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Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Safari?

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl
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bereiding van het bestemmingsplan
en het vervolg erop. Dat kost de nodige tijd, laat wethouder Verheijen
weten.

Woningen op maat
Op de locatie zullen te zijner tijd
acht twee-onder-een kapwoningen
en drie vrijstaande woningen met
ruime parkeergelegenheid verrijzen
die allemaal een uniek karakter zullen hebben. De vrijstaande woningen zijn ook zeer geschikt voor senioren aangezien deze levensloopbestendig (kunnen) worden uitgevoerd. “Wij ontwikkelen niet zomaar standaardwoningen om die in
de verkoop te brengen, maar gaan
in een vroeg stadium eerst onderzoeken voor welke consumenten
de woningen bestemd zijn. In overleg daarmee worden de woningen
dan op maat en naar ieders smaak
ontwikkeld en vorm gegeven”, legt
Rik Harmsen uit. “Eerder hebben
wij dat ook al met een woningproject in Legmeer-West gedaan. Het
project op de Hélène Swarthlaan
is weliswaar kleinschalig, maar ook
hier gaan we eerst met toekomstige
bewoners om de tafel zitten. Op die
manier kan naar wens van de klant
het huis ontworpen worden. Dat is
een onderscheidende waarde in de
wijze hoe wij woningprojecten in de
markt zetten. Wat inhoudt dat alle
woningen qua indeling van elkaar
kunnen verschillen. Het is dus laten
bouwen naar behoefte op klantspecifieke basis.” Volgens wethouder
Jeroen Verheijen is het plan van de
woningbouw op die locatie uitvoerig
besproken met de buurtbewoners.
“Wij zijn al vrij vroeg begonnen met
de omwonenden te betrekken bij de
ontwikkeling van het plan, ook al om
voor het nodige draagvlak te zorgen.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gehoor
gegeven aan de wens van de omwonenden voor extra parkeerruimte omdat de parkeerdruk daar erg
hoog is. Ook een in de ogen van de
bewoners waardevolle boom wordt
ontzien. Bij de aanbesteding rolde
Kalliste als beste bedrijf uit de bus
om het plan te realiseren. Daar zijn
we erg tevreden over omdat die ook
bij een project in de Legmeer al van
zich deed spreken. Ik ben een groot
voorstander van deze manier van
woningbouw. Uiteindelijk zie ik dat
als een positieve ontwikkeling voor
de Uithoornse woningzoekenden.”
Aldus wethouder Verheijen.

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN
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Ondernemingsweg, Industrieterrein Uithoorn. Elektrische overheaddeur.
Per direct beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website of bel
De Zilvermijn 0297 - 26 21 55.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

www.dezilvermijn.nl
Onze merken zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 176


&
8
6
&
*
% &/ 0--&$ 5*&
8*/5&3$

* 4# * / / & /

Wateroverlast in Uithoorn
Uithoorn - Bar en boos was het afgelopen donderdag met het weer. De
regen kwam letterlijk met bakken tegelijk uit de hemel. Met name het Oude Dorp ondervond veel last. Vooral
op de Irenelaan, de rotonde met de
Christinalaan en op de Thamerlaan
was het prijs. Auto’s reden er bijna
tot hun assen in het water. Soms was
het niet meer te zien of je op de weg
of op de stoep reed. Zelfs de kruising van het Amstelplein moest het
ontgelden. Ook daar een waterballet.
Vaak wordt gesuggereerd dat de afvoerputten met het rioleringsstelsel
zoveel water niet in één keer kunnen
verwerken. Aan de andere kant zou
je als gemeente ook eens kunnen

overwegen de putten wat vaker te laten uitzuigen. Meestal zijn die gevuld
met afgevallen blad van het plaatselijke groen en ander afval, waardoor
regelmatig verstopping optreedt.
Met name op de Thamerlaan zou dat
wellicht helpen. Bij een fikse regenbui staat er overal ter hoogte van de
afvoerputten aan een kant tot over
de helft van de rijweg een laag water
dat niet wegloopt. Zeker aan te bevelen nu het weer extremere vormen
gaat aannemen. Hoe dan ook, overal
was het prijs en je vroeg je als automobilist op dat moment vaak af of je
niet met een boot op de weg zat, gezien de golven aan de zijkant, of dat
je in een auto reed.

AMSTELHOF RUNNING
Looptrainingen voor beginnende
en gevorderde lopers

www.amstelhof.com/looptrainingen

Opel Corsa - Belastingvrij!
GEEenweg

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, tel. 0297 349 078 , www.zussies.com

JE OUDE JEANS
IS GELD WAARD
VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 SEPTEMBER

LEVER DIT WEEKEND JE OUDE BROEK IN...
EN ONTVANG KORTING OP JE NIEUWE JEANS!
JE OUDE JEANS SCHENKEN WIJ AAN HET LEGER DES HEILS

JEANS
TOT
JEANS
TOT

Meer informatie:
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JEANS
TOT

€10.€100.- €15.€150.- €20.€50.-

KORTING
KORTING
KORTING

DUS SCOOR DIT WEEKEND VOORDELIG JE
NIEUWE JEANS EN STAP BINNEN BIJ BIG L.

bijtelling

GEEN belasting
BPM!
Opel Corsa CDTI 111 Edition
• Cruise control
• Airconditioning
Verbruik 1:27,5
• Electrische ramen
• Radio/CD30/MP3 speler

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

vanaf

€ 14.595,-

Mijdrecht: Communicatieweg 26
Tel. 0297 - 272 272

w w w. va n ko u we n . n l

Aalsmeer: Oosteinderweg 110
Tel. 0297 - 329 911

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

TROY 5.0204

Uithoorn - Vrijdag 27 augustus zette wethouder Jeroen Verheijen (RO)
van de gemeente Uithoorn op het
gemeentehuis zijn handtekening
onder een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar Kalliste BV voor de bouw van 11 koopwoningen aan de Hélène Swarthlaan.
Die zullen mettertijd verrijzen op de
locatie waar tot voor kort de dependance stond van basisschool De
Dolfijn. Voor Kalliste BV tekende de
directeur van dit projectbureau voor
woningbouwontwikkeling, de heer
H (Rik) Harmsen. Een en ander in
het bijzijn van projectleider afdeling
Ontwikkeling Frank Gerritsen en assistent-projectleider Andrea Jaarsma van de gemeente Uithoorn. Samen met Bureau DHV zijn de criteria ten aanzien van de aanbesteding
van het project opgesteld. Naast onderwerpen als energie en grondprijs
staat hierbij ook het ‘consument gericht’ bouwen hoog op de lijst. Dit
laatste heeft betrekking op een aanpak waarin de toekomstige eigenaar
van de woning ruime keuzevrijheid
heeft bij onder andere de indeling
en afwerking van de woning. Hiermee geeft de gemeente aan de nadruk te willen leggen op flexibiliteit
maar zeker ook op de kwaliteit bij
de bouw van de woningen. April dit
jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig
plan voor de invulling van de betreffende schoollocatie. Daarna was
de weg vrij om de aanbestedingsprocedure in gang te zetten. Deze
is in juni van dit jaar afgerond. Intussen is de ontwerpfase ingegaan.
Naar verwachting zal de bouw van
de woningen in het vierde kwartaal
van 2011 zijn beslag gaan krijgen.
Het duurt dus nog even. Dat heeft
onder meer te maken met de voor-

Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers
ca. 3,75 m

Nieuwbouw koopwoningen
aan de Hélène Swarthlaan

32m2 UNIT VOOR € 44.900,– v.o.n. excl. BTW
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

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

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
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
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Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwe wandelroute door
Uithoorn
Landschap Noord-Holland heeft een nieuwe wandelroute gemaakt binnen Uithoorn. Deze wandeling leidt van de Tuin van Bram de Groote
via het moerasbos van de Zijdelse Zomp naar het oeverland van het
Zijdelmeer en via het jaagpad langs de Amstel naar het Fort aan
de Drecht. Vanaf Fort aan de Drecht en de groenzone tussen
Meerwijk-Oost en Meerwijk-West loop je terug naar het beginpunt, de Tuin van Bram de Groote. Deze tuin is een
particulier initiatief en wordt door vrijwilligers onderhouden. De tuin is in maart t/m september iedere
2e zondag van 13 tot 16 uur open voor publiek.
Op 12 september 2010 zijn er ook rondleidingen waaraan iedereen kan deelnemen. Op de site www.uithoorn.nl
vindt u een kaartje met daarop de route en een beschrijving van de
wandeling.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 2 september 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 21.15 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 2 SEPTEMBER 2010
Informatief Beraad

Open Monumentendag
2010

In Uithoorn op 11 september vier monumenten open
Schilderen, knutselen, springen op
springkussen, luisteren naar muziek, kijken naar een nostalgische
film over Uithoorn, een wijntje of
biertje proeven, exposities bekijken
of rondgeleid worden: op Open Monumentendag kan dat in vier monumenten in Uithoorn.
Op 11 september is het publiek in
duizenden monumenten in het land
welkom. Vaak is het dan mogelijk
een kijkje te nemen op plekken die
op andere dagen niet te bezoeken
zijn. In Uithoorn zijn van 10.00 tot
17.00 uur open: de Thamerkerk, het
voormalige gemeentehuis aan het
Marktplein, bierbrouwerij De Schans
en Fort aan de Drecht.

Thamerkerk,
Amsteldijk-Noord 3

De Thamerkerk is in 1834 gebouwd.
Alleen op Open Monumentendag
kunt u via de ingang aan de kant van
het kerkhof naar het torentje klimmen. Daar kunt u genieten van een
weids uitzicht over het dorp en de
polders. Tijdens Open Monumentendag wordt regelmatig op het kerkorgel gespeeld.

Voormalig gemeentehuis,
Marktplein 2

Op donderdagmiddag 27 augustus 2010 zijn er aan mevrouw Sanchez de
Pisters, de heer Bouchkaren en de heer El Ouakili (niet op de foto) de bekendmakingen van het Nederlanderschap uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de
naturalisatieceremonie.
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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
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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Tot 1976 vergaderde hier de Uithoornse gemeenteraad. Behalve het
bijzondere interieur met zijn vele historische details, is hier doorlopend
een historische ﬁlm te zien over de
bouw van dit gemeentehuis in 1937.
Buiten wordt een nieuwe sloep getoond die tijdens Sail Amsterdam geintroduceerd is. Gasten kunnen hierin een rondje meevaren.

De inspraakavond vindt plaats op
woensdag 22 september 2010 in
Grand Café Plux aan de Johan Enschedeweg 180. Om 19.00 uur gaat
de zaal open en staat de kofﬁe klaar.
Om 19.30 uur begint de bewoners-

1

1.1
1.2
1.3

Brouwerij De Schans,
Schans 17-21

Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde
verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen werd het rijtje woningen
eind vorige eeuw nog eens goed onder handen genomen door de huidige gebruikers. Op Open Monumentendag kunt u hier informatie krijgen
over het bierbrouwproces en wordt
uitgelegd hoe de destilleerinstallatie werkt. Hier wordt legaal de eerste
Uithoornse sterke drank gemaakt en
uiteraard is die te proeven. Evenals
het bier. In het proeﬂokaal is bovendien een kleurrijke serie schilderijen
van Piet van Gelder te bewonderen.

Fort aan de Drecht,
Grevelingen 30-66

In de keelkazemat, waar de kanonnen stonden, is een permanente expositie over de Stelling van Amsterdam. U kunt ook de ruimtes van
Crea en de galerie bezoeken. In het
restaurant en de wijnkoperij kunt u
een hapje en drankje nuttigen. Voor
kinderen is er een knutselhoek en
staat een overdekt springkussen opgesteld.
Van augustus 1914 tot medio 1916
was de Stelling van Amsterdam op
oorlogssterkte en leefden er soldaten in het fort. Uit die periode komen de commandanten Van Hulzen
en Van Puffelen, die in vol ornaat
op Open Monumentendag rondleidingen geven. Die wandeling duurt
drie kwartier en brengt u op plekken die doorgaans niet toegankelijk
zijn. Meelopen kost € 2,50 euro p.p.
en de starttijden zijn 10, 11, 12.30,
13.30 en 15 uur.

Inspraakbijeenkomst
Libellebos
De gemeente Uithoorn gaat een beheervisie voor het Libellebos maken.
In dit toekomstplan voor het Libellebos worden de inrichting en het beheer van het park besproken. De gemeente wil bewoners, gebruikers en
ondernemers die zich betrokken voelen bij het park in een vroeg stadium
bij de plannen betrekken. Daarom
nodigt de gemeente u uit voor een
inspraakavond over dit plan.

Voorzitter: A.C.M. Smits

avond. U bent van harte welkom.
Tijdens deze avond kunt u zich ook
aanmelden voor een werkgroep die
dieper op de besproken onderwerpen ingaat.
De gemeente wil dat het Libellebos
een gezellig park is met diverse recreatieve mogelijkheden te midden
van een gevarieerd natuurlijk decor.
In zijn huidige staat maakt het Libellebos de mogelijkheden die het heeft
niet waar. De inrichting en het onderhoud van het park voldoen niet aan
de door de gemeente gestelde eisen. Daarom wil de gemeente Uithoorn in goed overleg nagaan hoe
deze zaken in de komende jaren verbeterd kunnen worden.

Opening - Agenda Informatief Beraad.
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Wijziging tarieventabel iv.m. invoering Wet Wabo
(RV10.43)

Het college van b&w stelt voor de tarieventabel behorende bij
de verordening Algemene Rechten 2010 aan te passen in
verband met de verwachte invoering van de Wet Wabo op
1 oktober 2010.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college
van b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.

20.00 uur

20.15 uur

1.4

Bestemmingsplan Zijdelweg (RV10.50)

20.35 uur

1.5

Bestemmingsplan Chemieweg (RV10.51)

20.55 uur

Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

21.10 uur

Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan Zijdelweg
gewijzigd vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college van
b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Chemieweg gewijzigd vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het college van
b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 2 september 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 8 juli 2010
Ingekomen stukken tot en met week 33
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.15 uur

Politiek debat

3
3.1

3.2

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Jaarrekening 2009, conceptbegroting 2011 en
begrotingswijziging 2010 van GR Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden (RV10.31).

21.30 uur

Buurtgericht werken en participatie.

22.10 uur

Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad
fracties

22.35 uur

Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
documenten, geen gevoelens en zienswijzen te uiten en het
bedrag in het sociaal herinvesteringsfonds in te zetten voor
wachtlijstverkortingstrajecten.
Doel: Politiek debat en besluitvorming.

Discussie over het rapport van de rekenkamer Uithoorn over
het onderzoek naar buurtgericht werken en participatie.
Doel: Politiek debat en besluitvorming.

21.45 uur

Stemmingen

4.1

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat

4.2

Stemming over de volgende (hamer)stukken:

(incl. ingediende moties en amendementen en
eventuele stemverklaringen).

1. Actualisatie grondexploitatie (RV10.36; stukken geheim)
2. Bekrachtiging geheimhouding exploitatieovereenkomst
De Kwakel Zuid (RV10.53)

Sluiting openbare vergadering

22.40 uur

22.45 uur

Conﬂict met de buren?
Heeft u problemen, klachten of een
beginnend conﬂict met uw buren en
komt u er samen niet uit? Dan kunt
u de hulp van buurtbemiddeling inroepen. Buurtbemiddeling werkt met
vrijwilligers die bij u op bezoek komen om samen met u te zoeken
naar oplossingen. Deze vrijwilligers
hebben een gedegen training gekregen om u en uw buren te helpen
bij het samen vinden van een oplossing, voordat de situatie escaleert.
De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig. Het doel van buurtbemiddeling is om de twee partijen weer

met elkaar in gesprek te brengen en
hen te ondersteunen bij het zoeken
naar een eigen oplossing.

Buurtbemiddeling wordt u
gratis aangeboden

Voor meer informatie of het melden
van een probleem kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn, Vita welzijn en advies, telefonisch: 020 5 430 430 of
via mail: buurtbemiddeling@
vitawelzijnenadvies.nl
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WERK IN
UITVOERING

•
•

LOPENDE PROJECTEN

Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Herinrichting Fregat tot medio juli 2010

HERINRICHTING
ZIJDELWEG

Op 10 februari 2010 was de inspraakbijeenkomst over de herinrichting Zijdelweg. De reacties tijdens deze bijeenkomst hebben ge-

leid tot een kleine aanpassing van
het ontwerpplan van de Zijdelweg
om bij een calamiteit de hulpdiensten een goede doorgang te kunnen
verlenen. Op 29 juni 2010 hebben
B&W besloten in te stemmen met
het definitief ontwerpplan inclusief
bovengenoemde aanpassing. De
start van de werkzaamheden is gepland vanaf oktober 2010. We informeren u tijdig over de uitvoering en
de veranderde verkeerssituatie.
Het inspraakverslag en het deﬁnitief ontwerpplan kunt u vinden op onze website
www.uithoorn.nl, onder wonen en wijken /
verkeer en vervoer / verkeer- en vervoerplan Uithoorn / herinrichting Zijdelweg.

HERSTRATEN KBUURT DE LEGMEER

Op 30 augustus is aannemersbedrijf
Van Amerongen begonnen met het
herstraten van Aan de Kant, Korenbloem, Knautia, Koekoeksbloem en

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.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl 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.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

4 sept.
4 sept.
4 sept.
4 sept.
4 t/m 7 sept.
5 sept.
6 sept.
7 sept.
10 t/m 17 sept.
11 sept.
11 sept.
11 sept.
12 sept.
12 sept.
15 t/m 19 sept.
17 sept.
19 sept.
19 sept.
22 sept.
25 sept.
25 sept.
29 sept.
29 sept.
30 sept.
8 en 16 okt.
24 okt.
30 okt.

Alzheimer Café, Het Hoge Heem, 19.30-21.30 uur
Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek,
Potgieterlaan 16, 19-21 uur
Burgemeester Oudshoorn opent 40-jarig jubileumfeest van
volleybalvereniging SAS’70
Inschrijven schildercursussen atelier De Penseelstreek,
Potgieterlaan 16, 15-17 uur
Straattheaterfestival bij Fort a/d Drecht, 12-17 uur
Inloopdag CREA, Fort a/d Drecht, 13-16.30 uur
Kermis in De Kwakel, evenemententerrein De Kwakel
Kinderoptocht in De Kwakel, 13.30-15 uur
Vuurwerk, evenemententerrein De Kwakel, 22.30 uur
Kermisoptocht in De Kwakel, v.a. evenemententerrein, 8-15 uur
Jubileumweek UWTC in en rond clubgebouw, crossbaan
Europarei en wielerparcours Randhoorn. (www.uwtc.nl)
Open Monumentendag, 10-17 uur
Wethouder Zijlstra opent festiviteiten in gerenoveerde
Oranjepark, 14 uur
Streekmarkt Amstelplein
Wethouder Zijlstra geeft startschot voor skatewedstrijden bij
skatebaan in Meerwijk, 10.45 uur.
Opening cultureel seizoen SCAU, openluchtconcert KNA bij
Thamerkerk, 12.30 uur
Circus Solero, evenemententerrein Legmeer-West
Kinderdisco in The Mix, € 3
Concert door Midas ensemble in Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Wielerronde UWTC, Oude Dorp en Thamerdal
Inspraakavond beheervisie Libellebos, Grand Café Plux, Joh.
Enschedeweg 180, 19.30 uur
Buurtendag, Amstelplein, 13–17 uur
Spelend schilderen, atelier de Rode Draad, Margrietlaan 86,
13.30-16.30 uur
Herfstactiviteit op kinderboerderij De Olievaar, 13.30-15.30 uur
Veilig ondernemen doe je samen.”Kijk door de ogen van een
crimineel”, Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1,
18-22 uur.
Burgemeester Oudshoorn opent Dag van de ouderen,
sportpark De Randhoorn, 10 uur
Nostalgische Kwakelse avond, Dorpshuis De Quakel, 19.30 uur
Hommage aan Jules de Corte, Thamerkerk, 14.30 uur (SCAU)
Kwakelse Kermis, KDO terrein

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

speelbeleidsplan. De keuze voor locatie en toestellen is tot stand gekomen na inspraak van bewoners uit
de buurt en een kinderinspraakronde. De kinderen konden kiezen uit
drie ontwerpen. Tot slot worden in de
K-buurt medio oktober de lichtmasten en armaturen vervangen.

Bereikbaarheid en parkeren

Snoeien beplanting

De werkzaamheden vinden plaats
per straat om zoveel mogelijk andere straten bereikbaar te houden. Tijdens het herstraten kan het dus voorkomen dat bewoners van de K-buurt
hun auto niet voor hun huis kunnen
parkeren. Parkeert u zoveel mogelijk op de parkeerplaats van Boterbloem om overlast van geparkeerde auto’s zoveel mogelijk te voorkomen. Om de bereikbaarheid voor bewoners en hulpdiensten te garanderen, is er een tijdelijke ontsluiting op
In het Rond gemaakt.

Nieuwe speeltoestellen en
nieuwe lichtmasten

ACTIVITEITEN KALENDER

2 sept.
3 sept.

Klein Hoefblad. Langs Aan de Kant
wordt ook het hekwerk vervangen.
De aannemer begint met het herstraten van Korenbloem, ter hoogte
van de huisnummers 80 t/m 94.
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio december,
mede afhankelijk van het weer.

In dezelfde periode plaatst de firma Ovaal nieuwe speeltoestellen
bij Klaproos. De aanleg van deze
nieuwe speelplek vloeit voort uit het

Om het werk goed uit te kunnen
voeren moet beplanting die over de
openbare weg hangt gesnoeid worden.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over
de uitvoering van het herstraten,
dan kunt u contact opnemen met
de heer E. Wanningen van de afdeling Leefomgeving, telefonisch via
(0297) 513111 of 06 51 59 08 99 op
maandag t/m woensdag van 08.00
tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen over het plaatsen van de
speeltoestellen dan kunt u terecht bij
de heer E. Valkenburg, telefonisch
via 06 10 94 27 57 op maandag t/m
donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur

WERKZAAMHEDEN
NOORDDAMMERWEG

In aanvulling op de werkzaamheden aan de Randweg, Randhoornweg en Noorddammerweg zijn in de
week van maandag 16 augustus al
werkzaamheden uitgevoerd op de
Noorddammerweg tussen de Randhoornweg en de Randweg.
In de week van maandag 30 augustus wordt dit weggedeelte verder onder handen genomen. Dit betekent dat dit gedeelte dan is afgesloten voor alle doorgaand verkeer.
De aanliggende bedrijven en woningen zijn tijdens de werkzaamheden beperkt bereikbaar. Tijdens het
werk wordt het doorgaande verkeer
omgeleid via de Noorddammerweg,
provinciale weg N201, Poelweg en
Randweg (en omgekeerd). De werkzaamheden gaan afhankelijk van de
weersomstandigheden één week
duren.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen bv. De heer
F. Schrijvers van Grontmij Nederland BV houdt namens de gemeente toezicht. Voor vragen naar aanleiding van dit werk kunt u contact opnemen met de heer L. Disseldorp

van de gemeente Uithoorn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0297)
513 111.

GROOT ONDERHOUD
RIOOLZUIVERINGSINSTALLATIE

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Uithoorn moet groot onderhoud gepleegd worden aan de voorbezinktank. Hiervoor wordt deze tank tijdelijk uit bedrijf genomen. De werkzaamheden beginnen op 31 augustus 2010 en zullen maximaal 4 weken duren.
Het afvalwater zal tijdens de werkzaamheden over de reservevoorbezinktank worden gevoerd. Van deze reservetank is alleen de overstortrand overdekt. Ook is de capaciteit
kleiner dan die van gewone tank. De
aanvoer van afvalwater zal hierop
worden gemaximaliseerd. Bij grotere aanvoer zal een deel van de regenwateraanvoer direct in de beluchtingstanks worden gebracht.
De verwachting is dat er geen gevolgen voor het milieu zullen optreden. Wel is er een verhoogde kans
op stank, omdat de reservetank niet
geheel is overdekt.

O F F I C I Ë L E M E D E D ELINGEN 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
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Besluit verplaatsen komgrens op de Vuurlijn. Inzageperiode 4 augustus t/m 15
september 2010. Info: mevrouw M. Vermaas, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 109, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de fundering en de rieten kap.
- Jaagpad 16, aanvraag bouwvergunning 1ste fase voor het vergroten van een
rundveestal.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 14, aanvraag lichte bouwvergunning voor het wijzigen van het
gebruik.
- Stationsstraat 14, aanvraag reguliere bouwvergunning voor het veranderen
van garage deur door glazen deur.
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
- Thamerhorn 2 t/m 86, lichte bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van
de balkonhekwerken. Bezwaar: t/m 7 oktober 2010.
Meerwijk-Oost
- Amstelplein, vergunning aan NHAR entertainment V.O.F. voor het organiseren van het evenement “Buurten bij de buren” op 25 september 2010. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Schoorl en mevrouw Bakker
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het evenement
“Buurten bij de buren” op 25 september 2010. Bezwaar t/m 7 oktober 2010
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten door het plaatsen
van verkeersborden:
a. de wijk Park Krayenhof en de Vuurlijn vanaf de kruising met de Watsonweg tot
direct na het perceel Vuurlijn 12 aan te wijzen als 30 km/uur zone;
b. drie paden vanaf de Vuurlijn naar Park Krayenhof aan te wijzen als voetpad;
c. vier paden aan te wijzen als ﬁets/bromﬁetspad, te weten:
- het pad vanaf de kruising Watsonweg / huidige N201 naar Park Krayenhof;
- het pad vanaf de Vuurlijn naar het ‘keerpunt’;
- het pad vanaf de Vuurlijn naar de rotonde
(westelijk van het Gezondheidscentrum);
- het pad vanaf de rotonde / huidige N201 naar Park Krayenhof;
d. de overige ﬁetspaden in Park Krayenhof aan te wijzen als verplicht ﬁetspad.
Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders tot en met 13 oktober 2010. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening
te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

WWW.UITHOORN.NL

Onderzoek werkt. Geef gul.
Collecteweek
6 t/m 11 september 2010.
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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.

Kreeft gesignaleerd in
Uithoorn
“Zojuist tegengekomen op het
fietspad in het Libellebos, een
ietwat opmerkelijke ‘bewoner’,
een kreeft.
Afgelopen week fietste ik
langs de Wiegerbruinlaan en
kwam ik er ook een tegen (of
het dezelfde is heb ik niet gevraagd).
De foto is gemaakt met mijn
mobieltje, dus niet van goede kwaliteit maar toch redelijk
te zien. Ik vind niet dat ik het
jullie kan onthouden, vandaar
mijn mail naar u.
Misschien hebben jullie er al
meer over gehoord?”
Libby Huijbrechts

Buurt BBQ Rode Klaver aardig
droog gebleven
Uithoorn - Op zaterdag 28 augustus heeft de Rode Klaver weer haar
jaarlijkse buurt BBQ gehouden.
Piet Paulusma had regen, heel veel
regen voorspeld. Maar de weergoden waren de Rode Klaver-bewoners goed gezind.
Dit jaar had de organisatie een hindernisbaan gehuurd en de vele kinderen hebben zich prima vermaakt.
Voordat de bbq eindelijk van start
ging was er eerst nog een heuse talentenjacht met echte juryleden.
Amber danste op het liedje chocolade, Isabelle liet zien hoe goed ze
kon waveboarden en Fabio bracht
het nummer ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis ten gehore.
Natuurlijk werd er zoals elk jaar ook
partijtjes volleybal gespeeld.
Het was weer een geslaagde avond
daar op de Rode Klaver en het bleef
tot heel laat nog erg gezellig!

Boom verliest het
van rukwinden
Uithoorn - Zondagmiddag rond
half drie werd de brandweer opgeroepen voor een schuinstaande
boom aan de Schermerhornlaan in
Uithoorn.
Ter plaatse wachtte de brandweer
op de ladderwagen die aan de Herman de Manlaan al aan een klus bezig was.
Met behulp van de ladderwagen zijn
de grote takken afgezaagd. Daarna
werd de boom gekapt en vervolgens
in stukjes gezaagd.
De Boerlagelaan is tijdelijk voor verkeer afgezet geweest.
Foto: Ronald van Doorn

Nieuw seizoen Ponderosa
is weer begonnen
Droge voeten in
Meerwijk
“Hierbij stuur ik u een paar
foto’s van de maatregelen die
moesten worden genomen
om ons in Meerwijk droge
voeten te laten houden!
Bij het vroegere gemaal op de
hoek Amstel-Aan de Molenvliet is een tractor geplaatst,
die een pomp aandrijft waarmee water uit de Molenvliet
wordt opgepompt naar de
doorvoer onder de weg op de
Amsteldijk, die vroeger door
het gemaal werd gebruikt, en
uitkomt in de rivier.
Naar ik begrijp van de bediener heeft deze pomp een capaciteit van 30 kubieke meter
per minuut, ofwel de helft van
het officiële gemaal verderop
langs de Amstel, dat 60 kubieke meter water per minuut
kan verplaatsen.

Kennelijk is in deze natte tijden de capaciteit van dat gemaal onvoldoende...”.
Hans Weenen

Weer prijswinnaars bij
ah jos van den berg!
Uithoorn - Afgelopen week werden
twee klanten van AH Jos van den
Berg verrast met het feit dat ze een
geweldige prijs hadden gewonnen.
Uit handen van supermarktmanager
Patrick van der Helm kreeg mevrouw
S. van Dam (l) het fantastische AH
Buiten Eet Pakket overhandigd. De

Coca Cola picknicktafel werd gewonnen door mevrouw R. Korrel (r).
Laten we hopen op een mooi najaar,
zodat ze nog heerlijk kunnen genieten van deze prijzen. Nu maar weer
afwachten wat AH Jos van den Berg
nu weer gaat bedenken om haar
klanten te verrassen.

Dinsdag 7 september:

Bewonersoverleg Oude Dorp
in Buurthuis Ponderosa

EHBO is altijd handig (en
verstandig!)
Uithoorn - De zomervakantie is
weer voorbij. Tijd voor nieuwe dingen! Wel eens gedacht aan een cursus EHBO? Bij St. Camillus gaat
er begin oktober weer een cursus
van start. Altijd handig om te weten wat je moet doen in geval van
een ongeluk. Er kan altijd en overal
wat gebeuren. In een cursus EHBO
leer je wat je kunt doen als iemand
een hartaanval krijgt (reanimatie en
hanteren van een AED-apparaat),
of tijdens het klussen een ladder op
zijn hoofd valt, je kind verslikt zich
lelijk in een snoepje, je buurvrouw

krijgt het ineens erg benauwd. Je
leert ook wat je juist soms niet moet
doen. De cursus bestaat uit 14 lessen op de maandagavond in Het
Buurtnest in Uithoorn. De ervaring
leert dat het erg leerzame maar ook
gezellige lesavonden zijn!
St. Camillus wil in het najaarsseizoen ook een aparte cursus reanimatie en AED aanbieden. Dit gaat
plaatsvinden op 2 zaterdagochtenden. Heb je interesse? Bel: 0297561758, kijk op:
www.ehbo-camillus.nl, of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl

Uithoorn - Op dinsdag 7 september a.s. vindt het eerstvolgende bewonersoverleg Oude Dorp plaats en
alle inwoners van deze buurt zijn
voor dit overleg van harte uitgenodigd. De aanvang is 19.30 uur. De
locatie is De Ponderosa.
Een bewonersoverleg vindt in de regel zo’n viermaal per jaar plaats en
heeft een aantal functies.
Zo biedt het u als buurtbewoner de
mogelijkheid om andere bewoners
van uw buurt te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over
de leefbaarheid in uw buurt.
Verder biedt het buurtbewoners met
eigen ideeën of wensen de mogelijkheid te onderzoeken of hun plannen ook door andere bewoners worden gedragen.
Tijdens een bewonersoverleg ontstaan dan bijvoorbeeld werkgroepen om deze plannen nader te onderzoeken en eventueel samen uit
te voeren: zo kunnen bewoners

zich verenigen om samen sterker te
staan. Tenslotte geeft het het buurtbeheer Oude Dorp de mogelijkheid,
onderwerpen aan ú als buurtbewoner terug te koppelen en met u af te
stemmen. Het bewonersoverleg Oude Dorp is voor iedere buurtbewoner van het Oude Dorp toegankelijk: het is immers een overleg ván
buurtbewoners vóór buurtbewoners
en vaak zelfs dóór buurtbewoners.
Het wordt begeleid door Frans Huijbregts, de opbouwwerker van Welzijnsinstelling Cardanus. Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit
overleg? Dan zien zij u graag verschijnen volgende week dinsdag 7
september.
Wilt u op voorhand de notulen van
het voorgaande overleg ontvangen of onderwerpen aan de agenda
toevoegen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0655343141 of
mailen naar:
fhuijbregts@cardanus.nl.

Uithoorn - Ook voor Buurthuis Ponderosa is de vakantieperiode voorbij
en alle vrijwilligers staan weer uitgerust te trappelen om aan de slag
te gaan.
Na de jaarlijkse schoonmaak en
het verrichten van de verschillende
werkzaamheden i.v.m. onderhoud
van het gebouw staat het hele Ponderosa-team weer tot uw beschikking.
Er is ook dit komende seizoen weer
van alles te doen en/of te beleven in
het buurthuis.
Elke maandagmiddag kunt u vanaf 13.30 uur in Ponderosa terecht
voor een gezellige middag klaverjassen. Er wordt een competitie gespeeld, maar u kunt ook meekaarten zonder aan deze competitie mee
te doen. Dat geldt ook voor de tweewekelijkse klaverjasavond op vrijdag, waarvan de eerste wordt gehouden komende vrijdag 3 september, aanvang 20.00 uur.
Op maandagavond speelt damesbiljartclub V.O.P. haar wedstrijden. Voor
info kunt u bellen met mevrouw Van
Oostwaard (0297-567214). Op dins

dagavond is het de beurt aan herenbiljartclub Het Oude Dorp (info: de
heer Nicolai, 0297–566928).
Op woensdag en vrijdag is de biljartzaal gereserveerd voor Biljartclub “OASE” (info: de heer Ross,
0297-565078).
Biljartclub ‘Cyclus’ speelt haar
wedstrijden op donderdagavond
(info: de heer Bon, 0297-531358).
Tevens kunt u, in overleg met het
bestuur, gebruik maken van Ponderosa voor het houden van vergaderingen en presentaties (beamer en
geluidsinstallatie aanwezig).
Voor informatie over het huren van
Ponderosa kunt u bellen met mevrouw Floor via telefoonnummer
072-5095482.
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.

Beschonken automobilist
veroorzaakt aanrijding
Uithoorn - Een 62-jarige man is
vrijdagavond tegen een andere auto
aangereden bij het uitparkeren op
de ventweg van de Prinses Christinalaan, ter hoogte van de Savornin
Lohmanlaan.
Hij zag de andere auto over het
hoofd, toen deze achter hem langs
reed. Beide bestuurders moesten

een blaastest doen. De achterlangsrijdende automobilist had geen alcohol gedronken, de 62-jarige man
bleek meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid te hebben genuttigd.
Tegen de laatste is proces-verbaal
opgemaakt; ook kreeg hij een rijverbod opgelegd.

Aanstaande zondag start
KDO 1 in derde klasse
De Kwakel - Op zondag 5 september staat voor KDO 1 de eerste
wedstrijd van het seizoen in de derde klasse op het programma. In het
seizoen 1990-1991 was het voor het
laatst dat de Kwakelaars actief waren in de derde klasse.
Na dit seizoen heeft KDO 1 voornamelijk in de vierde klasse gespeeld.
In het seizoen 2002-2003 had KDO
één tussenstapje in de 5e klasse,
waar het direct kampioen werd en
weer terugkeerde in de vierde klasse.
In de nieuwe tenues van het Ronald
McDonald Kinderfonds speelt KDO
1 zondag om 15.00 uur in Driemond
tegen Geinburgia 1. De Driemonders speelden vorig seizoen voor het
eerst in de derde klasse en eindig-

den daar op een negende plaats. De
seizoenen daarvoor speelden KDO
en Geinburgia veelvuldig tegen elkaar in de vierde klasse, waarbij
Geinburgia veelvuldig aan het langste eind trok.
Voor KDO zal het zondag zaak zijn
om zeer scherp uit de kleedkamer te
komen en zich niet af te laten bluffen door Geinburgia.
Hopelijk kan KDO op deze manier
het kermisweekend extra glans geven en een goed resultaat neerzetten in Driemond. De wedstrijd wordt
gespeeld op sportpark Bob de Vries,
Seizoenenhof 5 in Driemond. De
spelers hopen u te zien langs de
lijn!
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon

Algemene informAtie

regiotaxi Amstelland

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Voor wie?
De Regiotaxi Amstelland is bedoeld voor personen die een beperking hebben en daardoor niet meer kunnen reizen met het reguliere openbaar vervoer.
Om van de Regiotaxi Amstelland gebruik te
kunnen maken heeft u een vervoerspas nodig. Om voor een vervoerspas in aanmerking te kunnen komen zijn een aantal criteria
van toepassing. Wilt u weten of u voor een
vervoerspas in aanmerking komt? Neem
dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk
en Inkomen en het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg.
openingstijden inloopspreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur
wo. 13.30-15.30 uur
vr. 9.00-11.00 uur
telefonisch spreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur.
tel. (0297) 51 32 55

Welke bestemmingen kunt u bereiken
met de regiotaxi?
Het bereik van de Regiotaxi is ingedeeld in
5 ringen. Dit staat voor een afstand van ca
15 km rondom de gemeentegrens van uw
gemeente: Aalsmeer of Uithoorn. De eigen
bijdragen staan vermeld op de bestemmingenlijst.

openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur

Hoe werkt de bestemmingenlijst
en hoe wordt de eigen bijdrage van
de regiotaxi berekend?
Als u naar een bestemming wilt toe reizen
doorneemt u de volgende stappen:
U zoekt de plaatsnaam van uw bestemming op de bestemmingenlijst op.
U bekijkt of de postcode van uw bestemming achter de plaatsnaam staat (sommige plaatsen hebben meerdere postcodes).
Als de bovengenoemde gegevens kloppen met uw bestemming, staat achter de
postcode de ring waarin de bestemming
valt. Onderaan de bestemmingenlijst kunt
u zien wat uw eigen bijdrage is voor de
ring waar uw bestemming in ligt.
Staat de bestemming die u wilt bereiken er
niet bij, dan is dit een bestemming die buiten het bereik van Regiotaxi valt.

telefonisch spreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.
tel. (0297) 51 31 31
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Wilt u verder reizen dan het bereik
van de regiotaxi?
U kunt reizen naar een bestemming buiten
de bestemmingen in de 5 ringen. Voor de

Bekendmaking wijziging op de Verordening Wet
inburgering gemeente Aalsmeer en Uithoorn 2007

ringen overschrijdende kilometers betaalt u
dan een kilometerprijs van E 1,79 (in 2010) .
U betaalt dus tot en met de vijfde ring de gesubsidieerde eigen bijdrage die geldt voor
ring 5. Vanaf ring 5 betaalt u dan het commerciële tarief. Bij het reserveren van de rit
buiten het bereik van de Regiotaxi kunt u de
prijs van de rit (enkele reis) opvragen bij de
reservering.
U kunt voor verder weg gelegen bestemmingen ook gebruik maken van Valys. Dit is
een door de overheid ingesteld landelijk vervoerssysteem.
Hoe werkt Valys?
Als u verder wilt reizen dan de bereikbare
bestemming van de Regiotaxi, kunt u ook
gebruik maken van Valys. Valys hanteert in
2010 een kilometertarief van E 0,18. Voor
Valys geldt een limiet aan het aantal kilometers per jaar (maximaal 750 km per jaar).
Om met Valys te reizen heeft u een speciale pas nodig. Voor informatie over Valys en
de aanvraag van een Valyspas, kunt u contact opnemen met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
Wilt u contact opnemen met het
loket Wonen, Welzijn en Zorg?
In de linkerkolom van deze advertentie vindt
u de contactgegevens.

De Wet inburgering is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat ook de gemeentelijke Verordening Wet inburgering wordt aangepast. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (de G2) heeft daarom op 12 augustus 2010 ingestemd met het concept wijzigingsvoorstel op de Verordening Wet inburgering gemeente Aalsmeer en Uithoorn 2007. De wijziging op de Verordening ligt van vrijdag 3 september 2010 tot en met vrijdag 15 oktober 2010 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de wijziging op de Verordening worden ingediend. Daarna zal de gemeenteraad de wijziging op de Verordening behandelen en vaststellen.

Schuldhulpverlening (ex)zelfstandigen
Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (de G2)
heeft besloten om met Florijn een contract
af te sluiten voor de schuldhulpverlening
aan (ex)zelfstandigen.
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Dit geldt
ook voor de schuldhulpverlening aan
(ex)zelfstandigen.
Met ingang van 1 oktober 2010 zal Florijn de
schuldhulpverlening aan (ex)zelfstandigen
voor het Samenwerkingsverband gaan
uitvoeren. Het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn heeft hiervoor een con-

tract afgesloten met Florijn. De lopende
trajecten blijven in begeleiding bij de huidige aanbieder Zuidweg&Partners.
Vragen
Heeft u vragen over de schuldhulpverlening aan (ex)zelfstandigen? Neemt u dan
gerust contact op met het cluster Werk &
Inkomen van de G2 Aalsmeer-Uithoorn via
telefoonnummer 0297-513 255. Het cluster
Werk & Inkomen is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-11.00 uur.
Belangrijk
Een aanvraag voor schuldhulpverlening
gaat altijd via het cluster Werk & Inkomen.

Wilt u de nederlandse taal leren of meer weten
over de nederlandse cultuur?
Dan kunt u een inburgeringscursus volgen. De gemeente kan u mogelijk een inburgeringscursus
aanbieden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een cursus via de gemeente?
Dan kunt u iedere werkdag bellen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0297 513 133.
op 15 september 2010 staat de gemeente Aalsmeer en Uithoorn ook van 10.00 tot 11.00 uur op de
wekelijkse markt van Uithoorn en van 13.00 tot 14.00 uur op het Drie Kolommenplein in Aalsmeer.
Hier kunnen wij u informatie geven of uw vragen beantwoorden over inburgeren.

CO2

belastingvoordeel

Punto Evo v.a.  15.395,Grande Punto v.a.  12.795,Fiat 500 v.a.  11.995,Panda v.a.  6.995,-

Nu 4 Fiat-modellen zonder BPM, zonder wegenbelasting en maar
14% bijtelling. Vanaf  6.995,- Bovendien nu met 3 jaar 0% rente.
Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 – 6,6 l/100 km (1 op 15,2 – 27,8) CO2: 95 – 155 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO 2 -uitstoot van Europa.*
Kredietsom

Maandtermijn

 2.500,00

 48,61



Slottermijn
750,00

Eff. rente per jaar Totaalprijs krediet Looptijd in maanden
0,0%

 2.500,00

36

 7.500,00

 145,83

 2.250,00

0,0%

 7.500,00

36

3 jaar 0% rente

Prijzen incl. Tax Free Bonus en incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Deze actie geldt t/m 30 september 2010. Tax Free Bonus niet op alle modellen, vraag naar de voorwaarden. Het aflopend krediet wordt verstrekt
door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. FGA Capital Netherlands B.V. is kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder
van consumentenfinancieringen. De effectieve rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 3 jaar 0%-rentefinanciering geldt alleen op de BPM-vrije modellen. Max. kredietbedrag
 7.500,-. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de 25 best verkochte Europese automerken in 2009.
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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.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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.

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
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
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

Uithoorn/De Kwakel - Aanstaande vrijdag 3 septemberzal Club Bright, gelegen aan de
Noorddammerweg 24, haar deuren openen! Na een grondige
verbouwing is het punt aangebroken dat Club Bright feestelijk
geopend zal worden.
Club Bright biedt, met een capaciteit van maximaal 650 personen. ook een luxe cocktailbar,

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

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
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.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Zo’n vier miljard jaar geleden waren de omstandigheden op Aarde
en Mars vergelijkbaar, dus zoek de
stromatolieten in de Marsbodem en
het bewijs is geleverd.
Is het veel te koud voor water, geen
probleem, Methaan is vloeibaar bij
circa 200 graden onder nul en vormt
dan ook meren en zeeën.
Die zijn inmiddels al aangetoond op
Titan, de grootste maan van Saturnus. Zaterdag 4 september wordt
een voorproefje gegeven van de
cursus door DVD en Powerpoint demonstraties. De start van de cursus
sterrenkunde is gepland op dinsdagavond 7 september van 20.00 tot
22.00 uur in het Fort aan de Drecht.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania nu

Nieuwe discotheek
vrijdag open

sTICHTING DE BAAT

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.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Uithoorn - Komende zaterdag
speelt de cursus sterrenkunde in op
het thema Water dat in en om het
Fort aan de Drecht door CREA wordt
georganiseerd. Water komt overal in
het Heelal voor en is op onze Aarde
levensvoorwaarde nummer één!
De oudste levensvormen ontstonden tussen 4 en 3 miljard jaar geleden in het zeewater van het zogenoemde Hadeïcum en Archeïcum.
Maar diezelfde organismen ontstaan nog steeds en veel dichter bij
Uithoorn dan je zou denken!
Op Mars, nu koud en zeer droog, is
ijs, zelfs zeer veel ijs gevonden. Ook
oude rivierbeddingen en kusten van
oer Marszeeën zijn ontdekt.

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Sterrenkunde en Water in
het Fort

een loungeroom en een intieme
sfeer voor een avond om even uit
de dagelijkse sleur te breken. Er
zal ook een pendelbus ingezet
worden, deze bus zal verschillende stops maken in De Ronde Venen. We bieden ook avonden voor 21+, 25+ publiek en tienerdisco’s.
Voor onze agenda en meer informatie; kijk op www.clubbright.nl

Open dag bij Atelier van
Steen tot Beeld
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag  
4 september start het nieuwe beeldhouwseizoen van het Atelier van
Steen tot Beeld. Zij doen dat met
een open dag voor iedereen die belangstelling heeft voor het werken
met steen. Jong en oud, cursisten,
oud-cursisten en nieuwe belangstellenden, iedereen is welkom.
Workshop
Heb je eerder deelgenomen aan een
cursus of workshop, is het misschien
een leuk idee als je op de open dag
langskomt om verder te werken aan
een steen die je bijvoorbeeld eerder
niet hebt kunnen afmaken. Of dat je
een nieuw beeldje of ketting maakt

van de kleine stenen die tijdens de
open dag beschikbaar zijn. Corinne
Bredemeijer van Atelier van Steen
tot Beeld vertelt u graag over wat
beeldhouwen in het atelier inhoudt,
over steensoorten en gereedschap
dat voor de bewerking nodig is.
Ook kun je meteen actief aan de
gang met steentjes die voor je
klaarliggen. Ervaring met beeldhouwen is niet nodig om een leuk resultaat te krijgen.   Hopelijk wordt het
een gezellige inloopdag in het Atelier van Steen tot Beeld aan de Genieweg 45 in Mijdrecht. U kunt terecht tussen 11.00 en 16.00 uur.
www.vansteentotbeeld.nl

Zaterdag bingo bij Serviam
Uithoorn - Zaterdagavond 4 september organiseert Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond
in het KNA gebouw aan het Legmeerplein. De zaal is open vanaf
19.00 uur en het bingoën begint om
20.15 uur Deze avond kunt u weer
vele mooie en leuke prijzen winnen,

.

of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen. Komt allen, u heeft een gezellige avond en uw geld is goed besteed.

Tanzania behoort tot de armste landen ter wereld. 51% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens van $ 1 per dag. 30% van de bevolking is er
hopeloos uitzichtloos aan toe.
De economie bestaat voor 85% uit landbouw; hierin werkt 80% van de bevolking. Slechts 5.3% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs.
Minder dan de helft van de bevolking heeft schoon drinkwater.
Malaria komt ontzettend veel voor. Nagenoeg iedereen van ‘onze’ school
heeft malaria: de leerlingen, de leerkrachten, het management, ook de Europeanen onder hen.
Daarnaast is AIDS een epidemie. Met grote gevolgen voor de bevolkingsopbouw. Als gevolg van het wegvagen van de leeftijdscategorie 20-45 jaar
neemt het aantal straatkinderen enorm toe.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell heeft voor deze AIDS-wezen/straatkinderen een speciale school gesticht, waar de kinderen per leerniveau in dezelfde klas zitten en dus niet per definitie leeftijdsgenoten zijn.
Zij ondersteunt ook op allerlei andere manieren deze kinderen om te overleven en een nuttig lid van de samenleving te worden Dit gaat wonderbaarlijk goed!
Het project dat SOS recent op zich heeft genomen is de uitbreiding van ‘onze’ school met 2 extra klaslokalen. Onze school heeft kwaliteit, zowel wat
betreft het onderwijs als het schoolgebouw. De school heeft een voorbeeldfunctie in de gehele regio. En dat trekt leerlingen aan. Sr. Annette is trots op
haar school en wij zijn dat ook.
Beste mensen, doneer een bijdrage, ook de kleine bijdragen zijn meer dan
welkom, zodat wij ook de bouw van deze 2 extra klaslokalen mogelijk kunnen maken.
Nel Bouwhuijzen

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
- Uithoorn-R. de Beerenbroucklaan, zgn. ‘koetjespoes’,
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Uithoorn-Kuifmees, “Lola”, een zwart dwerg konijntje.
- Mijdrecht-Briljant, “Tijger”, langharige blauwgrijze poes,
korte poten, dikke kop.
- De Kwakel-Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals, wit
te en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel.
- Uithoorn, omg. Admiraal Van Gentlaan, cypers-grijze poes, op
rug vage rode vlekken en litteken op kin.
- Mijdrecht-Zwaan, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje
naar voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en
is gechipt.
- Mijdrecht-Heemraadsingel, Schildpadpoes van 6 jaar.
Is nog wel gesignaleerd omgeving Margrietlaan.    
- Mijdrecht-Windmolen, “Luca”, een kater met witte buik en
borst, rug is zwart/bruin/lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Wilnis-Dr. Mees ten Oeverlaan, sinds 3 à 4 maanden een geheel
zwart poes, heel erg aanhalig.
- Uithoorn-Bertram, witte kat.
- Wilnis-Mees ten Oeverlaan, zwarte kat, draagt bandje met tel.
van de dierenbescherming.
- Mijdrecht-A.C. Verhoefweg, beige kat.
- In Breukelen twee honden op de A2 gevonden. Kruising van een
Friese Stabyhond en Drentse Patrijs. Een reu en teef. Halsband
rood en zwart leer.
- Mijdrecht-Tweede Bedijking, rood jong katje. Ongeveer 4
maanden oud.
- Mijdrecht-Windmolen, gecastreerde cyperse grijze kater.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjespoes van 4 jaar.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
Goed gezond en beiden gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
andere honden.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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blijven. In totaal werken er momenteel 14 mensen bij de bouwmarkt.
Samen met Big Boss is ook het op de
eerste verdieping gevestigde Home
Decor met drie medewerkers per 1
augustus toegevoegd aan Multimate. De eigenaren Jacques en Anneke van Rijn hebben daarmee ingestemd en werken op tijdelijke basis
nog mee aan de overgang naar de
nieuwe situatie. Home Decor is een
speciaalzaak in woninginrichting in
het hogere segment en de betere kwaliteit. Zoals vloerbedekking,
gordijnen, alle soorten zonwering,
handmatig en elektrisch, kortom
voor een luxe aankleding van het
interieur. “Medewerkers van Home
Decor komen ter plaatse zelf opmeten en monteren. Dit om verkeerde
maatvoering te voorkomen. Samen
met het aanbod van Home Decor
willen wij een totaalconcept aanbieden voor de consument in Uithoorn,
maar eveneens voor hen die buiten
de regio wonen, bijvoorbeeld in De
Ronde Venen”, laat Van Vliet weten.

Het team van Multimate staat graag tot uw dienst

Big Boss Uithoorn is nu
Multimate!
Uithoorn - Donderdagmorgen 26
augustus om 9.00 uur was de bouwmarkt onder de naam Big Boss verleden tijd. Op dat tijdstip werden de
deuren aan de Wiegerbruinlaan 77
voor de inmiddels verzamelde groep
klanten geopend onder de naam
Multimate. Want daarin is Big Boss
opgegaan.
Daarmee is de vestiging Uithoorn
toegetreden tot de groep van Multimate bouwmarkten waarvan er in
Nederland zo’n honderd zijn. Een
speler in de bouwmarktsector waarmee naast Karwei, Gamma en Praxis
duidelijk rekening moet worden gehouden. Multimate heeft net zoveel
te bieden, inclusief (in Uithoorn)
het totale aanbod aan professionele verven en lakken van Sigma Coatings in nagenoeg alle kleuren. Ter
gelegenheid van de naamsverandering konden bezoekers donderdag
tot en met zaterdag genieten van
een BTW-korting op artikelen uit de
gehele collectie.

“Wij hebben doelbewust voor deze overgang gekozen,” vertelt Jos
van Vliet die samen met zijn compagnon Pieter Dungelmann eigenaar van de voormalige Big Boss is.
Lida den Hollander fungeert er als
bedrijfsleidster. “Ook wat betreft de
prijzen lopen we volledig in de pas
zoals de concollega’s die ook hanteren. In enkele gevallen zijn we zelfs
goedkoper. Daar komt bij dat wij
een service hanteren die de anderen niet hebben, waaronder een bezorgservice. Tot de service behoort
ook een aanhanger die gebruikt kan
worden als men de goederen door
hun omvang niet in de eigen auto kwijt kan. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om een eigen
klussendienst toe te voegen aan onze bedrijfsactiviteiten. Dat betekent
dat klanten bij ons bijvoorbeeld een
kast kunnen kopen en die tegen een
kleine vergoeding op locatie (thuis)
door een van onze medewerkers in
elkaar kan laten zetten en plaatsen.

Maar ook deuren afhangen en ander montagewerk, alsook vloeren
leggen als de delen daarvan bij ons
zijn gekocht, enzovoort. Wij willen
dus een stap verder gaan dan andere bouwmarkten waar het voornamelijk ‘cash en carry’ is. Ideaal voor
mensen die het zelf niet kunnen of
aandurven, zoals de senioren in onze samenleving die soms de kracht
niet meer hebben om wat men hier
heeft gekocht in huis te monteren of
te installeren. Dat kunnen wij dan
voor hen doen. Op dit moment zijn
wij bezig met vakbekwame mensen
aan te trekken, zodat wij deze service kunnen gaan opstarten. Overigens blijft de Big Boss spaarpas
ook in gebruik bij Multimate. Het is
geen kortingspas, maar een echte
spaarpas. Bij elk artikel dat de klant
koopt, of dit nu goedkoop of duur is,
spaart men een bepaald bedrag. Na
20 aankopen betaalt dat zich uit in
een korting op het artikel dat men
dan aanschaft.”
Home Decor gaat mee
Twee jaar geleden is er een fusie
geweest tussen Serbocom en DGN
Retail. Op dat moment waren er vier
formules binnen DGN Retail, te weten Hubo, Doeland, Big Boss en Multimate. Daarvan zijn Hubo en Multimate overgebleven. Afhankelijk van
de grootte van de winkels zijn die allemaal bij een van beide ondergebracht. Big Boss werd toen toegevoegd aan Multimate, een proces
dat in januari dit jaar reeds is opgestart. Het is toen in een stroomversnelling geraakt. Donderdag 26 augustus was het zover en wordt onder
de naam Multimate verder gegaan.
“De vestiging Uithoorn was (samen
met die in IJmuiden) de laatste Big
Boss Bouwmarkt van Nederland die
in Multimate is geïntegreerd. Alle
medewerkers zijn eveneens overgestapt, dus de vertrouwde gezichten

Big Boss is Multimate geworden

Nieuw pand
Jos van Vliet heeft nog een verrassing in petto. “Er staan vergevorderde plannen op stapel om met het
totale bedrijf te verhuizen naar een
grotere locatie in Uithoorn, één die
twee en een half keer zo groot is
als de huidige. Op dit moment omvat het aanbod zo’n 1.350 vierkante
meter, het nieuwe pand wordt 3.000
vierkante meter aan doe-het-zelf artikelen. Over een jaar zitten we erin.
Daarin krijgt Home Decor ook een
nieuwe winkel, een soort shop-inshop. Onze klanten krijgen dan letterlijk alles aangeboden wat Multimate op een bouwmarkt in Nederland maar kan bieden. En dat is heel
veel onder één dak. Iemand hoeft
dus niet meer naar aparte winkels
voor gereedschap, producten en
onderdelen voor in- en verbouw
van de woning, inrichting, zonwering en ga zo maar door. Wij hebben dat dan allemaal in huis, inclusief de service en klussendienst die
de klant ter beschikking staat.” Aldus Jos.
“We gaan ervoor, het is een nieuwe uitdaging, ook voor onze medewerkers. Die hebben er echt zin in.
Zij zien het als een nieuwe werkgever en een nieuwe baan. Ze staan
er allemaal heel positief tegenover
en popelen om de klanten ook in
deze nieuwe situatie van dienst te
zijn. Iets wat ze overigens al deden”,
haakt Lida den Hollander in. “Wij
kunnen nooit honderd van de honderd klanten tevreden stellen, maar
gaan voor die 99. Dan hebben we al
veel bereikt. En die honderdste proberen we ook nog binnen te halen.”
Jos komt uit het bouwmarktvak,
vóórdat hij (mede)eigenaar werd
van Big Boss werkte hij bij Gamma, waar hij onder meer de grootste
Gammavestiging van Nederland in
Nieuwegein destijds op poten zette. Daar komt ook zijn compagnon
vandaan. Nu stoomt hij zelf door
met een eigen vestiging als onderdeel van Multimate.
Openingstijden: ma t/m do van 09.00
tot 20.00 uur, vrij van 09.00 tot 21.00
uur en za. van 09.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe cd en concert voor
The Amstel gospel choir
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir
in Uithoorn zingt de meest swingende gospels en moderne pop- en
soulmuziek op bruiloften en feestelijke evenementen. Het koor o.l.v. dirigente Frances Dekker bestaat uit 15
leden (mannen en vrouwen) en begint deze maand met de voorbereidingen van een tweetal concerten
“Beautiful People’ in april 2011. Binnenkort gaat het koor de studio in
om de nieuwste cd op te nemen.

Kom jij het koor versterken?
Hou jij ook zo van zingen en swingen
en lijkt het je leuk om het koor te komen versterken? Je kunt dan uiteraard nog meedoen aan deze lopende projecten. Wees er dan wel snel
bij, zodat je hiervan deel kunt uitmaken. Aanmeldingen via
www.amstelgospel.nl. Repetities zijn
op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30
uur in basisschool ’t Startnest aan de
Arthur van Schendellaan 100e.

Jubileumtentoonstelling
van Galerie Fort a/d Drecht
Regio - De teksten van de lyrische
dichter Rainer Maria Rilke (18751926) zijn de inspiratiebron voor
de tentoonstelling BEWOGEN ZINNEN, vijf kunstenaars en Rilke.
Voor ieder van de kunstenaars bleek
Rilke een eigen deurtje te openen,
dat vervolgens op een eigen gangenstelsel uitkwam, met deuren
naar vele kamers. Voor Pieter van de
Pol leidde dat via Etty Hillesum (de
joodse schrijfster die in Auschwitz
Rilkes gedichten nog bij zich droeg)
naar de oneindige diepte van een
gelaat. Een inktvlek op vilt. Een

mens gereduceerd tot een nummer,
dat zo in tegenspraak is met wat we
op het gezicht lezen. De korte videofilms van Pat van Boeckel volgen hun eigen lyrische logica, als hij
bijvoorbeeld met zijn camera langzaam de natuur volgt, ingekaderd in
een elektriciteitsmast. Wie zich overgeeft aan het tempo van de beelden
wordt een wereld binnengezogen
waar verleden, toekomst en heden
gelijktijdig en gelijkwaardig aanwezig zijn. De metaforen van Rilke verleidden Karin van der Molen om zelf
een sterk metaforisch beeld voor de

Op 10, 11 en 12 september

Expositie Lies de Bok-Maas
Regio - Alhoewel er afgesproken
was dat de expositie, van haar vele uitingen van kunst, in september
2004 de laatste keer zou zijn, krijgt
dit toch nog een vervolg.
Zij heeft al die jaren niet stilgezeten
en van veel kanten werd er bij haar
op aangedrongen om toch weer
eens te exposeren, zodat men alles

nog eens kon zien. Want in de afgelopen 6 jaar heeft zij weer vele werken gemaakt, vooral in keramiek,
paverpol, beeldhouwen en schilderen. De inspiratie deed zij veelal op
door bezoeken aan galerieën, exposities en kunstmarkten. Waar zij een
andere (nieuwe stijl) zag, wilde zij
meteen proberen of zij zich die ook
eigen kon maken. Dit is vooral te-

Je oude broek is geld waard

Big L zet zich in voor het
Leger des Heils
dit weekend’
Regio - Dit weekend is het begin
van de feestweek in Aalsmeer. Veel
bruisende activiteiten zullen plaats
gaan vinden de komende week. Om
goed voor de dag te komen scoor je
uiteraard je nieuwe kleding bij Big
L. Op dit moment hangt de winkel
weer vol met de nieuwste collecties voor heren, dames en kinderen.
Volop winterjassen, warme vesten,
mooie overhemden en ga zo maar
door, Big L is klaar voor de winter.
Je oude jeans is geld waard
Big L is de grootste jeans specialist van de regio. Nergens in de regio vind je zoveel aanbod aan jeans
voor heren, dames en kids. Van de
hippe Gstar, tot een degelijke nette jeans voor de casual friday, voor
elk wat wils.
Het is het begin van een nieuw seizoen, mensen zijn weer terug van
vakantie, scholen beginnen weer, alle activiteiten komen weer op gang.
Om de start van het nieuwe seizoen goed te beginnen geeft Big L
dit weekend korting op een nieuwe
jeans. Tegen inlevering van je oude
broek, krijg je korting op een nieuwe, tevens steun je daarmee gelijk
het goede doel. Big L heeft gekozen om alle broeken te doneren aan
het Leger des Heils. 2 vliegen in 1
klap dus.
Leger des Heils
Honderd jaar geleden was het Le-

ger des Heils één van de eerste organisaties die tweedehandskleding
inzamelden voor hulpverleningsprojecten. In de loop der tijd zijn ze uitgegroeid tot één van de bekendste
en meest geliefde inzamelaars.
Na de oorlog groeide het Leger des
Heils uit tot een organisatie met duizenden vaste medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan
mensen in onze samenleving die
daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond. Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en
thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting.
De jeans die dit weekend (vrijdag
en zaterdag) worden opgehaald,
worden weer gebruikt voor 1 van
de vele projecten van het Leger des
Heils.
Hoe werkt het?
De actie kent 3 verschillende kortingbedragen. Bij besteding tot 50
euro van een nieuwe jeans krijg je
10 euro korting. Koop je een broek
tussen de 50 en 100 euro dan krijg
je 15 euro korting. Als je een nieuwe
broek koopt die een waarde heeft
van 100 euro of meer, dan krijg je
een korting van 20 euro. De korting
geldt alleen tegen inlevering van je
oude broek.
Aalsmeer maak je keuze...
Tot ziens bij Big L.

Jubileumseizoen Danscentrum Colijn van start
Regio - De vakanties zitten er weer
op! Dat betekent dat het dansseizoen weer gaat beginnen bij Danscentrum Colijn in Uithoorn. Axel en
Heleen en hun medewerkers zijn
van plan er weer een geweldig seizoen van te maken. Het plezier in
dansen staat bij Danscentrum Colijn al 35 jaar voorop! Plezier nu én
op lange termijn betekent dat de
start goed moet zijn; het danscentrum werkt uitsluitend met gediplomeerde docenten. Dit resulteert in
een goede opbouw van de lessen
met veel aandacht voor de techniek.
Dit is van belang voor de dansontwikkeling en het plezier in het dansen van u en uw kinderen, nu en in
de toekomst.
Voor de allerkleinsten zijn er de
ADV-lessen (Algemene DansVorming). Tijdens deze lessen kunnen
4- en 5-jarigen kennismaken met
het bewegen op muziek en ontdekken hoe leuk dansen kan zijn! De
volgende stap is de Combi-les. Dit
zijn lessen voor 6- en 7-jarigen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen al kleine choreografieën en ze
krijgen een goede bodem mee; de
grondbeginselen van het klassieke
ballet. Dit alles op muziek die hen
aanspreekt!
Popshowdance
Voor de leeftijd 8 t/m 11 jaar zijn
er de Popshowdancelessen. Leuke choreografieën in allerlei stijlen; streetdance, musicals, de eerste
beginselen van hip hop, alles komt
voorbij. Daarnaast zijn er speciale technieklessen voor die leerlingen die nog beter willen leren dansen. De leerlingen kunnen kiezen
voor klassiek ballet of technieklessen voor moderne dans.
Voor jongens vanaf 8 jaar is de
breakdance niet meer weg te denken uit het danscentrum. Nieuw dit
seizoen zijn de lessen Poppin’ en
Lockin’ (move like Michael Jackson)
en Hip Hop speciaal en alleen voor
jongens vanaf 9 jaar.

woorden van de dichter neer te zetten. Een krantenfoto van een door
brand verstild paard werd het begin
van haar Rilke-schilderijen. De tekeningen en beelden van Andreas
Hetfeld delen de fascinatie van Rilke voor de mens, die op raadselachtige wijze niet in zichzelf opgesloten
zit, maar méér is dan zijn lichaam.
De uitgebeelde figuur vormt nieuwe gedachten en staat in contact
met de wereld - en wat er meer is om hem heen. De Duitse beeldhouwer Roger Rigorth laat hout, steen
en touw hun verhaal vertellen over
het mysterie van het bestaan. Zijn
vaartuig voor deze verhalen neemt
alle vormen aan van de Nederlandse vertaling voor het Engelse woord
‘vessel’. Van boot, voertuig en vat of
fust tot een hurkende vrouw, klim-

mend tegen een onzichtbare wand.
Tentoonstelling BEWOONDE ZINNEN – vijf kunstenaars en Rilke
Van 4 september t/m 24 oktober
2010 Openingstijden: do/vrij 14 -17
uur, za/zo 12 -17 uur. Galerie Fort
a/d Drecht bestaat in september 10
jaar en viert dit met deze bijzondere tentoonstelling! Daarom zal op
zondag 19 september vanaf 14.30
uur een speciale happening plaatsvinden. De middag wordt geopend
door choreografe en danseres Paula
Walta. De kunstenaars lichten hun
werk toe en dragen gedichten voor
van Rilke. Ook zal zangeres ‘La Pat’
nummers van haar prachtige Rilke
CD ´Erinnerung´ vertolken.
Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn,
T 0297-521162
www.galeriefortaandedrecht.nl

rug te vinden in haar schilderijen,
waarvan vele voorbeelden te zien
zullen zijn. De liefde voor beeldhouwen komt tot uitdrukking in haar
beelden van menselijke figuren, zowel klein als wat groter. Ook zijn er
enkele beelden in brons gegoten.
Omdat zij inmiddels over een eigen oven beschikt, heeft zij zich ook
toegelegd op vele vormen van keramiek. Pretex (paverpol) heeft zij
vooral gebruikt om oude materialen te verwerken. Recentelijk heeft
zij zich ook toegelegd op het maken
van aquarel op kaartformaat. Leuk

voor attenties. De expositie, welke te
zien is op vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 september, van 11.00 uur
tot 17.00 uur, in de ruime schuur/kas
bij haar woning aan de Aarbergerweg 28 te Rijsenhout, t/o afvalverwerkingsbedrijf “De Meerlanden”,
geeft u een indruk van al haar werken. De expositieruimte is ook toegankelijk voor rolstoelen.

Musicalklas
Ook nieuw dit seizoen is de Musicalklas. Voor kinderen die het leuk
vinden om niet alleen te dansen
maar ook te zingen en te acteren.
Deze cursus is toegankelijk voor
kinderen vanaf 9 jaar.
Vanaf 12 jaar kunnen de leerlingen
terecht op de groepen Popshowdance (12+ en 16+) en voor diegenen die gaan voor strak en stoer is
er de Hip Hop (12+ en 16+).
Natuurlijk werkt de volledige ballet- en breakdanceafdeling weer toe
naar de jaarlijkse theatervoorstelling: Show of the Proms 2011!!
Dan is er natuurlijk het Stijldansen
(14+)! De stijldanslessen zijn DE
manier voor tieners om lekker met
hun vrienden en vriendinnen op te
trekken en te dansen op de muziek
die hen aanspreekt. Speciaal voor
alle leerlingen vanaf 14 jaar organiseert het danscentrum op de zondagmiddag het ‘Danscafé’. Gezellig
vrijdansen, kletsen en hangen met
hun vrienden in een veilige omgeving! Waar kan dat nog tegenwoordig? De jeugdlessen starten vanaf
17 september a.s.

Natuurlijk kunt u ook werken kopen.
De opbrengst daarvan is bestemd
voor de bouw van een schooltje in
Sri Lanka.

Stijldansen
Vanaf 20 jaar is het aanbod
ook breed! Het stijldansen voor
(echt)paren; een avondje uit om

de hoek! Goede parkeergelegenheid, leuke en goede danslessen
in de ballroom(quickstep, engelse
wals, tango, slowfoxtrot) en latijns
Amerikaanse dansen( chacha, rumba, jive,samba, mambo/salsa, paso
doble). Tijdens deze lessen zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Van
begin 20 tot dik in de 50. Axel en
Heleen zijn van mening dat deze diversiteit juist bijdraagt aan een leuke sfeer in de groepen! Iedere leeftijd brengt zijn eigen charmes. Na de
les is er gelegenheid om te vrijdansen of gewoon wat de kletsen aan
de bar. De lessen voor paren starten
vanaf 19 september a.s..
Geen partner om mee te dansen?
Dan zijn er toch genoeg mogelijkheden bij Danscentrum Colijn! Allereerst is er de Popshowdancegroep voor 35+. Lekker bewegen op
hits en musicalmuziek! Er wordt gewerkt aan verschillende choreografieën in verschillende stijlen. Vooral
leuk voor dames die in het verleden
al aan jazzballet of andere dansvormen hebben beoefend. Daarnaast
zijn ook de Zumbalessen niet meer
weg te denken uit het danscentrum. Zumba is echt een workout!
Echter, de meeste workouts zijn
saai! Zo niet Zumba; er wordt gedanst op speciaal voor Zumba gemaakte muziek waar men echt vrolijk van wordt! Zumba is ‘exercise in
disguise’. De bewegingen zijn ontzettend leuk om te doen maar ondertussen worden er wel calorieën
verbrand! De Zumbalessen starten
vanaf 7 september a.s.. De salsalessen worden bij Danscentrum Colijn
door Club Fiera verzorgd. Op deze
lessen kan men inschrijven als paar
of als alleengaande. Club Fiera staat
in de salsawereld hoog aangeschreven en zij organiseren naast leuke danslessen ook geweldige salsafeesten en bootcamps! Club Fiera is dit jaar zelfs in de race voor de
organisatie van het NK Salsa! Wanneer zij daarvoor in aanmerking komen zal dit evenement plaatsvinden
in Danscentrum Colijn!
Open huis
Op zondag 12 mei houdt het Danscentrum Open huis. Vanaf 19.30 uur
kan men snuffelen aan de verschillende dansvormen (stijldansen, salsa, zumba, hip hop, bachata) door
mee te doen aan de workshops. Natuurlijk zijn er ook dansdemonstraties. Het team van Danscentrum Colijn zit voor u klaar om, onder het genot van een drankje om al uw vragen te beantwoorden en uw inschrijving in orde te maken.
Proeflessen
Voor de kinderlessen is er geen
open huis. Zij mogen gewoon een
proefles komen doen! Op deze manier worden zij in de gelegenheid
gesteld om kosteloos te ontdekken
of de betreffende cursus hen aanspreekt. Danscentrum Colijn gaat
voor kwaliteit, dit heeft ook consequenties voor het aantal leerlingen
per groep. Sommige groepen zijn
al behoorlijk bezet, dus het danscentrum kan helaas geen garantie
geven dat uw zoon/dochter na de
proefles ook werkelijk geplaatst kan
worden. De balletlessen en breakdancelessen starten vanaf 20 september a.s..Meer info?
www.colijndancemasters.nl of
06-53559450.
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DE HOOFDPRIJS: RACEFIETS
beschikbaar gesteld door
Blom & Blom fietsexperts
Mijdrecht/Uithoorn
Regio - We hebben maar even gewacht met het bekendmaken van de
prijswinnaars van de Nieuwe Meerbode Tour de France Actie 2010, tot
zo’n beetje iedereen weer terug is van zijn of haar vakantie. Het was
geen makkelijke opgaaf blijkbaar dit jaar, want voor het eerst sinds de
tien jaar dat wij deze actie houden, heeft niemand, echt niemand van
de ruim 600 deelnemers, alle vragen goed weten te beantwoorden.
Niemand wist de winnaar van de groene trui te voorspellen. Niemand
wist te voorspellen wie de bolletjestrui zou winnen.
De gele trui was niet zo moeilijk blijkbaar, want dat had meer dan de
helft voorspeld. De beste Nederlander, hoeveel Nederlanders een etappe zouden winnen, dat was blijkbaar niet zo’n punt. Uiteindelijk hielden we er precies vijftien over die de winnaar goed hadden, de witte
trui goed hadden en goed hadden wie de beste Nederlander was. Ook
wisten deze vijftien dat er geen enkele etappe gewonnen zou worden
door een Nederlander. Bleef over de vraag: Hoeveel wielrenners rijden
de tour uit? Dat waren er 170 en dat had mevrouw A Kroon-de Haan
uit Wilnis goed en hiermee wint zij de prachtige racefiets, aangeboden
door Blom en Blom Fietsenexperts uit Mijdrecht en Uithoorn.

Niemand had alle vragen goed beantwoord

Winnaars Nieuwe Meerbode
Tour de France actie 2010 bekend
DUO Intersport Mijdrecht

Smit Schoenen Mijdrecht

Dolgelukkig was ze er mee: “Ik had net een maand daarvoor gezegd,
dat ik wel zou willen gaan wielrennen. Mijn man en twee dochters doen
dat ook en ik vond dat ik wat moest gaan doen aan mijn conditie. Eerst
dacht ik aan hardlopen, maar ja, daar kon ik me toch niet toe zetten.
Fietsen, dat leek me wel wat, maar ja, een beetje goeie fiets kost veel
geld en zie... nu win ik me daar deze prachtige fiets. Geweldig, ik ben er
dolgelukkig mee”, aldus mevrouw Kroon-de Haan.

De waardebon ter waarde van 50 euro, aangeboden door DUO Intersport in Mijdrecht, werd gewonnen door de familie Oudshoorn uit Wilnis. Zij waren echter niet in de gelegenheid om de prijs in ontvangst te
nemen, dus deed hun schoondochter dat.

Een waardebon ter waarde van 75 euro, aangeboden door Smit Schoenen uit Mijdrecht werd gewonnen door Peter de Jong uit Mijdrecht. Hij
was er bijzonder blij mee. Op de foto overhandigt Jacqueline Smit hem
‘voor de foto’ een schoen. Peter wacht echter nog even tot de nieuwe
wintercollectie er is en zal dan de definitieve schoenen gaan uitzoeken.

DUO Intersport Uithoorn

Expert Mijdrecht

Hema Mijdrecht

Ook DUO Intersport uit Uithoorn stelde een waardebon van 50 euro
beschikbaar. Deze werd gewonnen door C. ’t Hart uit Mijdrecht. Zij was
blij verrast te horen dat ze in de prijzen was gevallen en was er duidelijk erg blij mee.

Expert Mijdrecht had een prachtige DVD speler beschikbaar gesteld en
de gelukkige winnares hiervan was Jessica Kooijman uit Vinkeveen: “Ik
schaam me bijna dat ik weer wat win”, aldus Jessica. “ Vorig jaar de fiets
en het jaar daarvoor ook al een prijs.” Op de vraag of ze het zelf allemaal
zo goed weet, verklapt ze dat haar vader haar altijd helpt.

Maar liefst vijf taarten werden weer traditiegetrouw beschikbaar gesteld door de HEMA Mijdrecht. De winnaars werden: Erik Veul, I. Borger,
D. Versteegh, Arie Zaal en Alex Hendriks. Aan de gezichten op de foto is
duidelijk te zien dat ze er blij mee waren.

Juwelier Nant Hartel

Brasserie de Waard

Optiek Uithoorn: Sijbrants & van Olst

Erik Jansen van Brasserie de Waard had een dinerbon ter waarde van 75
euro beschikbaar gesteld. Deze is gewonnen door Bas Kelder. Die kan
gaan genieten van een heerlijk diner, alleen of met zijn tweetjes.

Natuurlijk had traditiegetrouw ook Optiek Uithoorn, Sijbrants & van
Olst een waardebon beschikbaar gesteld van 75 euro. De gelukkige winnares is geworden Suzan Gerssen uit De Kwakel. Ook deze prijs
kwam goed terecht. Suzan was weer toe aan een nieuwe bril, dus kan
ze er binnen een jaar een gaan uitzoeken.

Rabobank Rijn en Veenstromen
Vestiging Mijdrecht

Rabobank Regio Schiphol
Vestiging Uithoorn

De welbekende Rabobank wieleroutfit, natuurlijk aangeboden door de
Rabobank Rijn en Veenstromen vestiging Mijdrecht, werd gewonnen
door Peter Stam uit Mijdrecht. Hij was er echt blij mee: “Ik fiets graag,
dus het komt goed van pas.”

Ook de Rabobank Uithoorn had zo’n prachtige Rabobank wieleroutfit beschikbaar gesteld. De heer Gideon Brugging uit Mijdrecht won deze. Ook hij
fietst graag, maar niet echt op een racefiets. Toch gaat hij serieus bekijken of
zo’n wielrenner set lekker zit en zo ja, dan gaat hij het zeker zelf dragen.

Juwelier Nant Hartel uit Wilnis bood dit jaar een dames- of herenhorloge aan. Deze werd gewonnen door Remco Kroon uit Wilnis. Voor de foto deed hij even een horloge om, maar zijn vrouw zal binnenkort, in alle rust, een horloge gaan uitzoeken.

Slager Gert Stronkhorst

M.P. Oudshoorn uit Mijdrecht werd de winnaar van een elektrische barbecue, aangeboden door slager Gert Stronkhorst. Op de foto krijgt
Oudshoorn de bbq overhandigd door Gert Stronkhorst.
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Wat is er zoal te doen in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof in Uithoorn
VOORLICHTING THEMA:
OPLICHTING AAN DE DEUR
Veilig wonen

Ouderen moeten zich veilig voelen in huis. Veiligheid is niet alleen beveiligen van uw woning
tegen inbraak en voorzieningen die de leefveiligheid in de woning vergroten. Het aantal
gevallen van oplichting aan de deur neemt in
heel het land toe. Met een vlotte babbel weten
oplichters zich te presenteren als vertrouwenwekkende personen van zoals bankemployé,
meteropnemer, ziektekostenverzekeraars etc.
Op uiteenlopende manieren weten oplichters
hun slag te slaan en daarvan zijn vele onschuldige (voornamelijk senioren) het slachtoffer. De
oplichters profiteren van de goedgelovigheid en
onwetendheid van vele ouderen en weten hierdoor vaak een pinpas of –code te ontfutselen.
Op dinsdagmiddag 21 september van 14.00
-15.30 uur geeft Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Uithoorn i.s.m. Vita welzijn en
advies een voorlichtingsmiddag rond dit thema.
De politie licht u in over oplichting aan de deur
en geeft u tips hoe dit voorkomen kan worden.
Door acteurs worden er een aantal situaties gespeeld, van welke wellicht ook in uw buurt aangifte van is gedaan. De nadruk zal leggen om
dat wat men zelf kan doen om een dergelijke
situatie te voorkomen.
Locatie: Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Aan deze voorlichting zijn géén kosten verbonden. U moet zich wel van te voren opgeven, daar
er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
Dit kunt u doen bij Bernadette Verhaar/Monique
Sintenie, telefoon 0297-567209

TAI CHI CURSUS 55+
Tai Chi is specifiek gericht op het bevorderen
van gezondheid en vitaliteit. Het is geschikt
voor iedereen, ongeacht leeftijd en lichamelijke
conditie. Tai Chi is een eeuwenoude Chinese
bewegingsleer. De leer bestaat uit een serie
van vloeiende bewegingen, die langzaam en
aaneengesloten worden uitgevoerd. Tai Chi bevordert concentratie, een goede ademhaling en
stimuleert uw energie. Dit verbetert uw lichamelijk evenwicht en brengt u geestelijk in balans.
Uitingen van te veel spanning zijn o.a.: hoge
bloeddruk, benauwdheid, rugklachten, stijve
schouders en nek.
Cursusinhoud
Bevorderen van stabiliteit om vallen te voorkomen, bevorderen van concentratie en een
goede ademhaling, spanning afvoeren, spieren
beter leren ontspannen, gewrichten soepeler
maken en energie stimuleren.
De cursus wordt in groepsverband in 30 lessen
van 1 uur gegeven door een ervaren docente
Tai Chi mevr. Laura Lang op donderdagmorgen 9 september van 9.00-10.00 uur.
Kosten: r50.00
Locatie: Ponderosa, Plesmanlaan 27,
1421XM te Uithoorn
Voor inlichtingen en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie,
telefoon 0297-567209

TAI CHI/CHI KUNG CURSUS 55+
Deze cursus zal zich richten op de 55+ers. Het Tai
Chi/ Chi Kung programma zal vanuit een structuur zachte en vloeiende oefeningen bieden die
het bewegingsapparaat versterken, souplesse
bevorderen, stabiliteit verbeteren en (val)angst
verminderen. Een groter zelfvertrouwen groeit.
Tevens zal ook hierbij het totale systeem beter
gaan functioneren, denk aan de bloeddruk,
spijsvertering, gewrichtsklachten, reumatische
klachten, artrose, e.d. In de lessen wordt het
trainen van de staande houdingen afgewisseld
met bewegende Chi Kung oefeningen. Op een
vriendelijke manier trainen we om innerlijke discipline, alertheid en ontspanning bij elkaar te
brengen. De beste leermeester is geduld. Eenieder oefent op zijn of haar niveau, naar gelang

conditie en ervaring. Bij Chi Kung worden ook
valpreventie oefeningen gedaan/aangeleerd.
De cursus wordt in groepsverband in 30 lessen
van 1 uur gegeven door een ervaren docente
Tai Chi/Chi Kung mevr. Riekie van der Plasse op
vrijdagmorgen 10 september van 9.00-10.00
uur.
Kosten: r50.00
Locatie: Ponderosa, Plesmanlaan 27,
1421XM te Uithoorn
Voor inlichtingen en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie,
telefoon 0297-567209

CURSUS YOGA 55+
Hatha yoga
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven.
Het brengt evenwicht tussen lichaam en geest.
Het werkt o.a. gunstig bij stress, hyperventilatie,
rugklachten, hoofdpijn en slapeloosheid.
De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen,
versterkende oefeningen, lichaamshoudingen,
concentratietechnieken en meditatie. In de lessen is er aandacht voor persoonlijke begeleiding en correctie.
Lichaamshoudingen in de Hatha yoga hoeven
niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige
oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn.
Yoga is niet prestatie gericht. De manier waarop
je iets ervaart is belangrijker dan een beeld van
jezelf hoe het zou moeten om perfect te zijn.
Op een stoel of in een rolstoel oefenen is ook
mogelijk. De lessen worden gegeven door Graciela Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha yoga
docente van de Stichting Yoga en Vedante, een
erkende Nederlandse en Europese opleiding.
Tijd en aanvang:
maandag 6 september van 11.15 - 12.15 uur.
Aantal lessen: 36 lessen
Kosten: €r64.50
Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Zelf mee te nemen: matje
Voor inlichting en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
telefoon 0297-567209

VITAALBEWEGEN 55+ IN KNA
GEBOUW LEGMEER
Vanaf maandagmiddag 6 september van
14.00-15.00 uur lekker sporten in uw eigen
buurt Legmeer? Vanaf deze datum bent u hiervoor welkom in het KNA gebouw, Legmeerplein
49 te Uithoorn.
Een zeer kundige MBvO (meer bewegen voor
ouderen) docente, Cisca van de Straaten, begeleid deze groep met veel plezier. Bij deze
gezellige groep kunnen zich nog verschillende
dames en heren aansluiten.
De kosten voor 36 lessen zijn r50.00.
Aanmelding en info:
Bernadette Verhaar 0297-567209
Aansluitend Onmoeting
Na deze les (15.00 uur) en tot 16.45 uur bent u
van harte welkom en uitgenodigd om gezellig
met uw buurtbewoners te komen koffie/thee of
een borrel te drinken (op eigen kosten).
U kunt zo binnenlopen in de kantine van het
KNA gebouw en aanschuiven. U hoeft hiervoor
niet mee te doen (mag natuurlijk wel) aan de
bewegingslessen. U hoeft zich hiervoor ook niet
op te geven.
Tot ziens op 6 september in het KNA gebouw!

Sportief Wandelen
‘Sportief Wandelen’ is voor iedereen, of je nu
jong of ouder bent. Wilt u iets aan uw conditie
doen of vindt u wandelen gewoon een fijne manier om sportief actief te zijn dan is deze cursus
wellicht iets voor u.
Sportief wandelen is ook zeer geschikt voor
senioren, voor ongetrainde mensen, voor mensen die last hebben van overgewicht, reumatische klachten of andere beperkingen. U moet
zich echter voor deze cursus wel zelfstandig

kunnen bewegen (geen rollator of rolstoel).
Met sportief wandelen kunt u op een verantwoorde en ontspannen manier uw fitheid verbeteren en onderhouden.
De cursus wordt gegeven door Lydia de Rijk, gediplomeerd MBvO docente.
Wij starten een nieuwe groep, bij voldoende
animo, op maandag 6 september om 9.009.45 uur. Na het wandelen is er gelegenheid in
het wijksteunpunt om met elkaar koffie te drinken (niet inclusief).
De kosten voor 36 lessen zijn r50.00.
Voor inlichtingen en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie,
telefoon 0297-567209

GYMNASTIEK
Meer bewegen voor ouderen:
U wilt uw lichaam op peil houden?
Kom dan eens kijken/meedoen aan een van de
diverse cursussen gymnastiek.
Er zijn verschillende cursussen op verschillende
plaatsen.
Maandag: ontspannen bewegen/gymnastiek
van 9.15-10.00 uur en 10.15-11.00 uur in WSP Bilderdijkhof
Dinsdag: vitaal bewegen van 14.00-15.00 uur in
KNA gebouw Legmeer
Woensdag: gymnastiek van 10.45-10.45 uur
in Dorpshuis de Quakel, van 10.15-11.00 uur in
’t Buurtnest en van 11.15-12.00 uur in Ponderosa
Donderdag: gymnastiek van 9.15-10.00 uur en
van 10.30-11.15 uur in WSP Bilderdijkhof.
Kosten 36 lessen: r50.00
Voor informatie kunt u bellen naar:
0297-567209

FRANS VOOR BEGINNERS
EN GEVORDERDEN
Beginnerscursus:
Heeft u altijd al de Franse taal willen leren? In
deze cursus leert u groeten, de weg vragen,
een hotel bespreken, de getallen, praten over
het weer etc.
Bij voldoende animo starten we op dinsdagmiddag 14 september van 15.00-16.00 uur.
De kosten voor 30 lessen van 1 uur zijn
r139.50, hierbij komt nog ong. r45.00 boekengeld (inclusief CD).
Gevorderden:
Spreekt u al wat Frans, dan kunt u deze kennis opfrissen en uitbreiden op dinsdagmiddag
14 september van 16.00-17.00 uur. Deze cursus
bouwt de kennis vanaf het begin op, maar dan
uitgebreider en in een sneller tempo dan de beginnerscursus. Het accent ligt zoveel mogelijk
op de conversatie.
De kosten voor 30 lessen van 1 uur zijn
r139.50, hier komt nog ong. r65.00 boekengeld (incl. cd) bij.
Zowel de beginnerscursus als de gevorderdencursus wordt gegeven door een professioneel
docente mevrouw C. van Es-Smith en worden
gegeven.
Locatie:
KNA gebouw, Legmeerplein 49,
1422 RG te Uithoorn.
Voor inlichting en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
telefoon 0297-567209

VOLKSDANS EN LINE-DANCE
De cursussen volksdansen worden gegeven
worden gegeven in Dorpshuis de Quakel op
dinsdag van 9.45-11.15 uur in de Kwakel én
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof te Uithoorn op
woensdag van 13.30-15.00 uur.
Voor het volksdansen in de Kwakel kunt u zich
nog aanmelden. Deze cursussen worden gegeven door onze docente MBvO Maria Perry.
In het dansuur (zowel voor heren als dames)
komen verschillende dansstijlen naar voren,
maar de nadruk ligt op line-dance.. De lessen
worden gegeven door Anneke Lambregts gediplomeerd MBvO docente op woensdag van
11.15-12.45 uur in ’t Buurtnest.

ENGELS VOOR BEGINNERS EN
GEVORDERDEN
Engelse taal is een wereldtaal en niet meer weg
te denken uit onze maatschappij. Ruim een/
derde van de wereld spreekt Engels.
Beginnerscursus:
Het programma van de beginnerscursus is
praktisch gericht en er wordt zoveel mogelijk
geprobeerd Engels te spreken. In deze cursus
worden op moderne wijze allerlei onderwerpen
besproken, u merkt al snel resultaat.

De kosten zowel voor volksdans als line-dans
zijn €r65.00 voor 36 lessen van 1,5 uur.

Er worden 30 lessen gegeven op vrijdagmiddag, beginnend op 17 september van 14.0015.00 uur.

Informatie en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
0297-567209

De kosten voor de cursus zijn r139.50, hier
komen aan kosten voor boeken ong. r40.00
bij.

TAALCURSUSSEN VOOR 50+
BIJ VITA WELZIJN EN ADVIES
SPAANS VOOR BEGINNERS
Komt u regelmatig in een Spaanstalig land en/
of heeft u familieleden die Spaans spreken, dan
biedt deze cursus u de mogelijkheid de Spaanse taal beter te leren kennen.
U komt ook meer te weten over de geschiedenis
en de cultuur van Spanje.
Dit geheel staat onder professionele leiding van
Elly Kea-Beukeboom.
Er worden 15 lessen van anderhalf uur om de
week op vrijdagmorgen van 11.30 – 13.00 uur
gegeven. De start van deze cursus is op vrijdag
3 september.
De kosten zijn: r104,65 excl. cursusboek.
Het cursusboek en tekstboek kunt u bij de docent bestellen. De kosten hiervan zijn ongeveer
r64.00. Deze boeken kunnen ook in een eventuele vervolgcursus gebruikt worden.
De cursus vindt plaats in buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn.
Voor inlichtingen en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie,
telefoon 0297-567209

Gevorderden:
Voor mensen die al eens een cursus Engels gedaan hebben maar hun kennis willen uitbreiden
is er een gevorderdencursus.
In een gezellige sfeer komen veel onderwerpen
aan de orde. Het accent ligt in deze cursus op
de conversatie. In deze cursus leert u uw taalgebruik te verbeteren en uw woordenschat te
vergroten.
Er worden 30 lessen gegeven op vrijdagmiddag van 15.00-16.00 uur.
De kosten zijn r139.50, hierbij komt een boek
conversatie van ong. r20.00.
.
Zowel de beginnerscursus als de gevorderdencursus wordt gegeven door een professioneel
docente mevrouw C. van Es-Smith en worden
gegeven.
Locatie:
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn.
Voor inlichting en aanmelding:
Bernadette Verhaar/Monique Sintenie
telefoon 0297-567209
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De eerste week op je nieuwe school

Brugklasleerlingen nemen uitdaging aan!

De vakantie zit erop.
De school is weer begonnen.
De Ronde Venen - Voor alle leerlingen betekent dat een nieuw
schooljaar met uitdagingen op
intellectueel, maar ook op sociaal, emotioneel en cultureel gebied. Gelukkig vindt dat voor de
meeste leerlingen plaats binnen de veilige omgeving van de
school, waar ze al een of meerdere jaren mee vertrouwd zijn.
Voor de brugklasleerlingen is
het begin van het schooljaar
echter extra spannend. Zij hebben afscheid genomen van de
hun vertrouwde basisschool en
maken nu kennis met een nieuwe school, met nieuwe docenten en klasgenoten.
Om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft
het VeenLanden College de afgelopen week drie introductiedagen geörganiseerd. In die drie
dagen zijn de brugklasleerlingen

klaargestoomd tot echte VLC’ers.
Twee dagen werden doorgebracht op school. Onder begeleiding van de mentor werd het
schoolgebouw verkend, het lesrooster bestudeerd, de schoolregels doorgenomen, de veiligheid op weg naar school en huis
besproken en uitgebreid kennisgemaakt met mentor en klasgenoten. De derde dag bestond
uit gezamenlijke activiteiten bij
poldersport in Kamerik, Naturalis in Leiden en met een fantastische biologieles in Noordwijk
aan het strand.
En hoe was deze week? De foto’s
spreken boekdelen! Meer foto’s
op www.veenlandencollege.nl .
De nieuwe leerlingen hebben er
zin in. Zij gaan de uitdaging vol
vertrouwen aan. En wij wensen
ze heel veel succes.

Nieuwe Meerbode - 1 september 2010

pagina 17

Straattheaterfestival Uithoorn
heeft bijzondere gasten
Onderzeeër De Bathyscaaf en The Balloonimpresser

Uithoorn - Komende zaterdag 4 september zal het
publiek worden verrast met de komst van een heuse
onderzeeër naar het Uithoornse Straattheaterfestival
op en rondom werelderfgoedmonument Fort aan de
Drecht te Uithoorn.
De Bathyscaaf is een soort onderzeeër die
onderzoek doet in de diepten van de zeeën. Tijdens
het straattheaterfestival zal de onderzeeër zijn te
bezoeken en heeft de kapitein mooie verhalen over
zijn belevenissen. Op de valreep wist de organisatie
van het Straattheaterfestival één van de grootste
talenten op het gebied van ballonmanipulatie vast
te leggen: The Balloonimpresser. Entertainer Arne is
een beroemdheid waar het gaat om ballonvouwen
en manipulatie. Hij reist de wereld rond, en komt
net terug van een reis door China. Met zijn unieke
koffer vol ballonnen weet hij met zijn act iedereen
te verbazen. En let op: ballonmanipulatie is heus niet
alleen voor kinderen!

Kinderactiviteiten
Speciaal voor kinderen is er een springkussen en
een knutselhoek waar kinderen, tegen een kleine
vergoeding een vogelhuisje in elkaar kunnen zetten
en schilderijen kunnen maken. Ook zal de bibliotheek
Uithoorn verhalen voorlezen.
Fort
Werelderfgoedmonument Fort aan de Drecht is deze
zaterdag ook geopend in het kader van de stellingmaand.
Het fort is grotendeels voor het publiek toegankelijk.
Zo kan men op het terras van restaurant Amstelfort
heerlijk genieten van een speciaal tapasarrangement
in samenwerking met Maison Vinocerf. Er is een
tentoonstelling te zien in de Galerie van het Fort en
het is open huis bij Stichting Crea en Atelier Gerard
van Hulzen.

Sponsoren
Dit 5e straattheaterfestival is niet mogelijk zonder
Fijn dansen
de hulp van tal van sponsoren. De sponsors die het
Bijzonder dit jaar is dat u naast dansdemonstraties van festival mogelijk maken zijn: Albert Heijn Jos van
Dansschool Colijn als bezoeker ook kunt dansen op den Berg, Drukkerij Buskermolen, Witte Weekblad,
de speciaal door Dansschool Colijn en sponsor PAR- Gemeente Uithoorn, Stelling van Amsterdam, UBA,
AV neergelegde dansvloer. DJ Axel zorgt voor de juiste Makelaars Ohlenbusch, Hamer & Ran en van der
muziek en als je wilt dan kun je zelf wel les krijgen. Wurff Uithoorn, Burgemeester Kootfonds, Paturain,
Ook de programmering voor het straattheaterfestival Improvisatieacteurs.nl , Ton Bakker Techniek, Lions
is rond. Op dit gratis toegankelijke evenement zullen Club Uithoorn, Par-AV.nl, en Martin Products.
er tussen 12.00 uur en 17.00 uur op en rondom het
werelderfgoedmonument het Fort aan de Drecht tal Zelf meedoen?
van activiteiten plaatsvinden. De meeste acts staan in Op dit moment is er nog ruimte voor kunstenaars
het teken van water. Zoals bijvoorbeeld Waterballen op uit de regio die hun kunst willen exposeren of
de slotgracht en de zeemeermin Selky. Kwaaak is een hun workshops willen promoten op de kunst- en
absurde en lachwekkende kikkeract die verwondering cultuurmarkt.
en verbazing oproept. Springend en kwaakend zoeken Wilt u een kraam huren dan kunt u contact opnemen
zij een plek om te genieten van de omgeving. Al heeft met Stichting Uithoorns Straattheaterfestival via
deze geduikbrilde kikkersoort met badmuts de neiging telefoonnummer: 0297-521920. Of stuur een e-mail
om te blijven plakken. Maar er zal ook een valkenier naar: info@straattheaterfestival.eu.
komen die met roofvogels een demonstratie geeft. Er
is een springkussen, een poffertjeskraam en natuurlijk
zijn er tal van artiesten en kunstenaars.
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Bekervoetbal

Legmeervogels goed van
start in bekercompetitie
Uithoorn – Vorige week is het voetbalseizoen 2010–2011 van start gegaan met de bekercompetitie. Zowel de zaterdag een en twee als de
zondag een en twee hebben een
goed resultaat neergezet. De zaterdag een speelde thuis tegen Bloemendaal. Na een wat aarzelende
start wat leidde tot een 0-1 achterstand pakte Legmeervogels de
draad goed op wat uiteindelijk heeft
geleid tot een 3-2 overwinning. De
zaterdag twee speelde thuis tegen
Aalsmeer twee, dat 2 klassen hoger is ingedeeld voor de competitie dan Legmeervogels. Legmeervogels twee speelde een uitstekende
wedstrijd die uiteindelijk is geëindigd in de stand van 1-1. De zondag
twee speelde uit in Amstelveen tegen Sporting Martinus twee. Dit elftal is vorig seizoen gepromoveerd
naar de reserve 1ste klasse. Na een
0-0 ruststand komt Sporting Martinus in de tweede helft op een 10 voorsprong. Maar Legmeervogels
kreeg loon naar werken en het is
dan Quincy Vontsteen die Legmeervogels op gelijke hoogte schiet. 11 is de eindstand. Legmeervogels
zondag een moest voor de eerste
bekerwedstrijd naar Ouderkerk aan
de Amstel om het daar op te nemen
tegen Ouderkerk zaterdag 1 dat uitkomt in de derdeklasse van het zaterdagvoetbal. Het duel OuderkerkLegmeervogels is slechts zevenminuten oud als Robin Oussoren zijn
schot op het doel van Ouderkerk, via
een verdediger van Ouderkerk in het
doel ziet verdwijnen en de 0-1 komt
op het scorebord. Erg lang heeft
Legmeervogels niet kunnen genieten van deze voorsprong. De supersnelle rechtsbuiten van Ouderkerk zorgde voor veel verwarring in
de verdediging van Legmeervogels
en dat was de inleiding voor de 11. De vele toeschouwers hebben het

dan eigenlijk als gezien. In de eerste
vijftien minuten is Ouderkerk er eigenlijk niet aan te pas gekomen alleen als de rechtsbuiten in balbezit
komt is het zo nu en dan gevaarlijk
voor het doel van Legmeervogels.
Het is dan ook meer dan terecht dat
Legmeervogels in de twintigste minuut op een 1-2 voorsprong komt.
Rowan Hogenboom tikt op aangeven van Robin Oussoren deze stand
op het scorebord. In de achtentwintigste minuut is het Robin Oussoren
die nu op aangeven van Tim Mollers
er 1-3 van maakt. Nog voor de rust
wordt het door Nick van Schaik 1-4.
op aangeven van Bart v.d. Tol. Even
let Legmeervogels niet op het gevaar over rechts en wordt het toch
nog 2-4. Vlak voor het rustsignaal
rolt de doelman de bal verkeerd uit
en met dit presentje weet Legmeervogels nieuwe spits Nick van Schaik
wel raad 2-5 en is de wedstrijd die
dan nog aan de tweede helft moet
beginnen al gespeeld. De tweede
vijfenveertig minuten worden dan
ook door beide partijen plichtmatig
uitgespeeld. Toch mag de in groten
getale aanwezige aanhang van Legmeervogels nog eenmaal juichen
als Rowan Hogenboom vijf minuten
voor het eindsignaal de bal voor de
zesde maal in het doel van ouderkerk weet te werken. Dit gebeurt op
aangeven van Robin Oussoren. De
komende week worden ook weer
diverse bekerwedstrijden gespeeld
zowel op het complex van Legmeervogels als elders. Bij Legmeervogels op woensdag 25 augustus om
18.45 uur Legmeervogels D1 tegen
Amstelland United D1 en om 20.00
uur Legmeervogels zon. 1 – Zeeburgia zon.1. Op donderdag 26 augustus Legmeervogels zon.2 – Hoofddorp zon.2 aanvang 19.30 uur en
om 19.00 uur Legmeervogels za.C1
– Waterwijk C1

Legmeervogels plaatst zich
voor de volgende ronde
van bekercompetitie
Uithoorn - Legmeervogels zondag
is er, ondanks het feit dat zij in een
loodzware poule was ingedeeld, in
geslaagd om door te dringen tot de
2e ronde van de KNVB District West
1 bekercompetitie. Uit 3 gespeelde
wedstrijden werden zeven punten
behaald en een doelsaldo van zeven voor en slechts twee treffers tegen. In de eerste wedstrijd van de
poule trof Legmeervogels zaterdag
3e klasse Ouderkerk. Uitgezonderd
de eerste 15 minuten is Legmeervogels gewoon beter dan de gastheren. Legmeervogels heeft achteraf
gezien geen enkele moeite om als
overwinnaar van het veld te stappen. Bij de rust was de stand al 25 in het voordeel van Legmeervogels. Dan is de wedstrijd eigenlijk
al gespeeld ondanks dit doet Legmeervogels er van alles aan om ook
in de tweede 45 minuten de voorsprong verder uit te breiden. Legmeervogels creëert talrijke mogelijkheden maar paal, lat en de doelman van Ouderkerk staan telkens
treffers in de weg. Uiteindelijk vindt
Legmeervogels toch nog eenmaal
het doel en wordt de eindstand 26 in het voordeel van de Vogels. De
treffers in deze wedstrijd komen op
naam van Nick van Schaik, Rowan
Hogenboom en Robin Oussoren. Ieder van hen weet tweemaal het net
achter de doelman van Ouderkerk te
vinden. Een goede start dus van deze bekercompetitie. In deze bekercompetitie speel je de eerste ronde
in poulevorm waarbij dan alleen de
nummer 1 van de poule verder gaat
naar de 2e knock-outronde. Naast
het dus aan de zegekar gebonden
Ouderkerk moet Legmeervogels het
ook opnemen tegen een tweetall
gerenommeerde tegenstanders t.w.
zondag 2e klasse Zeeburgia en zaterdag 2e klasse DVVA. Zeker geen
tegenstanders om met de fluwelen
handschoen aan te pakken. Er moet,
wil men verder gaan, en dat is wel
de opzet geweest bij de start van de
bekerronde, een ronde verder komen, volop de strijd aan gaan tegen
deze 2e klasse verenigingen.
Versterkt
De tweede wedstrijd van de drie is
dan thuis tegen het Amsterdamse Zeeburgia welke zich weer heeft
versterkt met tal van zeer talentvolle spelers. Zeeburgia mag best gerekend worden tot een van de kampioenskandidaten in de 2e klasse.
Legmeervogels begint uitstekend
aan het duel en krijgt binnen enkele ogenblikken al de kans om te
scoren, maar de doelman van Zeeburgia voorkomt een aantal treffers.
Door deze vroege kans is Zeeburgia snel wakker geschud en dringt
Legmeervogels terug in de verdediging. Veel aanvallen van Zeeburgia lopen via de vleugels en de beide vleugelverdedigers van Legmeervogels hebben dan ook meer
dan hun handen vol aan deze rappe voetballers. Legmeervogels probeert weer wat meer grip te krijgen

op deze wedstrijd door meer vooruit
te gaan voetballen. In de 16e minuut
heeft Legmeervogels succes. Het is
Tim Molles die de op zeer fraaie wijze Zeeburgia doelman passeert, 10 voor de thuisclub. Zeeburgia probeert weer de bakens te verzetten
en weer wordt Legmeervogels teruggedrongen op eigen helft. Ondanks de grote druk van Zeeburgia geeft de verdediging van de Vogels geen krimp en staat bij de rust
nog steeds de 1-0 op het scorebord.
Na de rust probeert Zeeburgia er
van alles aan om een goed resultaat te behalen en gaat nog aanvallender spelen. Hierdoor ontstaan er
voor Legmeervogels mogelijkheden
om de score te verdubbelen wat helaas niet gelukt. Maar ook Zeeburgia weet niet tot scoren te komen,
zodat Legmeervogels na 90 minuten
als overwinnaar van het veld weet te
stappen en gelijktijdig goede zaken
doet in deze competitie.

BV De Legmeer
sluit succesvolle
zomerdrives af
Uithoorn – Maar liefst 164 bridgeliefhebbers hebben deze zomer deelgenomen aan de dertien
bridgeavonden op woensdag, georganiseerd door Bridge Vereniging De Legmeer. Gezien het enthousiasme van de bridgers is het
bestuur zeker van plan dit evenement volgend jaar te herhalen. De
allerbeste was deze zomer Ruud
Lesmeister die met een gemiddelde score van 59,82% als eerste op
het schild kwam. Een speciale vermelding verdienen Anton Berkelaar
en Hetty Houtman. Gestart in de Blijn ontstegen ze die na herhaalde overwinningen al snel en moesten het toen waarmaken in de A. En
dat lukte helemaal met een tweede
en derde plaats met 57,77 en 57,35%.
Francis Terra en Wim Slijkoord werden gedeeld vierde met 56,43%, gevolgd door Cora de Vroom als zesde met 56,09% en Lijnie Timmer als
zevende met een totaal gemiddelde van 55,78%. Tini en Johan Lotgerink tekenden voor de gedeelde
achtste plaats met 55,13% en Toon
Overwater en Joop van Delft werden samen tiende met 54,94%. De
laatste avond liet in de A-lijn een
fantastisch herstel zien van Ben ten
Brink en Jan Bronkhorst. Na weken van bijna moedeloos makende malaise, niets lukte, nu mijlenver voor op het peloton met een
eerste plaats en 63,19%. Elly Regenaars & Ans Bruggeman volgden op
de tweede plaats met 57,99%, op de
voet gevolgd door Francis Terra en
Wim Slijkoord die met 57,64% derde werden. Jan Schavemaker & Lijnie Timmer behaalden 54,86% en
werden daar vierde mee en Nel &
Adriaan Koeleman eindigden op de
vijfde plaats met 54,17%. In de Blijn waren Tini & Johan Lotgerink
geweldig op dreef met een eerste
plaats, net voor Theo van Vliet & Erny Brandsen. De scores mochten er
zijn, respectievelijk 61,25 en precies
60%. Tini van Drunen & Jannie Snabel kwamen daar een eind achter,
maar werden toch netjes derde met
53,75%. Ook Ans Voogel had met
Atie de Jong de smaak te pakken en
de dames scoorden een vierde plek
met 51,67%. Klaas Verrips trad deze
avond met z’n nieuwe bridgepartner
Anneke de Weerdt in het strijdperk
en deed dat uitstekend met een vijfde positie en 51,25%. Woensdag 1
september start de nieuwe competitie 2010-2011 met zesmaal ladderen bij BV De Legmeer. In de barzaal van sporthal De Scheg, aanvang 19.45 uur.
Overweegt u ook om competitie te
gaan spelen, vraag dan inlichtingen
bij het secretariaat: Gerda Schavemaker, tel. 0297 567458.

ZAKENWIJZER

Nieuwe uitdaging voor tandarts
Magda van der Jagt
Aalsmeer - Tandarts Magda van der Jagt heeft acht
jaar met plezier bij een tandartsenpraktijk aan de
Oosteinderweg gewerkt, maar vond het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Zij is daarom sinds
afgelopen woensdag de trotse eigenaar van Tandheelkundepraktijk Van der Jagt in Nieuwkoop. Magda vertelt hoe het zo ver gekomen is: “Ik ben Poolse van origine en ben daar ook in 1997 afgestuurd
als tandarts. Ik ben vervolgens naar Nederland gekomen. Doordat Polen toen nog niet bij de Europese
Unie behoorde, moest ik opnieuw de Nederlandse
tandartsenopleiding volgen. Daarnaast moest ik de
Nederlandse taal machtig worden. Na een jaar heb
ik met goed gevolg het staatsexamen afgelegd. Na
mijn studie kon ik als tandarts aan de gang bij een
praktijk in Kudelstaart en aansluitend op de Oosteinderweg. Drie jaar geleden heb ik ook nog een
tussentijdse opleiding gevolgd in de Orthodontie,
een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels. Door mijn
ervaring, capaciteit én ambitie begon het inmiddels
te kriebelen. Ik wilde graag iets voor mezelf begin-

Aanstaande zondag gaat dan het
competitieseizoen 2010–2011 van
start. Deze keer niet met 12 maar
14 verenigingen in een poule. Dus
geen 22 wedstrijden maar 26. Legmeervogels begint aan de competitie met een thuisduel tegen Hillegom. Het duel op sportpark Randhoorn begint om 14.00 uur. Om
12.00 uur speelt Legmeervogels 2
de eerste competitiewedstrijd thuis
tegen het Amsterdamse Swift 2.

Persoonlijk dankwoord
Magda: “Omdat ik niet in de gelegenheid ben
geweest om al mijn patiënten in Aalsmeer te
bedanken, wil ik dat graag op deze wijze doen.
Ik heb het contact altijd als zeer prettig ervaren. Ik hoop dat ik datzelfde gevoel terug
kan krijgen in Nieuwkoop. Ik blijf wonen in
Aalsmeer, want de afstand Aalsmeer-Nieuwkoop is gemakkelijk te doen.”

Het adres van
Tandheelkunde Praktijk
van der Jagt is
Achterweg 2c
te Nieuwkoop
telefoonnummer:
0172-572011
Voor vragen, afspraken
of meer informatie kunt u
terecht op de nieuwe website

www.TPvanderJagt.nl

Op de foto:
Links, Tandarts Magda van der Jagt
Rechts, assistente Maria

Les in bewegen voor
vijfenvijftigplussers bij KDO
De Kwakel - Op woensdagochtend
van 09.00 tot 10.00 uur is een speciale les voor senioren: Senior Fit.
Deze les wordt door Lydia de Rijk
gegeven en het is voor mannen en
vrouwen. Senior Fit is een speciale
spel- en sportgroep voor 55+-ers.
KDO biedt nu de mogelijkheid om
in groepsverband te bewegen met
leeftijdsgenoten. Dit onder deskundige leiding van een gediplomeerde
en enthousiaste docent.

Nederlaag
Wat dan nog rest is de derde en
laatste wedstrijd in Amsterdam tegen DVVA. DVVA heeft de mogelijkheid, als men Legmeervogels met
een nederlaag naar huis weet te
sturen, de volgende ronde te halen.
Met deze gedachten hebben de talrijke bezoekers van deze wedstrijd
een hele leuke en spannende wedstrijd kunnen bekijken.
In de eerste 45 minuten was het duidelijk te zien dat er hier wat op het
spel staat. Voor beide doelen ontstonden mogelijkheden om te score maar ook hier stonden paal, lat en
de doelman telkens een treffer in de
weg. Rust was dan ook 0-0.
Tweede helft
De tweede helft was er een om je
vingers bij af te likken. Vooral Legmeervogels liet fraaie staaltjes van
voetbal zien en er restte DVVA dan
ook weinig anders dan de verdedigende stellingen in te nemen om
zo een treffer van Legmeervogels te
voorkomen. Toch moest ook de verdediging van Legmeervogels zo nu
en dan aan de bak, want de schaarse uitvallen van DVVA waren niet
zonder gevaar. Uiteindelijk slagen
beide ploegen er niet in om te scoren en is en blijft het in Amsterdam
0-0. Dit gelijke spel is voor Legmeervogels voldoende om de volgende rond te halen. Eindstand in deze
poule is dan. 1 Legmeervogels 3-7,
2. Zeeburgia 3-6. 3. DVVA 3-3 en op
de 4e plaats Ouderkerk 3-0.

nen. CDK Tandartsen & Specialisten in Nieuwkoop
kwam op mijn pad, om het maar zo te zeggen. Een
professionele praktijk in een prachtig pand. Die kon
ik overnemen, inclusief haar personeel en patiënten.
Ik heb tevens een mondhygiëniste in dienst en mijn
vaste assistente Maria uit de praktijk in Aalsmeer
komt met mij mee. Het is een spannend avontuur,
waar we met zijn allen erg veel zin in hebben!”

Wat doen we bij Senior Fit?
Een combinatie van gymnastiek,
conditietraining, spierversterking en
Sport & spel. Iedere les is een andere mix van deze sportieve activiteiten. U verbetert uw lichamelijke

conditie en kunt nieuwe contacten
opdoen. Het is niet erg als u lange
tijd niet aan sport heeft gedaan; u
hoeft niet te presteren. Iedereen kan
op zijn/haar eigen niveau meedoen.
Plezier in bewegen staat voorop; gezelligheid is ook belangrijk! Na afloop wordt er gezamenlijk een kopje koffie gedronken.
De eerste twee lessen doet u gratis
mee. De lessen starten op woensdag 8 september maar u betaalt pas
vanaf 22 september. De kosten voor
de lessen t/m 15 december zijn 60,euro in totaal. Bij voldoende animo
gaan ze na de kerstvakantie weer
verder. Kom dus gezellig meedoen!
Aanmelden hoeft niet per se, u bent
van harte welkom!

Hockeyvereniging Qui Vive
start wederom introductiecursus voor ouders
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive start na het succes van vorig
seizoen wederom een introductiecursus voor de ouders van de jeugdleden. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om meer bekend
te worden met het spel, de regels en
de wijze van begeleiden van de kinderen.
Wekelijks staan veel ouders langs
de lijn bij wedstrijden en trainingen
om de verrichtingen van hun kind te
aanschouwen. Vaak maken zij door
de interesse van hun kind wellicht
voor het eerst kennis met de hockeysport. Deze ouders willen graag
meer doen voor de jeugdteams
maar omdat zij geen hockeyervaring hebben is de drempel onnodig
hoog. Qui Vive gaat in deze behoefte voorzien. Door ervaren hockeyers is een cursus samengesteld die

de ouders een andere kijk op hockeyen gaat geven. Zij gaan zelf ook
in teams van 3, 6 en 8 tallen spelen evenals de kinderen dat doen
afhankelijk van hun leeftijd. Verder
worden er spelregels uitgelegd en
geleerd hoe je het spel en de kinderen kan begeleiden. Alles in een
gemoedelijke sfeer maar wel met
een serieuze ondertoon. De cursus
vindt plaats op 5 zondagochtenden
van 10.30 tot 12.00 uur. De start is
op 19 september a.s. en de andere
data zijn 26 september, 3, 10 en 17
oktober a.s. De kosten voor de totale cursus zijn 30 euro.
De deelnemers kunnen de hockeystick lenen van Qui Vive maar moeten zelf voor goede sportschoenen
en –kleding zorgen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via emailadres: secretaris@quivive.nl

KDO E1 sluit seizoen af
met een dagje Duinrell
De Kwakel - Afgelopen zondag
was het zover de spelers van KDOE1
gingen een dagje uit. Na een mooi
voetbal seizoen zijn er tijdens de
competitie AKETIKAS gescoord
door de mannen. Gesponsord door
Holla Elektrotechniek. Helaas kon
Timo niet mee vanwege een hersenschudding. Om 9.00 uur vertrokken
ze naar Duinrell. Het weer was niet
best dat mocht de pret niet drukken. Er waren voldoende attracties

om de jongens bezig te houden. Met
veel vertier gingen ze in de splash,
reuzenrad, kikkerachtbaan en de
grote achtbaan. Ook de Madmill
werd aangedaan. Nadat we alles
een beetje gedaan hadden was het
tijd voor een patatje en een broodje.
Nog een rondje grote zweefmolen
gingen ze richting het Tikibad waar
ze zich 2 uur vermaakten in de vele glijbanen. Het was een mooie fijne dag.
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De Kwakel maakt zich
op voor de kermis

Kaarten voor de Nostalgische
Kwakelse avonden
De Kwakel - Bij de kraam van Stichting De Kwakel Toen & Nu was het
tijdens de Kwakelse Braderie weer
gezelligheid troef.
Ook nu weer troffen mensen elkaar
weer na jaren en werden ter plekke herinneringen opgehaald. Tante Pollewop, Jan Oliebol, de slager,
de bakker, de winkel van kruidenier Voorn, de kermis, het passeerde weer allemaal de revue. Deze
dag ging ook de voorverkoop van de
kaartjes voor de Nostalgische Avonden op 8 en 15 oktober van start. De
kaarten vonden gretig aftrek, maar
er zijn nog plaatsen over voor wie de
Braderie moest missen. Kaarten zijn
te bestellen via
dipla@kabelfoon.nl , of via tel. 0297563335 (tussen 17.30-19.00 uur).

Let op: in eerdere publicaties is
sprake van 16 oktober als tweede
avond. Dit is niet juist! Het moet zijn
vrijdagavond 15 oktober.
Stichting De Kwakel Toen & Nu nodigt iedereen uit om een kijkje te
komen nemen op haar website
www.de-kwakel.com.

De Kwakel - Na het Polderfeest en
de braderie is er nu de kermis in De
Kwakel. Van zaterdag 4 september
tot en met dinsdag 7 september kan
men genieten van artiesten, vletten
trekken en de grote kermisoptocht.
Zaterdag 4 september
Om 21.00 uur gaat de tent op het
Evenemententerrein open en trappen de Memphis Maniacs af voor
vier dagen Kwakelse Kermis. Deze
vijfkoppige band speelt alle bekende hits van toen en nu, van pop tot
rock, maar dan wel omgevormd tot
een legendarische Memphis Maniacs Mash-Up.
De entree is tien euro.

Er zijn weer veel interessante nieuwe items geplaatst. Ook laat de
stichting weten dat de “Activiteiten
Agenda” plaats biedt aan alle verenigingen, clubs, clubjes etc. om
gratis agendaberichten op haar site te plaatsen om op die manier hun
activiteit of festiviteit onder de aandacht te brengen. Klik op de site op
de link Agenda en voer de gegevens
in. Dat is alles.

Sauna-actiemaand in
zwembad De Waterlelie
Regio - Tijdens de afgelopen maanden zijn de sauna en het Turks
stoombad in zwembad De Waterlelie geheel verbouwd. Er zijn een
nieuwe sauna- en stoombadcabine
gekomen.
De relaxruimte is opnieuw geschilderd en voorzien van nieuwe vloerbedekking. Alle vloeren en wanden
zijn opnieuw betegeld. Er zijn nieuwe relaxstoelen gekomen. Ook de
buitenruimte is voorzien van nieuw
tegelwerk en het geheel ademt een
frisse en eigentijdse sfeer uit.
In de maand september kunt u extra voordelig kennis komen maken
met de nieuwe sauna. Voor slechts

vijf euro per persoon kunt u 3 uur
in de sauna verblijven en eventueel
combineren met zwemmen in het
banenbad.
De sauna is geopend gedurende de
volgende tijden en alleen bij bezoek
van minimaal 2 personen:
Maandag t/m donderdag van 18.30
tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot
14.00 uur. Deze tijden zijn toegankelijk voor zowel dames als heren.
Buiten deze tijden om is het ook mogelijk om de sauna privé af te huren
voor minimaal 2 personen. Belt u
dan even met de receptie of de sauna beschikbaar is; 0297-322022.
Meer informatie vind u op de website: www.esa-aalsmeer.nl

Basisschool Toermalijn viert
haar vijftienjarig jubileum
Uithoorn - Aan het begin van dit
schooljaar vieren kinderen, ouders
en leerkrachten van de openbare
basisschool Toermalijn dat 15 jaar
geleden na de fusie tussen o.b.s.
De Fazant (in de Legmeer) en o.b.s.
De Waterscheer (in De Kwakel) een
nieuwe start werd gemaakt. Vanaf die tijd heet de openbare basisschool in de Legmeer: O.B.S. Toermalijn. Deze naam is ontleend aan
het boek: Het geheim van Toermalijn van Mies Bouhuijs. Toermalijn is
in dit boek een knuffeldier waaraan
de kinderen uit het boek veel plezier beleven. Bovendien wordt er inmiddels ruim 35 jaar openbaar basisonderwijs in de Legmeer gegeven en zelfs sinds 26 oktober 2009
in het nieuwe gebouw van de Brede
school Legmeer.
Kortom: voldoende redenen om een
feestdag te organiseren.

Op donderdag 9 september a.s. zal
er een feestelijk programma voor
ouders en kinderen in diverse ruimten van de school worden georganiseerd. De ingrediënten voor dit
feestprogramma zullen o.a. bestaan
uit: muziek, dans, een optreden van
de kinderen voor genodigden, een
barbecue en ook het Rad van Avontuur zal niet ontbreken. Dankzij allerlei giften en bijdragen van onze
plaatselijke middenstand zal er bij
het Rad van Avontuur veel moois te
winnen zijn.
Leerlingen die de afgelopen 15 jaar
op O.B.S. Toermalijn onderwijs hebben gevolgd, zijn op donderdag 9
september vanaf 16.30 uur van harte welkom om herinneringen op te
halen en het jubileum mee te vieren.
Je kunt alvast aangeven dat je komt
door een e-mail te sturen naar
jubileum@toermalijn-uithoorn.nl

Gespot: Renault Wind bij Nieuwendijk

Hippe tweezits Cabrio
met een ingenieus
klapdak
Uithoorn - Officieel wordt de Renault
Wind pas eind deze maand geïntroduceerd in Nederland. Toch had Renault
Nieuwendijk de tweezits cabriolet vorige week al een paar dagen in huis.
Nieuwsgierige autoliefhebbers waren razend enthousiast over de hippe
roadster. De introductie van de nieuwe Renault Wind betekent meer dan
alleen een frisse bries. Het inventieve
elektrisch bedienbare dak – dat zich
in slechts 12 seconden opent – is revolutionair, het design onweerstaanbaar. De stoere Cabrio zit vol met de
nieuwste technologie, reageert snel
en barst van het temperament. Probeer het zelf: Just Open en Play!
Opbergen en genieten
Zeer verrassend is trouwens dat de
Wind, als enige in zijn klasse, beschikt
over een fikse kofferruimte, zo groot

Allerlei hulpmiddelen voor
comfortabel leven

Zorgwinkel nieuwe stijl:
Vida Care & Comfort
Aalsmeer - In de Zijdstraat, naast
korenmolen De Leeuw, hebben Esther van den Braak en Nick Verhoeven afgelopen dinsdag 24 augustus
de winkel Vida Care & Comfort geopend. “Een zorgwinkel nieuwe stijl,
het concept hebben we zelf ontwikkeld”, vertelt Nick. Driekwart jaar
heeft het tweetal gebrainstormd,
onderzoek onder doelgroepen laten doen en signalen uit de markt
vertaald naar een ander soort zorgwinkel. Esther is zelf werkzaam geweest in de zorg en heeft ervaren
dat winkels met hulpmiddelen voor
een comfortabel leven niet weggedrukt moeten worden op een industrieterrein of een bovenpand. “In
de visie van Vida verdient elke klant
een prettige omgeving om in te winkelen en advies te krijgen. Waarom
zou je mensen die een hulpmiddel
nodig hebben anders behandelen?
Wij bieden prettig winkelen in een
vriendelijke ambiance en betrokken
personeel.”
Nuttige en handige cadeaus
En ze vervolgt: “We hopen dat ook
mensen die een nuttig cadeau zoeken bij ons binnenlopen. We hebben allemaal leuke en handige hebbedingetjes, Gifts and gadgets met
nut.” Allerlei spulletjes worden in
dezen aangewezen, zoals het apparaatje om potten makkelijker open
te draaien, gymballen voor het trainen van de spieren, kleurige warmtekussens, warme plaids en fleeze
dekens, een klep voor aan de brievenbus waardoor post niet meer op
de grond valt en onder meer compacte reisdoeken voor baby’s. Ook
mensen met sportblessures zijn bij
Vida aan het goede adres. “We hebben allerlei sportbandages en mid-

delen, waaronder bloeddrukmeters, om verantwoord te sporten.”
De nieuwe comfortwinkel biedt een
breed assortiment aan hulpmiddelen. Natuurlijk rolstoelen, krukken,
rolders, scootmobielen, wandelstokken in leuke kleurtjes of met zitmogelijkheid, beugels voor in het toilet of de douche, duurzame sta-op
fauteuils en ondermeer borstkolven voor moeder en kind. “Voor alle leeftijden en hulpbehoeften en de
verhouding prijs en kwaliteit is normaal. Ons assortiment is voor iedere
portemonnee”, vat Nick het assortiment kort samen. “We hebben veel
in huis, maar bij klanten met specifieke wensen zullen wij alles doen
om hen te helpen”, vult Esther aan.
Iedere week nieuwe actie
In augustus en september presenteren Nick en Esther allerlei speciale acties, die per week wisselen. Verder biedt Vida de mogelijkheid om een voordeelpas aan te vragen in de winkel en hiermee aantrekkelijke kortingen te krijgen en/
of op te bouwen. En voor klanten, die de afstand van het Praamplein naar de winkel niet of nauwelijks wandelend kunnen overbruggen, biedt Vida de speciale rolstoel
op- en afhaalservice. Nick en Esther
zijn er van overtuigd dat hun zorgwinkel met de nieuwe, niet te beladen, stijl een welkome aanvulling is
in Aalsmeer en ruime omgeving en
zijn voornemens de komende maanden de winkelformule steeds verder
te perfectioneren. Meer weten? Kijk
op www.vidacomfort.nl of bel 0297363080 en natuurlijk wordt bij deze iedereen uitgenodigd om de winkel in de Zijdstraat 34-36 vrijblijvend
binnen te lopen!

als die van de Clio. Daar komt bij dat
Renault de vanafprijs voor de nieuwe
Wind heeft gesteld op 19.990,- euro,
waarmee elke autoliefhebber in staat
wordt gesteld uiting te geven aan zijn
of haar passie voor auto’s.
Royaal uitgerust
De genoemde basisprijs is van toepassing op de Renault Wind TCe 100
Dynamique, die beschikt over een
zeer royale standaarduitrusting, met
onder meer mistlampen vóór en lichtmetalen 16-inch velgen. Het interieur laat nauwelijks wensen onvervuld, met o.a. een lederen sportstuur
en versnellingspook, een audiosysteem met radio-/cd-speler en fronten zijairbags. Begin oktober levert
Nieuwendijk de eerste Renault Wind
af. Kijk voor meer info op de website:
www.renault-nieuwendijk.nl

Kwakelse scoutingreünie
op zaterdag 11 september
De Kwakel - De scouting vereniging St. Joannes gaat nieuw bouwen
op de huidige locatie. Het Troephuis,
dat nog gebouwd is in 1948 door de
eerste hopman, gaat echt verdwijnen.
Het voormalige pand van De Horde
gaat plaats maken voor wooneenheden van Ons Tweede Thuis. Door deze nieuwbouwplannen zijn er voor
de scoutingvereniging eenmalige
kansen ontstaan die zij niet wil laten lopen. Dit betekent dat het oude vertrouwde troephuis plaats gaat
maken voor een nieuw en groter
pand met inpandige berging en toiletten, dus maar slecht één pand op
haar terrein.
Het troephuis, dat indertijd gebouwd
is voor de Verkenners, is ook echt
uit zijn jasje gegroeid, de vereniging is ondertussen uitgegroeid tot
135 jeugd- en kaderleden, verdeeld
over 5 speltakken. Vijf avonden in de
week wordt het troephuis gebruikt.
Maandag voor de Kabouters, dinsdag de Stam, woensdag de Gidsen,

donderdag de Welpen en de week
wordt afgesloten met op vrijdag de
Verkenners. Heel veel Kwakelaars en
oud-Kwakelaars hebben vroeger op
de scouting gezeten en al deze oudleiding en oud-leden wil men de gelegenheid geven om met elkaar onder het genot van een bakkie koffie,
een borreltje en een hapje afscheid
te komen nemen van het voor ieder zo vertrouwde “troephuis”, voordat het plaatsmaakt voor de nieuwbouw. Scoutingvereniging St. Joannes verwacht dat de nieuwbouw komende winter 2010-2011 zal starten,
dit is echter wel afhankelijk van het
bestemmingsplan De Kwakel.
Deze reünie is op zaterdag 11 september van 15.00 tot 18.00 uur. De
oud-leiding heeft ondertussen een
uitnodiging ontvangen, maar bent u
lid geweest en heeft u interesse om
naar de reünie te komen, dan kunt u
zich nu nog aanmelden tot woensdag 8 september. Via de mail:
reunie@st-joannesgroep.com
Of een belletje naar 06-49136725.

Zondag 5 september
De kinderoptocht is voor alle kinderen vanaf groep 3 en tot 16 jaar.
Om 12.30 uur worden alle kinderen
bij het Dorpshuis verwacht, waar zij,
eventueel met fiets of kar, door de
jury beoordeeld zullen worden. Om
13.30 uur gaat de optocht van start
voor een ronde door De Kwakel,
voorafgegaan door muziekvereniging Tavenu. Zij eindigen de optocht
bij de tent, waar om ongeveer 15.15
uur de prijsuitreiking zal volgen.
’s Avonds is de tent om 19.00 uur
weer open voor het “spannendste
optreden” ooit. Wil je weten wat dat
is, kom dan op zondagavond met je
zonnigste kermishumeur naar de
tent!
De entree is gratis.
Maandag 6 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is het
euromiddag op de kermis. Bijna alle

attracties kosten deze middag maar
één euro, dus kom snel uit school
naar de kermis!
Voor het vierde jaar organiseert het
Maandagavond Comité het open
Kwakels kampioenschap vletten
trekken. Het spektakel om de Gouden Peddel en de Rosse Peddel, de
aanmoedigingsprijs, barst om 18.00
uur los op de ringvaart bij de Mgr.
Noordmanlaan.
Om 21.30 uur is er, onder voorbehoud, weer een groots vuurwerk te
bewonderen, waarna iedereen naar
de feesttent kan voor de prijsuitreiking van het vletten trekken. Deze
is om ongeveer 22.30 uur. Het thema voor deze avond is Mid Zomer
Kerstfeest, waarbij verkleden niet
verplicht is, maar wel leuk! De drie
zangers van Helemaal Top, die zich
hebben laten inspireren door de
Toppers, verzorgen deze avond een
optreden met gezellige meezingers
en mooie ballads.
De entree is gratis.
Dinsdag 7 september
Vanaf 08.00 uur zal De Kwakel voor
de 58ste keer volstromen met praalwagens en bontverklede mensen
voor de grote optocht.
Om 09.15 uur vertrekt de stoet van
zo’n veertig wagens voor een ronde
door De Kwakel, waarbij het publiek
de winnaar bepaalt.
Rond 16.30 uur zal in de feesttent de
prijsuitreiking plaatsvinden, waarna
de feestdisco losbarst.
De Kwakelse Kermis mag je niet
missen!
Kijk voor meer info:
www.polderfeest.nl.

Veilingcomité organiseert
de 51e Kwakelse Veiling
De Kwakel - In De Kwakel zijn de
voorbereidingen van een van de
grootste Kwakelse tradities gestart:
De Kwakelse Veiling. Het veilingcomité is al weer een aantal keren bijeen geweest en maakte deze week
bekend dat er in de personele bezetting het een en ander gaat veranderen. Vorig jaar bij het 50-jarig
jubileum, heeft Veilingmeester Willem Klijn aangegeven de veilinghamer graag te willen overdragen aan
een opvolger. Welnu, dat zijn twee
opvolgers geworden. Dit jaar zullen
Mattijs van der Knaap en Arnoud
Overwater elkaar afwisselen als veilingmeester. Als opvolger van de afgelopen zomer overleden Jan Noteboom, werd Paul Habets gekozen
als voorzitter. Geheel in de geest van
hun voorgangers zullen zij de traditie van de Kwakelse Veiling pogen
voort te zetten, met op zijn tijd een
vernieuwing in de opzet. Wat in ieder geval niet wijzigt is dat vanaf deze week de wijklopers weer langs de
deuren zullen gaan om de kavels te
komen opnemen. Traditioneel de aftrap van de actie. Het Veilingcomité hoopt op menige toezegging van
originele kavels om ook dit jaar de
51e editie van de actie tot een succes te maken.
Geschiedenis
In 1960 zocht de s.v. KDO naar middelen om de bouw van een kleine
sporthal te kunnen bekostigen. Er
werd een veiling opgezet naar WestFries voorbeeld, met een heuse veilingmeester. Toen deze een keer verstek moest laten gaan, kreeg hij een
lokale opvolger in de persoon van
Willem Klijn die dus nu wordt opgevolgd door 2 jonge krachten. De
eerste veiling leverde direct al een
bedrag van 5000 gulden op, zodat
men alle reden had om er mee door
te gaan. Sindsdien is er al er bij elkaar al bijna 2 miljoen euro bijeen
geveild. De opbrengst gaat inmiddels naar zo’n 20 tot 25 puur Kwakelse instellingen, hetgeen meteen
het succes verklaart. Iedereen weet
dat de gelden binnen de gemeenschap blijven, iedereen profiteert er
uiteindelijk van.
Hoe werkt de Veiling?
Circa 8 weken voor de veiling gaan
de wijklopers alle huisadressen af in
De Kwakel en worden bedrijven benaderd om te horen wat men ter beschikking stelt. Een aankondiging
van deze actie is bezorgd in de vorm
van een geel formulier dat tevoren
kan worden ingevuld en op het prikbord kan worden gehangen, opdat
de wijkloper in één actie klaar is met
zijn werk. Op het formulier kan tevens de uitslag worden geraden van
de Veilingactie, waarmee een prijs
kan worden gewonnen.
De aangeboden goederen worden
op nummer opgenomen in een catalogus. Van geldelijke giften schaft
het Veilingcomité zelf kavels aan
waarvan ze weet dat ze populair
zijn.
Advertenties maken het mogelijk de
catalogus in De Kwakel huis-aanhuis gratis te bezorgen.
De gevers van goederen krijgen tevoren bericht wanneer het geschonken artikel wordt opgehaald, hetgeen meestal donderdag of vrijdagavond voorafgaande aan de veiling
gebeurt.

De veiling is nadrukkelijk geen rommelmarkt. Het aanbieden en veilen van bijvoorbeeld oude meubels
of tweedehands lampen heeft hier
geen nut. Rommel wordt niet geveild, daar zijn andere gelegenheden als fancy-fairs en kringloopwinkels voor. Gezien de hoge opbrengst: vorig jaar zo’n 57000 euro !!, zou dit tot onvrede bij de kopers kunnen leiden. Het Veilingcomité behoudt zich het recht voor om
artikelen die in haar ogen niet veilbaar zijn te vervangen door andere
kopen.
Kinderuurtje
De eerste veilingavond zal geopend
worden met een speciaal kinderuurtje. Dit komt erop neer dat er
vroeg op de avond zo’n 50 tot 60 kavels geveild kunnen worden die geschikt zijn voor kinderen en waarop de jeugd onder begeleiding van
de ouders kan meebieden. Te denken valt aan poppen, elektrische auto’s, gezelschapsspelen, schaatsen,
leren voetballen, teddyberen, skateboards, kinderpartijtjes en houten
speelgoed. Hiermee hoopt het comité te bereiken dat er vanaf het
begin een groot jong en enthousiast publiek aanwezig is en natuurlijk
hoopt men dat die ouders zo kennismaken met het fenomeen Kwakelse Veiling en later op de avond
nog weer een paar uurtjes terugkomen.
Verdeling
De opbrengst van de veiling komt
ten goede aan verenigingen en instellingen op sociaal en cultureel
terrein in De Kwakel. Deze dienen
hiertoe jaarlijks een aanvraag in bij
het Veiling comité. De leden hiervan
beoordelen de aanvragen en verdelen na de veiling de opbrengst. Vorig
jaar konden zo’n 25 instellingen een
bedrag van in totaal bijna 57.000 euro in ontvangst nemen. Namens deze instellingen alvast dank voor uw
bijdrage en de organisatie hoopt u
natuurlijk graag op de twee veilingavonden te zien. Plaats van handeling is de KDO kantine aan de Vuurlijn en data van handelen 30 oktober
en 6 november.
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Raadslid Emiel Hoogendijk vraagt
het college:

In het openbaar in RTG van maandag
13 september:

‘Hoeveel startersleningen

ChristenUnie/SGP wil
nieuwe zwembad en
zwemtarieven bespreken
De Ronde Venen – Naar aanleiding van de vele reacties van bewoners uit De Ronde Venen in deze
krant, heeft de fractie van de Christen Unie/SGP de volgende vragen
neergelegd bij college en raad:
“Voldoet ons nieuwe zwembad
Veenweidebad aan de verwachtingen? En: Wat mochten we van het
nieuwe zwembad verwachten op
grond van eerdere publicaties van
de gemeente, gedane voorstellen en
uiteindelijke besluitvorming?
Die vragen wil ChristenUnie/SGP
aan de orde stellen in de komende RTG Omgeving van maandag 13
september a.s.
De afgelopen weken zijn tal van
publicaties, etc. over het nieuwe
zwembad verschenen. Allerlei specifieke deelaspecten zijn apart aan
de orde gesteld in schriftelijke vragen en open brieven. Het gaat dan
over de toegankelijkheid van het
nieuwe bad, de concurrentiepositie in relatie tot de andere fitnessvoorzieningen, afgeschermd vrou-

wenzwemmen, openingstijden doelgroepzwemmen en recreatiezwemmen en niveau recreatieve voorzieningen. Ook in de Nieuwe Meerbode van 25 augustus jl stonden ingezonden brieven, waarin onder meer
een tariefvergelijking in de regio.
Dit laatste raakt onder meer het
prijskaartje van leszwemmen, c.q
het behalen van een zwemdiploma. Zwemvaardigheid vindt ChristenUnie/SGP essentieel, zeker in onze waterrijke contreien. Dat moet
laagdrempelig en toegankelijk blijven. ChristenUnie/SGP vindt het
daarom tijd voor een, brede evaluatie van ons nieuwe bad. Daarover
wil de fractie een eerste gedachtewisseling in de komende RTG Samenleving. De fractie heeft dit inmiddels aangemeld als agendapunt
bij de agendacommissie die maandag 30 augustus de agenda’s vaststelt”, was getekend, Hendrik Palm
Fractievoorzitter Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP De Ronde Venen.

kunnen er niet meer
behandeld worden?’

Cursisten exposeren
hun werken
Wilnis - Zondag jl. vond er een beeldenexpositie plaats op de prachtige locatie, Waterlelie 7 te Wilnis. Dit
mooie plekje behoort tot een van de
cursisten van Henny Heynen (docente beeldhouwen) uit de Amstelhoek.
Het idee ontstond gewoon op een
donderdagavond, waar zo’n vijftien
cursisten al jarenlang bij elkaar komen om hun hobby uit te oefenen.
Zo zijn ze tot “hun” gezamenlijke
expositie gekomen. Iedereen had
zo’n drie à vier beelden uitgezocht
om tentoon te stellen en mogelijk te

“verkopen”. Dit laatste speciaal tussen aanhalingstekens, daar er soms
ook moeilijk afstand gedaan kan
worden van iets waar je met liefde
aan gewerkt hebt!
Er waren lekkere hapjes en drankjes, er was een koortje en iedereen
had familie, vrienden en kennissen
uitgenodigd, ook was het weer hen
wel heel gunstig gezind!
Dus al met al een geweldige dag
waarvan de vele bezoekers, maar
zeker de cursisten zelf, enorm genoten hebben.

Voor de nieuwe gemeenteraad

PvdA en GroenLinks gaan
lokale samenwerking aan

Kom ook even buurten
in Proosdijland!

Mijdrecht - Enige tijd geleden
mocht de historische vereniging De
Proosdijlanden haar eigen onderkomen in gebruik nemen. De genealogiegroep binnen de historische vereniging heeft nu het initiatief genomen om u op maandagavond 6 september, van 19.30 tot 21.00 uur, speciaal welkom te heten in ‘de Oudheidkamer’ in verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen.
De genealogiegroep denkt namelijk
voldoende kennis in huis te hebben
om u adviezen en tips te kunnen geven aangaande uw digitale “Stamboomweg” en de zoektocht die hieraan gekoppeld is. Voor een bezoekje aan deze avond is het advies om
thuis alvast uw mogelijke vragen op
papier te zetten en eventueel uw eigen al bekende informatie mee te
brengen.
Oude foto’s
Maar ook als u niet direct vragen

hebt, bent u van harte welkom om
toch even binnen te lopen, met mogelijk andere wensen of vragen over
onze regionale historie. U hoeft zich
zeker niet te vervelen. Als extra thema heeft de historische vereniging
er deze eerste keer namelijk voor gekozen om tegelijkertijd diverse oude
foto’s uit De Ronde Venen te exposeren. Noteert u alvast de komende inloopavonden (op de eerste maandagen van de maand):
6 september – 4 oktober – 1 november - 6 december o.v.b. van 19.30 tot
21.00 uur.
Een andere bijeenkomst die u als genealoog en geschiedenisliefhebber
zeker niet mag missen is hun algemene jaarvergadering op dinsdagavond 16 november in het kerkgebouw de Schakel in Wilnis. Zij hebben voor na de pauze de heer J. Veelenturf uitgenodigd om te komen vertellen over zijn zeer uitgebreide stamboom en familiekroniek.

Zaterdag 11 september najaarsmarkt en...

Wilnis maakt zich op voor
plaatselijk kampioenschap
kruiwagenhangen
Wilnis - Op 11 september wordt op
de Herenweg in Wilnis van 10.0016.00 u voor de tweede keer de najaarsmarkt gehouden.
In de 45 kramen is van alles te vinden, zoals bloemen, boeken, fietsen,
postzegels, (home)decoraties, oosterse spullen, kinderkleding, boten,
teveel om op te noemen.
Daarnaast is er plek ingeruimd voor
o.a. het Servicepunt, Stichting Roki, Stichting Wajir, de Ontmoetingskerk en Mensen in Nood. U hoeft
niet naar huis te gaan voor de lunch,
want u kunt snoepen van ambachtelijk ijs, oliebollen, fruit en zelfgebakken taart.
De kinderen (en iedereen die het
ook leuk vindt) kunnen met een

passe-partout spelletjes doen. Wie
kan er nog sjoelen, koe melken, blik
gooien en vlaggetje steken?
En wie wil er niet de eerste Wilnisse
kruiwagenhangkampioen worden?.
Doe mee en win de grote prijs! Als u
moe wordt van alle activiteiten kunt
u koffie met cake nemen en de maquette bekijken van Wilnis in de jaren ’50, die is opgebouwd in de garage van Bouthoorn.
Muziekvereniging Viribus Unitis zal
van 14.00-15.00 uur haar muzikale
bijdrage leveren.
Een bezoek aan de najaarsmarkt
kunt u natuurlijk goed combineren met een bezoek aan de Wilnisse
monumenten.

Abcoude/De Ronde Venen - De
ledenvergaderingen van de afdelingen van de Partij van de Arbeid en
van GroenLinks hebben er voor gekozen om gezamenlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen deel te nemen. Deze verkiezingen worden op 24 november 2010
gehouden.
Het samenwerkingsverband heet
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. In
deze vereniging is ook plaats voor
inwoners, die zich willen aansluiten bij een progressieve lokale partij maar geen lid zijn van de PvdA of
GroenLinks.
De lokale samenwerking tussen de
PvdA en GroenLinks en progressieve onafhankelijken, vloeit voort
uit hun gemeenschappelijke idealen van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. ‘Sociaal en groen en lokaal’ samen, staat volgens het bestuur van PvdA-GroenLinks-Lokaal-

Sociaal voor een economische ontwikkeling die gezond en evenwichtig blijft. “Juist als de economie tegen zit en mensen hun baan verliezen of uit de boot vallen, moet de
gemeente een sociale aanpak kiezen die spanningen voorkomt, nood
lenigt, maar tegelijk aansluit bij de
behoeften van een maatschappij
met toekomst en financiële stabiliteit,” zegt Harry van den Dungen,
bestuurslid van de nieuw opgerichte vereniging.
De volgende ledenvergadering
van
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal plaatsvinden op 21 september 2010. Dan zal én het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en ook de kandidatenlijst. Inwoners van De Ronde Venen en
Abcoude, die zich verwant voelen
met deze lokale progressieve partij
en zich eventueel kandidaat willen
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen zich aanmelden:
lokaalsociaal@casema.nl.

De Ronde Venen – Een van de jongere raadsleden van de Rondeveense raad is geschrokken van het bericht van het college dat er geen
geld meer is voor startersleningen.
In een brief schrijft hij aan het college: “Afgelopen week ontvingen
wij van u een memo over het einde van het budget van de starterslening. Naar aanleiding van deze memo hebben wij enkele vragen.
U geeft aan dat er dagelijks aanvragen voor een starterslening binnenkomen, maar dat deze niet meer in
behandeling genomen kunnen worden.
1. Hoeveel aanvragen voor startersleningen liggen er op dit moment die niet meer in behandeling
kunnen worden genomen?
Het systeem van de starterslening
is gemaakt voor de lange termijn.
Geld dat wordt uitgeleend, komt
weer terug zodra gebruikers de lening gaan aflossen. Op die manier
komt er weer geld beschikbaar om
uit te lenen.
Wanneer
2. Op welk moment kunnen we verwachten dat er weer genoeg budget is om een lening te kunnen verstrekken? Is daar iets over te zeggen?
De woningmarkt in onze gemeente ligt op dit moment stil. Er worden
weinig huurwoningen aangeboden
en koopwoningen staan lang in de
verkoop. Voor de doorstroming van
de woningmarkt is de starterslening
een belangrijk instrument. Er koment diverse nieuwbouwprojecten
aan, waarbij velen mogelijk afhankelijk zijn van een starterslening om
bijvoorbeeld hun huurhuis te verruilen voor een koopwoning.
Belangrijk
3. a. Is het College met ons van mening, dat de starterslening een instrument is dat juist in deze tijd be-

langrijk is voor onze inwoners?
3. b. Zo ja, heeft het College nagedacht over de wijze waarop we startersleningen nu en in de toekomst
kunnen blijven verstrekken? Wat
zijn de opvattingen van het College
daarover?
Wat ons zeer verbaast is dat het College in de memo voorstelt om het
huidige startersbeleid en de ingezette instrumenten te gaan evalueren, amper een half jaar nadat het
rapport van de starterswerkgroep
is vastgesteld. De maatregelen die
in dit rapport zijn beschreven zouden de komende jaren worden ingevoerd. Het succes van deze maatregelen kan pas worden gemeten
als deze in de praktijk zijn gebracht.
Een evaluatie houden van maatregelen die nog niet zijn geïmplementeerd is in die zin wat opportuun.
En starters hebben op dit moment
meer behoefte aan praktische hulp,
dan aan nieuwe rapporten. 4. Waarom acht het College een evaluatie van het startersbeleid juist nu
noodzakelijk?”, was getekend Emiel
Hoogendijk CDA.

Muziekvereniging Viribus
Unitis weer volop bezig
Wilnis - De zomervakanties zijn
weer voorbij en ook muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis is weer
volop begonnen aan een nieuw seizoen. Een rustige start is er voor de
Wilnisse muzikanten niet bij. Over
slechts 2 maanden staat het eerste
grote concert al op het programma.
Op 30 oktober zal Viribus Unitis in
de Willisstee te Wilnis een geweldig
musicalspektakel presenteren. De
musical ‘Sound of Music’ zal hierin
een grote rol spelen. Speciaal voor
deze dag heeft Viribus Unitis de hele familie Von Trapp uit Oostenrijk
gevraagd om naar Nederland te komen. Ook spelen de leerlingen van
verschillende basisscholen uit Wilnis een belangrijke rol tijdens dit
concert. Dit spektakel, mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbij
Fonds, wilt u niet missen.
Kunt u niet wachten totdat het 30

oktober is? Kom dan op 11 september a.s. naar de Wilnisse braderie.
Tussen 14.00 en 15.00 uur zal Viribus Unitis hier een openluchtconcert geven dat al helemaal in het teken van musicals zal staan. Tevens
wordt op 11 september het startschot gegeven voor de kaartverkoop
van het concert op 30 oktober. Deze
de website: www.viribusunitis.nl
Niet alleen voor musicalmuziek kunt
u bij Viribus Unitis terecht op de Wilnisse braderie. Sinds jaar en dag is
Viribus ook bekend om haar heerlijke oliebollen op oudjaarsdag. Dit
jaar kunt u al in september van VU’s
heerlijke oliebollen genieten. Ter
promotie van de oliebollenactie zal
Viribus Unitis op de braderie ook
haar overheerlijke oliebollen verkopen. Genoeg redenen dus om naar
de braderie te komen en de stand
van Viribus Unitis niet over te slaan.

Recreatie in de Venen
De Ronde Venen - De Venen is een
uniek veenweidegebied in het Groene Hart.
Het mooie open landschap van de
Venen nodigt uit tot recreëren. Waar
je kijkt, zie je weidse groene polders
met weilanden vol koeien, schapen
en vogels.
Eind augustus verscheen voor de
tweede keer een mapje met drie recreatiekaarten voor de Venen. Dit
mapje bundelt drie recreatiekaarten met geliefde wandel-, fiets-,
vaar- en skeelerroutes in de Venen.
De routes laten het landschap en
de rijke historie van de streek optimaal ontdekken. Ze leiden langs

oude dorpskernen, boerderijen, forten, musea en winkels met streekproducten, en nog veel meer.
Programmabureau de Venen ontwikkelde dit mapje weer samen met
Agrarische Natuur- en landschapsvereniging de Utrechtse Venen. Het
mapje is mede mogelijk gemaakt
door het Rabo Dichtbijfonds.
Deze keer zijn ook de routes in de
Zuidhollandse Venen opgenomen:
routes rond Bodegraven en Nieuwkoop.
Deze kaarten zijn o.a. verkrijgbaar
bij de VVV’s in de Venen en bij de
agro-ondernemers.

Kunstencentrum De Hint
is verhuisd naar de
Veenzijdeschool
Wilnis - Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 heeft Kunstencentrum De Hint nieuwe huisvesting.
De muziekafdeling en de dans(streetdance en klassiek ballet) en
theaterafdeling zijn nu weer gezamenlijk gehuisvest, en wel in de
Veenzijdeschool, Wagenmaker 99 te
Wilnis.
Met vier muzieklokalen en een
dansstudio is De Hint blij voor zijn
cursisten een prettige en passende

lesomgeving te kunnen bieden.
Nieuw op de nieuwe locatie is kleuterdans op de vroege vrijdagmiddag
en klassiek ballet voor 6-8 jarigen.
De Hint biedt een gratis proefmaand
klassiek ballet op de vrijdag aan.
Van 12.30 tot 13.15 uur kleuterdans
en klassiek ballet van 13.15–14.15
uur voor 6-8 jarigen.
docente Mascha Eikema (1e graads
bevoegd balletpedagoog).
Aanmelden kan via
admin@dehint.nl of 0297–520110.
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Spectaculaire terrasoverkapping show
bij Ambiance Zonwering van der Wal!
Regio - Soms wilt u nog even in de
tuin zitten maar bent u door plotselinge weersomstandigheden zoals
een zomerse regenbui of een iets te
fris avondbriesje genoodzaakt om
naar binnen te gaan. Jammer, want
u had nog graag even op het terras
met uw familie een heerlijk avondmaal willen nuttigen, of nog even
wat willen drinken.

Zonwering van der Wal nu uitkomst.
Met een vier seizoenen terrasoverkapping kunt u nog langer van de
zon genieten. Een overkapping kan
naar elk seizoen worden aangepast omdat deze dicht of gedeeltelijk dicht te maken is. Hiermee biedt
het een perfecte bescherming tegen
de felste zonnestralen en toch krijgt
u evenveel licht.

Gelukkig biedt de nieuwe vorm van
terrasoverkappingen van Ambiance

Bovendien is een terrasoverkapping
door middel van een vaste of flexi-

bele glazen wand om te bouwen
tot een tuinkamer. Een tuinkamer is
een dichte overkapping die vooral
geschikt is voor het voor- en najaar.
Een ander voordeel van de tuinkamer is dat u de glazen zijwanden
open en dicht kunt klappen.
Wilt u het voorjaarszonnetje in de
buitenlucht voelen, dan klapt u de
glazen wand open, vindt u het wat
frisjes in het najaar, dan klapt u de
glazen wand dicht voor meer warmte.
Kom eens langs op de terrasoverkapping show van Ambiance Zonwering van der Wal op *vrijdag 10,
*zaterdag 11 en *zondag 12 september aanstaande en ervaar wat de
mogelijkheden bij u kunnen zijn.
Uiteraard kunt u ook telefonisch een
afspraak maken voor een vrijblijvend
advies op maat bij u thuis.
* Vrijdag 10 september open van
09.00 - 17.30 uur
* Zaterdag 11 september open van
10.00 - 17.00 uur
* Zondag 12 september open van
10.00 - 17.00 uur
Nieuwe Havenweg 5, Hilversum.
Tel. (035) 6280203.
Fax: (035) 6280385.

SCAU opent nieuw cultureel
seizoen met openluchtconcert
Uithoorn - Op zondagmiddag 12
september om 12.30 uur opent de
SCAU het nieuwe culturele seizoen
met een openluchtconcert door
KNA. Vanaf half één staan de stoelen klaar onder de kastanjebomen
bij de kerk en ieder kan een plaatsje
uitzoeken. De toegang is vrij.
Mocht het weer tegenwerken dan

wordt binnen in de kerk het concert gegeven. De alombekende en
gewaardeerde harmonie van KNA
komt o.l.v. Niek Wijns met een vrolijk
programma met voor elk wat wils.
Tegelijk kunnen de bezoekers nog
eens kennisnemen van alles wat de
SCAU de komende maanden in de
Thamerkerk organiseert. Dat is een

gevarieerd programma met lichte en klassieke muziek, soms met
voordracht. Het eerste concert is al
een week later op 19 september om
14.30 met het Midas ensemble.
Maar eerst de opening, koffie en
thee wordt geserveerd en als het
mooi weer is wordt het dus weer genieten aan de oever van de Amstel.

Links zittend MdR-ster Marlen Wessels, aanvoerster van de Nederlandse Dames onder 21.

Vijf spelers van Michiel
de Ruyter op het wereldkampioenschap Kanopolo
Uithoorn - Voor het eerst in de
clubgeschiedenis vaardigt Michiel
de Ruyter spelers af voor het nationaal team dat deelneemt aan het
wereldkampioenschap.
Maar liefst vijf kanopolospelers van
de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter vertegenwoordigen Nederland op het Wereldkampioenschap in Milaan dat
van 1 tot en met 5 september wordt
gehouden. In alle vier deelnemende Nederlandse teams spelen le-

den van MdR. Bij de Heren onder
21 maken Bryce Holmann en Maarten Bebelman deel uit van de selectie. Lisanne Dreyfus speelt voor het
Nederlands Damesteam en Marlen
Wessels is aanvoerster van de Dames onder 21. Heel bijzonder is de
selectie van Sjoerd van den Helder
die bij de Nederlandse Heren speelt
terwijl Sjoerd nog geen 22 jaar is.
Zowel de Nederlandse Heren als de
Heren onder de 21 zijn serieuze titelkandidaten, alhoewel de concurrentie uit Duitsland, Engeland en

TROS Muziekfeest komt
naar De Kwakel
Regio - Volgende week dinsdag 7
september zal het TROS Muziekfeest haar opwachting gaan maken in De Kwakel. De gemeente Uit-

Vermoedelijke brandstichter
(weer) opgepakt en (weer)
losgelaten
De Ronde Venen - Zaterdagavond
28 augustus is omstreeks 19.05 uur
een 31-jarige man uit Mijdrecht
aangehouden voor brandstichting.
De politie kreeg die avond een melding van een brandje in de bossages langs de N201.
Een omstander zou daar het brandje inmiddels hebben gedoofd. Een
getuige zou de brandstichter over
het fietspand, parallel aan de N201
hebben zien lopen. Toen agenten
ter plaatse kwamen, troffen zij een

man die voldeed aan het doorgegeven signalement. Het ging om een
31-jarige man uit Mijdrecht die zich
verstopte in de bossages tussen
het fietspad en de N201. De man
is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Nadat tegen hem
proces-verbaal opgemaakt is opgemaakt is hij weer op vrije voeten gesteld.
Bekende
Mijdrecht wordt de laatste maan-

Spelend Schilderen op proef
bij Atelier De Rode Draad
Regio - Spelend Schilderen heeft
als grondtoon het schilderen vanuit de beweging om in het schilderen uit te drukken wat je voelt. Je
leert vrij te bewegen en te reageren op impulsen. De volgende stap
is, dat je de mogelijkheden van je
materiaal verkent, om die ten dien-

ste te stellen van wat jij in je beeld
uit wilt drukken. En dan zijn er nog
de schilderkundige principes die je
kunnen helpen nog meer duidelijk
te maken wat voor jou de essentie
is in je schilderij.
Je kunt het Spelend Schilderen een
keer mee te maken want Joke Zon-

HVM organiseert wederom
een HVM Hockey Open Dag
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht organiseert opnieuw een
HVM Hockey Open Dag voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit
de gehele regio. Wil je graag eens
kennis maken met de hockeysport,
dan kan dit op zondag 12 september aanstaande. Er wordt gestart
om 1.00 uur op de HVM velden aan
de Proostdijstraat 41 in Mijdrecht en
uiterlijk rond 1.00 uur is het afgelopen.

Aanmelden voor de HVM Hockey
Open Dag is niet nodig. Deelname is
gratis en het enige dat je mee moet
nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers).
Na afloop krijg je een informatiepakket mee naar huis. Als je het
leuk vindt en je wordt binnen een
week na de open dag lid van HVM
dan hoef je geen inschrijfgeld à 30
euro te betalen

Kom je zondag 12 september ook
hockeyen?

HVM heeft tevens een enthousiaste
G-hockey groep bedoeld voor kin-

den geteisterd door een brandstichter die steeds opnieuw coniferen en
containers in de brand steekt. De
laatste keer werd hierbij ook een
viertal geparkeerde auto’s beschadigd.
De Mijdrechtenaar die nu in de Amstelhoek werd opgepakt is ook al
eerder opgepakt als verdachte van
de brandstichtingen van de coniferen.
Hij heeft toen ook enkele dagen
vastgezeten, maar is bij gebrek aan
bewijs weer vrijgelaten.
Een politiewoordvoerster heeft verklaard “niet te weten of hij ook verantwoordelijk is voor de coniferenbranden”.
Wel gaat het onderzoek naar deze
verdachte door.
neveld geeft op zaterdag 11 september van 13.30 tot 15.30 uur in haar
atelier De Rode Draad een proefles. Je werkt met houtskool, krijt en
aquarelverf op groot formaat papier.
Kosten 12,50, materiaal, koffie en
thee inbegrepen.
Komende zaterdag 4 september
staat zij op het Straattheaterfestival bij ’t Fort aan de Drecht met 4
gratis miniworkshops. Voor verdere informatie en andere activiteiten
www.jokezonneveld.nl
deren met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar. Heb je interesse, kom gerust eens kijken. Ze trainen elke zaterdag om 11 uur.
Heb je vooraf vragen over de Hockey Open Dag dan kun je contact
opnemen met Ton Volmer op 0297 –
285680. Kijk anders ook op
www.hvmijdrecht.nl.

Brandstichting
Uithoorn - Een groep jongeren
heeft woensdagavond krantenpapier in brand gestoken op de Muur.
Het vuur kon worden geblust door
een buurtbewoner. De acht tot tien
jongeren zijn gevlucht. Er zal extra
toezicht worden gehouden bij de
speelplaats aldaar.

hoorn is er na vele voorbereidende gesprekken met de TROS in geslaagd om de succesformule naar
De Kwakel te halen. De formule is

Speel Wijs in beweging
De Ronde Venen - In de eerste
schoolweek hebben leidsters van
Speel Wijs actief meegeholpen aan
de kindermiddag van de Wilnisse speelweek. De jongste bezoekers konden een parcours afleggen
met een kruiwagen, ballengooien en
hengelen. Er werd door de kinderen
veel plezier beleefd aan deze activiteiten.

goed op de ontwikkeling van het
kind gelet. Er wordt bij alle kinderen die drie jaar zijn door middel van
een testje gekeken hoe ver zij zijn

Frankrijk momenteel erg sterk is. De
dames hebben jonge teams in opbouw die vooral veel ervaring zullen
opdoen.
Afgelopen zondag zijn de teams vertrokken naar Italië. Alle boten oranje bestickerd en ieder team in een
busje. Maandagmiddag zullen de
teams aankomen in Milaan en nog
dezelfde dag een eerste lichte training afwerken. Woensdag is de officiële opening, op donderdag beginnen de wedstrijden.
eigenlijk heel simpel: de beste Nederlandstalige artiesten en een enthousiast publiek.
De organisatie van dit ongetwijfeld
zeer gezellige evenement heeft inmiddels al een aantal artiesten bekendgemaakt welke op zullen gaan
treden in De Kwakel. De show zal
traditiegetrouw onder leiding staan
van niemand minder dan Jan Smit.
Daarnaast zullen er voor elke leeftijdscategorie één of meerdere artiesten te bewonderen zijn, waaronder K3, LUV, Frans Bauer, Koos Alberts, André van Duin, Nick en Simon, Dries Roelvink, Wolter Kroes,
Gerard Joling, Jody Bernal, Frans
Duijts, Gebroeders Ko, Ray en Anita en Bonnie.
Het bezoeken van dit gezellige volksfeest is gratis. Je hebt dus
geen kaartje nodig, wel adviseren
we iedereen om op tijd langs de
kermisroute te staan, zodat je verzekerd bent van een goed plekje. Vanaf 09.00 uur ‘s ochtends tot 15.00
uur ‘s middags trekt de TROS-karavaan door De Kwakel, dit mag u
niet missen!
op het gebied van taal. Regelmatig
bezoekt de logopediste de speelzaal om te kijken of er kinderen zijn
met een spraak/taalachterstand. De
speelzalen werken ook samen met
de bibliotheken. Samen lezen stimuleert de taal.

Maar ook op de speelzalen is dagelijks veel speelplezier, de speelzalen
zijn volop in beweging. Het feit dat
kinderen in een groep kunnen spelen levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling: samen leren
spelen, leren wachten, samen een
ruzietje uitvechten. Daarnaast wordt
op alle speelzalen met een Voor en
Vroegschools Educatief (VVE) programma gewerkt. Hierbij ligt de nadruk op het al spelende en ontdekkend leren. De leidsters zorgen voor
een uitdagende omgeving waar de
peuters op hun eigen niveau veel
krijgen aangeboden. Hierbij wordt

Waar is mijn baasje?
Vinkeveen – Deze week ontvingen
wij het volgende bericht:
“Sinds een paar weken hebben
wij hier in de buurt een grijs/witte
(grijs overheerst) kater rondlopen,
die mogelijk ergens weggelopen is.
Hij houdt zich voornamelijk op in
één van de hofjes van de Scholeksterlaan (die het dichtst bij het winkelcentrum, naast het bejaardenhuis gelegen is). Hij krijgt van diverse mensen te eten, maar heeft geen
onderdak. Hij is erg lief, geeft kopjes en spint héél hard. Maar hij weet
ook van zich af te bijten in deze katrijke buurt. Grappig aan de kater is
dat ‘ie loenst – of in ieder geval dat
lijkt zo. Wij komen zelf liever niet met
naam en toenaam in de krant, maar
tegen eventuele doorverwijzing via
jullie hebben we geen bezwaar.”
Denkt u dat het uw kater is, bel onze redactie tijdens kantooruren, dan
verwijzen wij u door: 0297-581698/
of 0653847419
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Guus Zanthing sprint naar
de vierde overwinning

Fietscross BWC-wedstrijd
in Langedijk!

Regio - Afgelopen weekend mochten namens UWTC twee renners in
de categorie Amateurs-B het podium beklimmen. Op zondag 29 augustus stonden in een regenachtig Heemskerk toch nog 60 man
aan de start, waaronder John Oudshoorn en Henk de Jong. In het begin was het aftasten, omdat het parcours erg glad was. In de wedstrijd
waren er dan ook twee valpartijen,
maar gelukkig viel de schade mee.
John was erg actief in de premiesprints en haalde menig premie binnen. Henk probeerde een paar keer
een ontsnapping op touw te zetten, maar dit lukte niet. Drie ronde
voor het einde lukte het wel, Henk
de Jong ging samen met Bas Zuidewind in de aanval en bleven weg.
Henk was niet opgewassen tegen
de eindsprint van Bas en werd 2e.
John Oudshoorn won uiteindelijk
fraai de sprint van het peloton en
behaalde daarmee een mooie 3e
plek. Henk stond een dag eerder tevens aan de start in Zuidland en finishte daar als 24e.

Regio - Deze wedstrijd op de fietscross baan van FCC de Kley-Drivers in Langedijk stond in het voorjaar op de agenda. Door de lange winter was de baan toen nog
niet te gebruiken. Op 29 Augustus
was het weer echter niet veel beter. Hevige regenbuien onderweg,
tijdens de training en in het eerste
deel van de wedstrijd, zorgden ervoor dat het in de massaal opgezette tenten erg druk was. Met het verloop van de wedstrijd werd het droger en ook de baan werd steeds beter te berijden. Het was voor alle rijders wel zwaar fietsen en dat nog
wel voor de eerste wedstrijd na de
zomerstop. De wedstrijd werd in
hoog tempo afgewerkt. Maar liefst
39 UWTC rijders hadden zich ingeschreven en lieten prima prestaties
zien. Een groot aantal wist middels
42 races, herkansingen en halve finales de uiteindelijke finale rondes
te behalen. In deze finales werd alles op alles gezet en konden de toeschouwers mooie races zien. Bij de
boys 7 jaar werd het voor Jochem
v.d. Wijngaard een spannende race,
waar hij knap als 2e eindigde. Net
als bij Jeroen Noordegraaf die vanaf de start het veld aanvoerde, tot de
laatste meters, waar hij nog voorbij
werd gestoken en met een tweede
plaats genoegen moest nemen. Ook
de broers Erik en Eelco Schoenmakers maakten het elkaar met regelmaat knap lastig in de A-finale rit.
Kortom, een mooie wedstrijddag

Masters Guus Zanthing heeft de afgelopen
weken bewezen goed in vorm te
zijn. Op zondag 29 augustus stond
Guus aan de start van een criterium in Gouda en wist daar voor hem
nog een bescheiden 18e plaats te
behalen. Twee weken eerder op zaterdag 14 augustus stonden er drie
UWTC’ers aan het vertrek voor een
Masters 60+ wedstrijd in Amersfoort. Een groot aantal veteranen
was naar Amersfoort gekomen om
er een mooie wedstrijd van te maken. Al in de 3e ronde, na de start,
probeerde een aantal renners een
ontsnapping op touw te zetten,
maar dit mislukte. Halverwege de
wedstrijd wisten drie sterke renners
het peloton te verrassen en bouwde een mooie voorsprong uit. Deze ontsnapping leek te gaan lukken,
maar het peloton bleef jagen en tegen het einde van de wedstrijd werden de drie terug gepakt. In de laatste ronde probeerde nog een renner
een uitval te plaatsen maar helaas
werd deze op 200m van de finish
teruggepakt en zo begon een verbrokkeld peloton aan de eindsprint.
Het was Guus Zantingh die namens
UWTC overtuigend de overwinning
voor zich op eiste en behaalde hiermee zijn 4e overwinning van dit seizoen.
De UWTC renners Leen Blom en
Theo Oudshoorn finishte keurig in
het peloton.
Op donderdag 12 augustus behaalde UWTC renner Guus Zantingh zijn
3e overwinning in Brakel. Ook hier
wist hij het voltallige peloton van 50
renners te kloppen. Op zondag 25
juli jl. stonden Leen Blom, Nico Fokker ,Theo Oudshoorn en
Guus Zantingh namens UWTC in de
categorie Masters 60+ aan het vertrek voor een criterium op het wielerparcours in Sloten. Op dit snelle
wielerparcours is het moeilijk om te
ontsnappen uit het peloton. Na diverse pogingen werd het uiteindelijk
toch een massa spurt, welke werd
gewonnen door Karel Teeuwen.
Guus Zantingh behaalde zijn 9e po-

dium plaats dit seizoen, door als 3e
over de streep te komen. Good Old
Theo Oudshoorn wist in dit sprinters geweld een mooie 9e plaats te
behalen. Leen Blom en Nico Fokker kwamen in het peloton over de
streep. Op zaterdag 24 juli waren
de vier UWTC renners naar Amersfoort afgereisd om daar deel te nemen aan een veteranen 60+ wedstrijd. Na een levendige wedstrijd
ontstond er pas 5 ronden voor het
einde een kopgroep van 5 renners.
Geen van de UWTC renners was
vertegenwoordigd in deze kopgroep.
Winnaar werd Aad Vingerling, Guus
Zantingh won de spurt van het peloton en werd hiermee 6e. De overige
UWTC renners eindigden allen netjes in het peloton.
Op zondag 11 juli werd er een wielerwedstrijd verreden voor veteranen 60+ op het clubparcours van
UWTC. Aan het vertrek stonden renners vanuit het gehele land waaronder 4 renners van de UWTC.
Ondanks het warme weer werd
er vanaf het startsein hard gereden. Vanuit het peloton werden diverse uitlooppogingen ondernomen, maar deze hadden geen succes. Het duurde tot 9 ronden voor
het einde, dat er een renner, Hans
van Bavel, ontsnapte uit het peloton.
Twee renners wisten nog aansluiting te vinden, bij Hans van Bavel,
dat waren Paul Otten en UWTC renner Guus Zantingh. Door een goede samenwerking werd er een ruime voorsprong opgebouwd en het
peloton kon de renners niet meer
achterhalen. Hans van Bavel won
de wedstrijd voor Paul Otten. Guus
Zantingh behaalde een mooie podium plaats met deze 3e plek. Leen
Blom behaalde een verdienstelijke
15e plaats en Nico Fokker en Theo
Oudshoorn finishten allen in het peloton.
Nieuwelingen Op zondag 29 augustus stond in
Gouda ook Etienne Lenting aan de
start voor een criterium in de categorie Nieuwelingen. Etienne finishte netjes als 15e in het peloton. Een
dag eerders stond hij samen met
clubgenoot Jeroen van Pierre aan
de start in Zuidland. Etienne werd
hier 13e en Jeroen 14e.
Handbiken Op maandag 26 juli stond handbiker Jetze Plat aan de start voor een
criterium aan de start in Delden. Na
de start kwam Jetze in een kopgroep terecht van 8 man. Aangezien het een klein parcours was van
1,1 kilometer met 4 scherpe bochten
was het nogal dringen in de bochten. Als gevolg van stuurmanskunsten van anderen besloot Jetze vervolgens de gashendel volledig open
te trekken, om wat mensen te lossen. Er bleef vervolgens drie man
over, waaronder ook Jetze’s teamgenoot Roel Bruijn. Samen deden zij
het kopwerk en gingen streden voor
het parcoursrecord. In de sprint was
Jetze de sterkste door als 1e te finishen. Het parcours record werd overigens met ruim 2 minuten scherper
gesteld. De gemiddelde snelheid zat
net onder de 37 kilometer per uur.

Duiven

Bosse & Zn., Wim Wijfjes
en Henk Snoek
kampioen
Regio - Afgelopen zaterdag stonden twee vluchten voor de leden
van P.V. Rond de Amstel op het programma, de tweede navlucht vanuit het Belgische Duffel met een gemiddelde afstand van 129 km, en de
laatste jonge duivenvlucht voor de
punten vanuit het Franse Morlincourt/Noyon met een gemiddelde
afstand van 322 km. Het was spannend, in de tussenstand was het
verschil om het kampioenschap nihil, een verschil tussen de nummers
1 en 3 van 1,9 punten, tussen 3 en
4 10½ punt. Nadat de uitslag bekend was, bleek dat nummer 1 eerste bleef, nr. 2 werd 4e en nr. 4 werd
2e. Henk Snoek uit De Kwakel pakte het Kampioen Jonge duiven Onaangewezen, Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen werd Jonge duiven Aangewezen. Om 07.45 uur werden de
jonge duiven in Morlincourt? Noyon
gelost, en met de WZW wind ging
het weer snel. Om 11.32.06 uur klokte Bosse & Zn uit Uithoorn de eerste
duif van de vereniging, en dit duifje
maakte een snelheid van 1425,093
meter per minuut ofwel 85½ Km per
uur. Hiermee werden zei 45e in het
rayon. Ton Duivenvoorde uit De Hoef
werd 2e en Henk Snoek uit De Kwakel 3e. Ton werd 70e in het rayon,
Henk 74e. Hans Half werd 1e in de
B-Groep. Om 07.50 uur werden de
duiven in Duffel gelost, en dit bracht
nogal wat verrassingen te weeg,
de duiven kwamen eerder dan verwacht, dus gebeurde het dat er al
duiven in het hok zaten voordat de
liefhebber het wist. De vroegste duif
werd geklokt door Wim Wijfje uit
De Kwakel, zijn duif zat om 09.17.30
uur in het hok, en maakte een snelheid van 1478,213 meter per minuut
ofwel 88,7 Km per uur. Deze snelheid was niet alleen goed voor de
2e plaats in het rayon, nee! Het was
ook de 2e snelste duif van de afdeling Noord Holland, en het verschil
met nummer een was 46 centime-

ter per minuut. Wim Könst uit Uithoorn werd 2e, en 1e in de B-Groep,
Hennie Pothuizen 3e. Wim werd 84e
in het rayon.
A.s. zaterdag staat nog een jonge duivenvlucht op het programma,
dat is de Nationale vlucht vanuit het
Franse Ablis, met een gemiddelde
afstand van 465 km.
De uitslagen waren als volgt:
Morlincourt/Noyon 375
duiven en 16 deelnemers
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
C. Pothuizen
R. den Boer
Duffel 374 duiven en
16 deelnemers
W. Wijfje
W. Könst
C. Pothuizen
R. den Boer
M. v.d. Hoort
Eindstand Jonge duiven
Onaangewezen		
1. H.P. Snoek		
2. A.M. Duivenvoorde
3. C. Pothuizen		
4. W. Wijfje		
5. Bosse & Zn
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. H.P. Snoek
3. W. Wijfje
4. P.J. van Schaik
5. J. Koek
B-Groep
1. H. Half		
2. W. Könst		
3. M. Bosse		
4. J. Koek		
5. L. v.d. Sluis
Aangewezen
1. J. Koek
2. H. Half
3. M. Bosse
4. W. Könst
5. L. v.d. Sluis

TV De Ronde Vener organiseert:

Midreth Oktober Weekendentoernooi in oktober
Mijdrecht - Inmiddels mag het Oktober Weekendentoernooi van Tennisvereniging De Ronde Vener wel
de traditionele afsluiting van het zomertennisseizoen worden genoemd.
Al voor het dertiende jaar op rij
wordt in de maand oktober dit dubbeltoernooi gespeeld.

Martijn de Groot wint
skeelerwedstrijd in
Biddinghuizen
Regio - Zaterdag werd er in Biddighuizen een Inline Skate marathon
gehouden op het parcours van 4 km
waar in de winter de marathon op
het ijs wordt verreden.
Kevin Regelink en Martijn de Groot
van schaatsmarathonploeg Goesting Events waren ook aanwezig. Na
een paar dagen met veel regen was
het parcours erg na en de meeste
rijders hadden regenwielen gemonteerd. Kevin reed ook met regenwielen maar Martijn niet. Er werd gestart met alle categorieën tegelijk
en er waren veel veteranen aanwezig. De wedstrijd gin over 42,5 km
dus een echte marathon. Er werd
meteen hard gereden naar omstandigheden. Kevin en Martijn hadden het allebei een paar keer ge-

probeerd weg te rijden wat niet erg
lukte door het hoge tempo. Voor de
laatste ronde inging reed Martijn alleen weg en werd niet meer terug
gepakt. Een hele mooie overwinning
voor Martijn. Kevin eindigde netje in
het peloton.
De week ervoor was er een wedstrijd in Hoevelaken waar Kevin lange tijd met nog een rijder in de aanval was en makkelijk 2e had kunnen
worden. In de laatste ronde kreeg
Kevin materiaal pech, er ging een
wieltje los waardoor hij zijn tweede
plek verloor en vrij achterin finishte.
Martijn werd in die wedstrijd 6e.
Aanstaande zaterdag gaan ze allebei naar Oudewater voor de één na
laatste wedstrijd van het seizoen.

Door de jaren heen is het toernooi
uitgegroeid tot een begrip in De
Ronde Venen en jaarlijks doen er
ruim 300 deelnemers mee. Net als
vorig jaar wordt het toernooi gesponsord door Bouwbedrijf Midreth,
de sportieve bouwer. De wedstrijden worden gespeeld in de weekenden van de maand oktober, te beginnen het weekend van 2 en 3 oktober en de finales staan gepland
voor het weekend van 23 en 24 oktober. In de afgelopen jaren is gebleken dat het in oktober vaak nog
prima tennisweer is, reden genoeg
om de banen nog een maand open

te houden en het weekendentoernooi te spelen. Er worden dit jaar
dames-, heren- en mixdubbels gespeeld in de volgende categorieën
3,4, 5, 6-25+, 7-17+ , 7-35+, 8-17+
en VT50+. Vijf jaar geleden zijn met
veel succes de veteranencategorie
en de categorie 8 toegevoegd. Door
deze categorieën aan het toernooi
toe te voegen wil Tennisvereniging
De Ronde Vener onderstrepen dat
tennis een sport is die op alle leeftijden en alle niveaus met veel plezier kan worden beoefend. Inschrijven voor het oktober weekendentoernooi kan tot 19 september via
de website: www.tvdrv.nl. Het is een
open toernooi dus iedereen die lid is
van de KNLTB kan inschrijven voor
het toernooi.
De wedstrijden worden gespeeld op
het gezellige tennispark van Tennisvereniging De Ronde Vener, gelegen
in het park rechts van De Meijert.

Klaverjasmarathon bij KnA
Regio - Heeft u als iets te doen op
9 oktober aanstaande? Muziekvereniging KnA organiseert op 9 oktober een klaverjasmarathon! Deze marathon zal duren van 10.00
uur tot 22.00 uur, in het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Deze
dag kost 12,50 euro. Op zo’n lange dag moet er natuurlijk wel gegeten worden, daarom worden er

broodjes en heerlijke soepen verzorgt. Ook zijn er hele mooie prijzen te winnen. Wilt u meer weten of
u opgeven voor deze dag? Bel dan
Hans Kas (06-45729086) of Marjan
(06-20436050) voor meer informatie. KnA hoopt op een gezellige dag
en dat er maar veel prijzen gewonnen mogen worden. Tot 9 oktober bij
muziekvereniging KnA!

met helaas wat veel regen op en
langs de baan. Op naar de volgende wedstrijd in Oud Beijerland. Voor
meer informatie over fietscross; kijk
op de website: www.uwtc.nl onder
het kopje BMX.
Voor de eigen klasse zijn de einduitslagen in de A-finale: 1e: Joey Nap,
Arjan van Bodegraven. 2e: Jochem
v.d. Wijngaard, Maaten v.d. Mast,
Bart van Bemmelen, Wouter Plaisant v.d. Wal ( Cr. ). 3e: Scott Zethof,
Kevin de Jong ( Cr. ), Erik Schoenmakers ( Cr. ). 4e: Donne van Spankeren, Mitchel Vink, Mats de Bruin,
Evert de Jong ( Cr. ). 5e: Izar van
Vliet, Jaivy Lee Vink, Roberto Blom,
Mike Veenhof. 6e: Melvin v.d. Meer,
Wiljan Brouwer, Eelco Schoenmakers ( Cr. ). 7e: Gijs Braat, Sam Verhulst.
In de B-finale zijn geëindigd: 1e:
Max de Beij.2e:Ferdi Cevahir, Jeroen
Noordegraaf, Tom Brouwer, Sven
Wiebes. 3e: Sem Knook, Thomas v.d.
Wijngaard. 4e: Daan de Bruin, Danny de Jong, Rick Doornbos. 5e: Yiri Plas. 6e: Guven Cevahir. 7e: Mike
Pieterse. 8e: Lars Wiebes.
In de open klasse zijn de volgende
resultaten behaald: 1e plaats: Donne van Spankeren, Joey Nap, Arjan
van Bodegraven, Tom Brouwer. 3e
plaats: Jochem v.d. Wijngaard, Scott
Zethof. 5e plaats: Mike Veenhof. 6e
plaats: Sem Knook, Wiljan Brouwer.
7e plaats: Mitchel Vink. 8e plaats:
Roberto Blom.

Baukje Verbruggen scoort
met AKU in Abcoude
Regio - De ronde van Abcoude,
een hardloopwegwedstrijd over onder andere 10 km. werd op dinsdagavond 24 augustus vergezeld van
een bijna stormachtige westenwind.
Slimme rekenaars bij AKU hadden
ingeschat dat persoonlijke triomf er
voor hen niet inzat, maar dat het zoveel mogelijk uit de wind houden
van Baukje wel eens gunstig kon
uitpakken.
Jos Snel, gepokt en gemazeld in
het hardloopwereldje, bood zich als
haas aan en kweet zich uitstekend
van zijn taak.
Baukje snelde naar een derde prijs
bij de dames 35 plus in een gezien

de omstandigheden prima tijd van
48.21, waarbij Jos haar netjes voor
liet gaan met zijn 48.23.
Richard Mayenburg had zich zelf
een tijd van onder de vijf en veertig
minuten beloofd, maar ook bij hem
dreigde de wind parten te spelen.
Theo Noij en Fred van Rossum boden zich echter als helpende voeten
aan met als resultaat een finishtijd
van 44.56 voor de drie musketiers,
missie geslaagd. Wil Voorn moest
het alleen opknappen, maar als zeer
ervaren loopster was dat geen probleem, eindtijd een keurige 52.03.
Jan Driessen bleef met zijn 49.55
mooi binnen de vijftig minuten.

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - De vakantie is weer voorbij, dus het klaverjassen gaat weer
van start! Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag 10
september naar het KnA-gebouw
aan Legmeerplein 49. Het klaverjassen begint om 20.00 uur, daarna
kunt u natuurlijk gezellig aan de bar

verder praten. De intree is 3 euro. U
kunt zich eventueel van te voren opgeven bij Hans Kas (06-45729086)
of Marjan (06-20436050).
Muziekvereniging KnA hoopt u te
zien om er een gezellige avond van
te maken!

Ouder-kind Kajakcursus
Michiel de Ruyter van start
Uithoorn - Tussen de buien door is
afgelopen zaterdag de ouder-kind
wildwater kajakcursus op de Amstel van start gegaan. Vijf kinderen
en vijf ouders nemen deel aan deze
cursus die voor het eerst bij Michiel
de Ruyter wordt georganiseerd en is
zelfs uniek in Nederland. De cursus
loopt tot eind oktober.
Tijdens de lessen gaan cursisten
ook varen bij het Gemaal in Halfweg
en in Duitsland op de Erft. De cursus wordt afgesloten met een weekend in de Ardennen.
Niet iedereen die zich had opgeven
was aanwezig. Sommigen moesten
nog terugkeren van hun vakantie en
zullen zich volgende week aansluiten bij de groep.
De lessen worden verzorgt door ervaren instructeurs van Michiel de
Ruyter en begonnen met een deel
theorie over kleding en veiligheid.
Daarna gingen de cursisten met een
kajak te water en werd de basistechniek aangeleerd. Rechtuit varen
blijkt altijd een probleem te zijn voor

beginnelingen in de boten die Michiel de Ruyter gebruikt. Het goede
is dat deze boten dwingen tot een
goede techniek. Na een eindje varen bleken enkele cursisten de basisslag al enigszins onder de knie te
hebben.
Aan het einde van de les moesten
alle cursisten om met de boot en
zelfs drie keer achter elkaar. Eerst
zonder spatzeil (of ook genoemd
kuipdekje) en daarna 2 keer met
spatzeil. Alle deelnemers doorstonden deze proef met verve en mogen vanaf nu met een spatzeil varen. Het gebruik hiervan maakt andere slagen mogelijk zonder dat de
boot vol water geraakt. Juist toen de
groep het omgaan oefende werd het
weer wat minder maar voor kanoërs speelt dit nauwelijks een rol. De
eerste les was een succes en maakte de cursisten zo mogelijk nog enthousiaster.
“Deze cursus is pure quality time
met m’n kind” zo zei één van de
deelnemers na de eerste les. Dit
gaat een mooi najaar worden.
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Nieuwe Meerbode - 1 september 2010
door de opbrengst van het goede doelen dweilorkestenfestival
“het Prinsendweilbal”. Op 16 januari brachten 6 topdweilorkesten en
een groot aantal sponsoren tijdens
een gezellig avondje dweilmuziek
ruim 2.000 euro bij elkaar voor de
organisatie van dit G-teamtoernooi.
Een hartelijk dank je wel is dan ook
wel op zijn plaats voor de bedrijven:
RS webmaster.nl, klusbedrijf Chuckie, Players United, Gerrijn b.v., Martinus Tours, Bert van der Plas sloop
– asbest – total care, B. Hoogeveen
Onderhoud en Verbouw, Brouwer
Transport en Logistiek, Profile Tyrecenter Hogendoorn, Stieva Metaalbewerking, MZ Beveiliging,
Blekemolens Race Planet, Golden
Flame Int. b.v. en de tomeloze inzet
van de leden van AJOC’s Huts Geklutste Kliek en V.I.O.S. dweilorkest
DORST.

Prinsendweilbal en Argon
G-team toernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 28 augustus was het dan zover. Het toernooi van het G-team van Argon. Uit
heel het land waren G-teams naar
Mijdrecht gekomen om een balletje
te trappen.
Zeer fanatiek werd er door de teams
gespeeld. Want welk team wil er
nou niet kampioen van het toernooi
worden. In de lunchpauze was er

een verassing. Heel de Raad van Elf,
dweilorkest DORST en Clown Gompy kwamen de spelers nog even vermaken. Vrolijk werd door vele teams
de polonaise ingezet. Clown Gompy zorgde nog voor de ballonnen en
bleek op het veld weinig van voetbal
te snappen.
Naast vrolijkheid was er ook verdriet. Frits Hennipman, begeleider

van het G-team van voetbalvereniging Argon, is het weekend voorafgaand aan het toernooi overleden.
Helaas heeft Frits het toernooi net
niet mogen halen. Op zijn nadrukkelijke wens is het toernooi gewoon
door gaan.
Goed doel
Het toernooi was mede mogelijk

Druk
Op dit moment is de organisatie
druk in de weer voor het 3de Prinsendweilbal op 15 januari 2011. Het
eerste dweilorkest is alweer vastgelegd. Ook in 2011 gaat de opbrengst
van de het Prinsendweilbal naar een
goed doel. Deze keer is dat het Gteam van de Hockey Vereniging
Mijdrecht.
Het goede doelen dweilorkestenfestival is alleen mogelijk door de
inzet van vele vrijwilligers en de vrijgevigheid van sponsoren.
Mocht u als sponsor willen bijdragen aan het Prinsendweilbal dan
kunt u bellen met Gerrit van Vliet telefoon (06) 21 52 55 58. Mailen kan
ook naar gerrit@prinsendweilbal.nl.

Argon doet zichzelf tekort
tegen Gemert

Hertha ME1 verliest van
Victoria ME1
Vinkeveen - Zaterdag 28 augustus was de datum waar de meisjes
van de ME1 naar uitgekeken hadden. De eerste wedstrijd voor de beker tegen Victoria ME1.
Voor de wedstrijd kregen ze de fonkelnieuwe tenues van sponsor Vink
Bouw uit Nieuwkoop. Na een goede warming-up begonnen de meisjes toch wel zenuwachtig te worden.
Voor een aantal meisjes was dit de
eerste wedstrijd. Ze begonnen met 9
meisjes wat onwennig aan de wedstrijd. Voor dat ze het wisten stonden ze met 0-2 achter. Maar toen
gebeurde er iets in het team. De oefeningen van de eerste trainingen

werden toegepast en zo stonden we
met de rust 4-3 voor. Doelpunten
van Melissa, Anne-Floor, Tysha en
benjamin Donna, die ook nog eens
jarig was; 8 jaar!
Na de rust organiseerde Victoria beter, lieten hun beste meisje staan en
die scoorde in totaal 6 keer. Hertha
redde het conditioneel niet meer om
goed aan te vallen en goed te verdedigen. Dus helaas verloren ze met 47. Maar de penalty’s wonnen we royaal. Ze hebben onze eerste wedstrijdervaring op zak en genoeg leerpunten voor de volgende trainingen.

Mijdrecht - In een wedstrijd waarin Argon beter speelde dan Gemert
wist Argon niet tot scoren te komen.
Het was Argon dat het spel maakte, maar Gemert ging beter om met
de enkele kansen die ze kregen. Dit
resulteerde in de eerste nederlaag
van Argon in de Topklasse. Het was
Erik van Dijk die Gemert in de 18e
minuut aan het enige en winnende
doelpunt hielp.
Argon begon sterk aan de wedstrijd
en had een paar kleine mogelijkheden. Het meeste balbezit was voor
de club uit Mijdrecht, maar Argon
kon het de verdediging van Gemert
niet moeilijk maken. In de beginfase van de wedstrijd waren het Keven van Essen en Thabiso van Zeijl die het doel van Gemert onder
vuur namen. In de 11e minuut kopte
Bas van der Reijken voor Gemert net
over. In de omschakeling was Gemert erg sterk, dit resulteerde in de
18e minuut in de 1-0 voor Gemert.
Erik van Dijk onderschepte de bal
op het middenveld en kon zonder
te worden aangevallen doorlopen
naar het doel van Argon en schoof
de bal in de linkeronderhoek. In de
29e minuut was Gemert dichtbij de
2-0 toen Bjorn Becker zijn vrije trap
spectaculair door Kevin Rijnvis zag
worden gestopt.
Eigen helft
Na de 1-0 trok Gemert zich terug op eigen helft en liet Argon het
spel maken. Jasper de Haer en Patrick Lokken hadden allebei nog
een goede kop kans. Kevin van Essen schoot tweemaal van afstand op
doel. Tot de rust was het Argon dat
het meeste balbezit had. De sterk
spelende Gemert aanvoerder Mark
van Dijk organiseerde zijn manschappen zo dat Argon er moeilijk
doorheen kon komen.

8-weekse clinic hardlopen
bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 9 september begint er bij de
Veenlopers een nieuwe serie trainingen voor zowel de startende als
meer gevorderde hardloper.
Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 5 km
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op
een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen voorbereid op de 10 of de 16,1 km van
de Zilveren Turfloop. Hierbij wordt er
onder andere aandacht besteed aan

het verbeteren van de looptechniek
en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste training is op donderdagavond 9 september van 19.30 u tot
20.45 u. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in Mijdrecht ter hoogte van Westhoek Wonen. De kosten
bedragen 25 euro per deelnemer, dit
is inclusief een startbewijs voor de
Zilveren Turfloop en gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari
2011. Enthousiast?
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met
Annette van Doorn via e-mail:
annettevandoorn@hotmail.com
of telefonisch (0297 272492).

Aanvaller
Argon kreeg daarna via Tuan Trong
Minh, Samir Jebbar en Joshua Patrick de kans om te scoren, Gemert
doelman Sven van Ommeren bleek
steeds een sta in de weg te zijn. Tien
minuten voor tijd wisselde Gemert
coach Bert Ruijsch zijn enige aanvaller voor een extra verdediger om
zo de nog overgebleven aanvallende
aspiraties te laten varen.
Vijf minuten voor tijd kreeg Patrick
Lokken een goede kans om met
het hoofd te scoren na een voorzet vanaf de rechterkant. Weer was
het doelman van Ommeren die knap
redde en zo Gemert aan de overwinning hielp. In de laatste minuut van
de wedstrijd kreeg Patrick Lokken
de rode kaart wegens commentaar
op de leiding.
In de slotfase van de wedstrijd probeerde Argon met de lange bal
nog iets te forceren, maar de solide verdediging van Gemert gaf
geen krimp. Door deze nederlaag
blijft Argon steken op drie punten
en krijgt het woensdag 1 september
thuis de kans tegen VVSB om weer
een wedstrijd winnend af te sluiten.

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. Voor de juiste tijden kunt
u kijken op www.veenland.nl

Bridgevereniging
Mijdrecht start seizoen
Mijdrecht –Maandag 6 september 2010 gaat het bridgeseizoen van
weer van start. Er wordt gespeeld in
de Meijert aan de Dr. De Haarlaan
te Mijdrecht.
Er wordt in vier lijnen gespeeld. We
spelen paren-, viertallen- en laddercompetitie verdeeld over het seizoen. Op de maandagavonden worden de leden tussen 19:15 uur en
19:30uur verwacht. De speelronden
vangen om 19:45 uur aan. BVM kent
geen ledenstop en zal graag nieuwe

De Ronde Venen - De kop is er af,
de meeste teams hebben twee wedstrijden gespeeld. Opvallend is dat
de kampioen van 2009-2010, De
Paddestoel 2, direct de leiding heeft
genomen.
De “senioren” Joop Luthart en Dorus van der Meer (zie foto) drukte
een positieve stempel op de resultaten van deze week. Joop Luthart
maakte procentueel de hoogste serie van de week met 21 caramboles
= 33,87%. Dorus van der Meer was
deze week de man met de kortste
partij. In 15 beurten en een moyenne van 7,333 gaf hij zijn tegenstander het nakijken.
De Merel/Heerenlux 1 verloor op
het nippertje met 4-5 van De Merel/
Heerenlux 3.
John Vrielink kreeg met een serie van 46 caramboles Jan van der
Meer op de kniëen.
De Merel/Heerenlux 2 zorgde met
9-0 dat De Merel/Heerenlux 4 nog
puntloos bleef.
Dorus van der Meer was de grote
man van zijn team tegen een sterk
spelende Jeroen Vis.
Cens 1 was met 7-2 de clubgenoten
van Cens 2 duidelijk de baas. Joop
Luthart gaf met winst in 21 beurten biljartles aan Zweder van Dalen.
Edwin de Jong redde de eer voor
Cens 2.
Late uurtjes:
De “biljartkanonnen” van Springbok 1 trokken met 5-4 net aan het
langste eind tegen Springbok 2. De
meeste partijen duurden lang, dus
het werd een latertje in De Hoef.
De Paddestoel 3 had met 5-4 duide-

lijk moeite met de nieuwkomer APK
Mijdrecht 3.
De spelers van beide partijen gaven elkaar veel kansen door de vele beurten.
De Kuiper/van Wijk zag De Kromme Mijdrecht 1 met lede ogen en
de winst van 4-5 vertrekken. Vooral
voor Hero Janzing waren de druiven
zuur. In een spannend slot moest hij
zijn meerdere in Gerrit Schuurman
erkennen.
Stieva Aalsmeer was in een sterke
wedstrijd de mindere met 2-7 van
De Kromme Mijdrecht 2. Ton Bocxe
trof een prima spelende Erik de Vries
en verloor in 18 beurten.
Derk Bunders was in 21 beurten
veel te sterk voor Adrie van Yperen.
APK Mijdrecht 1 won verdiend met
7-2 van APK Mijdrecht 2. Hendrik
Versluis won in slechts 21 beurten
van René Hoogeboom en zorgde
voor de enige punten van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor
nipt met 4-5 van De Schans. Alle
partijen waren spannend en vergden veel beurten.
DIO 1 won overtuigend met 7-2 van
clubgenoot DIO 2. Bart Hoffmans
zorgde voor de enige punten van
zijn team door Koos Zwerver te verslaan.
Kampioen 2009-2010:
De Paddestoel 1 trof het met 0-9
niet tegen kampioen De Paddestoel
2. Robert Daalhuizen had maar 16
beurten nodig voor winst op Joel
Knightley. Jim van Zwieten en Hans
Bras speelden een spannende partij. Na 25 beurten en 1 carambool
verschil was Jim van Zwieten de gelukkigste.

Na de rustpauze veranderde er niet
veel aan het spelbeeld. Argon was
de club die voetbalde en op zoek
ging naar de gelijkmaker. Gemert
was van plan om de 1-0 voorsprong
uit te voetballen. In de 67e minuut
was het Argon die de eerste goede
kans van de tweede helft kreeg. Patrick Lokken gaf de bal vanaf rechts
voor op Brayton Biekman die met
een knap hakje bijna Gemert doelman Sven van Ommeren verraste.
Twee minuten later kreeg Gemert
een mogelijkheid om de score uit
te breiden, maar Kevin Rijnvis voorkwam dit met een knappe redding.

Gymnastiekvereniging
Veenland weer van start
De Ronde Venen - Vanaf afgelopen maandag is gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis weer van
start. Op maandag zijn dit de jongens vanaf 6 jaar. 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.

Biljarter Dorus van der Meer
al vroeg in grote vorm

leden verwelkomen. U bent van harte welkom op de aangegeven tijden.
Ook kunt u zich melden bij de secretaris: tel 0297-281787.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Geen verrassingen in
vinkenselectie
Vinkeveen - Het eerste achttal van
korfbalvereniging De Vinken zal de
komende veldcompetitie met een
vertrouwd basisachttal de strijd
aangaan.
Het dameskwartet bestaat de komende maanden uit: Silvia van Dulken, Helene Kroon, Joyce Kroon en
Mariska Meulstee. Aan de herenkant zijn Kelvin Hoogenboom, Peter Koeleman, Peter Kooijman en
Ruud Oussoren de bekende gezichten. Voormalig aanvoerster Charita
Hazeleger heeft vanwege een langere vakantie gedurende het begin
van de competitie haar plaats afgestaan. Nestor Peter Kooijman neemt
de band voorlopig over.
Oefenperiode
De nieuwe trainer-coach, Fred
Straatman, zag zijn team in de oefenwedstrijden met wisselend succes opereren. Op 19 augustus was
het door de vele wisselingen in de
opstelling in Vianen tegen Viko nog
volop wennen en aftasten. In deze
als selectiewedstrijd gebruikte oefenmatch trok Viko met 13-11 aan
het langste eind.
Ook het oefentoernooi bij KIOS
in Nieuw Vennep op 21 augustus,
stond nog in het teken van de uiteindelijke selectie. Na twee winstpartijen en een verloren wedstrijd
was het voor de nieuwe trainer duidelijk met welke acht hij verder wilde. In overleg met de selectiecommissie van De Vinken zijn de eerder
genoemde acht basisspelers aangewezen om de klus te klaren.

lene Kroon en Mariska Meulstee. In
de verdediging beginnen Silvia van
Dulken, Joyce Kroon, Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren.
De aansporing van trainer-coach
Straatman om vooral met snel spel
de tegenstander in te pakken werd
in het begin prima opgevolgd.
De Vinken schoot zich in tien minuten naar een comfortabele 4-0 voorsprong. Daarna viel de Vinkenmachine vreemd genoeg helemaal stil.
KZ kwam terug en ging erop en erover. Direct na rust was het 4-8 voor
de bezoekers en pas na een half uur
ging de thuisploeg weer meescoren.
Uiteindelijk werd het in de stromende regen 8-12.
Afgelopen zaterdag was er nipte
winst tegen een reserveteam van
het Maarssense OVVO. Een mix van
Vinken 1 en 2 kwam in een gelijkopgaande strijd tot een kleine 10-9
overwinning.
In de laatste voorbereidingsweek
staan nog enkele speciale opdrachten op het oefenprogramma. Het
blijkt dat beide vakken in een kleinere ruimte beter en sneller combineren, dan wanneer het hele speelvak in gebruik is. Daar waar de bal
snel heen en weer gaat moeten de
spelers in gepaste rust de juiste posities kiezen.

Op snelheid
Vervolgens was het aan dit team om
tegen het door Arno van der Vliet
gecoachte Koog Zaandijk 3 de echte voorbereiding op de competitie
vorm te geven.

Hierbij moet De Vinken werken aan
overzichtelijk en duidelijk aanvalsspel, waar doelloos gerommel niet
past. Maar ook alerte concentratie
is een aandachtspunt, waarbij gemakzucht of nonchalance niet thuis
horen in het Vinkeveense spel, zodat juist pittig en aantrekkelijk korfbalspel de juiste resultaten oplevert.

Met een ‘ervaren’ vak en een ‘jong’
vak werd de strijd tegen de Kogers
voortvarend gestart.
In de aanval staan Peter Koeleman
en Peter Kooijman, samen met He-

Komende zaterdag 4 september is
de eerste competitiewedstrijd. De
Vinken speelt thuis op sportpark
De Molmhoek tegen Fiks uit Oegstgeest. Aanvang 15.30 uur.
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Korfbalkamp van Atlantis
een groot succes
Mijdrecht - Korfbalvereniging Atlantis is deze zomer van 7 tot 14 augustus op kamp geweest. De zaterdag van vertrek verzamelden 34
kinderen en 13 leiding rond 12 uur
op het Atlantis terrein. De vrachtwagen van Van Vliet Groep was op
dat moment al aanwezig en kon
meteen volledig volgeladen worden. Een half uur later kon deze vertrekken richting kampeerboerderij “De Boomstronk” in Otterlo. De
kinderen moesten op dat moment
nog even puzzelen voordat ze wisten in welke auto ze mochten stappen. Toen iedereen de auto gevonden had werd er, onder toezicht van
alle treurende ouders en luid getoeter, vertrokken richting Otterlo. Daar
aangekomen alles weer uitgeladen,

ouders die hebben gereden uitgezwaaid en vervolgens de slaapzalen en het kamphuis ingericht. Hierna werd er een lastige speurtocht
gelopen door het bos waar we die
week alle spellen zouden spelen,
vervolgt door leuke kennismakingsspellen zodat iedereen die week alle andere kampdeelnemers goed bij
naam kende. Na de heerlijk klaargemaakte avondmaaltijd stond het
eerste avondspel al voor de deur. In
het bos werd het schepenspel gespeeld. Toen iedereen rond middernacht klaar was met het spel werd
er nog even wat gedronken in het
kamphuis en daarna was het voor
alle deelnemers tijd om te wassen,
happen en plat te gaan.
Ondanks dat we de hele week geen

35 graden gehad hebben, hebben
we iedere dag toch alle spellen kunnen spelen. De kampleiding had
voor iedere dag een ochtend, middag en avond activiteit op het programma staan, waar iedereen vol
inzet aan mee heeft kunnen doen.
Zo werd er overdag een kampdoop
gedaan, waar iedere deelnemer gedoopt word door de leiding en die
week bij het kamp hoort. Verder
werd er onder andere gefietst, levend stratego gespeeld in het bos,
een vossenjacht gehouden in het
dorp en een themadag gehouden.
Het thema van dit jaar was “De verzonken stad Atlantis”. Tijdens deze
themadag moesten de kinderen Atlantis proberen te redden van vernietiging van de stad door de vulkaan-

Slagerij Eijk en Veld sponsor
Biljartvereniging Springbok

TVM Clubkampioenen
junioren zijn bekend!
Mijdrecht - Op zaterdag 21 augustus was de start van de TVM Clubkampioenschappen enkel voor de
junioren. Voor de jaarlijkse clubkampioenschappen waren bijna 100
aanmeldingen! Er werd gespeeld in
16 verschillende categorieën, waarbij er binnen de leeftijdsgroepen on-

derscheid werd gemaakt in speelsterkte of grootte van het veld. Alle kinderen speelden op deze manier op hun eigen niveau wedstrijden. Ondanks de vele regen konden
vrijwel alle partijen gewoon worden
gespeeld, soms met een kleine onderbreking.

De spannende finales op zondag
29 augustus vormden een geslaagd
slot van een fantastische week.
De winnaars van 2010:
JE t/m 8, mini
1. Lars van der Sluijs,
2. Olivier Burgers

uitbarsting. Door de hele dag allemaal aanwijzingen op te volgen en
spellen te spelen kon er een kristal
in elkaar gezet worden die de stad
Atlantis kon redden. Na wat kleine
tegenslagen lukte het de deelnemers om de stad te redden. De dag
werd afgesloten met het zingen van
liederen bij het kampvuur.
’s Avonds werden er verschillende bosspelen gedaan. Topspellen
hierin waren natuurlijk het douanespel en het monnikenspel. Waarin de kinderen zelf moesten proberen om goederen door het bos heen
te krijgen zonder gepakt te worden
door douaniers of slechte monniken. En natuurlijk werd er, waar iedereen al de hele week naar uitkijkt,
een dropping gehouden. Onder begeleiding van leiding ergens op een
vreemde plaats afgezet worden en
maar zien hoe je weer terug komt
bij de boerderij. Naast al deze leuke activiteiten werden er natuurlijk
ook nog grappen uitgehaald de hele
week door. Leiding die probeert om
deelnemers dingen te laten doen,
die de deelnemers zelf eigenlijk niet
willen, maar dat merken ze dan pas
achteraf. Deelnemers die de leiding
proberen te pesten door nagels te
lakken of kleding van de leiding aan
een grote slinger door de eetzaal
heen te hangen. Maar ook deelnemers die elkaar dwars zitten om extra punten te verzamelen door bijvoorbeeld alle schoenveters in te leveren. Dit alles bij elkaar heeft het
voor iedereen weer tot een geweldig leuke week gemaakt.
De kampleiding wil iedereen bedanken voor de gezellige week en
zij hopen jullie volgend jaar allemaal
weer terug te zien tijdens de kampweek van 16 tot 23 juli. Ook willen zij
Van Vliet Groep bedanken voor het
beschikbaar stellen van de vrachtwagen, want zonder vrachtwagen
zouden ze nooit al hun spullen naar
de kamplocatie hebben kunnen vervoeren.
De Hoef - De Hoef heeft voor haar
nieuwe biljartvereniging, Springbok
1 en 2, een sponsor gevonden in
Slager Eijk en Veld uit De Kwakel.
Deze twee teams spelen sinds kort
in hun nieuwe outfit (zie foto) , in de
competitie van Biljartfederatie De
Ronde Venen.
Voor team 1 spelen de bekende namen als:
Kees de Bruin - John v Dam – Hans
v Eijk – Peter Stam – Willem Holla –
Peter Mayenburg – Henk Spring in ’t
Veld en Hen Kandelaar.
Voor Team 2 komen uit: Jan v Veen
– Nico de Boer - Piet Slingerland –
Frans Rekelhof – Herman Sassen
Cees Hemmer – Gert Hoogendoorn
en Bart v Ginkel.
Op donderdag 2 september gaat
ook voor de hele club de interne
competitie weer van start.
Op 11 september gaan de kaarters
weer aan tafel in de Springbok.
De kaartavonden zijn voor de komende tijd op de zaterdagen 11
september 9 oktober,13 november
en 11 december 2010 In 2011 op 8
januari, 12 februari, 12 maart en de
afsluiting is op zaterdag 9 april, alle
avonden starten om 20.30 uur in De
Springbok te De Hoef.
ME t/m 8, mini
Bente van Vliet, 2. Sophie Kooijman
JE t/m 10, driekwart
Luc Voorend, 2. Stijn Bouwmeester
ME t/m 10, driekwart
Jente Bult, 2. Merel Aufenacker
JE t/m 10
1. Merlijn Whitton,
2. Sander van der Sluijs
ME t/m 10
Julia Govers, 2. Sophie Berger
JE t/m 12, 8/9
Pascal Schroen, 2. Merlijn Whitton
ME t/m 12, 8/9
Lisa Post, 2. Lisanne Helmer
JE t/m 12, 7
Quinten Limburg,
2. Martijn Kooijman
JE t/m 14, 8/9
Rik Visser, 2. Thijs Visser
JE t/m 14, 7
Luuk Schroen, 2. Hugo Straver
ME t/m 14, 7
Demi Coenraads, 2. Ismay Verbeek
JE t/m 17, 8/9
Casper Helmer, 2. Daniël Govers
ME t/m 17, 8/9
1. Lisa Post, 2. Tessa Teeri
JE t/m 17, 7
Luuk Schroen, Jordi Hammer
ME t/m 17, 7
Sita Coenraads, 2. Julia Voorbij

Het team van TTC De Merel (v.l.n.r. Harry Koperberg, Anton van Senten, Co
van der Laan, Eduard Kroon, Kees Smit, Herman Versteeg en René van Bemmelen)

Mooi resultaat voor De
Merel bij NK Toerfietsen
De Ronde Venen - Zaterdag 21 augustus stond voor de elfde keer het
Nederlands Kampioenschap Toerfietsen op het programma. Als locatie had de NTFU, de organisatie
van Nederlandse fietsverenigingen,
de Drentse wegen uitgekozen, met
start en finish in Assen. Onwetende
over de route en de afstand gingen
de 62 deelnemende teams van start
voor twee rondjes door Drente.
Ook TTC De Merel uit Vinkeveen
was vertegenwoordigd bij dit NK
Toerfietsen. Daarbij gaat het niet om
de snelste tijd, maar om het zo dicht
mogelijk benaderen van de vooraf
opgegeven tijd en snelheid. Hulpmiddelen als horloges, hartslagmeters, fietsklokjes etc. zijn hierbij verboden. Het Merel-team, gesponsord
door HP Staal uit Wilnis, ging in de

eerste ronde te snel van start en liep
bij de tussencontrole een straftijd
op van 3 min. en 39 sec. Een lekke band in het tweede deel noopte
tot een inhaalrace, waarin het team
van captain Co van der Laan uitstekend slaagde.
Na de stop in Assen was het de
opstekende sterke wind die menig team parten speelde. De beste prestatie leverde De Merel in het
laatste traject. Met slechts 36 strafseconden werd in dat gedeelte de
derde plaats behaald.
Overall ging de kampioenstitel naar
het team van HRTC DOK uit Den
Helder.
TTC De Merel eindigde op een verdienstelijke 29ste plaats en was
daarmee het beste team van het
Utrechtse plas- en weidegebied.

Peuter in beweging
Mijdrecht - Ook dit najaar zijn we
weer van de partij bij Sport en Bodycentrum Fit-INN met de Peuter in
Beweging les.
De les is op Maandagochtend van
10.00 uur tot 11.00 uur.
Aangezien er een aantal Peuters 4
Jaar geworden zijn is er weer plaats
voor nieuwe Peuters in de groep.
Het is elke keer weer feest in de
zaal als de muziek start en we beginnen.
Er wordt gedanst,gezongen en gerent en gesprongen.
Ook klimmen we op van alles en nog
wat en is er allen tijd voor individuele aandacht voor Ouder en Kind.

Prachtig om te zien hoe iedereen elke week weer geniet van het uurtje pret met elkaar,want natuurlijk
doen we ook gezellige groepsliedjes en dansjes.
Nieuwsgierig geworden???
Instromen kan altijd en kost echt
geen moeite,je moet gewoon komen.
De kosten bedragen 5 euro per les.
Wilt u meer weten dan kunt u altijd bellen met Marjolein,telefoonnummer
0645-771807 of met de Sport en Bodycentrum Fit-Inn,gelegen aan de
Rendementsweg 10a in Mijdrecht,
telefoonnummer 287328.

Deze week gaan de clubkampioenschappen voor de senioren van
start. Van 31 augustus tot en met 12
september spelen de TVM leden om
de titel. Kijk voor meer informatie op
www.tvm-mijdrecht.nl.

St. Spel en Sport 55 Plus
De Ronde Venen - Zeker als 50
plusser is het belangrijk om aan de
conditie te werken. Met name als
men een zittend beroep heeft en
nog tot misschien wel 67 jaar moet
doorwerken.
Goede voornemens hebben we
meestal bij het begin van het nieuwe jaar: minder roken, meer sporten, afvallen...Maar al gauw neemt
de drukke agenda ons weer in beslag en zijn we al die plannetjes vergeten. Toch blijft er iets knagen: ik
wilde eigenlijk....... In de zomer ge-

nieten we van het mooie weer. Als
we even kunnen, gaan we naar buiten om lekker te fietsen of wandelen. Rennen langs het strand, achter een bal, hond of (klein)kind aan.
Totdat we hijgend moeten opgeven:
onze conditie is toch niet meer zo
goed als we dachten. En als we de
vakantiefoto’s bekijken, schrikken
we van onszelf: ben ik zo veel aangekomen?
Daarom is september een goed moment om te starten met een serieuze aanpak van de conditie. Niet in

je eentje, maar in een groep. Dat
stimuleert om door te zetten, en je
hebt ook nog plezier met elkaar.
Samen aan de slag, een sportieve
uitdaging! Vorig seizoen heeft Spel
en Sport 55 Plus al met succes zijn
deuren geopend voor de 50 plusser,
die graag op een plezierige manier
zijn of haar conditie op peil wil houden.
Om lekker fit de winter in te gaan,
voorbereid voor wintersport hier
op het ijs of ergens anders in de
sneeuw. Om vroegtijdig de voorjaarsmoeheid te lijf te gaan of om

tegen de zomer een stevig partijtje te kunnen trappen. Aangezien er
meer belangstelling is dan er plaats
was, wordt er dit seizoen nog een
groep opgestart. Dat gaat plaatsvinden vanaf dinsdag 7 september
a.s. in de gymzaal van het Veenlandencollege te Mijdrecht van 19.3020.30 uur.
Enthousiast geworden vrouwen
en mannen die tegen de vijftig lopen of er al dik overheen zijn, zijn in
de maand september welkom voor
een gratis proefles. Spel en Sport 55
plus is bereikbaar op telefoonnr 06
21918353.

Judo voor voetbal
pupillen van Argon
Mijdrecht - De jeugd teams van
Argon E1 en E2 hebben het nieuwe seizoen goed afgetrapt. Trainer
Rens Elbertsen liet de beide teams
in plaats van de normale voetbaltraining, met elkaar judoën. Goed
voor de teamspirit en het zelfvertrouwen van de jongens.
Na de traditionele groet, leerde judotrainer André Blaauw de spelers
de basistechnieken. Met veel plezier

en enthousiasme werden ook enkele houtgrepen/schouderworpen
met bijbehorende valtechnieken geoefend. Dit belooft wat voor de tegenstanders van Argon het komende seizoen!
Er zijn inmiddels al enkele oefenwedstrijden gespeeld. De start van
de competitie is op zaterdag 11 september. Beide teams veel succes!
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Uniek sportief initiatief in de strijd tegen hersenkanker

Per step de Alpe d’Huez op

Uithoorn Afgelopen zaterdag 28 augustus leverde
Veronique de Ruiter een
geweldige prestatie. Zij
bedwong samen met nog
114 deelnemers de van de
Tour de France zo bekende
‘Alpe d’Huez’, per step!...
Overigens wel een van
een bijzondere constructie zoals uit de afbeeldingen bij dit artikel blijkt. Veronique, inwoonster van
Uithoorn en woonachtig
op het Zijdelveld, nam
deel aan deze actie ‘Steppen tegen Kanker’. Dit om
meer aandacht te krijgen
en via sponsoring geld in
te zamelen voor de bestrijding van hersenkanker,
doorgaans ook wel hersentumoren genoemd.
Hersentumoren zijn de
grootste
‘kankerkillers’
onder kleine kinderen en
jonge volwassenen. Maar
ook ouderen kunnen er
mee te maken krijgen. In
ons land sterven er per
jaar ongeveer 1.500 mensen per jaar aan hersenkanker. Dat zijn meer dan
vier mensen per dag! De
genezingskans is nagenoeg nul procent. De
gemiddelde
levensverwachting na diagnose is
15 maanden.
Schok
Nog vóórdat Veronique
(41) kennis nam van de
actie ‘Steppen voor kanker’ de Alpe d’Huez op,
kreeg zij afgelopen jaar
in familiekring met deze
vorm van kanker te maken. Haar vader Gerrit (67)
kreeg na bezoek aan de
huisarts en het ziekenhuis
toen te ho-

ren dat
hij een hersentumor had. “Een schok dat
eigenlijk niet goed te verwerken valt,” laat Veronique weten. “In mijn hoofd
doolt het beeld voortdurend rond van mijn vader
die op dit moment aan
het vechten is tegen deze
rotziekte. Een supersportieve en fitte man, 67 jaar
pas. Mijn timmerman,
mijn boekbinder, mijn oppas, mijn voorbeeld: mijn
vader… “Begin juli kwam
ik Marieke Villanie tegen op de braderie in de
Meerwijk die mij de folder
‘Steppen tegen kanker’ liet
zien. De folder ging over
het onderzoek en behandeling van hersentumoren. Zij was voor dit doel
geld aan het inzamelen
en bleek zelf ook aan de
actie deel te nemen. In
plaats van haar geld te
geven besloot ik zelf ook
mee te gaan doen en voor
sponsorgeld te zorgen.
Het idee alleen al sprak
mij enorm aan. Ook al om
mijn emoties een plaats
te geven. Ik heb toen Nico
Faaij gebeld, hij is de initiator van de actie om steppend de Alpe d’Huez op
te gaan. Hij vertelde dat
ik 1.500 euro sponsorgeld
moest ophalen om mee
te kunnen doen. (afgelopen weken had Veronique persoonlijk al bijna
1.900 euro aan sponsorgeld verzameld. Red). Iets
dat voor elke deelnemer
aan de actie van toepassing was. Verder zou het
fijn zijn om daarnaast
nog meer sponsorgeld
in het laatje te brengen.
Dat was dus zes weken

voor dato! Ik
moest dus nog
wel wat trainen. Gelukkig doe ik drie keer per
week aan hardlopen en
lange afstand lopen, dus
conditie is er wel. En mijn
echtgenoot Donne is fysiotherapeut (bij Motion
Fysiotherapie), hij houdt
mijn spieren op orde. Dat
is wel een meevaller.Met
dat doel voor ogen ben
ik al zes weken in training
geweest, want ik realiseerde mij wel dat het een
zware opgaaf zou zijn de
1.850 meter hoge Alpe
d’Huez op die manier op
te rijden. Maar ik heb het
steppend gehaald!”
Deelname aan deze actie
is Veronique’s manier om
met zaken in het reine te
komen alsook dealen met
de privé situatie en het
verbeteren van het onderzoek en de zorg bij kanker in het algemeen en
hersentumoren in het bijzonder. De step waarmee
zij naar boven is gegaan
is een echte ‘Kickbike’ en
die hadden zij met haar
echtgenoot al een keer
gekocht, vooral voor de
kinderen.
Vorige week donderdag
reisden zij beiden af naar
Bourg d’Oissans aan de
voet van de Alpe d’Huez.
Afgelopen zaterdag vertrok Veronique met de
andere deelnemers vanaf
het startpunt om de 13,5
kilometer lange route
naar de top gaan steppen. Desgevraagd schetst
zij haar ervaringen van
die tocht.

Emotionele tocht
“Daar stonden we dan om
7.15 uur met 115 deelnemers. Iedere deelnemer
had minimaal 1500 euro
opgehaald aan sponsorgeld. Veel geld, maar dat
is tevens symbolisch want
het is ook het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt.
Door te steppen geef je
dus 1 euro per hersentumorpatiënt. Het was koud,
het regende en we waren
zenuwachtig. Iedereen
had zich goed voorbereid
en veel getraind. Maar als
je daar dan staat is die
berg wel erg hoog en de
bochten stijl. We zouden
in de aankomende uren
1 kilometer moeten stijgen
met de step en 22 bochten bevechten. Sommige
van ons doen dat in 2 uur
en sommige doen er veel
langer over: 3,5 uur. Dat
hindert niet. Het gaat om
het bereiken van de top
en het bereiken van een
goed doel. Het was een
bijzonder gezicht: al die
oranje shirts en die steppen op de Franse berg.
Veel automobilisten stopten om foto’s te maken.
Vanuit Nederland waren
er een ambulance team,
fysiotherapeuten en fietsenmakers die ons tijdens
de tocht bij konden staan.
Al snel bleek dat de eerste
bochten het steilst waren
en dat een aantal van ons
daar hun kuiten op verzuurden. Spoedig bleek er
wel een echte kopploeg te

ontstaan
met
een aantal
wedstrijdrenners dat binnen
een uur binnen wilden
zijn. Maar de meesten
van ons deden het om
andere redenen. Samen
naar het uitzicht staren
onder het hijgen en blij
zijn dat je leeft, dat je
mee mag genieten. Niet
wetende wat er komen
gaat. Dat maakte het een
hele emotionele tocht. Je
stept met iemand mee,
maakt een praatje en ziet
tegelijk ongelooflijk af. Na
bocht 14 (het telde af van
22 naar 1) brak de zon
door en was je letterlijk
over de helft. Veel steppers hadden het steppen
inmiddels
afgewisseld
met lopen omdat het te
zwaar bleek om alleen
maar te steppen. Langs
de kant stonden veel supporters, veel familie; ‘hup
pappa’ riep een aantal
kinderen. Sommige supporters stonden huilend
langs de kant. Er waren
ook steppers die het ter
nagedachtenis van hun
partner of kind deden.”
Waanzinnig bedrag
“De jongste deelnemer
was 14 jaar en de oudste 55. Iedereen heeft het
uiteindelijk gehaald. Sommigen hebben er 5 uur
over gedaan. De snelste
tijd was 1.19 (een topsport
stepper). Zelf was ik net
binnen de 2 uur
binnen
(snel-

ste
vrouw hoorde ik later).
Maar het ging niet om de
prestaties. Hier werd iets
heel anders bereikt: geborgenheid, vertrouwen
in je lijf, je kan sommige
zaken misschien overwinnen: hoop. En er werd
geld opgehaald. Een
aantal steppers kwam
huilend binnen en zelf
kon ik ook alleen maar
aan mijn vader denken.
Onder de steppers waren
vier deelnemers die zelf
tumoren hadden; zij hebben het ook allemaal gehaald! Uiteindelijk is er in
totaal meer dan 420.000
euro (!) bij elkaar gestept.
Veel meer dan men had
gehoopt. Een waanzinnig
goed bedrag. En de toon
is gezet: volgend jaar
gaan we voor 1 miljoen! Er
waren nu voorzichtig wat
bedrijven geweest die gesponsord hebben, maar
dat mogen er volgend
jaar meer worden. In Uithoorn heeft Kringloopcentrum Ceres bijvoorbeeld er
voor gezorgd dat ik naar
boven kon komen. Ook al
omdat mijn vader toevallig een heel goede band
met dit Kringloopcentrum
heeft. Niettemin mijn hartelijke dank, die eveneens
uitgaat naar alle sponsors
die dit mede mogelijk
hebben gemaakt. Het is
zo belangrijk dat er meer
onderzoek gedaan

wordt
naar
deze
vreselijke
ziekte.
Met
een
medaille om
mijn nek mocht
ik naar huis: sponsors
nogmaals bedankt! Het is
voor een heel goed doel
geweest en het geld gaat
goed besteed worden,
dat kan ik u verzekeren!”
Aldus Veronique.
Doel
Sponsorgeld vloeit regelrecht naar de stichting
Stophersentumoren (zie
www.steppentegenkanker.nl). Het voorgenomen
doel – dat nu bijna bereikt is - is het adopteren
van een hersentumor onderzoek ter grootte van
450.000 euro, waaronder
het zogenaamde Dendritic cell-based immunotherapy of Glioblastoma.
Een vorm van therapie die
in Nederland voor veel
soorten kanker wordt toegepast, maar vreemd genoeg niet voor hersenkanker. Voor deze therapie
moeten Nederlandse patiënten daarvoor hun heil
zoeken in het buitenland.
De stichting wil daarom
deze immunotherapie op
wetenschappelijke wijze
in Nederland introduceren; dit met als uiteindelijke doel breinbrekend onderzoek op te starten en
daaruit voortvloeiend een
echt genezingspercentage te kunnen realiseren
bij hersenkanker.

