Dutch
Deaflympics Team zich op de locatie Circuit van Zandvoort. Nederland
neemt ook zijn eigen mascotte mee:
de leeuw ‘Doofy’. In 2005 namen in
Melbourne 2.049 atleten uit 64 landen deel. Nederland was vertegenwoordigd met 32 sporters in zes
takken. Probleem blijft altijd de financiering van een dergelijk evenement voor de uit te zenden ploegen.
Reden waarom bijdragen van sponsors werden en worden gevraagd
en veel sporters zich ook afzonderlijk willen laten sponsoren.
Partners van het Nederlands Deaflympics Team zijn o.a. het Fonds
Gehandicaptensport, Univé, Formido en het Sein. Deelname aan de
Deaflympics van 2009 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Asics, Auris, Deitmers Herenmode Purmerend, Erima,
Hoorprofs-KEG-Viataalgroep, LCMprints Badhoevedorp, Mediko Sport
Badhoevedorp, Phonak en Unitron.
Giften werden tot nu toe ontvangen van het H.C. de Jonghfonds,
K.F. Heinfonds, Steunfonds Madurodam, Elise Mathildefonds, Stichting Niemeijer Fonds, Stichting Zabawas, ABN/AMRO, Nationaal Dovenfonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
Meer weten en lezen? Bezoek de
website: www.deaflympics2009.nl.

Clubkampioenschappen
bij LR&PC Willis
Regio - Eind augustus staat bij
LR&PC Willis in het teken van de
clubkampioenschappen. Een echte clubkampioen staat haar mannetje in zowel de dressuur als in het
springen. De kampioenschappen
worden traditioneel verreden bij het
Willis clubhuis, dat al jaren gastvrij
onderdak vindt op het terrein van de
familie Kool aan de Bovendijk.
Vrijdagavond 21 augustus had de
wedstrijdcommissie vakkundig een
parcours neergezet waarin enkele lastige hindernissen waren verwerkt. Er waren ook een paar paarden en pony’s die niet alle hindernissen even leuk vonden.
De wedstrijd begon met de allerkleinste deelnemer en pony. Britt
van Zijl reed heel knap met haar pony Micky een foutloos parcours en
ook de barrage reed ze foutloos.
Met dit resultaat werd ze eerste bij
de pony’s. Tweede werd Milou van
Wieringen met haar pony Virgil. Ze
reed voor het eerst een parcours en
dat deed ze niet onverdienstelijk.
Nu wordt het tijd dat deze combinatie zich op de landelijke wedstrijden zal laten zien. Dewi Vis met Rox
reed een parcours op L niveau, helaas had deze combinatie twee weigeringen, maar ondanks dat eindigde ze op een nette derde plaats.
Springen
De springwedstrijd werd vervolgd
met de paarden. Helaas was er een
aantal valpartijen, maar ondanks
dat heeft iedereen netjes zijn parcours kunnen afronden. Op de eerste plaats eindigde Yvonne Enthoven met Uretta. Zij was als enige
foutloos en mocht daarom ook een
barrage rijden. Op de tweede plek
eindigde Amy van der Veen met
haar paard Morleone. Zij reed een
net parcours, maar doordat er één
balk van af ging, had zij 4 strafpunten in het basisparcours. Juliëtte de
Haan met haar paard Wise Guy tikte er twee balken vanaf en eindigde
daarmee op een derde plaats.
Op zaterdagmorgen werd ook de
dressuur weer begonnen met de allerkleinsten, namelijk de Bixie. Deze
proeven zijn aangepast en er mag
tijdens de proef geholpen worden.
Isa Tijsseling werd de vorige keer al
een keer eerste en dat deed ze nu
nog eens dunnetjes over. Zij mocht
met 82 punten het oranje lint en een
beker in ontvangst nemen. Op de
tweede plek eindigde Britt van Zijl
met haar shetlandpony Micky en op

de derde plek eindigde Lynn Corts
met haar pony Jolly Jumper.
Beste
Bij de ponyruiters was Milou van
Wieringen met haar pony Virgil de
beste. Zij reed een moeilijkere proef
dan de andere ruiters en werd beloond met twee winstpunten en de
eerste plaats. Milou troefde dit keer
haar vriendin Dewi Vis af. Dewi reed
met Rox ook een nette proef en dit
was goed voor de tweede prijs. Op
de derde plaats eindigde Valerie van
der Werf met haar pony Flake.
Tussen het ochtend- en middagprogramma in werd nog een rubriek
verreden: De ouwe hap-wedstrijd.
Deze rubriek werd nu voor de derde keer gehouden en was weer een
succes. Er waren weer veel deelnemers in deze rubriek die gewonnen
werd door Marletta da Costa–Hazenkamp met Pretty Late. Deze combinatie reed maar liefst 207 punten
bij elkaar. Tweede werd Yvonne Enthoven met Uretta met 205 punten.
Op de derde plaats eindigde Marie-José van Hussen met haar nog
jonge paard Sam. Marie-Jose viel in
het begin van haar proef van Sam
af, maar stapte weer dapper op en
reed een keurige proef die goed
was voor 203 punten. Als laatste
waren de paarden aan de beurt. Er
werden heel mooie dressuurproeven gereden, en uiteindelijk eindigden er drie ruiters met bijna hetzelfde aantal punten bovenaan. De eerste plaats ging naar Eveline Esser
met haar paard Vally met 198 punten. Tweede werd Amy van der Veen
met Morleone en derde werd Ilona
van den Heuvel met Scooby. Beide
dames scoorden 197 punten, maar
na overleg van de jury was het Amy
die een plusje achter haar puntenaantal kreeg en dus tweede werd.
Aan het einde van de dag konden
nu de clubkampioenen bekend gemaakt worden. De kampioenen zijn
de besten in dressuur én springen.
In beide disciplines kunnen plaatsingspunten behaald worden en
degene met de minste plaatsingspunten wordt kampioen. Bij de ponyruiters ging deze eer naar Milou
van Wieringen met haar pony Virgil
en bij de paardenruiters werd Amy
van der Veen de verdiende kampioen. Beide dames mochten, naast
een jaar lang de titel clubkampioen
van LR&PC Willis, een de wisselbeker en een mooie kampioensdeken,
gesponsord door Bots Huisdiervoeders te Wilnis, in ontvangst nemen.
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AKU in 19e Dorpsloop
Baambrugge

Mooie top-10 prestaties
AKU atleten op NK voor
C junioren
Regio - Afgelopen weekend 22 en
23 augustus werden in Amsterdam
de nationale kampioenschappen
voor C-junioren gehouden, jongens
en meisjes van 14 en 15 jaar. AKU
wist zich met maar liefst 4 top-10
klasseringen weer prima te manifesteren op dit kampioenschap. Looptalent Kim Hittinger wist op de 1000
meter als 9e te eindigen en een dag
later op de 600 meter zelfs als 6e.
De pas 14-jarige atlete wist zich op
de 1000 meter dit jaar al flink te verbeteren op deze afstand en zich als
eerste jaars C junior als 17e te plaatsen voor het NK.
Na een tactisch erg sterk gelopen
race in de 1 na snelste serie, waarbij
ze de laatste 300 meter het hele veld
ver achter zich liet, liet ze een mooie
tijd noteren van 3.09,09 min., slechts
5 honderdste boven haar persoonlijke record. De dag erna bracht de
600 meter nog meer spektakel. Wederom zat ze in de 1 na snelste serie en na een bloedstollende eindsprint wist ze deze te winnen in een
tijd van 1.42,31. Een dik persoonlijk
record. Linda van Rossum kwam uit
op het verspringen en de 80 meter
sprint. Na een prachtige sprong in
de kwalificatie van het verspringen
van 5 meter 18 wist ze in de finale helaas niet verder te komen dan

Regio - Met vierhonderdendertien
deelnemers slaagde IJsclub Baambrugge er in om dit jaar weer meer
deelnemers naar het schilderachtige dorpje, gelegen aan de veen
stroompjes Winkel en Angstel, te
trekken.
Niet gehinderd door een weeralarm,
zoals een dag ervoor en voorzien
van een digitale tijdregistratie kan
men terugzien op een geslaagde organisatie.
Harry Schoordijk tekende voor de
snelste AKU tijd op de 10 km. bij de
heren met een tijd van 40.16.
Theo Noij, uitkomend bij de heren
50 plus, zat maar een minuut ach-

4 meter 92. Mede doordat de halve finales van de sprint tegelijkertijd
was. Dit was erg zuur omdat met die
5 meter 18 in de finale een medaille voor het oprapen lag. Linda wist
zich echter snel over deze teleurstelling heen te zetten door in de finale van de 80 meter sprint als 5e
over de streep te komen in 10.59 seconden. Een heel mooie prestatie.
Jip Mukanay kwam ook uit op het
verspringen en liet een heel sterke
serie sprongen zien. Helaas bleef
de uitschieter achterwege maar met
een verste sprong van 5 meter en 2
centimeter en een 7e plaats mag ze
dik tevreden zijn. Verder kwam Jip
ook nog uit bij het kogelstoten waar
ze tot een afstand van 8 meter 73
kwam. Quinta Duba deed eveneens
mee met het kogelstoten en zette een redelijke afstand neer voor
haar doen van 9 meter 77. Het Discuswerpen liep iets beter voor Quinta en daarbij haalde ze een afstand
van 21 meter 53. Tot slot kwam Jip
Mukanay ook nog uit op zondag
op de 80 meter horden. Ze strandde helaas in de series in een tijd van
14.12 seconden.

ter hem met zijn prima tijd van 41.28
waarbij hij Fred van Rossum, die
43.23 nodig had, ruim voorbleef.
Jos Snel bleef netjes onder de vijfenveertig minuten met 44.49 en Maarten Moraal blijft verbazen met tijden
onder de vijftig minuten, nu 48.51,
als goede vijfenzestigplusser.
Richard Mayenburg was met 47.40
weliswaar sneller, maar is ook zo’n
twintig jaar jonger, vandaar!
Richard Zeldenthuis legde het parcours in 52.39 af en Wim Roozendaal had 53.31 nodig.
Good old Bram Menet, de oudste
AKU deelnemer, kwam verrassend
dicht bij het uur uit met zijn 61.29.

Nieuw seizoen Capoeira
gaat weer van start

Persoonlijk
De week ervoor kwam er ook een
aantal atleten uit bij een avondwedstrijd in Heiloo. De beste prestatie
van de avond kwam op naam van
Wouter Heinrich (15) die zijn persoonlijke record aanscherpte op de
800 meter tot een tijd van 2.03.33
min. Een lichte verbetering waar
Wouter zelf matig tevreden mee was
omdat hij hoopte toch dichter bij de
2-minuten grens te komen. Marcel
de Jong won de wedstrijd bij de senioren. In een wat moeizame wedstrijd wist hij op het laatste rechte
eind zijn enig overgebleven tegenstrever te verschalken en te winnen
in een tijd van 1.57,43. Githa de Wildt
die de laatste weken een beetje aan
het zoeken is naar de vorm liet een

matige tijd noteren van 2.26,51. Lotte Krause liet het na harder te lopen
dan de week ervoor op de 800 meter en kwam in een minder handig
ingedeelde race toch nog tot een
tijd van 2.30,67.
Maaike Koopstra die de laatste weken goed op dreef was had deze
avond helaas geen goede benen en
blies zichzelf op waardoor het laatste stuk op de 800 meter uitgedribbeld werd. Thom de Wildt had veel
zin in de wedstrijd maar moest door
heftige maagproblemen helaas verstek laten gaan.

Regio - Grupo Balanca is inmiddels
weer begonnen met Capoeira lessen in Uithoorn en ook in Mijdrecht
gaan de lessen deze week weer van
start.
Capoeira is een Braziliaanse sport
die dans,acrobatiek en vechtsport verenigt tot een aantrekkelijk
schouwspel. De spelers vormen een
cirkel en maken muziek. Als er twee
spelers de cirkel in gaan dagen ze
elkaar uit tot spectaculaire bewegingen.
De dans word steeds door anderen
overgenomen.
Grupo Balanca is sinds 1986 als een
van de eerste capoeira groepen actief in Nederland waaronder ook in
Uithoorn en Mijdrecht waar sinds
2004 lessen door Monitor Mobilette
worden gegeven. In de lessen wordt
er aan elk onderdeel aandacht be-

steed; acrobatiek, dans, gevechtsport, percussie en zang. Er zijn geen
aparte lessen voor beginners en gevorderden. Wel zal de groep soms
gesplitst worden om bepaalde oefeningen te doen.
Geïnteresseerd? Kom langs voor
een gratis proefles. Vanaf 26 augustus zijn er elke donderdag van 20.00
tot 22.00 uur lessen voor volwassenen in de sportzaal aan de Eendracht 4 in Meerwijk en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur lessen
voor kinderen in de sportzaal aan de
Prinses Christinalaan 82b. De lessen
in Mijdrecht voor kinderen zullen
aanstaande zaterdag 29 augustus
van 13.00 tot 14.00 uur in de Burg,
van Wassenearstraat 9 beginnen,
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mobilette, tel. 0618940513 mobilette@balanca.nl

Postduiven

Cor van Bemmelen en Ton
Duivenvoorde winnaars
Regio - Zaterdag werd de tweede
natourvlucht vanuit het Belgische
Duffel vervlogen, en de laatste jonge
duivenvlucht vanuit het Franse Ablis, wat tevens een Nationaal concours was.
Het was prachtig vliegweer voor de
duiven, alleen de wind was ongunstig voor de liefhebbers uit Uithoorn.
De harde west zuidwesten wind was
zo van invloed, dat alle duiven naar
binnen werden gedreven, om vervolgens tegen de wind in naar de hokken te vliegen. De duiven in Duffel met een gemiddelde afstand van
129 km werden om 08.45 uur gelost, en de eerste duif van de vereniging werd bij Cor van Bemmelen in
De Hoef om 10.09.35 uur geklokt. De
snelheid van deze duif was 1496,321
meter per minuut, bijna 90 km per

uur. Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek werd tweede, en Ron den Boer
uit Uithoorn werd derde. Om 08.15
uur werden de duiven van het Nationale concours vanuit Ablis gelost, en
de eerste duif van deze vlucht landde bij Ton Duivenvoorde om 13.57.59
uur op de klep. Deze duif maakte
1346,891 meter per minuut, bijna 81
km per uur.
De duiven van deze vlucht hadden te
maken met een noord tot noordoostenwind in Frankrijk en België, zodat
de snelheid dan wat lager is. In het
Nationaal Inkorf Centrum werd Ton
5e, en Nationaal was het ook een redelijk vroege duif. Wim Wijfje werd
tweede, en Ginkel & Berg derde.
Uitslagen
Duffel 547 duiven 18 deelnemers

Vechtsport Tae-Kwon-Do
bij PK Sport van start
C. van Bemmelen
Th. Kuijlenburg
R. den Boer
C. Pothuizen
Ginkel & Berg

Ablis 66 duiven 4 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
Ginkel & Berg
P.J. van Schaik

Aanstaande zaterdag voetbaltoernooi
voor mensen met een beperking
Mijdrecht - Op zaterdag 29 augustus wordt het Ronald van Eijk
G voetbaltoernooi gehouden voor
mensen met een beperking op B en
C niveau bij s.v. Argon.
Er doen maar liefst 16 teams mee,
waaronder 2 van Argon. In de ochtend worden er de poulewedstrijden
gespeeld en in de middag de kruisfinales en finales.
Er wordt zoveel mogelijk op gelijke sterkte gespeeld, zodat iedereen
op zijn niveau kan voetballen o.l.v.
KNVB scheidsrechters die al eerder
deze wedstrijden hebben gefloten.
Het belangrijkste is het plezier, dat
samen met het sportieve een prachtig schouwspel oplevert, na het succes van het Jubileumtoernooi van
2008. Er komen veel teams van vorig jaar wederom op dit zeer sportieve toernooi.
Zo’n groots toernooi, waar ruim 200
spelers/sters aan mee doen, kan alleen maar georganiseerd met m.m.v.
sponsors, donaties en gulle gevers.
Dit jaar heeft Onderhoud en Woninginrichtingsbedrijf Ronald van
Eijk het hoofdsponsorschap op zich
genomen en het toernooi wordt verder ondersteund door:
Bouwbedrijf
Midreth–Rabobank
Veenstromen–SC Johnson Europlant BV–Boutique des fleurs–Deli XL en supportersvereniging “de
Lijnkijkers”.
Hierdoor is het mogelijk dat er de
hele toernooidag een discotheek
staat te draaien en komt er na afloop van het toernooi om ongeveer

15.00 uur zanger Danny Smoorenburg optreden. Deze jonge zanger is
de kampioen van 2007 van het Eu-

rosongfestival ‘mensen met een beperking’. Het toernooi start om 10.00
uur en de prijsuitreiking is om-

streeks 15.30 uur m.m.v. de burgemeester van De Ronde Venen, mevrouw M. Burgman.

De Ronde Venen - Vanaf maandag
31 augustus zal er gestart worden
met de Koreaanse vechtsport TaeKwon-Do bij PK Sport in Vinkeveen.
Marcel Fiorenza zal de trainingen
voor zijn rekening gaan nemen en
waar nodig zal Shanna van Mens
hem assisteren.
Er zijn al diverse leuke reacties binnen gekomen en het zal een gezellig weerzien zijn met oude leden en
nieuwe leden. Diverse ‘oud-leden’
hebben al enthousiast gereageerd
op het sportieve nieuws.
Marcel en Shanna kunnen bijna niet
wachten en staan te popelen om
weer te starten met het verzorgen
van de lessen.
Ervaren instructeurs
Marcel is al 18 jaar zeer actief in de
Tae-Kwon-Do sport en heeft enorm
veel ervaring in het verzorgen van
trainingen en het begeleiden op het
gebied van Tae-Kwon-Do en zelfverdediging. Maar ook heeft hij veel
wedstrijdervaring, hij is geruime tijd
lid geweest van de Nationale Selectie van de Tae-Kwon-Do Bond Nederland. Marcel blonk vooral uit in
de vrije muziekvormen waarin men
volledig vrij is om diverse technieken uit te voeren op muziek.
Ook Shanna is een ervaren Taekwondoka en heeft naast de negen
jaar dat zij al actief is ook lange tijd
op het allerhoogste niveau getraind
bij de Nationale Stijl Selectie van de
TBN.
Hier heeft Shanna vele prijzen weten te behalen in verschillende disciplines.
Trainingen
De lessen zullen plaatsvinden op
maandag en donderdag: kinderen
van 18.00 uur tot 19.00 uur, volwassenen van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Op zondag zal er gelegenheid zijn
om een vrije Tae-kwon-do training
onder begeleiding te volgen. Hier
kan men zelf aan de slag om de
technieken te verbeteren.
Als er voldoende animo is kunnen
de uren eventueel worden uitgebreid.
Marcel en Shanna zullen met hun

enorme kennis op het gebied van
Tae-Kwon-Do en zelfverdediging de
leden en toekomstige leden opleiden tot allround Taekwondoka’s.
Er zullen tweemaal per jaar examens worden georganiseerd waar
men kan laten zien wat er in deze
perioden is geleerd. Dit wordt dan
beoordeeld door Marcel en Shanna
om zo nog een beter beeld te krijgen
van wat er kan worden verbeterd.
Zwarte band en wedstrijden
Er zal gericht gewerkt gaan worden
om zo de leden de mogelijkheden te
bieden om de felbegeerde zwarte
band of hoger te behalen.
Marcel heeft hier veel ervaring in en
zal zich ook nu weer volop inzetten
om zoveel mogelijk leden hierin te
helpen en te assisteren waar nodig.
Samen met Shanna zullen zij ook
zorgdragen dat leden die aan wedstrijden willen gaan deelnemen daar
gericht op kunnen gaan trainen. Deze wedstrijden zijn voor zowel kinderen als volwassenen toegankelijk
in diverse leeftijds- en bandklassen.
Marcel en Shanna zien vele mogelijkheden en kansen liggen en willen zich graag inzetten om deze mogelijkheden te verzilveren.
Ook Shanna zal weer gaan trainen om deel te nemen aan stijlwedstrijden waarin zij al diverse prijzen
heeft behaald en waar zij goed bekend is.
PK Sport is verheugd dat deze twee
sportmensen het PK team zullen
versterken in diverse disciplines.
Er staat dus weer van alles te gebeuren op het gebied van Tae-Kwon-Do
nu deze twee ervaren Taekwondoka’s weer terug zijn.
Voor meer Tae-kwon-do info kan
men een kijkje nemen op:
www.pksport.nl of bellen naar PK
sport, tel: 0297-264666.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Winkelcentrum Zijdelwaard
een waar kinderparadijs

Uithoorn – Fantastisch, wat een feest was het zaterdag
jl. in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. De winkeliers
organiseerden een kinderfestijn en een festijn was het. Het
hele overdekte centrum en nog een stukje van het plein
waren omgetoverd tot een kinderparadijs, waar de kinderen, onder begeleiding van de alleraardigste clowns, zich
uren konden vermaken. Er was een clown die ballonnen
uitdeelde en een clown bij wie je, zo vaak je wilde, een
overheerlijke popcorn kon halen. Er was ook een kindercircus, waar je onder deskundige begeleiding van drie
clowns zelf de echte circusacrobatiek mocht proberen:
het lopen op een koord of op een grote bal, met knotsen
gooien, en een bordje op een stokje mocht ronddraaien.
Geweldig, wat een plezier. Je kon prachtige kleurplaten inkleuren, een huisje knippen en plakken, een masker kleuren, indien nodig met behulp van een lieve clown. Ook kon
je je helemaal uitleven op een springkussen of je prachtig
laten schminken. Dat schminken was echt schitterend. Wat
kon deze ‘clown’ de kinderen mooi maken. Echt prachtig.
Je hebt schminken en schminken, maar wat deze ‘clown’
deed, dát waren werkelijk kunstwerken. Het was een
overweldigend succes. De kinderen en de ouders hadden (bijna) niets dan lof. Bijna. Misschien zou het een idee
zijn om, als het volgend jaar weer komt, bij het schminken
twee clowns neer te zetten en, om ruzie te voorkomen,
nummertjes te laten trekken. Nu was de wachttijd minimaal een uur, zo niet langer en kwam het regelmatig voor
dat, als een kindje na dik een uur geduldig wachten bijna
aan de buurt was, er plotseling een stuk of twee, soms drie
al wat grotere kinderen aan kwamen rennen en zeiden
dat zij eerst waren. Dit gaf nu en dan wat ergernis. Maar
verder lof, niets dan lof voor deze geweldige actie van de
winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard.

