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Kunst op
Fortenfestival 

59,95/69,95/79,95/89,95/99,95

€49,95 €10,-
1E JEANS VOOR 2E JEANS VOOR 

25% KORTING!

G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB
VERO MODA/PURE&WHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER

DONDERDAG 28 T/M  ZONDAG 31 AUGUSTUS

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Winkelcentrum
Amstelplein

Tot 9 september a.s.

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

(met of zonder zout)
250 gram

van € 4.25 VOOR € 2.95

voor het officiële
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Regio - ‘De Nostalgie’, dagopvang 
voor mensen met dementie en een-
zame ouderen, gevestigd aan de 
Mijdrechtse Zuwe, viel afgelopen 
week met haar neus in de boter. 
Door de firma Van Raam uit Vars-
seveld, ontwikkelaar en producent 
van veel typen aangepaste fietsen, 
kregen het bestuur en de cliënten 
donderdagmiddag 21 augustus een 
schitterende elektrische duofiets 
van het type Fun2Go overhandigd 
ter waarde van zo’n 7.000 euro.

Hoe kwam De Nostalgie aan dit 
prachtige vervoermiddel? “Een 
vriendin van mij had ons zonder 
dat we dat wisten opgegeven voor 
het programma ‘Max Maakt Moge-
lijk’ van omroep Max. Daarbij had zij 
gevraagd of men De Nostalgie wil-
de sponsoren voor de aanschaf van 
een duofiets. Dat vond men bij Max 
wel een goed idee. Dus werden wij 
tot onze verrassing een keer gebeld 
met de vraag of ze bij ons eens een 
kijkje konden nemen. Ze waren su-

per enthousiast, maar ons werd 
meegedeeld dat we niet de enige 
waren. Er waren nog vijf andere ver-
zorgingshuizen in beeld en wij de 
enige dagopvang”, vertelt Irma Me-
ijer, die samen met Debby van Bok-
sel en vrijwilligers met succes De 
Nostalgie op de rit houdt. “Om in 
aanmerking te komen voor de duo-
fiets moesten we drie ronden spelen 
zien door te komen”. 

(Vervolg elders in de krant)

Elektrische duofiets voor 
De Nostalgie

Regio - Aan de Mennonietenbuurt 
29 is Urifoon gevestigd, een klein-
schalig maar actief familiebedrijf dat 
bijzondere paramedische producten 
ontwikkelt en levert. 
Sinds 1954 heeft men zich gespe-
cialiseerd in de hulp voor kinderen 
(en ouderen) met plasproblemen 
door trainingen met behulp van een 

plaswekker. Deze plaswekkers zijn 
te koop en te huur. Ze zijn verkrijg-
baar voor ‘s nachts en overdag. De 
producten worden in eigen beheer 
ontwikkeld en onder eigen regie 
vervaardigd teneinde een uitzonder-
lijk kwaliteit te waarborgen. Hoog in 
het vaandel staat voor Urifoon ook 
de persoonlijke en deskundige be-

Bed- en broekplassen een 
vervelende handicap
Urifoon biedt hulp door o.a. 
trainingen met een plaswekker

geleiding van klanten bij het oplos-
sen van hun plasproblemen. Behal-
ve bedplassen worden ook oplos-
singen aangedragen bij broekplas-
sen. Bij ouderen komt vooral urine-
verlies overdag voor en dat is heel 
vervelend. Plasproblemen bevinden 
zich in de taboesfeer. Men wil er ei-
genlijk niet over praten en al hele-
maal niet aan denken dat het on-
gemak zichtbaar is of gepaard gaat 
met het verspreiden van onfrisse 
geurtjes. Urifoon biedt er oplossin-
gen voor aan. Kinderen worden ge-
holpen versneld zindelijk te wor-
den, bij ouderen wordt het onge-
mak in de kiem gesmoord en/of be-
perkt door het gebruik van de plas-
wekker, een plashorloge en/of spe-
ciaal absorberend ondergoed, zoals 
dat van het merk UnderWunder. Uri-
foon heeft een samenwerkingsver-
band met o.a het AMC en vele zorg-
verzekeraars.

Nog te weinig bekend
“Weet dat ongeveer 150.000 kinde-
ren vanaf 6 tot 12 jaar(!) nog in bed 
plassen, dat is 1 op de 10. Tevens is 
een groot aantal kinderen overdag 
nog niet zindelijk als ze naar school 
gaan en ‘plasongelukjes’ hebben. 
Kinderen zitten daardoor minder 
lekker in hun vel en het is niet be-
vorderlijk voor hun zelfvertrouwen 
en verdere ontwikkeling”, vertelt di-
recteur/eigenaar Martin Kip. 

(Vervolg elders in de krant)

Corry en Tinus Smit 
50 jaar getrouwd!

Regio – Afgelopen maandag 25 au-
gustus was het exact 50 jaar gele-
den dat Corry en Tinus in het hu-
welijksbootje stapten. Nu, een halve 
eeuw later, is gebleken dat dit niet 
zomaar een bootje geweest is maar 
een onzinkbaar schip. Corry is ge-
boren in De Kwakel en Tinus in Nes 
a/d Amstel, alwaar het bruidspaar 
ruim 40 jaar heeft gewoond langs de 
Amstel. Inmiddels wonen zij al weer 
8 jaar in een mooi appartement in 
de Karel van Manderhof (121) te 
Uithoorn waar zij nog volop actief 
zijn met vrijwilligerswerk. Het druk-
ke sociale leven dat zij samen heb-
ben houdt het gouden bruidspaar 
jong waardoor zij nog midden in het 
leven staan. Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn heeft het paar afgelopen 
week met een bezoekje vereerd om 
hen te feliciteren met dit heugelij-
ke feit. Samen met kinderen, klein-
kinderen, familie Smit, familie Van 
Diemen en vrienden wordt zater-
dagavond gefeest in het Dorpshuis 
De Quakel. Hier zal met het ‘gouden 
paar’ geproost worden op de afge-
lopen jaren maar zeker ook op een 
mooie toekomst met elkaar.

Regio - Een 36-jarige Iranees is af-
gelopen vrijdag 22 augustus rond 
13.00 uur door twee mannen in 
een bedrijfspand aan de Onderne-
mingsweg in Uithoorn geslagen en 
met een mes in de buikstreek be-
werkt. 
Twee verdachten, een 25-jarige man 
uit Huizen en een 46-jarige man uit 
Amstelveen, zijn aangehouden. Het 

slachtoffer is met onbekend letsel 
overgebracht naar het ziekenhuis. 
Het vermoeden bestaat dat er tus-
sen de drie mannen ruzie is ont-
staan over een transactie en ge-
tracht is het slachtoffer door het ge-
weld te intimideren. De politie stelt 
een nader onderzoek in naar de 
toedracht en de achtergrond van dit 
geweldsincident.

Man bewerkt met mes

OFFICIËLE DEALER VOOR SERVICE EN ONDERHOUD

1 JAAR GRATIS 
EERSTE HULP BIJ AUTOPECH 

Actie bij onderhoudsbeurt. Vraag naar de voorwaarden.

VAN KOUWEN
Mijdrecht, Communicatieweg 26

Hoofddorp, Robijnlaan 2b 
www.vankouwen.nl



Regio - Maandag 1 september 
gaat het nieuwe schilder- en te-
kenseizoen bij Atelier De Kromme 
Mijdrecht (AKM) weer van start. 

Er is een gevarieerd cursuspakket 
samengesteld voor zowel jeugd als 
volwassenen en inschrijven voor de 
cursussen is nog mogelijk. Er zijn 
nog enkele plaatsen open op de 
dinsdag-, woensdag-, en vrijdag-
avond. Het komend seizoen biedt het 
AKM weer een uitgebreid cursus-
programma aan. Op vrijwel elk dag-

deel kun je bij ons komen tekenen 
of schilderen. Op woensdag- en vrij-
dagmiddag zijn er cursussen voor de 
jeugd en op bijna alle andere dagde-
len voor volwassenen. Het program-
ma is te vinden op www.atelierde-
krommemijdrecht.nl

Woensdag- en vrijdagavond
Op dit moment zijn er nog enkele 
plaatsen vrij op woensdag- en vrij-
dagavond. Elk van de groepen krijgt 
les van een ervaren docent, die haar 
of zijn sporen op het kunstenaars-

vlak heeft verdiend. Op woensdag-
avond geeft Niels Broszat les in het 
leren tekenen van bloemen. Op vrij-
dagavond is Liesbeth Romeijn er 
voor een bijzonder onderwerp: van 
inspiratie tot schilderij.

Modelavond op dinsdag
Op dinsdagavond is er een specia-
le modelavond, waarbij er zes van 
de tien keer getekend of geschilderd 
kan worden naar ongekleed model. 
Tijdens deze avonden is er geen do-
cent, maar de gevorderde leden on-

Atelier De Kromme Mijdrecht

Weggooien kan altijd nog
Regio - Binnen de historische ver-
eniging De Proosdijlanden is een 
aantal vrijwilligers al enkele jaren 
bezig met het verzamelen en veilig 
stellen van historisch materiaal. Het 
materiaal wordt bewaard en of ge-
digitaliseerd zodat dit veilig en ge-
ordend bewaard is in de oudheid-
kamer, bibliotheek of beeldbank. Dit 
alles opdat anderen, die erin geïn-
teresseerd zijn het later nog eens 
kunnen raadplegen. De jaarlijkse 
grote schoonmaak is wellicht enigs-

zins op zijn retour, maar het oprui-
men van zolders daarentegen is nog 
regelmatig aan de orde. Bijvoor-
beeld wanneer er sprake is van een 
verbouwing of na het wegvallen van 
dierbaren. Daarom doen wij een op-
roep om vooral niets weg te gooien, 
wanneer het gaat om historisch ge-
dachtengoed uit De Ronde Venen. 
Dus bent u in een dergelijke situa-
tie, neem dan alstublieft contact met 
hen op als het gaat om : Oude ak-
ten, familiebescheiden, paperassen, 

folders, oude prenten, programma-
boekjes of gedenkboeken, histo-
rische lokale kranten, tijdschriften 
of een vergeeld oud verenigingsar-
chiefje. Of: Maar ook materiaal zo-
als foto’s, ansichtkaarten, dia’s, mis-
schien wel oude films of prenten en 
plattegronden of regionaal interes-
sante voorwerpen of kunststukken. 
Maar ook: een stamboomoverzicht 
van een familiegenealogie, dan wil-
len wij dit graag weten om het ma-
teriaal in bruikleen te mogen ko-

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
27 AUGUSTUS 2014

Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

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

COLOFON

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-

de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, 
L. Becker, (0297) 513111. 

- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014 
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297) 
513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 au-
gustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een recla-

me-zuil. Ontvangen 22 augustus 2014.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Dorpscentrum
- Wilhelminakade en Marktplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van een HWA riool t.b.v. het afkoppelen regenwater en het opnieuw op-
richten van de buitenruimte. Ontvangen 20 augustus 2014.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 

gevelreclame ten behoeve van winkelruimte.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 36 – 66. Verklaring van geen bezwaar aan Huurdersbelangenver-

eniging Fort aan de Drecht voor het organiseren van een Open dag op 30 au-
gustus 2014 van 12.00 tot 17.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de Antiek, Curiosa en Kunstmarkt voor het plaatsen van 12 tij-

delijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Curiosamarkt op 24 
augustus 2014. Bezwaar t/m 1 oktober 2014.

- Vergunning aan Centrum voor Jeugd en Gezin Uithoorn voor het plaatsen van 
20 tijdelijke reclamebroden om kenbaarheid te geven aan de Week van de Op-
voeding in oktober 2014. Bezwaar t/m 1 oktober 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelwij-

zigingen ten behoeve van een winkelruimte. Bezwaar: t/m 1 oktober 2014.
De Kwakel
- Pastoor C. Vassenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen 

van een DL-gasnet en het realiseren van huisaansluitingen. Bezwaar t/m 30 
september 2014.

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 CULTUURCLUSTER DORPSCENTRUM 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum met identifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPCultuur-OW01 met ingang van 29 augustus 2014 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén 
van de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurclus-
ter aan het Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de 
Amstel. 
Inmiddels is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch 
is vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Binnen het ontwerpbestemmings-
plan krijgt de locatie de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen het bestem-
mingsplan zijn binnen deze bestemming op de eerste en tweede bouwlaag soci-
ale-, educatieve en/of culturele activiteiten (zoals een theater, bibliotheek, bios-
coop), detailhandel, horeca en dienstverlening toegestaan. Op de tweede bouw-
laag zijn woningen en aantal hotelkamers toegestaan. Daarnaast is nog een on-
dergrondse parkeergarage toegestaan. 
Omdat de realisatie van het cultuurcluster met woningen en parkeergarage in strijd 
is met het geldende bestemmingsplan moet dit worden aangepast. 
Wijzigingen
Van 27 juni tot en met 10 juli 2014 heeft voorontwerpbestemmingsplan Cultuurclus-
ter dorpscentrum ter inzage gelegen. Daarnaast is het voorontwerpbestemmings-
plan in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan diverse (bestuurlij-
ke) instanties. Naar aanleiding van hiervan is één reactie ontvangen. Deze reactie 
heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn nog een 
aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Hierbij gaat het met name om de resul-
taten van de verschillende onderzoeken die zijn verwerkt in het bestemmingsplan. 
Alle reacties met daarop de beantwoording en de ambtelijke wijzigingen zijn ver-
werkt in een Nota inspraak, vooroverleg en ambtelijke wijzigingen. Deze is als bij-
lage opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum ligt vanaf vrijdag 29 
augustus 2014 tot en met donderdag 9 oktober 2014 ter inzage. Het ontwerpbe-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn en in het informatiecentrum 
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op 
de website van de gemeente.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 augustus 2014

Van 5 tot 15 september 2014 werken 
de provincies Noord-Holland en Zuid-
Holland tegelijkertijd aan de provin-
ciale weg N207. In verband met de 
werkzaamheden is de N207 tussen 
de Getsewoudweg en de N208 afge-
sloten. Het verkeer tussen Amster-
dam (A4) en Hillegom/ Lisse wordt 
omgeleid via de A44/N208. Ook de 

kruising van de N207 met de N205 
wordt aangepakt. In verband met de-
ze werkzaamheden is de N205 tus-
sen de N207 en de Noordelijke Rand-
weg afgesloten. Verkeer van en naar 
Nieuw-Vennep / Schiphol kan hier hin-
der van ondervinden. Meer informatie 
en omleidingskaartjes zijn te vinden 
op de website www.infoN207.nl

Weekend en nachtafsluiting 
N207 en N205 

Regio - De zomervakantie 2014  bij 
De Klimboom Buiten Schoolse Op-
vang (BSO)  Mijdrecht, Vinkeveen 
en Wilnis stond in het teken van “op 
een onbewoond eiland”. De kinde-
ren waanden zich op een echt onbe-
woond eiland. Activiteiten als vlot-
ten bouwen, een eigen droomeiland 
ontwerpen, een survival dag, dans-
jes maken, foto-shoot op een onbe-
woond eiland en vele waterspelen 
hoorden tot de dagelijkse  bezighe-
den. Daarnaast zijn er nog erg leu-
ke uitstapjes gemaakt naar het GVB 
in Amsterdam, de speelweek in Vin-

keveen, het NME centrum in Wilnis, 
Kasteel de Haar  en het boerenmais-
doolhof in Kamerik. Dit alles werd 
nog mooier uitgevoerd door de sa-
menwerking met verschillende be-
drijven uit onze dorpen: Springkus-
sens van Bosch Car Service Peek en 
zwemschool Wetterwille, aankleding 
van de locaties door middel van ver-
schillende palmen van Vinkaplant 
B.V. en ijsjes van Snackbar Tof.  Wij 
hebben dan ook een erg geslaagde 
zomervakantie gehad en hopen er 
met de herfstvakantie weer net zo’n 
feest van te maken. 

Zomer bij De Klimboom

dersteunen de beginnende cursisten 
met tips en aanwijzingen. 

Jeugd
Kinderen van 8-12 jaar die op de ba-
sisschool zitten kunnen lessen vol-
gen op woensdagmiddag. Op vrij-
dagmiddag zijn er lessen voor leer-
lingen van de middelbare school. 
Jeugdleden kunnen altijd instro-
men, los van hun beginniveau. Bij 
het AKM leren kinderen welke cre-
atieve talenten ze hebben en hoe ze 
die verder kunt ontwikkelen. De do-
centen helpen ze daarbij door leuke, 
spannende en uitdagende opdrach-
ten te geven. Er is op dit moment nog 
plaats voor nieuwe jeugdleden.

piëren of te scannen. De Histori-
sche Vereniging De Proosdijlan-
den is per email bereikbaar via in-
fo@proosdijlanden.nl of telefonisch 
via 0297 284521 (Harry Hoefkens). 
Zij maken graag een afspraak met 
u om te overleggen op welke ma-
nier wij het materiaal in ontvangst 
kunnen nemen of bij u af mogen 
komen halen.      Alvast heel har-
telijk dank voor uw reactie in wel-
ke vorm dan ook. Geeft u uw spul-
len liever persoonlijk af, dan kan dit 
ook op maandagavond 1 september 
a.s. vanaf 19.15 uur in de Oudheid-
kamer, Dorpshuis De Boei aan de 
Kerklaan in Vinkeveen.



Van zaterdag 6 tot en met 
zondag 14 september is 
de waterlinie het decor van 
het  Fortenfestival. U kunt 
de gehele week genieten 
van theater, films, beel-
dende kunst en muziek. 
Op een aantal forten en 
buitenlocaties wordt een 
openlucht bioscoop inge-
richt en worden bijzondere 
films  vertoond,  zoals  In-
touchables en Oscarwin-
naar 12 Years a Slave. Op 
13 en 14 september staan 

de activiteiten op veel 
forten vooral  in het teken 
van het Open Monumen-
ten Weekend. Forten die 
normaal niet zijn openge-
steld, kunt u dat weekend 
wel bezoeken. Zoals Fort 
bij Uithoorn, Fort Honswijk 
bij Tull en ’t Waal  of  Fort 
Nieuwersluis. Ook kunt 
u fietsen langs de forten 
Vuren, Asperen en Geofort, 
waar in het weekend ook 
prachtige concerten zijn te 
beluisteren.

Op Fort Nieuwersluis is 
een fototentoonstelling 
te zien van bunkers in de 
linie en komt de geschie-
denis tot leven met foto’s 
van ’s wereld grootste 
‘naspeel’ evenement “The 
War and Peace Show”, 
jaarlijks gehouden in Kent, 
Engeland. De eerste expo-
sitie in Nederland die ge-
heel gewijd is aan groeps-
schuilplaatsen is te zien 
op Fort de Klop in Utrecht. 
Een expositie met uiteenlo-

pende objecten: fotografie, 
landkaarten, modellen en 
creatieve interpretaties.

Naast de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, de 
verdedigingslinie die de 
stad Utrecht tegen de 

vijand moest verdedigen 
is er ook rond Amsterdam 
een verdedigingswerk van 

forten en vestingen: de 
stelling van Amsterdam. 
Ook daar vinden veel 
activiteiten plaats in de 

maand september. Meer 
weten over dit Unesco we-
relderfgoed? Bezoek dan 
eens de tentoonstelling 
in het Historisch Museum 
Haarlemmermeer ‘In Stel-
ling Gebracht’.

Voor alle activiteiten van 
het fortenfestival en ope-
ningstijden van de ten-
toonstellingen zie: 
www.fortenfestival.nl of  
www.forten.nl of  www.stel-
lingvanamsterdam.nl.  
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Kunst op de forten tijdens Fortenfestival

Luisteren naar 
prachtige concerten

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Fort komt tot leven Utrecht herdenkt WO I
In 2014 is het 100 jaar 
geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Om 
dit te herdenken worden 
op diverse locaties in 
de provincie activiteiten 
opgezet die voor een 
breed publiek interessant 
zijn. Zo is tot en met 21 
september in het Utrechts 
Archief  nog te zien wat 
de gevolgen van de Eerste 

Wereldoorlog waren voor 
de inwoners van de stad 
en de provincie Utrecht. 
Op donderdag 4 septem-
ber opent Prinses Beatrix 
het Paviljoen Nederland 
en de Eerste Wereldoorlog 
op het landgoed van Huis 
Doorn. Wilt u meer weten 
over herdenkingsactivitei-
ten: provincie-utrecht.nl/
utrechtherdenktwo1

Op Fort bij Vechten komt 
het Waterliniemuseum. 
De bouw van het museum 
wordt dit najaar afgerond 
en dan start het inrichten 
van de tentoonstellings-
ruimten. In het museum, 
dat in het voorjaar van 
2015 open gaat, krijgen 
bezoekers informatie 
over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en kunnen zij 

de geschiedenis van de 
linie en forten beleven. In 
de patio van het nieuwe 
museumgebouw komt een 
50 meter lange, werkende 
maquette van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Wilt u 
het laatste nieuws over Fort 
bij Vechten en het nieuwe 
museum? Lees meer op: 
www.fortvechten.nl en 
www.fortkomttotleven.nl

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonnement 
op het interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine. 
Geschikt voor tablet en pc.

Ga naar: 
provincieutrechtmagazine.nl 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie Utrecht:
N210 Lopik: groot onderhoud aan de kruispunten met de Euro-
pasingel en de Lopikerweg Oost en aan de rotonde De Copen, 
werkzaamheden 25 augustus - 8 september
N198 Harmelen: groot onderhoud aan rotonde Leidsestraat-
weg/Bedrijfsweg, werkzaamheden 26 - 29 september
N233 Veenendaal: groot onderhoud rotonde Rondweg-Oost/
Smalle Zijde en onderhoud spoortunnel Verlengde Spoorlaan, 
werkzaamheden 12 - 15 september
N210 IJsselstein: groot onderhoud aan de Weg der Verenigde 
Naties, werkzaamheden 13 september – 6 oktober
N233 Rhenen: groot onderhoud Cuneraweg, tussen de rotonde 
met de Rondweg-Oost en Klein Dikkenberg, werkzaamheden 15 

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt dat 
u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is 
medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook zijn 
er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale Staten. 
Hier vindt u een handig overzicht van wat er de komende maand 
gepland staat.

- 17 september 
N402 Loenen: aansluiten nieuwe randweg Loenen op de Blok-
laan, werkzaamheden 16 - 19 september
Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden 
aan de provinciale wegen, ga naar: www.provincie-utrecht.nl/
wegen of  volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt 
calamiteiten (030) 258 36 00

Zwemwater

In de provincie zijn in totaal 23 officiële zwemplaatsen in recre-
atieplassen. Van 1 mei tot en met 30 september controleert de 
provincie regelmatig de veiligheid en hygiëne van deze zwem-
plaatsen. De resultaten van deze controles vindt u op www.
zwemwater.nl. Heeft u desondanks klachten? Meld deze dan 
via de zwemwatertelefoon (030) 258 21 58 of  zwemwater@
provincie-utrecht.nl.

Evenementen

Ook de komende maand staat de provincie weer bol van leuke 
activiteiten en evenementen. Neem voor het meest recente over-

zicht eens een kijkje op www.recreatiemiddennederland.nl  en 
www.utrechtyourway.nl. Ook  handig  zijn de apps van Toerisme 
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en Utrechtse 
Buitenplaatsen.
Voor de evenementenagenda van de provincie Utrecht, kijk op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan de 
komende maand gepland.
8 september 2014, 14.00 uur: Commissie Wonen, Maatschap-
pij en Cultuur 
8 september 2014, 19.30 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie 
10 september 2014, 19.30 uur: Provinciale Staten
15 september 2014, 14.00 uur: Commissie Bestuur, Europa en 
Middelen 
15 september 2014, 19.30 uur: Commissie Ruimte, Groen en 
Water 

Deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op: www.
provincie-utrecht.nl/stateninformatie

FOTO: Thomas Lenden
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Kinderdagverblijf de Berenboot 
onder de vleugels van Solidoe

Verleng de zomer bij 
‘Zonnen aan de Amstel’

Regio - Met ingang van 1 septem-
ber zal kinderdagverblijf de Beren-
boot overgenomen worden door 
Kinderopvang Solidoe. Kindzorg, 
het concern waar de Berenboot op 
dit moment onder valt en kinderop-

vang Solidoe zijn dit overeengeko-
men. Pim van der Velde, eigenaar 
van Kindzorg, geeft aan: “alle loca-
ties van Kindzorg zijn gehuisvest in 
en om Zaandam en Amsterdam-
Noord. We hebben in 2011 de Be-

Regio - Dat kan echt! En wel op 
een professionele manier bij zonne-
studio ‘Zonnen aan de Amstel’. Een 
fraai ingerichte locatie met de mo-
dernste apparatuur waar je (vanaf 
18 jaar) het hele jaar door terecht 
kunt om lekker te zonnen. Prettig 
idee nu de zomer op zijn eind loopt 
en je toch van de zon wilt blijven ge-
nieten! Bij Zonnen aan de Amstel 
hoef je geen lid te worden, noch zit 
je vast aan een abonnement of een 
tijdvak. Je kunt komen zonder een 
afspraak te maken; dus wanneer je 
wilt en je betaalt per keer. Gegaran-
deerd altijd vanaf 9.95 euro zonnen. 
Koffie en/of thee inbegrepen. Je 
hoeft niets mee te nemen, ook geen 
handdoek. Alles is aanwezig als je 
gaat ‘bruinen’, zelfs zonnecrèmes! 
Toch maar weer mooi in Uithoorn 
aan de Amstel!
Medio maart dit jaar vestigden Roy 
en Martiene zich met hun nieuwe 
zonnestudio aan de Waterlijn. En 
wel in het pand waar altijd de video-
theek is geweest aan de Wilhelmi-
nakade 25. Dat het interieur eerst 
een stevige verandering moest on-
dergaan alvorens de nieuwe zon-
nestudio van start kon, zal duidelijk 
zijn. ‘Zonnen aan de Amstel’ draait 
nu een half jaar en telt inmiddels 
talloze klanten. De smaakvolle in-
richting, de vriendelijke ontvangst, 
de uitzonderlijke hygiëne en de pro-
fessionele service zijn daaraan de-
bet. Niet in de laatste plaats is ook 
de apparatuur in de vorm van een 
aantal ultramoderne Ergoline zon-
nebanken een trekpleister van je-
welste. Ze zijn geïnstalleerd in vijf 
aparte en besloten cabines en er 
komt nog een zesde bij. Formeel 
zijn er zeven cabines, dus uitbrei-
den blijft mogelijk. Je kunt er heer-
lijk sportief bruin worden over je 
hele lichaam. Maar niet alleen het 
heerlijke zonnen op de zonnebank, 
ook het ontspannende gevoel wat 
men tijdens de behandeling onder-
gaat draagt bij aan het welgevoe-
len. De zonnebanken in de cabi-
nes zijn verder uitgerust met aller-
lei prettige bijkomstigheden, zoals 
airco, aquafresh en aromatherapie, 
voice guide, stereosound, mp3 aan-
sluiting en dergelijke. Ze produce-
ren ook steeds meer ‘bruining’. “Wij 
hebben hier uitsluitend professio-
nele zonnebanken met verschillen-
de stralingskracht. Dat zijn de meest 
geavanceerde en luxe Ergoline zon-
nebanken die er zijn. Zoals de ty-
pen 600, 800, 1100-s en de 1400. 
Deze laatste is de allernieuwste die 
er bestaat en de meest geavanceer-
de. We zijn een van de weinige zon-
nestudio’s in Noord-Holland die de-
ze heeft staan,” laat Roy niet zonder 
trots weten. “En nu het goed bij ons 
loopt hebben we het voornemen er 

nog zo’n apparaat bij te nemen. Er is 
geen andere zonnestudio in de re-
gio die dat heeft.”

Persoonlijke service
Maar is dikwijls bezoek aan een 
zonnebank niet slecht voor de huid? 
Roy: “Als het zonnen op een verant-
woorde manier wordt opgebouwd 
kan het geen kwaad. Omdat door 
het zonnen vitamine D wordt aan-
gemaakt is het zelfs gezond. Maar 
dan moet het wel op een goede ma-
nier gebeuren. Bij iedereen die hier 
wil zonnen maken we een praatje en 
kijken we naar het type huid. Aan 
de hand daarvan adviseren wij een 
bepaald type zonnebank en wel-
ke zonnecosmetica het meest ge-
schikt is. Vervolgens krijgt men uit-
leg over de werking van de bank. 
Na afloop vragen wij hoe men het 
heeft ervaren en wordt de klant een 
huidcrème voor het gezicht aange-
boden. Er zijn doekjes om eventueel 
make-up te verwijderen, een deodo-
rant, een handdoekje en een verfris-
singdoekje. Dat hoort er allemaal in 
onze beleving bij. Als de huid al ge-
tint is kan je de stralingskracht op-
voeren. Niet elke huid is gelijk. Voor 
elk type huid hebben ook wij zon-
necosmetica voor optimale bruining 
in huis. Wie niet meteen een hele 
flacon wil kan ook kiezen voor een 
‘cupje’ per keer vanaf 1,50 euro. Wie 
een complete flacon koopt krijgt 
daar zijn naam op. Op verzoek be-
waren wij die zodat je de flacon niet 
telkens hoeft mee te nemen. Dat is 
onderdeel van de persoonlijke ser-
vice. Ga je weer zonnen krijg je je 
‘eigen flacon’ voor gebruik in de ca-
bine mee. Er zijn vaste lage prijzen 
per keer als je gaat zonnen. Maar je 
kan ook zontegoed kopen. Bij 50 eu-
ro tegoed krijg je 60 euro zonnen en 
bij 80 euro krijg je 100 euro tegoed. 
Die zijn niet persoongebonden. Sa-
men met je familie, vriend of vrien-
din kan je op hetzelfde tegoed zon-
nen. Het is ook onbeperkt houdbaar, 
dus vervallen doet het niet. Wij stre-
ven ook naar een persoonlijk con-
tact met onze klanten die wij goede 
en professionele service en advies 
verlenen. Daarnaast een fantastisch 
mooie inrichting waar iedereen zich 
op zijn gemak voelt en een ultieme 
hygiëne. In dat alles willen wij ons 
onderscheiden van anderen.”
Zonnen aan de Amstel is zeven 
dagen per week open: ma t/m vrij 
van 10.00-21.00 uur; za van 10.00-
20.00 uur en zo van 11.00-18.00 
uur. Tel. 0297-563426. Ook bereik-
baar via Facebook. Wie nieuwsgie-
rig is geworden kan via de website  
zonnenaandeamstel.nl (knop: kijkje 
in de studio) op een virtuele manier 
beleven hoe de studio er van binnen 
uitziet.

Aldi supermarkt weer 
open voor haar klanten
Regio - Donderdagmorgen 21 au-
gustus gingen de deuren van de Aldi 
supermarkt weer open voor het gro-
te contingent klanten dat deze dis-
counter doorgaans ziet binnen ko-
men. Maar nu op een nieuwe loca-
tie, namelijk achter de brandweer-
kazerne aan de Sportlaan op steen-
worp afstand van de kruising N196/
Zijdelweg. Het voormalige pand van 
Ford dealer Van Bunningen is voor 
dit doel intern grondig verbouwd. 
De Aldi supermarkt maakte tot dit 
voorjaar deel uit van winkelcen-
trum De Legmeer op het Legmeer-
plein. Maar daar moet men wijken 
vanwege de uitbreiding van buur-
man Deen supermarkt. Dat vonden 
de consumenten die bij de Aldi ge-
regeld hun boodschappen deden, 
bepaald niet prettig. Ook al omdat 
niet bekend was waar de discoun-
ter naartoe zou gaan in Uithoorn. 
Dat heeft even geduurd, maar uit-

eindelijk viel het oog op het leeg-
staande pand van Van Bunningen. 
Omdat dit niet als bestemming ‘win-
kel’ had moest er bij de gemeente 
beslist worden of de Aldi er even-
tueel gebruik van kon maken. Van-
zelfsprekend mede in overleg met 
de eigenaar van het pand. Dat had 
even zijn tijd nodig, maar uiteinde-
lijk is men er toch in een positieve 
samenwerking uitgekomen. Daar-
om duurde het even voordat bekend 
kon worden gemaakt dat de super 
inderdaad het pand kon betrekken.

Heropening
“Omdat we de vergunningen pas 
kort geleden gekregen hebben en 
we zo snel mogelijk open wilden, 
ging alle aandacht en tijd in de ver-
bouwing en aanpassing van de bui-
tenkant van het pand zitten. Graag 
hadden we met een feestelijke ope-
ning bekendheid aan deze dag ge-

geven, maar dat zat er om die re-
den helaas niet in,” vertelt project-
ontwikkelaar Aldi Vastgoed BV, Yu-
ri Hendrikse. “Zie het na de verhui-
zing dit voorjaar maar als een ‘her-
opening.’ Er is behoorlijk geïnves-
teerd in en rond het pand om het 
als een supermarkt te presenteren. 
De vroegere showroom is verbouwd 
tot winkelruimte en waar de werk-
plaatsen waren hebben we nu het 
300 vierkante meter grote magazijn. 
Er is een compleet nieuwe vloer in 
gekomen, het plafond is vernieuwd 
en er zijn lichtstraten aangebracht. 
De buitenkant is ook onderhanden 
genomen en geschilderd in de Aldi 
kleuren. Vanzelfsprekend siert ons 
logo nu ook de gevel. Het straat-
werk buiten is eveneens aangepakt 
en er zijn parkeervakken gecreëerd, 
net zoals een ruimte met de moge-
lijkheid om fietsen langs de voor-
kant te stallen. Het winkeloppervlak 
meet ruim 700 vierkante meter; de 
schappen staan ruim van elkaar zo-
dat ook rolstoelgebonden klanten 
er ruimschoots kunnen manoeuvre-
ren. Binnen de Aldi-formule is een 
regel dat er veel buitenlicht de win-
kelruimte moet kunnen vullen. Dat 
geluk hebben we vanwege de grote 
ramen van eertijds de showroom,” 
aldus Yuri Hendrikse.

Andere koek
Wie het pand van de ‘nieuwe Al-
di’ in ogenschouw neemt zal moe-
ten beamen dat het er mooi strak 
uitziet. Er zijn honderd parkeer-
plaatsen rondom het pand. De in-
gang is via de opening in het hek 
naast het terrein van de brandweer. 
Het Aldi-logo wijst de weg. Binnen 
treft u een compleet nieuwe inven-

taris aan met overzichtelijk alle pro-
ducten die de Aldi biedt. Een ge-
noegen om naar te kijken, maar 
bovenal om er boodschappen te 
doen. Ondanks dat er geen ‘fees-
telijke’ opening was, bleek kort na 
de opening dat de meest klanten 
dit niet erg vonden, maar op voor-
hand erg blij waren dat zij bij ’hun 
Aldi’ weer terecht konden. In min-
der dan geen tijd was het parkeer-
terrein dan ook voor driekwart vol. 
Uit navraag bij winkelbezoekers 
bleek dat er behalve uit de Legmeer 
ook bewoners uit de andere wijken 
in de naast omgeving nieuwsgierig 
een kijkje waren komen nemen. Zo-
als uit Park Krayenhof, het Thamer-
dal, het Burgemeester Kootpark en 
zelfs uit Meerwijk-West. Een gezin 
uit De Legmeer gaf aan dat ze het 
niet erg vonden een straatje verder 
te moeten rijden. Een andere bezoe-
ker: “Wij wonen in Park Krayenhof 
en de Aldi op het Legmeerplein was 
voor ons geen optie qua afstand. 
Bovendien was het een ouwe meuk 
daar. Maar nu zit de Aldi met een 
nieuwe winkel aan de overkant bij 
ons en zijn we eens gaan kijken hoe 
het er hier uitziet. Nou dat mag er 
zijn.” Ook bewoners uit het Burge-
meester Kootpark lieten zich in na-
genoeg dezelfde bewoordingen uit. 
“We moesten altijd een stuk omrij-
den via de Zijdelweg naar het Leg-
meerplein want de busbaan zit er 
tussen. De Aldi daar oogde boven-
dien niet aantrekkelijk. Maar dit is 
andere koek en overwegen er toch 
maar eens boodschappen te gaan 
doen. ’t Is nu dicht bij de deur,” al-
dus een dame die met enige verba-
zing het aanbod bekeek. Het is ook 
zo, de Aldi zit op een A-locatie, be-
ter dan op het Legmeerplein waar 
men niet uit de voeten kon. En het 
ziet er allemaal een stuk aantrekke-
lijker uit. De verhuizing van de enige 
discounter die Uithoorn rijk is, heeft 
uiteindelijk dus geleid tot tevreden 
gezichten. De medewerkers heten 
u dan ook van harte welkom in de 
nieuwe winkel.

Uitbreiding Supermarkt 
Deen vordert gestaag
Uithoorn - Al lange tijd zat super-
markt Deen op het vinkentouw om 
uitbreiding van de winkel te realise-
ren op het Legmeerplein. Dat was 
het stuk wat de Aldi nog in gebruik 
had. Maar die is dit voorjaar vertrok-
ken en heeft inmiddels een nieuw 
onderkomen gevonden in het pand 
van voormalig Ford dealer van Van 
Bunningen aan de Sportlaan naast 
de brandweerkazerne. Aldus kwam 
de weg vrij voor Deen om de ver-
koopruimte uit te breiden. Ultimo 
Vastgoed, eigenaar van het win-
kelcentrum op het Legmeerplein, 
liet meteen het oude stuk winkel-
centrum slopen en vervolgens door 
bouwbedrijf H.M. van Scheppin-
gen uit Mijdrecht een begin maken 

met aansluitende nieuwbouw. Daar-
van staan intussen een deel van de 
binnenmuren en de staalconstruc-
tie overeind waardoor men een idee 
krijgt van de het oppervlak dat Deen 
erbij krijgt. Dat is rond 500 vierkan-
te meter. Het plan is het nieuwe ge-
deelte in oktober op te leveren, zodat 
de super het voor de feestdagen nog 
kan inrichten en in gebruik kan ne-
men. In totaal heeft Deen dan onge-
veer 1.500 vierkante meter winkel-
ruimte tot zijn beschikking. Gezien 
de voortgang van de bouw mag men 
dan wel opschieten. Er is nog een 
boel werk te doen. Tijdens het ma-
ken van de foto op 21 augustus was 
er ter plaatse geen enkele bouwac-
tiviteit te bespeuren. Het betreffen-

de bouwbedrijf was niet voor com-
mentaar bereikbaar (Bouwvak?). 
Verder staan er nog twee ruimten 

in het pand achter Deen leeg waar 
ook kapsalon Hair Sensation en het 
Chinese Simply Asian zijn gevestigd. 
Omdat de gemeente in het bestem-
mingsplan de winkeluitbreiding op 
het Legmeerplein heeft beperkt, zijn 
ook de mogelijkheden om de lege 
ruimten te gebruiken dienovereen-
komstig. Enige ‘soepelheid’ in het 
beleid zou daar wellicht verbetering 
in kunnen brengen.

renboot gekocht omdat we dit een 
hele leuke en plezierige locatie von-
den, waar fijne medewerkers wer-
ken en aardige kinderen en ou-
ders komen. En dat vinden we nog 
steeds. 

De afstand tot de andere locaties 
van Kindzorg is echter niet prettig. 
Vandaar dat een overname van de-
ze locatie door Solidoe een mooie 
en voor ons logische stap is”. Monic 
van Diemen, directeur van Solidoe, 
is het hier helemaal mee eens. Zij 
vult aan: “Solidoe vindt het belang-
rijk dat kinderen in hun eigen buurt 
naar de opvang kunnen gaan. So-
lidoe werkt daarom wijkgericht en 
juist in de wijk Aalsmeer-Centrum 
hadden wij nog geen kinderdagver-
blijf. We zijn daarom erg blij dat we 
de Berenboot aan Solidoe kunnen 
koppelen. We kunnen een kindcen-
trum maken, waar alle vormen van 
opvang aangeboden worden. We 
werken immers al samen met basis-
school Samen Een, die naast de Be-
renboot gelegen is, op gebied van 
BSO en TSO”. 

Overname
Aan de overname zijn uitgebrei-

de gesprekken voorafgegaan. Zo-
dat Kindzorg de verzekering heeft 
dat de Berenboot in goede han-
den overgaat en Solidoe dat er een 
goedlopend dagverblijf aan haar or-
ganisatie toegevoegd wordt. Be-
langrijk is uiteraard dat deze over-
name geen gevolgen heeft voor de 
kinderen en voor ouders van de Be-
renboot. 

Het dagverblijf wordt integraal over-
genomen. Voor de kinderen veran-
dert er dus niets, die blijven spelen 
met hun eigen vriendjes en vrien-
dinnetjes. Alle lopende contracten 
met ouders blijven ongewijzigd.

Natuurlijk worden ook de huidi-
ge contracten met de pedagogisch 
medewerkers overgenomen. De So-
lidoe-uitstraling en de Solidoe-ma-
nier van werken zal in de loop van 
de maanden geïntroduceerd wor-
den bij de Berenboot, zodat ieder-
een daaraan kan wennen. “Dat is 
een leuke klus”, aldus Monic van 
Diemen: “wij denken dat dit voor 
Aalsmeer, voor de Berenboot en 
voor Solidoe een hele mooie stap is 
en hebben heel veel zin om deze te 
zetten”. 

Nieuw in Nederland: 
Healing Yoga
Regio - Prisma Coaching intro-
duceert een nieuwe revolutionai-
re zelfhulptechniek voor ontspan-
ning, stressvermindering en even-
wicht van bio-energetische syste-
men in het lichaam, ontwikkeld 
door Dr. Alex Loyd. 

Stress: Stress is de bron van al on-
ze moeilijkheden. Herinneringen 
en beelden liggen opgeslagen in 
al onze cellen. Als je te lang bij 
negatieve herinneringen stilstaat, 

zul je je niet alleen beroerd voe-
len, maar ook je cellen letterlijk in 
de ‘zelfbeschermingstand’ zetten, 
en je zenuwstelsel in de ‘vlucht-of-
vechtstand’, waardoor je immuun-
systeem wordt uitgeschakeld. Her-
inneringen zijn frequenties. 

Om een frequentie volledig te neu-
traliseren, heb je volgens de na-
tuurkunde een andere, exact te-
genovergestelde frequentie nodig. 
Door middel van speciale ‘healing 

codes’, het activeren van 4 nieuwe 
genezingscentra en andere oefe-
ningen, leer je tijdens Healing Yo-
ga positieve frequenties te creë-
ren, die de negatieve/destructieve 
frequenties neutraliseren! 

Helend Hart: Alle problemen waar 
je last van hebt, hebben hun oor-
sprong in cellulaire herinnerin-
gen, die vooral in de onderbewus-
te geest liggen opgeslagen. Hea-
ling Yoga richt zich op de geeste-
lijke kwesties van het hart, de des-
tructieve beelden in het hart (her-
inneringen). Wanneer deze gene-
zen, neemt de fysiologische stress 
af en de werking van het immuun-
systeem toe. Het immuunsysteem 

is in staat om vrijwel alles te gene-
zen, zolang het niet wordt onder-
drukt door stress. 

Spectaculaire resultaten: “Wonde-
ren gebeuren niet tegen de natuur 
in, ze gaan alleen in tegen wat wij 
van de natuur denken te weten.” 
(De Heilige Augustinus). Hea-
ling Yoga maakt o.a. gebruik van 
4 nieuwe genezingscentra die ge-
activeerd worden. Via deze centra 
stroomt genezende energie overal 
naartoe; elk proces, orgaan of cel. 
Je activeert deze genezingscentra 
in 6 minuten. De genezingscen-
tra activeren een energetisch ge-
nezingsproces dat vergelijkbaar is 
met de werking van het immuun-

systeem. Het maakt geen bacteri-
en of virussen onschadelijk, maar 
neutraliseert herinneringen die 
gerelateerd zijn aan het probleem 
waar je op dat moment aan denkt. 
Er ontstaan positieve genezende 
energiefrequenties die de nega-
tieve, destructieve frequenties on-
schadelijk maken en vervangen. 

In Amerika zijn spectaculaire re-
sultaten bekend met deze nieuwe 
techniek. Er zijn mensen genezen 
van chronische depressies, ALS, 
MS, migraine, kanker, reumati-
sche aandoeningen, enzovoort, de 
lijst is eindeloos. Wij zijn er zelf de-
ze zomer mee aan het experimen-
teren gegaan, en ook wij hebben 

dusdanige resultaten geboekt, dat 
we niet langer willen wachten met 
dit te delen.

Eenmalige training: Prisma Coa-
ching heeft deze nieuwe metho-
de volledig geïntegreerd en ge-
combineerd met Mindfulness en 
Integrale Yoga, in een eenmalige 
training van 14 lessen van 1,5 uur. 
Marc Henzen is de docent. Worstel 
je met bepaalde problemen, op het 
gebied van gezondheid, emoties, 
relaties of financiën? Meld je dan 
snel aan voor de Healing Yoga! 

Kijk voor meer info op www.
prismacoaching.com of bel 06-
41814252.

Col’inkidz kinderdisco 
Regio - Op vrijdag 5 september 
a.s., is er weer een Col’inKidz Kin-
derdisco bij Dans en Partycen-
trum Colijn. Dit leuke evenement 
start om 19.00 uur en duurt tot 
21.30 uur. Natuurlijk is DJ Edwin 
Konijn weer van de partij en wor-
den de kinderen op een leuke 
manier bezig gehouden, kunnen 
ze weer swingen op de nieuwste 

muziek worden er weer spelletjes 
gedaan en natuurlijk ook schuife-
len! De disco is toegankelijk voor 
kids tussen de 8 en 12 jaar. Kaart-
jes kosten 4,00 euro en zijn ver-
krijgbaar bij Kantoorboekhandel 
Ten Hoope op het Zijdelwaard in 
Uithoorn en natuurlijk bij Colijn. 
Meer info: 
www.dansenpartycentrumcolijn.nl 
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Uithoorn, Prins Bernhardlaan: Grijs-witte kat. 
 Is gecastreerd en heet Mittens.

Gevonden:
-   Uithoorn, Herman Gorterhof: Cyperse kat. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
-   Uithoorn, Ebro: Cyperse kater met wit bef. Hij is gecastreerd 
 en al iets ouder. Heeft beetje diep liggende ogen. 
-   Wilnis. Wilnisse Zuwe: Rood-witte gecastreerde lieve kater. 
 Loopt bij vakantie huisjes.
-   Wilnis, Gagelweg: Zwart-witte kat.

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofl and 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en 
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

GEZONDHEIDSZORG-
PSYCHOLOOG
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF
UITHOORN

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

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

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
De eerste 
schooldag
Het is nog augustus maar het is alweer 
voorbij, die mooie zomer. De eerste schoolweek is een feit. Na zes 
lange weken zomervakantie waarin de wekker niet gaat, er niets 
hoeft en er veel kan en mag, moeten we weer terug in het ritme. De 
kinderen van mij hadden er niet zo veel zin in. 

Voorbereiden
De laatste week van de vakantie hou ik al rekening met de bedtijden, 
die worden langzaamaan weer naar normale proporties gebracht. Nu 
moet ik eerlijk zeggen dat het grauwe weer heel goed meehelpt met 
het op tijd naar bed gaan. Als de zon schijnt en alle kinderen nog bui-
ten spelen, krijg dan je kind maar eens op tijd naar bed met de uit-
roep “Ja, maar morgen is het weer gewoon school”.  Nu echter tus-
sen alle regenbuien ging dat best goed. Met dit weertype kan ik heel 
goed bedenken dat we al weer onderweg zijn richting de herfst.

Prikkels
In een vakantie kan er van alles worden gedaan, van simpelweg bui-
ten spelen, picknicken en zwemmen tot bijzondere uitjes met de trein 
of een vakantie naar welke bestemming dan ook. Nu was het echter 
tijd om ook die prikkels te verminderen, rust en verveling horen ook 
als ingrediënt in de vakantie te zitten. Soms moet je als ouder dan 
sterk in je schoenen staan. Zo had mijn beste vriendin het plan op-
gevat om naar een voorleesfestival te gaan in Amsterdam. Normali-
ter zou ik daar echt wel voor te porren zijn, maar in dit geval hield ik 
voet bij stuk “ Nee, ik ga nergens naar toe, dat vind ik te druk”. Ieder-
een heeft zo zijn eigen agenda waarvoor hij of zij opkomt en dat wil 
nog wel eens botsen. In deze moest ik ook standvastig blijven, ik wil-
de een laatste rustdag voordat de schoolstructuur zijn intrede weer 
zou doen. 

Huiswerk
In de vakantie moesten wij met onze oudste gewoon doorgaan met 
het huiswerkritme van zijn dyslexiebehandeling. Alle tijd voor zul je 
denken in zo’n vakantie, maar juist met alle tijd voor handen ga je 
zien wat een inbreuk het maakt op het leventje van je kind. Denk 
maar niet dat hij ons herinnerde aan het feit dat hij nog huiswerk 
moest maken., welk kind wil nu verplicht huiswerk in de vakantie? 
Toch is het een essentieel onderdeel van de dyslexiebehandeling. 
Huiswerk in deze is een tijdsinvestering van maximaal 30 minuten, 
drie keer per week waarin hij woordenrijtjes moet lezen, woord en 
zindictee krijgt en je dit zo goed mogelijk probeert te ondersteunen, 
bijvoorbeeld praten over de betekenissen van woorden.  Logisch dat 
je dan niet zo’n zin hebt om aan het nieuwe schooljaar te beginnen, 
want hoe druk gaat het worden?

Trots
En net op de laatste vakantiedag, tijdens het oefenen kwam mijn 
zoon met een eigen verzonnen ezelsbruggetje voor een klank die hij 
heel moeilijk vindt en altijd in spiegelbeeld schrijft. Na het uittesten 
van dit ezelsbruggetje en de conclusie dat het werkte, kon ik alleen 
maar apetrots zijn. Dit is wat hij moet gaat doen, zijn eigen logica in-
zetten om te komen tot zo goed mogelijk lezen en spellen. Het is in-
vesteren maar voor een heel groot goed. Blijer had ik niet kunnen 
zijn, een rapport met goede cijfers is fi jn, maar wat hij nu liet zien, dat 
is de essentie van leren voor een kind met dyslexie.  Veel inzet, veel 
uren maken en dan komen tot je eigen gebruiksaanwijzing. Ook al 
had hij wat gezonde tegenzin, ik denk dat hij klaar is voor het nieu-
we schooljaar.

Agenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 

0297-567209
www.vitawelzijnenadvies.nl

HUISKAMERGROEP
Iedere woensdag komt de-
ze groep bij elkaar van 10.00 – 
13.00 uur. Vaste onderdelen van 
het programma zijn gezamenlijk 
koffi e drinken, een spelletje en 
een eenvoudige lunch. Kosten: 
� 5,=  U bent van harte welkom 
om de gezellige sfeer te komen 
proeven.

ALZHEIMER CAFE
Donderdag 4 september bent u  
vanaf 19.00 uur welkom in het 
Alzheimer café.
Gastspreker: Dr Blaauw, sociaal 
geriater bij GGZ in Geest. The-
ma: medicijnen

ONTMOETINGSMIDDAG 
IN DE LEGMEER
Op maandag 1 en 15 septem-
ber, van 14.00-16.30 uur. De ou-
derenadviseur is aanwezig van 
13.30-14.00 uur.

Regio - Afgelopen zomer zijn de 
welpen, scouts en afdeling van 
Scouting Eliboe op zomerkamp ge-
weest. De welpen zijn naar Soest 
geweest bij de Soesterduinen in 
een prachtige blokhut in het bos. 
De scouts zaten in Overasselt op 
een mooi kampterrein en de af-
delingsleden zijn naar het buiten-
land vertrokken waar zij een prach-
tig terrein aan de Brex (Duitsland) 

hadden. Het heerlijke weer zorgde 
voor elk van de onderdelen voor een 
geweldige week vol uitdaging, sport 
en spel!
In het weekend van 5 en 6 sep-
tember starten de bevers, welpen, 
scouts en afdeling weer met draai-
en! Mocht je een keertje mee wil-
len draaien, kijk dan op www.
eliboe.nl of neem contact op via 
info@eliboe.nl!

Start Scouting Eliboe

Regio - Afgelopen juni/juli is er 
een klein groepje kinderen mee ge-
weest op een muzikale en speelse 
ontdekkingstocht. 
Iedere les stond de koffer klaar 
en elke keer zat er wel weer iets 
nieuws in. Een olifant, ballonnen, 
een bus, lintjes... wat heeft dat nu 
met muziek te maken? Heel veel!! 
De ene keer kan je ermee dansen, 
de andere keer kan je er een spel-
letje mee spelen en er is overal wel 
een liedje bij om te zingen. De laat-
ste les mochten de kinderen hun ei-
gen koffer vol muziek meenemen en 
hebben we samen nog heerlijk mu-
ziek gemaakt! Wil je ook een keer 
mee op deze muzikale en speel-
se ontdekkingstocht? Dat kan! De 
volgende cursus vindt plaats op 20 
september, 27 september, 4 okto-
ber en 11 oktober van 10:00-10:40u 
in Vinkeveen.  Locatie: BSO Vinke-
veen, Tuinderslaantje 5. Omdat het 
zo’n korte cursus is, is deze zeer 
geschikt voor kinderen van 3 en 4 

jaar oud. Neem voor meer informa-
tie contact op met Anneke van der 
Lee:  www.basismuziek.nl  face-
book.com/basismuziek 

Een koffer vol muziek!

Regio - De cursus sterrenkunde van 
Crea in het fort aan de Drecht is be-
doeld om wat verder te kijken dan het 
dagelijks leven op de Aarde. Het voert 
je aan de hand van docent Maarten 
Breggeman, met power point en DVD 
presentaties, door het zonnestelsel 
met steeds weer nieuwe ontdekkin-
gen tot ver in het Heelal. Belangstel-

ling voor het onbekende is voldoende, 
enige voorkennis is handig maar niet 
noodzakelijk. Er gebeurt nog al wat, in 
augustus is het ruimte scheepje Ro-
setta naast de komeet Churyamov-
Gerasimenko gaan zweven en in no-
vember is het de bedoeling dat er een 
kleine sonde op landt. Het tot nog toe 
onbekende oppervlak van dwergpla-

neetje Ceres wordt door ruimte voer-
tuig Dawn in april 2015 ontsluierd. In 
juli 2015 zien mensenogen voor het 
eerst hoe dwergplaneet Pluto, die zich 
op zes miljard km. of vijf en een half 
uur met de lichtsnelheid van de aarde 
bevindt, er uitziet. De cursus wordt op 
de dinsdagavond gegeven van 20.00-
22.00 uur, start in september en be-
slaat 10 avonden. Voor inlichtingen en 
inschrijven: crea@xs4all.nl, tel. 0297-
561291, 06-47849113.

Het onbekende Zonnestelsel

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

De pijlstaartrups
Regio - Nick Rosman uit Uithoorn stuurde deze foto en tekst over 
een mooie rups die hij in zijn tuin ontdekte: “ De Pijlstaart rups dank 
zijn naam aan het pijlstaartje op zijn rug. Ze behoren tot de snelst 
vliegende vlinders. Hun tong kan wel tot 20 cm groeien de rups op 
de foto is zo beetje negen cm lang . Wij vonden deze rups tijdsen het 
snoeien van de Ligustrum boom . De rups ga ondergrond als hij zich 
in een cocoon zich als nachtvlinder  ontpopt. De vlinder als mede de 
rups komt in geheel Nederland voor.

Alexandra Zijlstra
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle in-
woners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstel-
hoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT SEPTEMBER 2014
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar:
0297- 230 280.

Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klant Contact Centrum 0297-760 260 op werk-
dagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld.

Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 1, 15 en 29 sept. Aanmelden: 06-12 88 89 62/
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Rollatorspreekuur
Op 11 september van 10:00 tot 11:00 uur in de buurtka-
mer Mijdrecht 
Van tevoren opgeven is niet nodig.
Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende brunch is op 5 oktober. U kunt aanmelden 
vanaf vrijdag 12 september.
Cinema Plus
Donderdag 18 september. Elke 3e donderdag van de 
maand. Prijs: € 7,00. aanvang 14:00 uur, zaal open 13:30 
uur. Vooraf opgeven is niet nodig.
Eetgroep
Vrijdag 12 september, Buurtkamer Wilnis, Pieter Joosten-
laan 24, Wilnis. 
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 10 september van 19.30 tot 21.00 uur in Zorg-
centrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Thema van deze avond is 
“Hoe verlopen de vormen van dementie?”. Een Specia-
list Ouderengeneeskunde van Careyn-Maria Oord zal hier 
uitleg over geven.
Alzheimer Café Abcoude 
Woensdag 24 september van 14.00 tot 15.30 uur bij 
Tympaan-de Baat Dorpszicht 22 te Abcoude. Het thema 
van deze middag is “Een veilig thuis zonder (financieel) 
misbruik”. Gastspreker deze middag is Marianne Krans, 
coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 29 september van 13.30 tot 15.30 uur in de 
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. 
Mark Koetsier van de gemeente de Ronde Venen komt 
een toelichting geven op de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO).Om in te kunnen schatten hoeveel 
mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als u zich 
vooraf even aanmeldt bij het Klant Contact Centrum via 
tel. nr. 0297-760 260.

Repair Café Mijdrecht
Op 11 en 25 september is het Repair Café open om sa-
men te repareren! Het Repair Café is open van 14:00–
16:00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstr. 
5, tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden)
Een gratis kop thee of koffie staat voor u klaar!

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk
• Amerpoort in Vinkeveen zoekt ondersteuning bij het
 zwemmen voor mensen met een verstandelijke
 beperking (vac.nr. 11872)
• Kom jij Tim Engels leren en samen een filmpje kijken
 (vac. Nr. 11761). Of ga je liever buitenspelen met Joey 
 (vac. Nr. 11760). Nordin van 12 is enthousiast en
 vrolijk, vindt jij het leuk om iets met hem te onder-
 nemen zodat zijn moeder even een momentje voor
 zichzelf heeft (vac. Nr. 11763)?
 Handjehelpen zoekt diverse vrijwilligers. 
• Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes voor
 diverse mensen, zoals voor mevrouw Groen (53 jaar)
 uit Mijdrecht, die graag samen met een leeftijdsgenoot
 die haar rolstoel kan duwen dingen onderneemt (vac.
 Nr. 11698). En meneer Stoff zou naast de zorg voor
  zijn zieke partner ook graag zelf eens gezellig met een
 ander een wandelingetje maken of een gezelschaps-
 spelletje doen (vac. Nr. 11 696)
• Careijn Maria-Oord zoekt vrijwilligers die willen helpen
 bij het sjoelen op dinsdagmiddag (vac. Nr.11 583)
• Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge is nog op
 zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om zich in
 te zetten voor het dorp als bestuurslid (vac. Nr. 11366)
• Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen maakt
 graag kennis met u als u interesse heeft in het werk als
 gastvrouw of gastheer (vac. Nr. 11 513)
U vindt deze, maar ook zo’n 200 andere leuke vrijwil-
ligerswerkfuncties op onze vacaturebank op www. 
steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 0297 230280.
Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht 
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297 230280.

Buurtkamers De Ronde Venen
• Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
 (55 plussers)
• Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
 info & activiteiten
• Buurtkamer eettafels, menu € 5,00 / € 7,00
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587 600
Algemene info: Coördinator Annie van Gelder
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. (0297) 288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€ 5,-)

Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12:00-13:30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. (0297) 250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00- 13:15 (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. (06) 57125450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. (0297) 587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. (06) 17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl

PROGRAMMAOVERZICHT SEPTEMBER 2014
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
woensdag 3 sep Intratuin Cruquius 09.00 uur € 10,00
donderdag 4 sep Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag 5 sep Molen van Sloten-Kuiperijmuseum Amsterdam 09.00 uur € 25,00
maandag 8 sep Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
dinsdag 9 sep PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
woensdag 10 sep Pannenkoekenrestaurant De Strooppot De Hoef 09.00 uur € 9,00
donderdag 11 sep Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag 12 sep Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50
maandag 15 sep Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 uur € 15,00
woensdag 17 sep Jaarmarkt Alphen a/d Rijn 09.00 uur € 15,00
donderdag 18 sep Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 3,00
donderdag 18 sep Keuzefilm in De Angstelborgh Abcoude 13.00 uur € 7,00
vrijdag 19 sep Bosmobiel Amsterdamse Bos  12.00 uur € 16,00
maandag 22 sep Kaasboerderij ‘t Geertje Zoeterwoude 09.00 uur € 16,00
woensdag 24 sep PlusBus Diner Corfu Mijdrecht 17.00 uur € 3,00
donderdag 25 sep Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag 26 sep Markt Amstelveen 09.00 uur € 9,00
vrijdag 26 sep Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50
maandag 29 sep Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden
VOOR AllE RITTEN VAN DE PluSBuS AANMElDEN OP WERKDAGEN

VIA TEl. 0297-760 260 TuSSEN 10.00-12.00 uuR.

Vervolg van de voorpagina.

“Al hoewel wij ons verheugen in het 
feit dat inmiddels al de 3e generatie 
kinderen onze plaswekkers gebrui-
ken, blijkt toch telkens weer dat de 
plaswekker als zodanig geen gro-
te bekendheid heeft. Dit valt op bij 
het lezen van de vele enthousiaste 
reacties in het gastenboek op onze 
website. Regelmatig wordt geschre-
ven dat men er veel eerder aan was 
begonnen indien men kennis had 
van het bestaan van de plaswek-
ker. Van onze klanten slaagt maar 
liefst 90% voor de plaswekker trai-
ning. Lukt het niet, is veelal sprake 
van een medische oorzaak of onvol-
doende motivatie om te trainen.”

Producten op maat
Urifoon biedt verschillende typen 
plaswekkers tegen bedplassen, met 
verschillende maximale volumes, 
alarmsignalen, wel/geen trilelement 
en zelfs aan de vormgeving is ge-
dacht. Elk kind is immers anders en 
heeft een ander slaappatroon. Bin-
nen het assortiment is er altijd een 
juiste plaswekker om het probleem 
bedplassen gericht aan te pakken. 
Een plaswekker op maat dus. De 
trainingsprocedure omvat een pe-
riode van gemiddeld 3 maanden 
waarbij onderbreking daarvan niet 
wenselijk is. Voor kinderen (en ou-
deren) die niet voelen dat er in de 
broek wordt geplast, heeft Urifoon 
draagbare plaswekkers die direct 
bij de eerste druppels urine afgaan. 
Het eventuele trilalarm is wel zo dis-
creet en houdt de schade heel be-
perkt, want de gebruiker zal bij het 
alarm direct stoppen met plassen.
Een andere manier om iemand 
eraan te herinneren dat hij of zij op 
tijd moet gaan plassen is het ge-
bruik van een plashorloge. Het as-
sortiment omvat horloges met de 
mogelijkheid om tot 12 alarmmo-
menten per dag te programme-
ren, zodat de drager van het hor-
loge zeer frequent en discreet een 
herinnering krijgt om te gaan plas-

sen. Hiermee worden de eventuele 
ongelukjes voorkomen. Deze hor-
loges zijn overigens ook uitstekend 
geschikt voor ouderen om bijvoor-
beeld de dagelijkse medicijnen niet 
vergeten in te nemen. 

Sensorbroekjes
Of u een plaswekker huurt of koopt, 
bij elke Urifoon plaswekker horen 
speciale sensorbroekjes. Dit zijn 
gewone onderbroekjes (boxermo-
del) die alleen te koop en niet te 
huur zijn. De sensorbroekjes be-
vatten aan de binnenkant specia-
le sensordraden die de urine al bij 
de eerste druppels signaleren. Via 
een klein zendertje dat met twee 
drukknoopjes aan de bovenrand 
van het broekje is vastgezet, wordt 
het alarm geactiveerd. De Urifoon 
sensorbroekjes zijn leverbaar in al-
le gangbare maten tot XXL toe. De 
broekjes voor jongens en meisjes 
zijn verschillend. 

De plaswekkertraining
De eerste druppels urine worden 
snel gesignaleerd en het alarm gaat 
af. Het kind wordt daardoor gewekt, 
voelt de aandrang en gaat naar de 
wc om de plas af te maken. Ech-
ter die aandrang moet op den duur 
zonder wekker tijdens de slaap in 
het onderbewustzijn worden her-
kend. Met behulp van de plaswek-
ker worden de hersenen van het 
kind hierop ‘getraind’, zodanig dat 
het kind bij aandrang uit zichzelf 
wakker wordt. Ergo: het kind wordt 
zindelijk. Tijdens de persoonlijke 
begeleiding wordt drink- en plas-
gedrag overdag als belangrijk aan-
dachtspunt voor het aanpakken van 
het bedplasprobleem meegenomen.

UnderWunder
Recentelijk is het assortiment bij 
Urifoon uitgebreid met een comple-
mentaire productlijn UnderWunder 
genaamd. Dit op het oog normaal 
uitziende ondergoed voor kinde-
ren en volwassenen heeft een hip-
pe uitstraling en is ideaal voor lich-

Bed- en broekplassen een 
vervelende handicap
Urifoon biedt hulp door o.a. 
trainingen met een plaswekker

te urine- en ontlastingsproblemen. 
De broekjes zijn voorzien van een 
4-laags systeem dat er voor zorgt 
dat er geen urine of ontlasting kan 
doorlekken. Het dragen van dit on-
dergoed geeft net dat beetje extra 
zekerheid, aangezien men niet lan-
ger bang hoeft te zijn voor onaan-
gename geurtjes of zichtbare vlek-
ken. De onderbroeken zijn van een 
hoogwaardige kwaliteit met een 
mooie pasvorm en kunnen ge-
woon in de wasmachine veelvul-
dig gewassen worden. UnderWun-
der is leverbaar voor zowel kinde-
ren als volwassenen en binnen-
kort wordt de collectie flink uitge-
breid. 1 op de 4 vrouwen heeft last 
van ongewenst urineverlies en Un-
derWunder zal zich steeds nadruk-
kelijker op deze grote groep gaan 
richten met een uitgebreid assor-
timent. De verscheidene hulpmid-
delen om bed- en broekplassen te 
voorkomen worden door een groot 
aantal zorgverzekeraars vergoed. Bij 
Urifoon regelt men dat voor u. Uit-
gebreide informatie over het onder-
werp bed- en broekplassen, discre-
tie, persoonlijke hulp- en dienstver-
lening, hulpmiddelen, bijbehorende 
artikelen en reacties van gebruikers 
(gastenboek) vindt u op de website 
www.urifoon.nl en www.underwun-
der.nl. U kunt ook telefonisch inlich-
tingen inwinnen bij Urifoon, Men-
nonietenbuurt 29, 1427AX Amstel-
hoek. Tel. 0297-760001, via e-mail: 
info@urifoon.nl of een afspraak ma-
ken voor een persoonlijk gesprek.

Regio - De fractie van D66 heeft 
op 23 juli jl. vragen gesteld over 
de eventuele vernieuwing van 
winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht. Het college van burge-
meester en wethouders hebben 
antwoord gegeven op deze vragen. 
“De eigenaar van het winkelcentrum 
De Lindeboom in Mijdrecht, Coltex 
uit Heerhugowaard, heeft bij de ge-
meente aangegeven dat zij het be-
staande complex in het Mijdrecht-
se centrum wil vernieuwen. Enige 
tijd geleden heeft er daarom op ver-
zoek van de eigenaar een (ambte-
lijk) gesprek plaatsgevonden tussen 
de gemeente en de eigenaar van 
het winkelcentrum De Lindeboom 
en een vertegenwoordiger van su-
permarktorganisatie Boni. De eige-
naar heeft gevraagd naar de ge-
meentelijke uitgangspunten voor 
de vernieuwing van het winkelcen-
trum De Lindeboom, terwijl de Boni 
graag wil weten of de gemeente ak-
koord kan gaan met de uitbreiding 
van de supermarkt.
De gemeente heeft naar aanlei-
ding van het gesprek toegezegd om 
te bekijken of en zo ja welke uit-

gangspunten kunnen worden mee-
gegeven voor de vernieuwing van 
het winkelcentrum. Het Masterplan 
Haitsmahof/Molenhof, het bestem-
mingsplan Kom Mijdrecht en de 
Nota Detailhandelsstructuur zijn op 
dit moment de door de raad vastge-
stelde relevante kaders.
We constateren allemaal dat er 
op het gebied van detailhandel in 
het algemeen en in het Mijdrecht-
se centrum in het bijzonder ont-
wikkelingen gaande zijn. Een aan-
tal winkels is inmiddels uit het cen-
trum vertrokken en staat leeg en 
andere winkels staan op het punt 
om te vertrekken. Het Masterplan 
gaat uit van een volledige vernieu-
wing (sloop) van het winkelcentrum 
De Lindeboom. In de huidige eco-
nomische omstandigheden is dit 
geen realistisch uitgangspunt. Het 
volledig vasthouden aan het Mas-
terplan zou betekenen dat er geen 
vernieuwing van het winkelcentrum 
tot stand komt, wat gelet op de ont-
wikkelingen niet wenselijk is. De ei-
genaar van het winkelcentrum wil 
het bestaande complex vernieuwen 
om het weer te laten voldoen aan de 

huidige eisen en de verhuurbaar-
heid te vergroten. Daarvoor heeft 
de eigenaar nog geen concreet 
plan. De Boni heeft wel een con-
creet plan. De Boni wil namelijk de 
supermarkt uitbreiden in de richting 
van het parkeerterrein van het Burg. 
Haitsmaplein en in de richting van 
de Achtervaart. De grond tussen de 
huidige supermarkt en het parkeer-
terrein is in eigendom van de ge-
meente. Op de vraag van D66 of er 
interesse is voor de ruimte boven de 
Lindeboom zegt het college: 
“De eigenaar van De Lindeboom 
heeft in het meest recente gesprek 
geen melding gemaakt dat er con-
crete interesse is voor de bovenver-
dieping. In het verleden zijn wel na-
men van winkelketens voorbij geko-
men.
Wij zijn van mening dat de invul-
ling van de bovenverdieping onder-
deel dient te zijn van een totaalplan 
voor het winkelcentrum De Linde-
boom. Zo hebben wij dit ook aan-
gegeven in een brief aan de eige-
naar van het complex. Dit kan ech-
ter ook een functiewijziging zijn”, al-
dus het college.

Supermarkt Boni in 
Mijdrecht wil uitbreiden

Regio - Bij CREA zal in het nieu-
we seizoen het cursusaanbod wor-
den uitgebreid. Op de zondagmid-
dag kan men op de eigen laptop 
wegwijs worden gemaakt om foto’s 
te bewerken tot een kunstwerk bij 
de nieuwe cursus werken met Pho-
toshop Elements door Gea van Die-
men. Een nieuwe cursus is ook Pa-
per on Board door Peter Verwoerd. 
Door het uitsnijden van papier en in 
lagen opbrengen kan men bv. een 
spannend portret maken. Maar er 
zijn natuurlijk ook interessante cur-
sussen die al in het lespakket van 
CREA zijn opgenomen en waar een 
keuze kan worden gemaakt. Zo is er 
een Basiscursus Fotografie voor wie 
met een handmatig instelbare ca-
mera wil leren omgaan. En natuur-

lijk moet er speciale aandacht wor-
den gegeven voor de Jeugdcursus-
sen, zoals Tekenen en Schilderen 
bij Arlet Ybema op woensdagmid-
dag of Pottenbakken op zaterdag bij 
Boudewijn Creutzburg. Voor meer 
informatie kan men op zaterdag a.s. 
terecht bij een speciale CREA stand 
in winkelcentrum Zijdelwaard van 
10.00 tot 15.00 uur. En op zondag 31 
augustus is er Open Dag in de les-
ruimten van CREA in het Fort aan 
de Drecht van 13.00 tot 17.00 uur, 
waar ook alle informatie kan wor-
den verkregen over het cursusaan-
bod en waar cursisten en docenten 
dit praktisch laten zien. Op zondag 
is tevens de laatste mogelijkheid om 
de Midzomerexpo te bezoeken in de 
CREA galerie Het Fort.

Nieuwe cursussen bij Crea

Regio - Woensdag 20 augustus lie-
pen de kinderen van de groepen 1 
t/m 4 van basisschool De Kwikstaart 
met hun ouders van 18.30 tot 19.15 
uur door een deel van de wijk bij de 
school. Ze hadden de opdracht ge-
kregen om samen met hun ouders 
of met hun grote broer of zus, de 
leerkrachten van de school te zoe-

ken, die zich ergens hadden ver-
stopt. Ruim 33 leerkrachten wa-
ren verdeeld in drie -of viertallen en 
hadden zich uitgedost in de beken-
de kleur oranje van de school. Zo 
waren ze goed te herkennen. Had-
den de kinderen een groepje leer-
krachten gevonden dan moesten ze 
antwoord geven op een vraag. Ter-

De Kwikstaart puzzeltocht

wijl de ouders de gelegenheid kre-
gen om alle leerkrachten van de 
school eens te ontmoeten, verdien-
de hun kind na het geven van het 
juiste antwoord een puzzelstukje. 
Welke meester of juf de vraag stel-
de was voor hen niet zo belangrijk, 
maar hun enthousiasme werd wel 
groot toen ze bij hun eigen juf of 
meester aankwamen.
Met een gevulde envelop met in to-
taal 9 puzzelstukjes kon het puzze-
len op school beginnen. In het Atri-
um maakten alle kinderen, soms 
met de hulp van hun ouders, de leg-
puzzel. Uiteindelijk nadat de puzzel 
gelegd was kwam het hele team van 
de Kwikstaart te voorschijn. Het was 
niet alleen voor de kinderen een 
enerverende avond, maar ook voor 
de ouders was het een succesvolle 
opening van het nieuwe schooljaar. 
Met elkaar werd wat gedronken en 
de belevenissen van de vakantie 
gedeeld. Ieder kind nam de puzzel 
mee naar huis om nog eens rustig te 
kijken wie wie ook al weer was! On-
danks de flinke regenbuien was het 
die avond gelukkig zonnig en droog 
waardoor de zoektocht zich heerlijk 
in de buitenlucht kon afspelen.
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’t Kruytvat gezelligste terras 
van De Ronde Venen

Wilnisse ondernemers blij 
met komst van nieuwe Slager

Supermarktactie bij Deen 
voor de Voedselbank

Open dag Slimness Mijdrecht 

Regio - Bij de Verkiezing van het 
Gezelligste Terras van De Ronde Ve-
nen is ‘t Kruytvat uit Vinkeveen, uit-
geroepen tot winnaar van de ge-
meente De Ronde Venen Met 74 
stemmen en een waardering van 
9,73 gemiddeld liet ‘t Kruytvat de 
concurrenten achter zich. ‘t Kruytvat 
vertegenwoordigd nu de gemeen-
te De Ronde Venen in de finale van 
de verkiezing die plaats vindt tot en 
met 10 september 2014. ‘t Kruyt-
vat strijdt nu samen met andere ge-
meentewinnaars, om de provincie 
overwinning en de felbegeerde lan-
delijke titel van het “Gezelligste Ter-
ras van Nederland”. Stemmen kan 
tot en met 10 september 2014 via 
de website www.gezelligsteterras.nl 
Alle stemmers maken kans op 
mooie prijzen waaronder een ta-

blet en een luxe hotelovernachting 
voor 2 personen. Daarnaast done-
ren de partners van de verkiezing 
voor iedere stem waarbij toestem-
ming wordt gegeven om nieuws-
brieven van partners te ontvangen 
0,05 eurocent aan Pink Ribbon. Pink 
Ribbon zet zich in voor de strijd te-
gen borstkanker. 
De cheque met de totale opbrengst 
van de verkiezing wordt tijdens de 
feestelijke Award Uitreiking op 27 
oktober 2014 aan Pink Ribbon over-
handigd. Partners van de verkiezing 
zijn onder meer Orangina en On-
dernemers United. Meer informatie 
over de verkiezing leest u op web-
site van de verkiezing, hier is tevens 
de eindstand van de gemeente De 
Ronde Venen te bekijken: 
www.gezelligsteterras.nl

Regio - Wilnis dorp krijgt een nieu-
we Slagerij. Te weten Martin en 
Belinda Terpstra. Zij gaan medio 
september Wilnis weer voorzien 
van verse vleeswaren en een lek-
ker stukje vlees. Zij gaan dit doen 
op de locatie waar voorheen Slage-

rij Gelderblom zat. Na Paris Optiek 
en 2e Han(d)s Winkel is dit de der-
de nieuwe zaak in Wilnis dorp. De 
komst van het nieuwe slagersecht-
paar werd met luid applaus ingeluid 
tijdens een bijeenkomst van onder-
nemers uit het oude dorp. 

Regio - Voor de vierde keer houden 
wij op zaterdag 30 augustus van 
9.00-17.00 uur een supermarktac-
tie bij Deen in de Legmeer. Wij ho-
pen van harte dat u ons weer wilt 
ondersteunen door één of meerde-

re producten te kopen om aan de 
Voedselbank te geven. Ook kunt u 
een donatie in de collectebus doen. 
Op dit moment zijn er 55 gezinnen 
(±150 personen) die gebruik ma-
ken van een voedselpakket.

Mijdrecht - De vakanties zijn voor 
de meesten weer voorbij. Extra va-
kantiekilo’s? Het moment voor de 
BMI-check!! Hoeveel ben ik aange-
komen of ben ik nog steeds op ge-
wicht? Het is verstandig om regel-
matig op de weegschaal te staan. 
Wacht niet tot je broeken echt niet 
meer passen. Gewichtsconsulent 
Slimness Mijdrecht houdt zater-
dag 6 september weer een open 
dag waar je dit kosteloos kan laten 
checken. Op deze dag kan iedereen 
informatie krijgen over alles wat te 
maken heeft met “gezond” afvallen 

en alles over de nieuwe cursus ‘af-
vallen in groepsverband’ die 17 sep-
tember weer van start gaat. Indivi-
dueel en met z’n tweeën afvallen is 
ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes en 
niet met pillen. Bij Slimness leer je 
je voedingspatroon aanpassen ofte-
wel afvallen zonder poespas. Wil jij 
z.s.m. afvallen? Kom dan 6 septem-
ber alvast je voedingsdagboek op-
halen, zodat je snel kan beginnen en 
jij slank 2015 in gaat. 
Zie advertentie elders in deze krant.

Zilvervlootparade 
RegioBank groot succes
Regio - Tijdens het RegioBank Vin-
keveen Shantyfestival op 23 augus-
tus 2014 organiseerde OVM Vin-
keveen, adviseur van RegioBank 
in Vinkeveen de Zilvervlootparade. 
Voor de kinderen was er onder an-
dere een springkussenen het wer-
velwindspel. Bij dit spel werd de 
vangst van het aantal dukaten door 
ieder kind genoteerd en de winnaar 
ontvangt een leuke prijs!
RegioBank organiseerde dit spekta-
kel om Zilvervloot Sparen voor kin-
deren in de spotlights te zetten. Met 

Zilvervloot Sparen worden kinde-
ren op jonge leeftijd gestimuleerd 
om te beginnen met sparen. ‘De Zil-
vervlootparade was een groot suc-
ces. Het was erg leuk om te zien 
hoe alle kinderen met veel enthou-
siasme gingen voetballen of duka-
ten vangen bij het wervelwindspel. 
Dat hierbij ook enig inzicht is ver-
eist bleek wel uit het aantal creatie-
ve truckjes die werden bedacht om 
de dukaten te vangen’, aldus Nancy 
van Rijn van RegioBank OVM Vin-
keveen.

C1000 DRV wordt Jumbo 
en krijgt nieuwe eigenaar 

Eerste frisfeest bij 
Partycentrum Colijn!

Regio - Eindelijk is het dan zo ver 
dat de C1000 supermarkt in Wilnis 
wordt omgebouwd naar Jumbo. 

De C1000 supermarkt zal hiertoe 
gesloten zijn vanaf zaterdag 20 sep-
tember 18.00 uur en op woensdag 
8 oktober weer openen als Jumbo 
supermarkt. Ondernemer Eric Suy-
ten heeft hiertoe de supermarkt ver-
kocht aan de organisatie Jumbo. De 
medewerkers van de supermarkt 
zullen daarbij in dienst komen van 
Jumbo supermarkten en klanten zul-
len hun vertrouwde gezichten weer 
gewoon terug zien zodra de super-
markt heropend is. De familie Suy-
ten heeft sinds 1979 de exploitatie 
van de huidige supermarkt in han-
den gehad, eerst als Spar en Spar 
Voordeelmarkt en daarna als C1000 
in diverse varianten. Gedurende de-
ze periode is de supermarkt flink 
uitgebreid en het huidige centrum 
steeds van gedaante gewisseld. Ge-
durende deze periode hebben veel 
Wilnissers en andere Ronde Veners 
hun boodschappen bij de super ge-
daan, maar ook velen hebben daar 

gewerkt en veelal hun eerste werk-
ervaring opgedaan. Ook is er altijd 
een kern van ervaren medewerkers 
aanwezig geweest, en dat heeft al 
diverse jubilarissen opgeleverd. Ei-
genaar Eric Suyten zal echter de ex-
ploitatie na 35 jaar uit handen van 
de familie Suyten geven, begonnen 
als vakkenvuller en later als vennoot 
en uiteindelijk als volledig eigenaar 
is hij samen met zijn medewerkers 
een vertrouwd gezicht geweest al 
die jaren. De overgang naar Jumbo 
was een mooi moment om ook nog 
eens wat anders te gaan doen al-
dus Eric Suyten. “Vanaf plaats wil ik 
graag al mijn vaste klanten bedan-
ken voor hun bezoeken aan mijn su-
permarkt, vaak verschillende gene-
raties die elkaar opvolgden net als ik 
mijn ouders ben opgevolgd. Ik weet 
zeker dat er straks weer een hele 
mooie nieuwe supermarkt in Wilnis 
voor hun klaar staat, Jumbo is niet 
voor niets de snelst groeiende su-
permarktketen van Nederland en 
bovendien hebben zij al jarenlang 
een zeer hoge klantwaardering”

Regio - Vrijdag 12 september is de 
eerste editie van de Frisfeesten bij 
Dans en Partycentrum Colijn onder 
de naam Col’inFrizz! Axel en Heleen 
zijn eerder dit jaar al succesvol be-
gonnen met de kinderdisco’s tot 12 
jaar onder de naam Col’inKidzz. Al 
snel kwam de vraag van de ouders 
en de kinderen; volgend jaar gaan ze 
naar de middelbare school en dan? 
Daar geven Axel en Heleen nu dus 
antwoord op met toffe discofeesten 
voor scholieren van de onderbouw 
van de middelbare school; 12 t/m 15 
jaar. Natuurlijk aangepast aan deze 
leeftijd; de feesten duren van 20.30 
uur tot 00.30 uur. Om 21.30 uur gaat 
de deur dicht. De muziek zal worden 
gedraaid door diverse DJ’s die hier 
in de regio hun naam al verdiend 
hebben. Op de eerste editie zal DJ 
Sambrosa draaien, bekend van o.a. 
de Boya feesten in Vinkeveen. Het 
moeten toffe feesten worden waar-
bij het plezier vooropstaat maar ook 
de veiligheid. Wij bieden jongeren 
op deze manier een kans om op 

een verantwoorde manier kennis te 
maken met het uitgaansleven, lek-
ker dichtbij. Op deze avonden zullen 
professionele, gecertificeerde be-
veiligers aanwezig zijn. Er zal geen 
druppel alcohol worden geschon-
ken maar ook indrinken is er niet bij. 
De beveiliging aan de deur beschikt 
over een goede neus en blaastes-
ten. Ook drugs zijn natuurlijk uit den 
boze. Er gelden strenge huisregels 
welke op de site van dansenparty-
centrumcolijn te lezen zijn. Deze re-
gels lijken streng maar zijn echt no-
dig om de gezelligheid en veiligheid 
te waarborgen. De entree bedraagt 
7,50 per persoon wanneer de kaar-
ten in de voorverkoop worden aan-
geschaft. Dit kan bij Dans en Par-
tycentrum Colijn maar ook bij Kan-
toorboekhandel Ten Hoope op het 
Zijdelwaard. In Mijdrecht kunnen de 
kaarten worden gekocht bij Back-
stage Hairfashion Aan de deur kos-
ten de kaarten 10,00 euro.
Meer info: 
www.dansenpartycentrumcolijn.nl 

Regio - VLC Havo scholiere Myrthe 
Jansen (16) en haar nichtje Fleur 
Schram (17) hebben afgelopen zon-
dagmiddag in De Toonzaal aan de 
Rendementsweg 2B met een im-
posante expositie over hun verblijf 
in Rio de Janeiro, Brazilië, ieder-
een bedankt voor alle bijdragen en 
sponsoring waardoor zij deze zomer 
als vrijwilliger hun diensten konden 
aanbieden aan arme inwoners van 
de sloppenwijken in de miljoenen-
stad. Alle gulle gevers en deelne-
mende bedrijven hadden een per-
soonlijke uitnodiging gekregen voor 
deze expo. Die lieten zich niet onbe-
tuigd en hebben dan ook met tien-
tallen gehoor gegeven aan de op-
roep te komen kijken naar de vele 
foto’s die de wanden sierden en een 
zelfgemaakte video, Maar het was 
ook interessant te luisteren naar de 
opgedane ervaringen van de mei-
den die daarover heldere uitleg ga-
ven. Een en ander ging gepaard met 
een hapje en een drankje. De Toon-
zaal werd welwillend ter beschik-
king gesteld door Panta Holdings 
BV.

Monster
Je kunt stellen dat Myrthe en Fleur 
in 15 dagen tijd voor jaren levenser-
varing hebben opgedaan in een we-
reld die volkomen verschilt van die 
bij ons. De tegenstellingen tussen 
arm en rijk zijn gigantisch. Er zijn 
maar liefst 400 favela’s waar meer 
dan een miljoen mensen beneden 
de armoedegrens leven en drugs 
en criminaliteit hoogtij vieren. Fleur: 
“Het is opvallend dat de drugsben-
des méér doen voor de arme bevol-
king in het bieden van veiligheid en 
werkgelegenheid dan de overheid 
zelf. Politie is het ‘monster’ dat wo-
ningen binnenvalt, jongeren martelt 
om het de drugsbaronnen te laten 
verraden en zo meer. Onrust in de 
wijken is aan de orde van de dag. 
Het recente WK en straks de Olym-
pische Spelen waren en zijn geen 
zegen voor de arme bevolking die 
er geen enkel profijt van heeft.”
Myrthe vult aan: “We hebben ken-
nis gemaakt met kinderen van een 
‘public school’. Daar is het onder-
wijs minder dan op een ‘private 
school’. Ze krijgen er bijvoorbeeld 
geen Engels onderwezen, maar 
wel een ontbijt, drinken en avond-
eten. Dat is goedkoop voor de ou-

ders. Bij een kindercrèche hebben 
we de muren geschilderd waardoor 
het er nu frisser uitziet. We hebben 
met kinderen gevoetbald en ook ge-
probeerd te ontdekken of er medi-
sche voorzieningen zijn. Seksuele 
voorlichting is er kennelijk niet, net 
zo min als voorbehoedsmiddelen, 
want veel jonge meisjes zijn zwan-
ger. Ze prostitueren zich en lijden 
aan soa’s. Medische zorg is spora-
disch beschikbaar. Wij hebben ons 
overigens nooit onveilig gevoeld 
omdat de begeleiding de omgeving 
kent en weet wat je wel en niet kunt 
doen. Onze groep bestond uit 15 
meiden, twee Nederlandse en twee 
Braziliaanse begeleiders, een foto-
graaf en een bewoner die de wijk 
(favela) op z’n duimpje kent.” Op 
de vraag of zij beiden weer zo’n reis 
als vrijwilliger zouden willen maken, 
werd bevestigend geantwoord. Ja 
dus, maar dan misschien naar een 
locatie in een ander land.

Zelf bekostigd
Myrthe en Fleur zijn in het kader van 
Worldmapping (zie www. world-
mapping.nl) onder de naam ‘Flyr-
the’ (een samentrekking van bei-
de namen) van 14 tot 28 juli in Rio 
de Janeiro geweest om als vrijwilli-
ger hun diensten aan te bieden aan 
arme inwoners van de sloppenwij-
ken van die miljoenenstad. Zij had-
den zich daartoe aangemeld bij de-
ze organisatie die jongeren stimu-
leert om zich te ontwikkelen tot be-
trokken wereldburgers. Men orga-
niseert in dat licht uitdagende ex-
pedities naar ontwikkelingslanden 
waaronder Brazilië. In groepsver-
band wordt daarbij samengewerkt 
met de locale bevolking. Deelne-
mers moeten hun reis en verblijf-
kosten zelf betalen. Het bedrag 
daarvoor hebben Myrthe en Fleur 
dan ook bij elkaar gekregen door na 
schooltijd activiteiten te ontplooien 
die geld opleverden, zoals statiegeld 
van leg flessen op te sparen, lege 
cartridges in te zamelen, als kinder-
oppas te fungeren, zelf lekkernijen 
te maken (fudge!) en die te verko-
pen en vooral om zich door familie, 
vrienden, kennissen en het bedrijfs-
leven te laten sponsoren. Nu hun 
reis succesvol is verlopen wilden zij 
op deze manier hun dankbaarheid 
betuigen. Daarin zijn ze met vlag en 
wimpel geslaagd.

‘Flyrthe’ bedankt sponsors 
met een expositie

Regio - Heel De Kwakel kijkt al-
weer uit naar de diverse festiviteiten 
van De Kwakelse kermis, die zater-
dag 30 augustus september start en 
dinsdag 2 september afsluit met de 
grote optocht. 

Zaterdag 30 augustus
De tent op het Evenemententerrein 
openen we de kermis met een brui-
sende schuimparty en een geweldi-
ge DJ. Voor meer informatie voor de-
ze avond: www.penolopeevents.nl 
of de facebook van het Feestcomi-
té.

Zondag 31 augustus 
Vanaf 12.30 uur worden alle kinde-
ren al dan niet met hun versierde 
kar, skelter of fiets verwacht op het 
plein bij het Dorpshuis. Daar zal een 
jury iedereen in de juiste categorie 
beoordelen, waarbij vooral de eigen 
inbreng zwaar meetelt. Om 13.30 
uur gaat de kinderoptocht van start, 
voorafgegaan door muziekvereni-
ging Tavenu. Na de ronde door De 
Kwakel zal de stoet bij de tent ein-
digen. Om 15.15 uur is de prijsuit-
reiking van de kinderoptocht en van 
de ballonwedstrijd van het Polder-
feest. De kinderoptocht is voor alle 
kinderen vanaf groep 3 tot 16 jaar. 
Het programma op het feestterrein 
gaat verder met een optreden van 
met “wie o wie, “staat dit jaar ach-
ter het hek” De Kermisborrel in de 
feesttent start om 19.00 uur. De en-
tree is 10 euro en dat is inclusief 
drank tot 21.00 uur. Na 21.00 uur is 
de drank weer voor eigen kosten. 
Tijdens de kermisborrel kan men 
onder het genot van een hapje en 
een drankje genieten van de cover 
band “Little Stef”. 

Maandag 1 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de eu-
romiddag op de kermis. De mees-
te attracties kosten maar één eu-
ro, zodat je misschien een rond-
je extra in de draaimolen kan ma-
ken. Om 18.00 uur barst op de Ring-
vaart voor de achtste maal de strijd 
los om het Open Kwakels Kampi-
oenschap Vletten trekken. Elk team 
bestaat uit zes roeiers en een stuur-
man/vrouw. Inschrijven kan bij Ron 
Voorn, tel. nr. 06-48643019, maar 
wees snel, want vol is vol. De prijs-
uitreiking is om 22.30 uur in de tent. 
Vanaf 21.00 uur is iedereen van har-
te welkom in de feesttent om zich 
te wanen in de Efteling samen met 
Holle Bolle Gijs in een Wereld voor 
Wonderen. De avond wordt muzi-
kaal begeleid door De Wembley’s 
en door het DJduo Dik en Gezellig. 

Dinsdag 2 september
Dit jaar wordt voor de 62e maal De 
Kwakelse Kermis gereden. Het op-
stellen van de karren begint al ’s 
morgenvroeg en vanaf 9.15 uur 
start de optocht. De route is als 
volgt: Kwakelsepad, Ringdijk, Vuur-
lijn, Watsonweg, Boterdijk, Kwakel-
sepad, Anjerlaan, doorsteek Ger-
beralaan, Anjerlaan, Kwakelsepad 
en Drechtdijk. Na de optocht om ± 
16.30 uur vindt in de feesttent de 
prijsuitreiking plaats van de 62e op-
tocht. Het feest is dan nog niet ge-
daan, want DJ Duo ‘Dik en Gezel-
lig’ zullen met de Optocht Afterparty 
de Kermis afsluiten. Het Feestcomi-
té en Penelope Events wenst ieder-
een een gezellige Kermis toe. Voor 
info: www.polderfeest.nl en de Fa-
cebookpagina van het Feestcomi-
te De Kwakel (zoek op polderfeest).

30 augustus tot en met 2 september
Programma Kwakelse 
Kermis

Regio - Het is bijna september! Wat 
betekent dat zanggroep Musica 
weer na de vakantie van start gaat! 

En het is niet te geloven maar ze be-
staan al weer 2 jaar! Alsof het gis-
ter was, die eerste bijeenkomst. In 
het korte bestaan heeft Musica al 
veel concerten gepresenteerd. Ook 
de toekomst belooft weer veel! Op-
tredens in diverse zorgcentra met 
het Weense tafereel en bijpassen-
de kleding. Denkt u, dit lijkt mij ook 
leuk, grijp uw kans en ga vrijblijvend 
even kijken bij een repetitie. Musica 
zoekt namelijk nog zangers en zan-
geressen. 
Zij repeteren op woensdagavond 
van 20.00 uur tot 22.15 uur in het 
Hoge Heem in Uithoorn. Speciaal 
voor deze “werving” heeft Musica, 
3 en 10 september aanstaande, op 
eerder genoemde locatie en tijd in-
looprepetities gepland. Voor con-
tact, bel of mail de voorzitter: 0297-
563177. 
zanggroepmusica@kpnmail.nl. 

Zie advertentie elders in deze krant

Musica gaat weer los!



Vinkeveen - De Vakantiespeelweek 
2014 in Vinkeveen zit er al weer op. 
De speelweek voor kinderen van 5 
tot en met 12 jaar vond dit keer van 
maandag 18 tot en met donderdag 
21 augustus traditiegetrouw plaats 
in dorpshuis De Boei. Maandags 
al met 140 kinderen in de grote 
zaal waar ze volop creatief 
konden zijn en lekkers kregen, 
waaronder poffertjes! Vanwege 
het minder mooie weer vond ook 
het sporten op dinsdag in De Boei 
plaats. Normaal gebeurt dit op de 
sportterreinen van SV Hertha, VLTV 
en KV De Vinken bij de Molmhoek. 
De weersomstandigheden hebben 
overigens geen enkele invloed 
gehad op het welslagen van dit 
kinderevenement. De woensdag 
was een culturele dag met als 
thema ‘Brazilië’. Waren er op de 
openingsdag al veel kinderen in De 
Boei, de laatste dag – donderdag 
- met de kinderkermis en oud-
Hollandse spelletjes waarvoor altijd 
heel veel belangstelling bestaat - 
waren dat er bijna 250!

De Vakantiespeelweek is in De Ronde 
Venen het laatste kinderevenement 
van de zomervakantie waaraan veel 
kinderen deelnemen. De kinderen 
blijken erg in hun sas met de speelweek 
die volgens de ouders duidelijk in de 
behoefte voorziet zo aan het einde 
van de zomervakantie. “Kinderen 
vragen halverwege het jaar aan hun 
ouders al of er weer een speelweek is 
en geven aan dat ze er graag weer 
naartoe gaan. We hebben deze week 
weer veel blije gezichten gezien. Met 
elkaar zijn er meer dan 650 kinderen 
verdeeld over vier dagen geweest. 
Bij die telling zitten ook kinderen die 
alle dagen komen opdraven,” zo laat 
Frans Lugtmeijer van de organisatie 
ons weten. “Dat is wel een record want 
het aanbod van kinderen dit jaar was 
overweldigend. Dat zegt iets over de 
populariteit van het evenement. We 
moeten wel altijd ervoor zorgen dat wij 
het met de begeleiding aan kunnen. 
Maar met een goede organisatie en 
genoeg vrijwilligers die per locatie 
een oogje in het zeil houden kunnen 
we dat. De Vakantiespeelweek 
biedt kinderen vier dagen lang veel 
gezond en verantwoord plezier 
met activiteiten op het gebied van 
creatief handwerken, sport en spel, 
bingo en talrijke (ont)spannende 
spelletjes in zowel een circus- als 
een kermisachtige opzet. Alle dagen 
zijn nagenoeg volgeboekt. Voor een 
paar euro per kind kunnen ouders 
hun kinderen eraan laten deelnemen. 
Vanzelfsprekend gebeurt dat onder 
toezicht van talrijke vrijwilligers die zich 
die dagen als begeleider aanmelden. 
Zonder hen zou deze speelweek niet 
mogelijk zijn, evenals de sponsors 
die zelfs in deze tijd weer met ruime 
bijdragen, waaronder ook in natura, 
over de brug zijn gekomen. Waarvoor 
dank namens de stichting Vakantie 
Speelweek De Ronde Venen en 
ouders en verzorgers van de kinderen. 
Volgend jaar weer zo is de teneur. Dus 
graag tot ziens allemaal! Zaak is wel 
dat u uw kind(eren) volgend jaar tijdig 
bij de organisatie inschrijft!Re
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Regio - Vandaag, woensdag 27 au-
gustus, viert Kringloopcentrum Ce-
res aan de Industrieweg in Uithoorn, 
offi cieel zijn 30-jarig bestaan. De 
feestelijke activiteiten vinden echter 
op vrijdag de 29e plaats in het pand. 

Burgemeester Dagmar Oudshoorn 
is door het bestuur van Ceres uitge-
nodigd om rond 10.30 uur boven de 
toegangsdeur een jubileumbord (zie 
bijgaand voorbeeld bij dit artikel) 
van Ceres te onthullen. Aan de deur 
komt tevens een bord dat Ceres is 
aangesloten bij de Branchevereni-
ging Kringloopbedrijven Nederland. 
De eerste 200 klanten die dag krij-
gen een traktatie. Vanaf 18.00 uur 
is er een receptie voor genodig-
den. Op deze dag draait er continu 
een fi lm over de geschiedenis van 
Kringloopcentrum Ceres van vroe-
ger tot nu. De naam Ceres is ont-
leend aan de Griekse mythologische 
‘godin van de groei’. In de loop van 
de achterliggende jaren is die naam 
eer aangedaan want het kringloop-
bedrijf heeft een ongekende groei 
doorgemaakt. Dat heeft geleid tot 
steeds meer aanpassing van de be-
drijfsvoering en nodige regelgeving 
voor inzameling, verwerking, ver-
koop, veiligheid van werken, norme-
ring, voorwaarden, hygiëne en kwa-
liteitsbeoordeling van wat er aan 
goederen wordt aangeboden. Al ve-

le jaren staat Kringloopcentrum Ce-
res bekend als een landelijk erkend, 
volwaardig en druk bezocht kring-
loopcentrum wat een actieve bijdra-
ge levert aan een duurzaam gebruik 
van goederen. En wat meer is, men 
draait zonder enige vorm van sub-
sidie! Het aantal klanten vertoont al 
jarenlang een stijgende lijn en sinds 
de crisis zijn er alleen maar meer 
bezoekers bijgekomen afkomstig uit 
alle windstreken, zelfs van ver bui-
ten de regio. Ondergebracht in een 
keurige hal met voldoende parkeer-
ruimte voor de deur profi leert Ceres 
zich als een grote winkel met hon-
derden bruikbare grote en kleine 
artikelen voor huishoudelijke doel-
einden, vrije tijd, kleding, boeken en 
hobby die per assortiment een over-
zichtelijk aanbod vormen. Dat alles 
tegen heel schappelijke prijsjes die 
uitsluitend tot doel hebben om kos-
tenneutraal te opereren. Winstoog-
merk is hier niet aan de orde! Re-
gelmatig zijn er aantrekkelijke ver-
koopacties en er is ook een dag 
voor bijzondere artikelen, waaron-
der heuse collectors items. Die wor-
den soms ontdekt bij het sorteren. 
Zoals onlangs houten ski’s uit 1932! 
Stap eens vrijblijvend binnen om 
te kijken. De website: www.ceres-
kringloop.nl biedt uitsluitend basis-
informatie en geeft niet het assorti-
ment in detail weer.

Keurmerk
“Regionaal zijn we het oudste kring-
loopbedrijf en landelijk behoren we 
samen met De Schalm uit Haarlem 
tot de eerste bedrijven die deze acti-
viteiten oppakten,” weet bestuurslid 
Ger de Ruiter. Samen met zijn col-
lega Ben Scholte vervult hij al meer 
dan 20 jaar een bestuursfunctie bin-
nen Ceres. José is de langst zittende 
medewerkster bij het kringloopbe-
drijf, namelijk 29 jaar. Zij begon als 
vrijwilliger, maar kwam als mede-
werkster in 1994 op de loonlijst. De 
Ruiter: “Intussen zijn wij als Ceres al 
jaren aangesloten bij de branche-
vereniging Kringloopbedrijven Ne-
derland. Op dit moment wordt ook 
hard gewerkt aan het verwerven van 
een Keurmerk. Dat omvat een gede-
tailleerde omschrijving van het hele 
proces van inzamelen en verwerken 
van producten en goederen die her-
gebruikt gaan worden. De mede-
werkers hebben voorts allemaal een 
cursus ‘waardebepaling van goede-
ren’ gevolgd. Er komen vandaag de 
dag zoveel mooie spullen van men-
sen binnen, dat je daarvan de waar-
de moet weten in te schatten. Het 
varieert van losse artikelen tot he-
le inboedels van mensen die klei-
ner zijn gaan wonen en een nieu-
we inrichting hebben aangeschaft. 
Maar ook boedels van overledenen 
die familieleden bij ons brengen – of 

Kringloopcentrum Ceres 
viert 30-jarig bestaan
Van schillenboer tot professioneel kringloopbedrijf

door ons worden opgehaald met ei-
gen transport - om weer in het ge-
bruikerscircuit te worden opgeno-
men. Door de lat hoog te leggen 
en dit allemaal steeds professione-
ler te doen, willen wij ons van ande-
re kringloopbedrijven onderschei-
den. Wij stellen hoge eisen aan dat-
gene waar we mee bezig zijn. Heel 
belangrijk is ook het juiste contact 
met de klanten, zodanig dat ze als 
een blij mens bij ons komen, maar 
zo ook weer de deur uitgaan. Al met 
al wordt de bedrijfsvoering dan ook 
steeds professioneler.”

Besparing voor gemeente
Niet alleen door verkoop in de win-
kel bij Ceres krijgen goederen een 
tweede leven in het gebruikscircuit. 
Een deel wat niet geschikt is voor 
de Nederlandse markt wordt geëx-
porteerd naar het buitenland, waar-
onder het Oostblok en Afrika. Dat 
werkt allemaal mee om de afval-
berg in ons land zo klein mogelijk 
te houden waardoor de gemeenten 
ook minder hoeven te betalen voor 
hun afvalverwerking. Dat is gun-
stig. Medewerkers van Ceres, zijnde 
11 fte’s en 29 vrijwilligers en men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt, zorgen voor het inzamelen 
en verwerken. Wat betreft het laat-
ste neemt Ceres binnen de Partici-
patie wetgeving een bijzondere po-
sitie in door deze mensen werk te 
bieden. Niet in de laatste plaats zijn 
er ook de klanten die de goederen 
weer kopen en daardoor eveneens 
zorgen dat die niet bij het afval ge-
raken. Volgens Ben Scholte scheelt 
dat heel veel op jaarbasis. Alles wat 
bij Ceres aan goederen wordt ver-
kocht of geëxporteerd, komt niet te-
recht bij de aangrenzende gemeen-
tewerf en hoeft dus ook niet naar 
de verbrandingsovens gebracht te 

worden. Wat echt niet meer bruik-
baar is wordt door Ceres zelf ge-
sorteerd en wel afgevoerd naar de 
gemeentewerf. Daar zijn geen ver-
dere handelingen meer voor nodig. 
Dat houdt allemaal een enorme be-
sparing in voor de gemeente. Jam-
mer is dat men dat niet altijd door 
heeft of waardeert. José merkt op 
dat kleding heel erg gewild is en 
voor een grote omzet zorgt. “Maar 
het moet wel zorgvuldig worden ge-
sorteerd en een beetje modieus zijn, 
want anders loopt het niet. Ja, men-
sen blijven kieskeurig, zelfs in een 
kringloopwinkel waarbij je toch 
moet afwachten wat er binnenkomt. 
Alles wat niet wordt verkocht heb-
ben we afnemers voor die het op 
hun beurt weer ergens anders af-
zetten. Dat geldt voor veel goede-
ren die hier binnenkomen en wor-
den uitgesorteerd. We hebben zelfs 
een technische dienst die alle appa-
ratuur nakijkt op bruikbaarheid, of 
het defect is, of het kan worden ge-
repareerd of dat het toch naar een 
locatie gaat waar het wordt gerecy-
cled en dus alsnog niet op de afval-
berg terecht komt,” vertelt José. 

Spullen van de straat
Het eerste min of meer concrete 
plan om in de gemeente Uithoorn 
iets op te zetten in het kader van 
de hergebruikgedachte dateert van 
maart 1983. Het toenmalige CDA-
raadslid A. Nagtegaal kwam toen 
binnen de gemeenteraad met een 
initiatiefvoorstel om een gesubsidi-
eerde of gemeentelijke ‘schillenop-
haaldienst’ in het leven te roepen. 
Nu was in verscheidene plaatsen in 
ons land ‘de schillenboer’ geen on-
bekend fenomeen, al hoewel het 
een uitstervend gebeuren was. Na 
onderzoek of het rendabel zou zijn 
een schillenboer in Uithoorn de ron-

de te laten doen – en dat bleek al 
gauw het geval - werd het plan in 
april 1984 bij de gemeente Uithoorn 
ingediend. Op 27 augustus 1984 
zag de stichting Ceres formeel het 
levenslicht. In dat jaar gingen me-
dewerkers van de stichting van start 
met het langs de woningen opha-
len van groenteafval en aardappel-
schillen. Dat leverde toen aardig 
wat op en deze mix werd als vee-
voer verdeeld onder de toen nog 
talrijke varkensboeren in de regio. 
In de jaren daarna trok de econo-
mie fors aan en de mensen kon-
den zich meer permitteren. Dat leid-
de tot steeds meer grof vuil langs 
de stoeprand. Soms nog met bruik-
bare spullen ertussen. Om die re-
den voerde men een statutenwijzi-
ging binnen de stichting door waar-
bij het mogelijk werd de spullen van 
de straat te halen, dan wel op ver-
zoek bij mensen overtollige en nog 
bruikbare goederen op te halen. Op 
die manier werden voor hergebruik 
geschikte goederen centraal in-
gezameld en - na controle op ge-
schiktheid - tegen een zacht prijs-
je aan liefhebbers aangeboden. Al-
dus kregen en krijgen de goederen 
een tweede leven. Bijkomend voor-
deel was en is nog steeds dat het 
milieu er ook mee gediend is omdat 
er minder afval aan de toch al groei-
ende afvalberg wordt toegevoegd!

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 10.30-16.30 uur. Zater-
dag van 10.00-16.00 uur. Op woens-
dag gesloten. Industrieweg 33 
(naast de gemeentewerf) Uithoorn. 
Vergeet vrijdag 29 augustus niet 
een bezoek te brengen aan de jubi-
lerende Ceres. Er zijn leuke verras-
singen en het is altijd een avontuur 
om er te shoppen!

Regio - Zaterdag jl. zijn de prijzen 
van het Meerbode Tour de France 
Festival uitgereikt. Een winnares, 
de zevenjarige Emma de Graaff uit 
Vinkeveen, was met haar ouders en 
broertje wel naar de HEMA aan Bo-
zenhoven gekomen om ‘haar lek-
kere slagroomtaart’ in ontvangst te 
nemen. Die werd haar met veel ple-
zier overhandigd door fi liaalmana-
ger Peter Samson. Emma zei daar 
heel blij mee te zijn. Ze had tenslot-
te heel erg haar best gedaan om de 
puzzel op te lossen. En de vragen 
van de Tour, tja… De Tour heeft haar 
belangstelling, maar dat geldt ook 
voor andere sporten, zoals voetbal 
dat zij ook in de daad omzet want 
zij voetbalt heel fanatiek bij SV Hert-
ha waar damesvoetbal een belang-
rijk deel van de sportieve activitei-
ten in beslag neemt. Bij een van de 
laatste etappes van de Tour zag zij 
de etappe-uitslag en verbond daar-
aan het idee dat bepaalde renners 
wel eens de gele, groene of bolle-
tjestrui om hun schouders konden 
krijgen bij de fi nish in Parijs. Zij had 
aardig gegokt, maar toch net niet 
helemáál goed…Niettemin toch ge-
noeg voor een lekkere taart als prijs, 
al hoewel zij tegen haar ouders had 
gezegd vast van plan te zijn de race-
fi ets te gaan winnen!… 

Sijbrants & Van Olst
Keurig op tijd bij Sijbrants & Van Olst 
Optiek in de Dorpsstraat in Uithoorn 
was Frank Timmer uit Mijdrecht. Hij 
kwam daar als prijswinnaar om een 
waardebon van 100 euro in ont-
vangst te nemen. Die was door dit 
bedrijf als deelnemer aan het Tour 
de France Meerbode Prijzenfestival 
ter beschikking gesteld. Frank doet 
elk jaar mee aan de special van de 
Tour en had derhalve de puzzel he-
lemaal ingevuld. Daarnaast had hij 
de drager van de groene en gele trui 
goed geraden. Hij volgt de Tour op 
de voet en fi etst zelf ook vaak in re-
creatieve zin. Hij was verheugd te 
horen dat hij een winnaar was. In 

de winkel kreeg hij van Muus Sij-
brants de waardebon overhandigd 
die hij dankbaar in ontvangst nam.. 
Sijbrants & Van Olst, bedankt voor 
het beschikbaar stellen van deze 
mooie prijs!

Expert
Een andere prijswinnaar meldde 
zich bij Expert in Mijdrecht voor zijn 
prijs. Dat was Carl Kooijman uit Wil-
nis. Carl volgt al vanaf zijn 8e jaar 
het wielrennen en vooral de Tour de 
France. Op jeugdige leeftijd maakte 
hij er al plakboeken over. Zelf fi etst 
hij ook veel. Op vakantie in Frank-
rijk bezoekt hij als het even kan de 
locatie waar de renners van de Tour 
langskomen. Een keer bezocht hij 
ook de fi nish in Parijs. Hij weet aar-
dig te vertellen over de Tour en kan 
goed inschatten wat de eventuele 
winnaar kan zijn van een bepaalde 
trui. Ook hij had de gele en groe-
ne trui goed geraden. Nanne Tig-
gelman van Expert Mijdrecht over-
handigde hem de Sony dvd speler, 
zijnde de prijs die Expert voor het 
Prijzenfestival beschikbaar had ge-
steld. 

De Zwart Dranken 
& Delicatessen
Arie Kroon uit Wilnis, kennelijk geen 
onbekende binnen de locale sport-
activiteiten, kreeg uit handen van 
Edwin de Zwart van De Zwart Dran-
ken & delicatessen aan de Heren-
weg in Wilnis, een heerlijk verras-
singspakket uitgereikt met ver-
scheidene soorten dranken en de-
licatessen. Dit tot plezier en niet ge-
ringe verbazing van Arie want hij 
had nooit verwacht dat hij een prijs 
zou winnen als deelnemer aan het 
prijzenfestival. “Kennelijk goed ge-
gokt en de puzzel was niet zo moei-
lijk,” aldus Arie die zich bij CSW als 
hoofd voetbalzaken jeugd verdien-
stelijk maakt. “Ik fi ets ook fl ink wat 
af, maar meer in Duitsland waar ik 
dikwijls voor mijn werk ben. Dan 
neem ik mijn fi ets mee. Leuk dat 

heel blij mee te zijn. Ze had tenslot-
te heel erg haar best gedaan om de 
puzzel op te lossen. En de vragen 
van de Tour, tja… De Tour heeft haar 
belangstelling, maar dat geldt ook 
voor andere sporten, zoals voetbal 
dat zij ook in de daad omzet want 
zij voetbalt heel fanatiek bij SV Hert-
ha waar damesvoetbal een belang-
rijk deel van de sportieve activitei-
ten in beslag neemt. Bij een van de 
laatste etappes van de Tour zag zij 
de etappe-uitslag en verbond daar-
aan het idee dat bepaalde renners 
wel eens de gele, groene of bolle-
tjestrui om hun schouders konden 
krijgen bij de fi nish in Parijs. Zij had 
aardig gegokt, maar toch net niet 
helemáál goed…Niettemin toch ge-
noeg voor een lekkere taart als prijs, 
al hoewel zij tegen haar ouders had 
gezegd vast van plan te zijn de race-
fi ets te gaan winnen!… 

ik wat gewonnen heb. Bedankt 
Meerbode!” Natuurlijk ook Edwin 
de Zwart hartelijk bedankt voor de 
smakelijke prijs.

Tot slot de uitreiking van een fraai 
horloge. Beschikbaar gesteld door 
Juwelier Nant Hartel in de Raad-
huisstraat in Wilnis. Het horlo-
ge viel te beurt aan Laurens Bur-
ger uit Mijdrecht. Hij is scholier 
op het Alkwin Kollege. Laurens is 
een sportieve jongeman die het 

liefst de Tour volgt in Frankrijk. In 
dat land fi etst hij zelf ook graag. 
Hij had alles goed ingevuld op een 
paar details na. Toch goed voor 
een horloge uit een serie waaruit 
hij zelf de mooiste mocht uitzoe-
ken. Dat liet hij vervolgens graag 
door Nant om zijn pols doen. Het 
blije gezicht van Laurens gaf aan 
dat hij zeer content was met de-
ze prijs. Gefeliciteerd! Nant Hartel, 
hartelijk dank voor het beschik-
baar stellen van deze mooie prijs.

Winnaars Prijzenfestival blij 
met hun prijs

2e katern
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Goedemoed en Straathof 
over Argon en CSW 

Hertha E1 start met winst 
in Mijdrecht

Kwinkslag en Badminton

Dansschool Nicole in 
september weer van start

Open Dag bij Atletiekklub 
AKU op 30 augustus

De VIOSKidz starten weer

Opfriscursus stijldansen 

Regio - Het is inmiddels zo’n 7 jaar 
geleden dat Argon en CSW eenma-
lig in dezelfde competitie uitkwa-
men en dit jaar zal dat tot genoe-
gen van veel voetballiefhebbers uit 
de omgeving opnieuw gebeuren. 
De twee clubs gaan de strijd met el-
kaar aan in de 2e klasse en voor de 
voorzitters van beide verenigingen 
was dit aanleiding om elkaar afge-
lopen zaterdag in de bestuurskamer 
van Argon te bezoeken en bij een 
kop koffie en een aantal toehoor-
ders vooruit te blikken op het ko-
mende seizoen. Andre Straathof, 10 
jaar voorzitter van CSW en Ton Goe-
demoed, 4 jaar voorzitter van Ar-
gon, zijn allebei gefascineerd door 
het leiding geven aan vrijwilligersor-
ganisaties in de sport. “Met vrijwil-
ligers werken is fantastisch” meent 
Straathof en “sport is emotie” roept 
Goedemoed. Beiden kregen daar 
hun portie van mee in de afgelopen 
jaren. Teleurstelling door respectie-
velijk degradatie van CSW uit de 1e 
klasse en voor Argon het mislopen 
van promotie naar diezelfde 1e klas-
se. Maar ook euforische momenten 
zoals voor Straathof zonder twijfel 
de 2 achtereenvolgende kampioen-
schappen van CSW in de 3e en 2e 
klasse en voor Goedemoed onmis-
kenbaar de nationale amateurbe-
kerwinst met Argon 2 jaar geleden.

Voorzitter
Waarom voorzitter van CSW en niet 
van Argon, is de eerste vraag aan 
Straathof ? “Wilnis en CSW zit in de 
genen hè” zegt Straathof resoluut, 
“die keus is niet moeilijk” en op de-
zelfde vraag waarom geen voorzit-
ter van CSW lacht Goedemoed, ”ik 
moet er niet aan denken” zegt ie 
met een uitroepteken ! “Voel me ge-
streeld dat ik door Argon gevraagd 
ben”. Waardering voor elkaar heb-
ben ze. Openheid en het zoeken 
naar samenwerking en synergie, dat 
vind Goedemoed zeer te waarderen 
aan Andre. “Opgeven kan hij niet” 
geeft Straathof op zijn beurt aan, 
“die enorme drive van Ton om het 
maximale voor zijn club eruit te ha-
len is een heel sterke kant van hem”
Op de vraag wat zij ervan vinden el-
kaar deze competitie te treffen re-
ageren de twee enthousiast. “Voor 
het publiek is dit natuurlijk gewel-
dig” meent Straathof, “maar ook 
voor de spelers, het zijn jongens uit 
de omgeving, ze kennen elkaar en 

zullen er mooie derby’s van maken. 
“Hoera” riep Goedemoed toen hij de 
indeling zag, “dit gaat héél leuk wor-
den en we gaan voor de derby’s hier 
zeker geen 110 stewards nodig heb-
ben verzekert hij, want ondanks de 
rivaliteit die er tussen beide clubs 
wel degelijk is zal iedereen besef-
fen dat het een feest moet worden”
De twee bestuurders reageren voor-
zichtig als de sterkte van de twee 
teams met elkaar vergeleken wor-
den. “we zijn aan elkaar gewaagd 
menen zij en details zullen de door-
slag gaan geven”. Maar over de ver-
wachtingen van de eerste onderlin-
ge wedstrijd op zaterdag 13 sep-
tember in Mijdrecht zijn zij uitge-
sprokener: “3-1 voor Argon” roept 
Goedemoed en hij ziet de snelle 
jongens voorin als het nieuwe wa-
pen van het elftal “. “3-2 CSW” voor-
spelt Straathof op zijn beurt en wijst 
fijntjes op de nieuwe CSW spits Vin-
cent van Hellemondt die dit seizoen 
pikant genoeg de overstap van Ar-
gon naar CSW maakte. 

Verwachting
Over hun verwachtingen dit sei-
zoen rekent Straathof in ieder geval 
op het linker rijtje en een periode ti-
tel. Goedemoed heeft maar één ver-
wachting, daar is ie duidelijk in: de 
hoofdprijs ! Over wat zij dit seizoen 
vrezen kennen de heren geen twij-
fel: “ik vrees niets” beweert Goede-
moed, “we gaan nu oogsten na een 
lastige periode die achter ons ligt” 
Straathof vreest evenmin niets, “ja, 
dat het veld onder water loopt” zegt 
hij met een knipoog, en nadat de fo-
toshoot van beide heren in wel be-
kende tenues gemaakt is, komt met 
de inmiddels toegenomen omstan-
ders in de bestuurskamer toch nog 
even aan de orde wat de voorzitters 
elkaar dit seizoen vooral gunnen. 
“Een hoop hoofdpijn” knipoogt een 
lachende Goedemoed en met de-
zelfde welgemeende knipoog gunt 
Straathof zijn collega voorzitter een 
2e plek op de ranglijst. In hun geza-
menlijk wens zijn de 2 gelijkgezind: 
Fantastische derby’s, een spannend 
competitieverloop, grote bezoe-
kers aantallen en vooral een gezon-
de sportieve ludieke rivaliteit onder 
de supporters, dat zou de grootste 
winst van dit seizoen zijn en daar re-
kenen de twee op. 

Foto: sportinbeeld.com

Regio - Een weekje vroeger dan ge-
pland, startte Hertha E1 het nieuwe 
seizoen met een uitwedstrijd tegen 
Argon E2. De Vinkeveners begon-
nen de derby sterk en Michel Pas-
set dribbelde zich in scoringspositie 
en maakte na twee minuten al 0-1. 
Na vele corners was het aanvoerder 
Mats Klinkhamer die uit de draai de 
0-2 binnen schoot en na een on-
derbreking vanwege bliksem en 
donderslag was het Niels Schoon-
derbeek die voor 0-3 en 0-4 zorg-
de en met een schitterende dribbel 
een goal van Alfie Irving inluidde. 
Een eigen goal van Argon volgde en 
Hertha was duidelijk de betere par-
tij, maar na rust werd Argon gevaar-
lijker. Gelukkig belette verdedigers 
Tijn Eekhoudt en Sander de Vries 

het scoren. Mees van Zijtveld zorg-
de met een schitterende stift voor 
0-7. Na een penalty, met de 0-8 van 
Mats, en een mooie goal van Niels 
uit de voorzet van Mees, kreeg Ar-
gon de bal nog achter keeper An-
dy Theijsmeijer. De 1-10 uit de kluts 
was nog niet het slotstuk, want de 
VInkeveners hadden het mooiste 
voor het laatste bewaard. Na een 
achterbal hervatte keeper Andy 
het spel via de uitstekend spelen-
de Cayden Hoekman, en via Mats, 
Mees, Alfie was het opnieuw Mees 
die de schitterend opgezette aanval 
koel afrondde en de score naar 1-11 
bracht. Volgende week opnieuw een 
derby, tegen CSW E1, maar dan in 
Vinkeveen om 10.00 uur. 
Foto: sportinbeeld.com

Regio - Donderdag 28 augustus 
start badmintonvereniging “Kwink-
slag” weer met het nieuwe bad-
mintonseizoen. Deze speelavon-
den vinden plaats in De Boei aan 
de kerklaan 32 in Vinkeveen. Onze 
jeugd speelt van 19:00 tot 20:00 uur 
en de senioren van 20:00 tot 23:00 
uur op de donderavond. Op deze 
avonden is er uiteraard een profes-
sionele trainer aanwezig welke, ie-
dereen die dat wil, de fijne kneep-
jes van de sport bij kan brengen. Bij 
de senioren kunt u binnenvallen op 
het tijdstip dat u het meeste schikt.
Kwinkslag levert dit seizoen ook 
weer twee competitie-teams zodat, 

naast de recreatieve speler, ook de 
fanatiekere speler aan zijn trekken 
kan komen binnen de club. Daar-
naast zijn er regelmatig toernooi-
en binnen, maar ook buiten de club, 
waar het vooral om sportieve pres-
taties gaat en niet te vergeten de 
gezelligheid. Kwinkslag is een laag-
drempelige sportclub met een aan-
trekkelijk lage contributie waar-
bij alléén een racket en sportkle-
ding vereist zijn. Iedereen kan op 
de speelavonden binnenlopen en 
ter introductie twee avonden gratis 
meespelen. Hiervoor zijn er rackets 
aanwezig zodat je kunt kijken of het 
de sport is die bij je past. 

Regio - Vanaf maandag 1 sep-
tember a.s. begint dansschool Ni-
cole weer aan het nieuwe seizoen. 
Na een zomerstop van 3 maanden 
zitten Nicole en haar enthousias-
te team docenten weer volop nieu-
we ideeën voor de komende tijd. 
Voor elke leeftijd en elk niveau zijn 
er weer jazz- en showballetlessen 
te volgen in de dansstudio aan de 
Groot Mijdrechtstraat te Mijdrecht.
Het plezier in dansen staat voor-
op, de ontspannen sfeer tijdens de 
lessen ook. Maar er moet ook ge-
werkt worden. Zo gaan we in sep-
tember alweer werken aan de gro-
te eindshows in juni 2015. Ook zul-
len er een aantal groepen weer aan 
wedstrijden mee gaan doen door 
het hele land. En er worden het ko-
mende seizoen bijzondere gastdo-
centen uitgenodigd.

De showgroep van Nicole timmert 
behoorlijk aan de weg. Ze zijn nu 
bezig met grote dinnershows die 
door het land reizen en diverse an-
dere optredens bij allerlei denkbare 
feesten en partijen.
Heb je interesse om lekker te dan-
sen in een ontspannen sfeer? Kom 
dan in de eerste week van septem-
ber eens langs voor een proefles. Al-
le nieuwe leden van de dansschool 
kunnen bovendien per maand aan-
kijken of dansen echt iets voor hen 
is zodat je niet meteen “vast” zit aan 
een jaarcontract. Ook peuterlessen 
vanaf 2 jaar, zumba en zelfs volks-
dansen staan op het programma. En 
wil je graag op je eigen muziek dan-
sen? Geef het door aan onze docen-
ten. Zij staan open voor alle ideeën. 
We hopen je binnenkort te zien in 
onze gezellige dansstudio!

Regio - Wat hebben we genoten 
van de Europese Atletiekkampioen-
schappen. Prachtige atletiek en ge-
weldige prestaties van Nederland-
se atleten, een ware promotie van de 
moeder aller sporten.  Maar je hoeft 
geen topatleet te zijn of te worden 
om plezier te beleven aan de veel-
zijdige mogelijkheden die atletiek 
biedt. Tijdens de open dag bij AKU 
kun je ervaren hoe leuk atletiek is en 
wat AKU te bieden heeft. Zaterdag 
30 augustus organiseert AKU, At-
letiek Klub Uithoorn, een open dag 
voor iedereen die nieuwsgierig is 
naar wat de atletieksport te bieden 
heeft en daar op deze dag ook ac-
tief mee kennis wil maken. Aan de 

jeugd vanaf 6 jaar wordt er tweemaal 
in een circuitvorm met sprinten, ver-
springen, kogelstoten/balwerpen en 
een korte duurloop. Je kunt op elk 
moment instappen in het program-
ma en meedoen aan een of meer on-
derdelen. Aan volwassenen bieden 
wij een korte en zeer afwisselende 
looptraining aan zodat deelnemers 
kunnen ervaren wat een looptraining 
inhoudt. Dit alles onder begeleiding 
van ervaren trainers van AKU. Infor-
matie: Verder is er volop informatie 
over AKU en de vele mogelijkheden 
op onze fraaie 6-laans accomodatie. 
U bent van harte welkom van 14.00–
16.00u. op sportpark Randhoorn aan 
de Randhoornweg in Uithoorn.

Regio- Begin september gaan ze 
weer van start. De gratis VIOS oplei-
dingen MusicKidz en ShowKidz. Op 
woensdagmiddag 3 september om 
4 uur de ShowKidz en op vrijdag-
avond 5 september om 7 uur de Mu-
sicKidz. “Place to be”: clubgebouw 
De Notenkraker, Windmolen 77 in 
Mijdrecht. Er is nog plek, dus meld 
je snel aan.

ShowKidz
VIOS heeft een totaalpakket samen-
gesteld waarbij kinderen in een half 
jaar tijd leren om muziek te interpre-
teren en deze vervolgens uit te beel-
den in beweging, ritme en mimiek. 
Omdat ShowKidz tegelijkertijd de 
vooropleiding is van de afdeling ma-
jorette zullen vanzelfsprekend ook 
een aantal basis-twirls aan de or-
de komen. Het doel is om aan het 
eind van de opleiding gezamenlijk 
een show te kunnen uitvoeren, maar 
vooral om veel plezier te hebben.
ShowKidz is voor kinderen vanaf 5 
jaar en is geheel gratis. Na de gra-
tis lessen kun je ervoor kiezen om 
lid te worden van VIOS. Je gaat dan 
over naar wedstrijdmajorettes. Deze 
hebben het afgelopen jaar weer ho-
ge ogen in het wedstrijdcircuit ge-
gooid. Met soliste Liliane Roosen-
daal, 2 keer Nederlands Kampioen 
en brons tijdens het Europese Kam-

pioenschap in Noorwegen en eer-
ste prijzen voor het duo Sanne van 
der Kroef - Melissa Blom. En ook de 
wedstrijdteams sleepten vele eerste 
prijzen in de wacht. De ShowKidz 
trainen vanaf woensdag 3 september 
wekelijk om 4 uur. De laatste les is 
op 17 december. Voor informatie en 
aanmelden kun je terecht bij Chan-
tal van Ballegooij via showkidz@ 
vios-mijdrecht.nl of tel 0297-272862.

MusicKidz
MusicKidz is de gratis algemene 
muziek opleiding voor kinderen van 
6 jaar en ouder (vanaf groep 4 van 
de basisschool). Met een uitgeba-
lanceerd lespakket krijgen de kin-
deren in een half jaar tijd een goed 
beeld van muziek maken, noten le-
zen, instrumenten bespelen en wor-
den een aantal basisvaardigheden 
aangeleerd. De 20 lessen beginnen 
vanaf vrijdag 5 september om 7 uur 
en eindigen in februari met een uit-
voering in het clubgebouw. Kinde-
ren die daar oud genoeg voor zijn 
kunnen daarna beginnen met les op 
een blaas- op percussie-instrument. 
Kinderen die daar nog te jong voor 
zijn kunnen naar de blokfluitklas. 
Voor informatie en aanmeldingen 
kun je terecht bij Joyce Tijdeman via  
musickidz@vios-mijdrecht.nl of tel 
06-36329965.

Regio - Dans en Partycentrum Co-
lijn heeft in het aankomende sei-
zoen een plekje ingericht in het les-
rooster voor een opfriscursus stij-
lansen. Axel en Heleen spreken vaak 
mensen die het leuk zouden vinden 
om de vroeger geleerde danspasjes 
weer eens op te halen maar dan nu 
met hun huidige partner, maar er is 
vaak schroom om weer te beginnen 
omdat men danspassen een beetje 
vergeten is. Ook hebben paren wel 
dansles gehad maar vaak onafhan-
kelijk van elkaar en bij verschillen-
de dansscholen waardoor het sa-
men dansen toch weer niet hele-
maal soepel verloopt.
In het seizoen 2015/2016 bestaat 
het Danscentrum 40 jaar en dat 
wordt gevierd met een reunie! Dit 
wordt een knallend feest waar de 
voetjes ook weer eens lekker van de 

vloer gaan natuurlijk. De opfriscur-
sus is dan een mooie gelegenheid 
om het geleerde weer op te halen. 
Daarnaast is een avondje dansen en 
gezellig en gemakkelijk avondje uit 
om de hoek, nieuwe vriendschap-
pen worden gesloten en oude weer 
opgehaald.
Het is een cursus van 15 lessen 
dus geen verplichting voor het he-
le dansseizoen. Daarnaast is er een 
ludieke actie; mensen die een les-
kaart kunnen laten zien van voor 
2008 ontvangen een extra korting 
van 15 euro. De leskaart staat dan 
wel op naam van de deelnemer aan 
de cursus natuurlijk. De lessen star-
ten in de derde week van septem-
ber! Vanaf 28 augustus is er weke-
lijks vrijdansen op de donderdag 
vanaf 21.00 uur. Iedereen is van har-
te welkom op deze avonden.

Derde Kees Jan Kroon 
fietstoertocht
Regio - Zondag 31 augustus wordt voor de derde keer een fietstoer-
tocht georganiseerd ter nagedachtenis van Kees Jan Kroon (1988-
2005).Het evenement heeft sinds de eerste editie in 2012 de naam Kip-
pie Memorial gekregen, vernoemd naar de bijnaam van de goedlach-
se schaatser uit Wilnis. Net als eerdere edities zal er een tocht wor-
den verreden over 20km, 55km en 100km. Dit jaar echter wel met ver-
nieuwde routes! Vanaf 08.30 uur staat er koffie klaar en om 9.30 uur zal 
de eerste groep vertrekken vanaf de begraafplaats op de Ringdijk 4 in 
Wilnis. Deelname is gratis en geheel op eigen risico. Voor meer infor-
matie zie www.facebook.com // Kippie Memorial 2014
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Regio - In Nederland lijden ruim 
200.000 mensen aan een spierziek-
te. En daar zijn er 600 verschillen-
de van. Sommige zijn dodelijk, som-
mige erfelijk en allemaal hebben ze 
een verlammend effect op de spie-
ren. Er zitten zo’n 600 spieren in een 
mensenlichaam en die sturen al-
les aan. Van een glimlach tot een 
wandeling. Van drinken tot plassen. 
Van lachen tot ademen. Een ziek-
te die spieren aantast, tast het he-
le lichaam en daarmee het hele le-
ven van een persoon aan. Het Prin-
ses Beatrix Spierfonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek naar 
genezing en naar verbetering van 
de kwaliteit van leven van patiën-
ten. En met succes, dankzij de fi-
nanciering van het fonds is er on-

der andere een levensreddend me-
dicijn voor de ziekte van Pompe ont-
wikkeld en zijn wetenschappers op 
de goede weg naar een therapie 
voor de ziekte van Duchenne. De 
spierweek is één van de belangrijk-
ste weken in het jaar voor mensen 
met een spierziekte. Steun het Prin-
ses Beatrix Spierfonds en geef aan 
de collectant, actievoerder of maak 
een bijdrage over SMS SPIER aan 
4333 (eenmalig e1,50). Om door te 
kunnen gaan met het bestrijden van 
spierziekte en bewegingsstoornis-
sen heeft het Prinses Beatrix Fonds 
nieuwe collectanten nodig.
Wilt u zich aanmelden als collec-
tant? Stuur dan een e-mail naar 
marijke@tendam.org of tel.: 0297-
285469.

De spierweek van het 
Prinses Beatrix Spierfonds

Regio - Na de grote schoon-
maak en een opgeknapte toe-
gang is Buurthuis Ponderosa he-
lemaal klaar voor het nieuwe sei-
zoen 2014-2015. Op maandagmid-
dag 1 september om 13.30 uur ko-
men de kaarten op tafel voor de 
eerste van de wekelijkse klaverjas-
middagen op de maandag. De eer-
ste weken is het nog “vrij” klaverjas-
sen, vanaf oktober gaan de punten 
weer meetellen voor de competitie, 
maar meedoen aan deze competi-
tie is géén verplichting. Het inschrij-
ven begint vanaf 13.00 uur, de kos-
ten zijn e2,- p.p., inclusief 1x koffie 
of thee. Ook de diverse andere (bil-
jart-)clubs en verenigingen, die ge-
bruik maken van Buurthuis Pon-

derosa, starten vanaf 1 september 
weer met hun activiteiten.De eerste 
van de klaverjasavonden op vrijdag 
staat gepland voor 5 september a.s. 
aanvang 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. De tweede avond is 
op vrijdag 19 september, daarna om 
de twee weken. Ook voor de vrij-
dagavond geldt: u hebt géén com-
petitieverplichtingen! De kosten zijn 
e2,- p.p., inclusief 1x koffie of thee. 
De vrijwilligers van Ponderosa staan 
klaar om het de bezoekers van al-
le activiteiten weer naar de zin te 
maken. Buurthuis Ponderosa (tel. 
0297-560204) is gelegen aan de 
Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Het ge-
bouw is goed toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers.

Seizoen van start in 
Buurthuis Ponderosa

Regio - Eén avond in de week van 
huis zijn om een paar uurtjes lekker 
te zingen in een geweldig koor. Dat 
kan bij Passion, een koor dat we-
reldmuziek zingt. 
Wij zingen meerstemmig en ons 
grootste instrument is onze eigen 
stem. We vinden het een uitdaging 
om de liederen in hun oorspronke-
lijke taal en zonder bladmuziek te 
zingen, met zo af en toe een beet-
je choreografie. Interessant voor 
beginnende en geoefende zangers 
en zangeressen van alle leeftijden. 
Vooral bassen nodigen we uit. Zin-
gen bij ons is een feest!

Waarom?
Zingen maakt blij, ontwikkeling van 
je eigen zangkunst en stem door 
regel-matige oefening, goede on-

dersteuning, super dirigent, gezel-
ligheid en niet te vergeten lekke-
re koffie en thee en regelmatig een 
traktatie. We vinden het geweldig 
als er mensen interesse hebben en 
mee willen zingen! U ziet en hoort 
ons op 21 september op het Groene 
Hart Matinee in Langeraar. Vrijblij-
vend maak je op de speciale open 
avond kennis met ons en onze mu-
ziek! We heten u van harte welkom 
op maandagavond 22 september in 
Bassischool “t Startnest, Arthur van 
Schendellaan 100e in Uithoorn om 
19.45 uur. Ben je nu al enthousiast? 
Kijk op www.passionkoor.nl of Fa-
cebook. Voor aanmelding en/of vra-
gen kunt je contact opnemen met 
onze voorzitter: Constance Ratte-
rink: constance@gmail.com of 06-
49652563

Passionkoor organiseert 
open avond

Uithoorn - Nadat diverse deelne-
mende horeca bedrijven afhaakten 
omdat de kosten te hoog werden, 
besloten Café Herbergh 1883, Café 
De Gevel en Café Drinken & Zo toch 
door te gaan. Weliswaar in ’n afge-
slanktere vorm omdat nu alle kosten 
op deze 3 neerkomen, maar deze 3 
leuke en volhardende Café ’s probe-
ren er toch iets van te maken. Bij Ca-
fé Drinken & Zo en Café De Gevel 
begint de avond al om 20.00 uur met 
een spetterende Flybording show! 
Na afloop is er gelegenheid voor de 
waaghalzen onder ons, om het ook 
te proberen. Dit beloofd een aan-
loop naar een hele leuke en gezelli-
ge avond te worden. Aanluitend aan 
deze geweldige show begint bij ca-
fe De Gevel de band Dennis Burke 
(Soul) en bij Café De Herbergh 1883 
Harm & Martin, en Bij Café Drinken 
& Zo de band Woodworks! 

Live 
Woodworks, is een akoestische folk-
rock band uit Zeeland. We spelen 
pas sinds eind 2010 maar hebben 
al een erg goede live reputatie op-
gebouwd. Ze traden al op bij grote 
evenementen, zoals Noordzee Zo-
merfestival in Katwijk, Irish festival 
in Theater de Tamboer (Hoogeveen), 

Havenfeesten Zierikzee, Bokbierfes-
tival in de Beurs van Berlage (Am-
sterdam) en tal van kroegen door 
heel het land, van Cadzand-Bad tot 
Enschede. Als band zijn ze begon-
nen met rock covers uit de jaren 90 
tot en met nu. Sinds oktober 2011 
zijn ze druk bezig geweest met het 
uitbreiden van ons repertoire met 
veel folk muziek. Dit omdat Hans 
vroeger bij The Old Firm deze mu-
ziek speelde. Nu The Old Firm ge-
stopt is neemt Woodworks het stok-
je een beetje over, natuurlijk op ei-
gen wijze!

Hout werk
‘Hout werkt’ is de directe vertaling 
van Woodworks. Wij werken/spe-
len op houten instrumenten akoesti-
sche muziek. Daarbij maken wij ge-
bruik van gitaar, contrabas en ca-
jon. Ook hebben wij de mogelijkheid 
ons instrumentarium uit te breiden 
met volledige drumkit, accordeon 
en piano. Het repertoire wordt elke 
week groter doordat we (bijna) elke 
woensdag spelen in café Speyk te 
Vlissingen. We krijgen elk optreden 
veel verzoekjes die we maar al te 
graag instuderen om ze de week er-
op te spelen voor het publiek! Deze 
3 café’s die hard werken aan gezel-

Tropical Night 2014 gaat toch door

ligheid in Uithoorn, hopen voor veel 
mensen uit Uithoorn en omgeving, 
een hele leuke avond te bezorgen.

De Herbergh
Het feest voor jong en oud is al ja-
ren een echte traditie in Uithoorn. 
De tropische avond begint bij Ca-
fe Herbergh 1883, om 21.00 uur en 
gaat door tot 01.00 uur. Natuurlijk 
gaat het feest na 01.00 uur door in 
het café. Wederom deze avond 3 ar-
tiesten waarvan 2 hele bekende on-
der het Uithoorns publiek. Harm, 
Georges Lotze en Martin Vincken 
verzorgen deze avond met live mu-
ziek. Harm heeft een zeer gevarieerd 
repertoire, voor jong, oud en alles er 

tussen in. Hij zal er net als voorgaan-
de jaren een groot feest van maken. 
Georges Lotze is nieuwkomer in Uit-
hoorn. George zal met zijn muzika-
le klanken het publiek vermaken. 
Martin Vincken, die al jarenlang het 
publiek entertaint tijdens Tropical 
Night bij café de Herbergh 1883, is 
ook dit jaar weer van de partij. Hij 
zal zijn nieuwste single “Hey Ho An-
gelina” ten gehore brengen die he-
lemaal past bij de tropische sferen 
van deze avond. Wij zijn blij dat hij 
tijd vrij heeft kunnen maken om op 
te treden bij het altijd gezellige ca-
fé de Herbergh 1883. Onlangs heeft 
Martin zijn eigen café “café Ome Ti-
nus” in Hoorn geopend. 

Regio - Vorige week dinsdagavond 
vond er een aanrijding plaats in Uit-
hoorn, de Legmeer, Aan de Zoom. 
Een auto belandde, om nog onbe-
kende reden, in de groenstrook tus-
sen de rijbaan en het trottoir en 
kwam tot stilstand tegen een an-
dere auto. Daarbij raakte de be-
stuurder en een voorbijganger ge-

wond. Laatstgenoemde moest met 
een ambulance worden afgevoerd 
naar het ziekenhuis. De bestuurder 
werd door de politie gefouilleerd en 
afgevoerd. Na reconstructie door 
de technische recherche werd het 
voertuig van de bestuurder door de 
politie weggetakeld. ( foto Dennis 
Goedbloed van DeeGee.net)

Aanrijding met gewonden

Bingo bij O.K.K.
Regio – Volgende week dinsdag-
avond 2 september is er weer bin-
go bij toneelvereniging O.K.K. Er zijn 
weer mooie prijzen te winnen met 
als hoofdprijs een boodschappen-
bon van 100 euro en een goed ge-

Regio - Stichting Oud Uithoorn/
De Kwakel geeft voor haar begun-
stigers jaarlijks 4 nummers van het 
tijdschrift ‘De Lange Brug’ uit. Dit 
jaar heeft de Stichting gekozen voor 
een wel heel luxe jaaruitgave van 
144 pagina’s in full color op A-4 for-
maat in een mooi gebonden uitvoe-
ring met harde kaft en stofomslag. 
De geschiedenis van elk gemeen-
telijk, provinciaal en rijksmonument 
in Uithoorn en De Kwakel komt aan 
bod. Naast een recente foto van de 
monumenten is er ook veel oud fo-
tomateriaal opgenomen. Het is niet 
alleen een interessant historisch 
leesboek geworden, maar ook een 
fijn blader- en kijkboek met ruim 
220 foto’s. Naast de officiële monu-
menten heeft de stichting een aan-
tal markante elementen beschreven 
die waarschijnlijk nooit de status 
‘monument’ zullen verwerven, bij-

voorbeeld de TT-Ford brandweerau-
to uit 1926, het PEN-huisje van Van 
Loghem aan de Van Meetelenstraat 
en misschien wel het meest ontroe-
rend: de aanlegsteiger van de Melk-
fabriek CMC nabij de Thamerkerk. 
De uitgave ‘Monument-taal, verha-
len over monumenten in Uithoorn 
en De Kwakel’ is een prachtige aan-
vulling op de Gemeentelijke Monu-
mentenlijst (die bouwkundig geori-
enteerd is) en de wandel- en fiets-
route op Oneindig Noord-Holland. 
Begunstigers ontvingen de uitga-
ve tegen betaling van hun jaarlijk-
se bijdrage (e10,- of voor postabon-
nees e15,-); de Jaaruitgave is in de 
boekhandel te koop voor e17,50 
voorwaar geen geld voor dit monu-
mentale boek. Informatie is te ver-
krijgen via het e-mailadres stich-
tingouduithoorndekwakel@telfort.
nl.

Stichting Oud Uithoorn/
De Kwakel geeft boek uit

Yvonne Haverhoek naar 
Nederlands Kampioenschap
Regio - Op 5 en 6 september zal 
Yvonne Haverhoek uit De Hoef 
met haar tweespan Appaloosa po-
ny’s Twinkie en Vanaty deelnemen 
aan het NK mennen samengesteld 
te Driezum Wouterswoude in Fries-
land. Yvonne vindt het helemaal ge-
weldig om als 2e van Nederland 
hiervoor geselecteerd te zijn. 

De selectie vond plaats op basis 
van de gereden wedstrijden van dit 
jaar. Tijdens het kampioenschap zal 
er een dressuurproef gereden wor-
den, een kegelparcours, een weg-
traject van ca. 17 km, alsmede op 
hoge snelheid door 6 grote hin-
dernissen heen. Al deze onderde-
len gaan op punten en/of tijd en 
tellen mee voor de uitslag. Het be-
looft een zware tweedaagse wed-
strijd te worden maar we gaan zeker 
ons best doen. Vooral de hindernis-
sen zijn voor mijn pony’s zwaar. Veel 
klimwerk, lange lijnen en ook door 
het water heen. Omdat de pony’s 
slechts 1 meter hoog zijn moeten 
ze extra hard werken ten opzich-
te van de grotere pony’s. Een voor-
deel van kleine pony’s is echter dat 
ze heel wendbaar zijn in de hinder-
nissen. Voor zover ik weet hebben er 

nog nooit zulke kleine pony’s aan dit 
kampioenschap meegedaan. Dus 
dat alleen al vind ik een prestatie 
van ze. De pony’s staan momenteel 
in een topconditie en de komende 
tijd trainen we vooral dressuurma-
tig om de rust te bewaren. Ik weet 
dat ze heel hard kunnen en wan-
neer je dan op hoge snelheid door 
een hindernis gaat dient het wel 
controleerbaar te blijven want an-
ders wordt het een gevaarlijk spel-
letje. De pony’s wil ik heel houden 
en de wagen graag overeind hou-
den. Hiervoor is het belangrijk dat je 
een goede groom (hulp) achter op 
de wagen hebt staan. Wilner Ver-
vat helpt me hierbij. Samengesteld 
mennen is dan ook een echte team-
sport. Vooraf ga je samen kijken hoe 
het parcours, het wegtraject en de 
hindernissen er uit zien en op welke 
manier je deze wil gaan rijden. Hoe 
hoog we op het NK zullen eindigen 
is nog even afwachten. Natuurlijk ga 
ik er voor maar het hangt van zo-
veel factoren af. Alles moet gewoon 
kloppen. We gaan vooral genieten 
want alleen al het feit dat ik me met 
deze twee kleintjes hiervoor gese-
lecteerd hebt voelt als een overwin-
ning.

Centrum voor Beter Bewegen:
“Medisch Verantwoord 
Bewegen” 
Regio - Op maandag- en vrijdag-
ochtend kunnen mensen met spier-
aandoeningen zoals; fibromyalgie, 
reuma, lichte beperking van spier-
ziektes, artrose en mensen met 
hart en vaatproblemen, in een vei-
lige omgeving, klassikaal, aange-
past bewegingsactiviteit krijgen. De 
bewegingsactiviteit wordt gegeven 
in sportzaal Molenland, op Molen-
land 15 te Wilnis. Wanneer iemand 
klaar is met revalideren in een zie-
kenhuis of revalidatiecentrum (na 
bv. hartproblemen of herseninfarct) 
kan men verwezen worden door de-
ze instantie of door de huisarts. Je 
kunt ook op eigen initiatief deelne-
men aan een cursus Medisch Ver-
antwoord Bewegen. Klassikaal deel-
nemen in een aangepaste groep is 
voor veel mensen een leuke, gezelli-
ge bezigheid. Vaak zien mensen de-
ze bewegingstherapie als uitje. Het 
heeft een positief effect op de leef-
situatie. Er wordt klassikaal les ge-
geven, toch is de begeleiding heel 
persoonlijk. Deelnemers kunnen 
te alle tijden even stoppen of rus-
ten tussen de oefeningen. Anderen 
gaan gewoon door. De lessen wor-
den gegeven door Carla van Nieuw-
kerk, naast sportdocent is zij fysio-
therapeut.

Maandag
Op maandag passen mensen met 
hart- en vaatproblemen goed in de-
ze aangepaste groep. Naast loopoe-
feningen worden er oefeningen ge-
daan om de spieren lenig en sterk 
te maken. Coördinatie, en balans 
is erg belangrijk om goed te kun-
nen lopen. Grondoefeningen om 
de buik- en rugspieren te verster-
ken worden gedaan op een mat. 

Op vrijdagochtend is er een groep 
voor mensen met spierproblemen. 
Er wordt 20 minuten aan loopthera-
pie gedaan. Er staan stoelen langs 
de kant om eventueel te rusten. Er 
is een barre in de zaal zodat je je 
vast kunt houden zodat deelnemers 
de oefeningen beter kunnen uitvoe-
ren. Na 20 minuten doen we oefe-
ningen vanuit een stoel. De laat-
ste 20 minuten worden er oefenin-
gen gedaan voor buik- of rugspie-
ren op een mat op de grond. Wan-
neer deelnemers niet op de grond 
kunnen liggen kunnen zij gebruik 
maken van een stoel die in dezelfde 
ruimte staat. De les wordt afgeslo-
ten met ontspanningsoefeningen. 
Na afloop is er gelegenheid om een 
kopje koffie of thee te drinken voor-
dat iedereen huiswaarts gaat.
De ziektekostenverzekeraars ver-
goeden een beperkt aantal fysiothe-
rapeutische behandelingen per jaar. 
Het cursusgeld kunt u bij uw verze-
keraar indienen en zij beoordelen of 
dit in het verzekeringspakket zit. 
Mensen met een lichte beperking 
zoals hierboven genoemd kunnen 
niet of nauwelijks terecht bij een 
sportschool. Tevens moet de activi-
teit betaalbaar blijven. Op deze ma-
nier kan het Centrum voor Beter Be-
wegen een mooie aanvulling zijn 
aan de behoefte van de mensen met 
een lichte beperking. De gemeen-
te “De Ronde Venen” heeft subsi-
die beschikbaar gesteld om mensen 
met een lichte beperking te kunnen 
laten sporten bij het “Centrum voor 
Beter Bewegen”. Voor informatie en 
opgave voor deelname in één van 
de groepen op maandag en don-
derdagochtend: Carla van Nieuw-
kerk. Tel: 0297 284855

vulde tas met producten aangebo-
den door Albert Heijn. U komt toch 
ook gezellig een avondje bingo spe-
len? De bingo zal gehouden wor-
den in Het Veenweidebad aan de 
Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht 
en start om 19.45 uur. Loten zijn te 
koop voor 0,50 eurocent per lot.

Portemonnee uit 
tas gestolen
Regio - Op dinsdag 19 augustus 
rond kwart over zes in de avond is 
een tas gestolen vanuit een kan-
toorruimte in een bedrijfspand aan 
de Wieger Bruinlaan Uithoorn. De 

diefstal moet in een onbewaakt 
ogenblik plaatsgevonden hebben. 
De las is later door omstanders te-
rug gevonden in de Achterberglaan. 
De portemonnee in de tas van de 
Uithoornse is nog zoek, evenals en-
kele pasjes. De politie heeft de dief-
stal in onderzoek. Er zijn camera-
beelden, mogelijk leidt deze naar de 
dader.

Cel in wegens 
dronkenschap
Regio - Op zaterdag 23 augustus om 
half zeven in de ochtend kreeg de po-
litie een melding dat in de Prins Claus-
straat Uithoorn een persoon onwel ge-
worden was. Toen agenten ter plaatse 
kwamen troffen ze een slapende man 
aan, die heel moeilijk wakker te ma-

ken was. Het lukte uiteindelijk om de 
man, een 18 jarige Uithoornaar, bij te 
brengen. Er werd een sterke alcohol-
lucht geroken. De inwoner weigerde 
vervolgens alle medewerking. Omdat 
hij ook zijn identiteitskaart niet wil-
de tonen, is de 18 jarige aangehou-
den wegens openbare dronkenschap. 
Ter ontnuchtering is hij in de cel gezet. 
Hier heeft de Uithoornaar zichzelf ver-
wond door met zijn handen en hoofd 
tegen de deur te beuken. 





Regio - Vanaf half september zal 
docente Mariska Steensma Vilt-
workshops gaan gegeven in Uit-
hoorn. Deze eeuwenoude am-
bacht is weer helemaal in! Je kunt 
er namelijk allerlei kanten mee op. 
Van het maken van windlichtjes tot 
shibori vilt en kleden. Maak een 
unieke tas, heerlijke shawl, prach-
tig kussen, maak je eigen tablet-
hoes, of doe mee met vachtvil-
ten. De schapenvachtkleden zijn 
“vegetarisch”(De vacht wordt ge-
schoren, en de schapen leven vro-
lijk verder!) Lekker warm voor op/
naast het bed, in de stoel, of op de 
bank. Ook Workshops Zonnekind-
poppen of Seizoentafelfiguren, ge-
maakt van natuurlijke materialen, 
zoals wol, vilt, zijde etc. Voor in de 
woonkamer, kinderkamer, wacht-
ruimte of in de klas! Interesse? Kijk 
op mijn site www.RizzzKreations.
com of mail:  RizzzKreations@gmail.
com.  De Workshops worden gege-
ven in Atelier De Rode Draad van 
Joke Zonneveld, Prinses Margriet-
laan 86, Uithoorn. Introductiekor-

ting van 10% bij inschrijving op een 
ViltWorkshop bij vermelding “Kor-
ting NWMB”. Geldt tot 15 oktober 
2014. Tijdens de Streekmarkt op 13 
september a.s. op het Amstelplein in 
Uithoorn, kun je diverse voorbeel-
den komen bekijken.
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Regio - De schoolvakanties zijn 
weer voorbij en de kinderen gaan 
weer naar school. Ook voor de le-
den van het Chr. Mannenkoor Im-
manuël staat na een vakantie weer 
een jaar vol activiteiten te wachten.
Het koor start onder de enthou-
siaste en deskundige leiding van 
Jan Verhoef op 26 augustus met de 
koorrepetities. Een nieuw repertoi-
re ligt hen te wachten. Zing je graag 
en kijk je uit naar een nieuwe uit-

daging? Twijfel niet en stapm eens 
binnen. Je zal ervaren hoe mooi het 
is om met elkaar te werken naar een 
optreden. Zie het als het meedoen 
aan een project op weg naar Kerst 
2014. Ze studeren het bekende stuk 
van Johan Bredewout “Een Nieuw 
Begin”in . Wil je komen meezingen 
dan ben je van harte welkom op 
de wekelijkse repetitieavond, dins-
dagavond 20.00 uur in het Kerkelijk 
Centrum de Rank te Mijdrecht.

Mannenkoor Immanuël 
weer in stemming

Regio - Iedereen heeft wel eens te 
maken met kleine of grotere onge-
lukken. Een flinke snee, iemand die 
onwel wordt, een fiets die aangere-
den is, zijn dagelijkse gang van za-
ken. Maar hoe handel je in deze ge-
vallen en wat kun jij voor ze doen? 
Vanaf september start EHBO ver-
eniging Wilnis de nieuwe EHBO 
cursus met AED. In deze cursus op 
de woensdagavond leer je in 14 les-
sen wat jij kunt doen bij kleine en 
grotere letsels. Schrijf nu in voor 1 
september via info@ehbowilnis.nl.
In de EHBO-opleiding leer je al-
le vaardigheden om kleine tot gro-
tere letsels te behandelen en er-
ger te voorkomen. Van botbreuken 
en schaafwonden tot ernstige bloe-
dingen en shock. In de cursus leer 
je op een juiste manier hiermee om 
te gaan. Bij de EHBO cursus is de 
aantekening reanimatie AED inbe-
grepen. Je leert bij AED met be-
hulp van een AED-trainer een elek-
trische schok toe te dienen aan 
slachtoffers waarbij geen hartslag 
meer wordt waargenomen. Bij vol-
doende aanmeldingen start de cur-
sus in september en wordt gegeven 
op de woensdagavond van 19.30 tot 
circa 21.30 uur. De opleiding wordt 
afgesloten met een examen.

EHBO-oefening 
Belangstellenden kunnen op maan-
dagavond 1 september vanaf 20.00 
uur in het dorp van Wilnis zien, hoe 
de EHBO-ers van de Wilnisse EHBO 
vereniging handelen bij een grote 
calamiteit. Tijdens de oefening, die 
in samenwerking met Brandweer 
Wilnis is georganiseerd, spelen ac-
teurs een groot ongeval na met een 
diversiteit aan verwondingen. 

Meer informatie
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, 
alle lesmaterialen en het examen in-
begrepen. Aan het einde van de op-
leiding, na het succesvol afronden 
van het examen, ontvang je het di-
ploma Eerste Hulp van het Oranje 
Kruis. Hierna hou je met tenminste 
8 herhalingslessen per seizoen het 
EHBO-diploma actueel. In een ge-
zellige groep werken we praktijkge-
richt aan het bijhouden van de Eer-
ste Hulp competenties. Daarnaast 
hebben alle leden vrije inbreng voor 
enkele thema-avonden en ieder jaar 
gaat het seizoen met een grote oe-
fening in samenwerking met de 
brandweer van start. Ben je geïnte-
resseerd? Schrijf nu snel in. Neem 
contact op met Frank Hopman op 
tel. (0297) 285993 of mail info@
ehbowilnis.nl. Voor meer informatie 
kijk op www.ehbowilnis.nl. 

Schrijf je in voor de 
EHBO cursus in Wilnis

Viltworkshops in Uithoorn

KNA-docente wint 
prestigieuze prijs!
Regio - Ilonka Kolthof, een van de 
docenten van Muziekvereniging 
KnA heeft op 9 augustus jl. de derde 
prijs gewonnen tijdens het concours 
‘The 2014 NFA Piccolo Artist Com-
petition’ in Chicago! De NFA, Na-
tional Flute Association, is met on-
geveer 5000 leden uit meer dan 50 
lannden de grooste fluitorganisatie 
ter wereld. De honderd aanmeldin-
gen voor het concours kwamen van 
over de hele wereld. Nog nooit heeft 
iemand in Nederland zich zo hoog 
weten te plaatsen voor deze wed-
strijd. Het concours vond plaats tij-
dens de ‘2014 NFA Flute Conventi-
on’ en speelde zich af in de ‘Grand 
Ballroom’ van het historische ‘Hil-
ton Chicago’ aan Michigan Avenue. 
Ilonka verzorgt bij KnA de lessen 
voor blokfluit en dwarsfluit en zo-
wel de vereniging als ook haar leer-
lingen zijn natuurlijk heel erg trots 
op haar! Wil je graag dwarsfluit le-
ren spelen of piccolo? Dat kan bij 

muziekvereniging KnA Uithoorn! De 
dwarsfluit is een prachtig zilverkleu-
rig instrument en heeft een heldere, 
sprankelende klank. Mooi fluit spe-
len is niet makkelijk omdat er heel 
veel bij komt kijken, na een aantal 
lessen gaat het al een stuk makke-
lijker. In de wekelijkse privélessen 
wordt voornamelijk aandacht be-
steed aan houding, toonvorming, 
techniek (vingers, articulatie, adem-
haling etc.), muzikaliteit en ritmi-
sche vaardigheden. De lesmethode 
wordt aangepast aan het eigen ni-
veau en muzikale smaak. Soms vin-
den er ook groepslessen plaats met 
andere leerlingen van (ongeveer) 
hetzelfde niveau. Bij muziekvereni-
ging KnA Uithoorn kun je vanaf 7 
jaar beginnen met dwarsfluitlessen, 
maar ook volwassenen kunnen nog 
beginnen met lessen. Om een mu-
ziekinstrument te leren bespelen 
ben je nooit te oud! Meer informa-
tie: www.kna-uithoorn.nl

Vervolg van de voorpagina.

In de eerst rond moesten we binnen 
30 seconden vertellen wat De Nos-
talgie inhoudt, wie we zijn en wel-
ke zorg de cliënten nodig hebben. 
We mochten door naar de tweede 
ronde waarbij we naar de verkeers-
tuin in Utrecht moesten. Daar werd 
ons gevraagd met een cliënt te fiet-
sen en zo snel mogelijk het parcours 
af te leggen, maar wel met inacht-
neming van de verkeersregels en 
de veiligheid. Samen met nog twee 
huizen bleven we met De Nostalgie 
in de race. Uiteindelijk wonnen wij 
de test waarmee wij de duofiets in 
de wacht sleepten. De andere twee 
huizen kregen ieder een ‘gouden 
envelop’ maar die waren ook goed 
voor een duofiets.” Aldus een opge-
togen Irma. “In oktober beginnen de 
uitzendingen van Max maakt moge-
lijk weer en in een daarvan komen 
wij in beeld. Onze rit in de verkeers-
tuin is namelijk opgenomen voor 
dit programma. We zijn ontzettend 
goed verwend die dag bij Omroep 
Max en zijn natuurlijk erg blij dat we 
de duofiets gewonnen hebben. Net 
zo blij als wij zijn dat de andere twee 
huizen ook een duofiets hebben ge-
kregen.”

Attractie
Bij De Nostalgie was men al langer 
bezig met de aanschaf van een duo-
fiets, maar de fikse prijs ervan rem-
de het enthousiasme. Irma: “De So-
roptimistenclub heeft voor ons nog 
een keer een golfclinic georgani-
seerd en dat heeft wel behoorlijk 
wat geld opgeleverd maar niet ge-
noeg voor een duofiets. Daarvan 
is toen een loungebank voor in de 
tuin, een parasol en een stereo in-
stallatie aangeschaft.” De Nostalgie 
heeft momenteel 13 cliënten. Met 
hen zijn de begeleiders vier dagen 
in de week actief bezig. En met suc-
ces. Niet voor niets zeggen familie-
leden van cliënten dat De Nostal-
gie hen de kwaliteit van leven weer 
teruggeeft. Een groter compliment 
kan je niet geven. De Nostalgie ging 
op 23 april vorig jaar van start en 
voorziet inmiddels duidelijk in een 
behoefte. Er is nu nog ruimte om er 
vijf cliënten bij te hebben. Alle kans 
dat de dagopvang met de nieuwe 
wet- en regelgeving straks vaker 
in beeld komt wat betreft de vraag 
naar dagopvang en zinvolle dagbe-
steding. Met de duofiets is er in elk 
geval een ‘attractie’ voor de cliënten 
bij gekomen. Omroep Max: namens 
De Nostalgie hartelijk bedankt!

Elektrische duofiets voor 
De Nostalgie

Regio - Normaal gesproken han-
teert soulkoor D-F!NE een leeftijds-
grens van 50 jaar voor nieuwe le-
den. Echter, om tegemoet te ko-
men aan veel verzoeken van vrou-
wen die net de 50 gepasseerd zijn 
en toch heel graag lid willen wor-
den van dit swingende koor is er be-
sloten om gedurende 1 maand deze 
leeftijdsgrens te verhogen naar 55 
jaar. In de maand september 2014 
zijn die dames welkom om een re-
petitie van D-F!NE bij te wonen en 
eventueel een stemtest te doen bij 
onze professsionele dirigente Julia 

Scepanovic (een voorwaarde om lid 
te worden). Het koor repeteert elke 
woensdagavond van 20:00 tot 22:30 
in de Morgenster te Uithoorn, adres: 
de Visserlaan 6 (achter de Thamer-
kerk). Dit is eenmalig, dus enthousi-
aste vrouwen tot en met 55 jaar die 
van zingen houden, dit is jullie kans 
en jullie zijn van harte welkom in 
september bij D-F!NE! Meld je van 
tevoren even aan via een e-mail aan 
info@soulkoor.nl. 
Voor meer informatie over het koor 
en het repertoire ed kijk op www.
soulkoor.nl.

Alleen in september
D-F!NE verhoogt tijdelijk 
de instroomleeftijd naar 55

Regio - Ook dit jaar mag De Zon-
nebloem afd. De Kwakel/Vrouwen-
akker in de zomerperiode van de Ri-
ki-stichting 10 gasten verwennen 
met een leuk uitje. Dit kan variëren 
van een pannenkoek eten tot een 
bezoek aan een museum of van een 
boottochtje tot een schoonheidsbe-
handeling. Dit laatste heeft een van 
de gasten ondergaan bij Believe in 

Beauty. Zij werd door de eigenares-
se Ilona Westera heerlijk in de wat-
ten gelegd; eerst een beautybehan-
deling en daarna werd zij professio-
neel opgemaakt. Kent u ook iemand 
of bent u inwoner van De Kwakel/
Vrouwenakker die voor de activitei-
ten van de Zonnebloem in aanmer-
king komt? Dan horen zij dit graag 
van u! 

Kwakelse zonnebloemgasten 
worden weer verwend

Regio - Zaterdag 16 augustus heb-
ben de bewoners van het Thamer-
lint met een barbecue gevierd dat 
alle bouwactiviteiten op het Tha-
merlint tot de geschiedenis beho-
ren. Bijna zes maanden waren zo-
wel de Thamerlaan als Prins Bern-
hardlaan afgesloten voor verkeer en 
moesten vaak halsbrekende toeren 
worden uitgehaald om in de eigen 
woningen te komen. Gelukkig kon 
door een nauwe samenwerking van 
de bewoners met de gemeente en 
aannemer Dura Vermeer de ellen-
de voor de bewoners beperkt blij-
ven. Nu de lanen klaar zijn regent 
het complimenten dat het Thamer-
lint er zo op vooruit gegaan is en het 
is dan ook mooi om te zien dat be-
wonersparticipatie zo succesvol kan 
zijn. Voor dit eindfeest moest echter 
uitgeweken worden naar de ach-
tertuin van een aanwonende omdat 
de gemeente Uithoorn in alle toon-
aarden weigerde de Thamerlaan 

Thamerlint brengt bewoners samen
op deze zaterdagavond af te slui-
ten. De buurtbarbecue had ook een 
serieuze ondertoon. Als de berich-
ten kloppen zullen mensen de ko-
mende jaren steeds meer afhanke-
lijk worden van burenhulp. De eer-

ste voorwaarde is dan natuurlijk dat 
je wel weet wie je buren zijn. De-
ze eerste barbecue van het Thamer-
lint heeft daar een mooie aanzet toe 
gegeven die zeker herhaald zal wor-
den. Wij zijn blij dat lokale onderne-

mers, waaronder met name Minou, 
Chocotoko, Loove en brouwerij De 
Schans hier een bijdrage aan heb-
ben willen leveren.
(Foto: Fotostudio Enjoy, 
Ingrid van Heteren)

Regio - Op woensdag 20 augustus 
organiseerde De Zonnebloem Afd. 
Uithoorn/Amstelhoek weer een ui-
tje voor haar gasten. 
De keuze voor dit uitje was een 
rondvaart met de rondvaartboot, die 
eigendom is van De Zonnebloem, 
door Amsterdam. Zo’n kleine vijf-
tig gasten en vrijwilligers stapten 
rond tien uur in de bus, dat het ge-
zelschap naar Amsterdam vervoer-
de. Na een toeristisch ritje kwam 
het gezelschap aan in Amsterdam 
en ging men aan boord van de 
rondvaartboot. Nadat iedereen een 
plekje had gevonden werd de kof-
fie/thee met een plakje cake ge-
serveerd. De kapitein was inmid-
dels aan de rondvaart begonnen 
en de gids, een tachtig jarige Am-
sterdammer, vertelde met veel ge-
voel vol voor humor over wat er alle-
maal te zien was. Ook verhalen over 
de historie van de stad en specifiek 
over de gebouwen waar langs werd 
gevaren werden op een smakelijke 
manier verteld. Over smakelijk ge-
sproken, de tijd was aangebroken 

voor het versterken van de inwen-
dige mens. Bij de vorige rondvaar 
was gekozen voor een High Tea, de-
ze keer was het een lunch met daar-
bij ook een soepje. Alles werd netjes 
opgediend door de mevrouw van de 
catering, die daarbij werd geholpen 
door de vrijwilligers die mee waren 
gegaan en wat voor dit soort dagen 
dan ook tot hun taak behoort. De 
tijd gaat snel, met eerst koffie, daar-
na een lunch en tussendoor naar de 
interessante verhalen van de gids 
luisteren. Voor je het in de gaten 
hebt is de rondvaartboot weer op 
de eindbestemming. Nadat de boot 
weer was afgemeerd kon het gezel-
schap weer overstappen in de bus, 
die gasten en vrijwilligers weer naar 
Uithoorn ging vervoeren. De bus 
reed in Amsterdam nog langs een 
aantal historische plekken en keer-
de daarna terg naar huis. Veel lof 
was er van het gezelschap voor de 
kapitein, de gids, de mevrouw Van 
de catering en de chauffeur van de 
bus. Al met al weer een geslaagd ui-
tje van De Zonnebloem. 

Gasten De Zonnebloem 
de boot in





44.  Sinterklaasfeest
In een boeiende presentatie, met beeld en geluid, wordt 
het duidelijk hoe het feest hier is gekomen en hoe het zich 
heeft ontwikkeld. We gaan naar de bron van het feest. 
Naar Myra waar Nicolaas bisschop was en naar Bari in 
Apulië waar hij sinds 1087 begraven ligt. We zien hoe 
het feest de wereld over is gegaan. Bij ons werd het een 
‘hardnekkig’ volksfeest dat de aanval van de Reformatie, 
de Verlichting en zijn achterneef Santa Claus heeft door-
staan. Vanaf het begin heeft Sinterklaas het karakter van 
goedheiligman. Eeuwenlang was hij alleen, maar later 
krijgt hij helpers. Midden 19e eeuw geeft de Amsterdam-
se schoolmeester Jan Schenkman hem een knecht. Met 
zijn prentenboek legt hij de basis van het Sinterklaasfeest 
zoals wij het kennen en de huidige Zwarte Pieten discus-
sie. Wist u trouwens dat ze in de buurlanden de Sint ook 
kennen maar Zwarte Piet niet? Voor het graf van Sint Ni-
colaas gaan we naar Apulië: de hak van de Italiaanse 
laars en zien daar tevens de toeristische hoogtepunten 
van deze, minder bekende, streek van Italië. Over de Via 
Appia gaan we naar Brindisi in Apulië. Onderweg bezoe-
ken we Matera, een stad uit rotsen gehouwen, ooit met 
15.000 inwoners maar sinds 1952 geheel verlaten. Ver-
der steden als Bitone, Barletta, Brindisi, Otrano en Lecce 
(het Florence van de barok). We zien het machtige Kas-
teel del Monte en het pittoreske Alberobello met zijn wit-
te bijenkorf-huisjes.
1 woensdag: 20.00-22.30 uur
datum: 26 november
o.l.v.: Henk Butink
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

45. Geschiedenis van Amsterdam
In 4 avonden gaan we in op de geschiedenis van Amster-
dam vanaf ca. 1800 tot nu toe. 1.Amsterdam ten tijde van 
Stadhouder Willem V-Lodewijk Napoleon-Napoleon en 
koning Willem I. 2.De bloei van Amsterdam onder Willem 
I-Willem II en Willem III. 3.De cityvorming van Amster-
dam aan het einde van de 19e eeuw. De aanleg van het 
Noord-Zeekanaal Centraal Station-de demping van enke-
le grachten en de nieuwbouw aan die voormalige grach-
ten-Jugendstil etc. 4.Amsterdam in het begin van de 20e 
eeuw, met onder andere de Art-Deco-Berlage de Amster-
damse School-De sanering van de Jordaan en de eerste 
sociale woningen.
4 donderdagen:  20.00-22.00 uur
data: 27 nov, 4-11-18 dec.
o.l.v.: Jean van Tongeren 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-

46.  Film rondreis Myanmar
Een fascinerende reis door Myanmar, het voormalige 
Birma, staat voor het grootste deel in het teken van het 
boeddhisme en een indrukwekkend en gevarieerd land-
schap. Prachtige pagodes vooral in de oude stad Bagan, 
een boottocht over het unieke Inlemeer en de alleraardig-
ste mensen van Azië maakt een bezoek aan dit land meer 
dan de moeite waard.
1 woensdag: 20.00-22.00 uur
datum: 3 december
o.l.v.: Frits de Roever
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

47.  Lezing Rusland
Rusland is een groot land met een moeilijk toegankelij-
ke en ingewikkelde geschiedenis. Als je van beiden iets 
weet, gaat er een bijzondere wereld voor je open met een 
rijke cultuur in een prachtig land. Daarover wordt verteld 
in een presentatie met lichtbeelden en muziek.
1 maandag: 20.00-22.00 uur
data: 8 december
o.l.v.: Pieter Boersma 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

48.  Workshop Amuses-kersthapjes
Amuse is een zeer klein gerecht (of minihapje) ter bevor-
dering van de spijsvertering. Tegenwoordig wordt dit vaak 
bij het plaatsnemen aan tafel in een restaurant aangebo-
den, maar oorspronkelijk is dit een klein hapje dat tussen 
de gangen door geserveerd wordt. De volledige term voor 
een amuse is amuse-gueule (uit het Frans, letterlijk ver-
maak voor de mond. Het staat zo leuk en het is weer eens 
iets anders. We maken verschillende hapjes en onder het 
genot van een drankje kan er worden geproefd! In deze 
workshop krijgen alle deelnemers alle recepten mee zo-
dat je thuis met het geleerde ook aan de slag kunt.
1 donderdag: 13.00-16.30 uur
datum: 11 december
o.l.v.: Mings Slikker
plaats: Oukoop 22, Nieuwer ter Aa
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 37,50

49. Kerstarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding 
van Peter en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor de 
Kerst maken. Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw 
woning worden.
1 dinsdag:  20.00-22.00 uur
datum: 16 december
o.l.v.: Peter en Trudy Bon
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten:  € 27,50

35.  Rijksmuseum: de onbekende 
 verzamelaar-2
Zie de informatie bij cursus 34.
1 zaterdag: 11.30-13.00 uur
datum: 1 november

36.  Portret schilderen voor 
 “dummies”
Een geschilderd portret van een dierbare is leuk, maar o 
zo moeilijk om te maken. Deze avond leert u een trucje 
om heel snel een wervelend portret te schilderen in aqua-
rel. Ervaring in schilderen is helemaal niet nodig om tot 
een goed resultaat te komen, waardoor het extra leuk is 
om te doen.
1 maandag: 19.45-21.30 uur
datum: 3 november
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 12,50

37.  Biljarten-1 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor 
iedereen en zeker niet alleen voor heren. Vanaf 6 tot in 
de 90 kun je het biljartspel beoefenen. We spelen in de-
ze cursus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 ballen. 
Dus geen pockets (holes) in de tafel maar simpel spelen 
met de zogenaamde stootbal (keubal) van bal 1 naar bal 
2 waardoor een carambole ontstaat. Als je het ziet spelen 
lijkt het makkelijk, dit is echter schijn want je moet de keu 
(biljartstok) juist kunnen voeren waardoor richting, baldik-
te en tempo “één geheel” vormen. Het belangrijkste doel 
is om u met plezier te laten biljarten.
5 dinsdagen:  19.00- 20.00 uur 
data: 4-11-18-25 nov, 2 dec.
o.l.v.: Ton Bocxe 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 25,-

38. Biljarten-2 
Zie informatie bij cursus 37.
5 dinsdagen:  20.00-21.00 uur
data: 4-11-18-25 nov, 2 dec.

39. Kenmerken van schoonheid 
Zijn er objectieve kenmerken waaraan wij schoonheid er-
varen? Welke psychologische factoren spelen een rol bij 
ons gevoel van schoonheid? In deze lezing beantwoordt 
de docent de vraag waarom wij naar kunst kijken en wel-
ke functie kunst heeft in ons dagelijks leven.
1 donderdag:  20.00- 22.00 uur 
data: 6 november
o.l.v.: Martien van der Voort 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

40.  Winterlandschap met acrylverf
Hoe krijg je toch diepte in een sneeuwlandschap? In deze 
korte cursus leert u waar u op moet letten om veel diep-
te te krijgen in een (sneeuw)landschap. U gaat naar huis 
met een werkstuk van acryl op doek wat u meteen aan de 
wand kunt hangen. Ervaring in schilderen is niet perse no-
dig om tot een goed resultaat te komen.
2 maandagen: 19.45-21.30 uur
data: 17-24 november
o.l.v.: Resi van Zijl
plaats: Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 10,-
materiaalkosten: € 25,- 

41. Rijksmuseum: de onbekende 
 verzamelaar-3
Zie de informatie bij cursus 34.
1 vrijdag: 09.30-11.00 uur
datum: 21 november

42.  Presentatie De kleuren van 
 West-Canada
U gaat mee op een avontuurlijke camperreis door de 
West-Canadese provincies British Columbia en Alberta. 
Het is september, begin van de herfst en van het kleuren-
spel in de natuur. Na een verkenning van de stad Vancou-
ver, een vaartocht naar het prachtige Vancouver Island, 
met de hoofdstad Victoria. Daar is de kunst van cultuur 
van de Oude Volken volop in beeld. Een tocht over het ei-
land, ontmoetingen met groot wild in ongerept woud en 
langs ruige kusten op zoek naar walvissen. In Brits Co-
lumbia en Alberta worden vele prachtige natuurparken 
bezocht, met unieke beelden van wild in de vrije natuur 
zoals elanden, beren en herten. Dit alles tegen de ach-
tergrond van schitterende watervallen, bergen, meren en 
wouden. De Markante kunst, cultuur en leefwijze van de 
Oude Volken en het huidige Canada komen uitgebreid in 
beeld.
1 maandag:  20.00-22.00 uur
datum: 24 november
o.l.v.: Dick van Toorn 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

43.  Fotopresentatie Kamelentocht  
 woestijn Egypte
Jaarlijks reist de docent met een groepje door de westelij-
ke woestijn van Egypte. Op deze avond neemt ze u mee 
op deze reis met de mooiste foto’s en verhalen, zodat u 
een beeld krijgt van hoe het is om een tijdje in deze prach-
tige woestijn, met zijn vele kalkformaties en kristalbergen 
te vertoeven.
1 dinsdag:  19.30-21.30 uur
datum: 25 november
o.l.v.: Maria Vendrik 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

28.  Wandeling Amsterdam als 
 diamantstad
We wandelen door de voormalige Jodenbuurten van Am-
sterdam. Na een korte introductie over het ontstaan van 
de diamantindustrie in Amsterdam lopen we langs voor-
malige diamantfabrieken en de plekken waar de diaman-
tairs en diamantbewerkers woonden en werkten. Wie zij 
waren en hoe ze aan hun geld kwamen wordt verteld. 
Maar ook belangrijke andere gebouwen en plekken wor-
den gepasseerd zoals de ‘joodse invalide’, ‘handwerkers 
vriendenkring’, ‘het Sarphatihuis’, ‘de Burcht van Berla-
ge’, en nog veel meer. Uiteraard komen ook typisch jood-
se humor en anekdotes voorbij. Duur wandeling is ca. 3,5 
uur incl. drinkstop.
1 donderdag:  13.00-16.30 uur
datum: 23 oktober
o.l.v.: Rene Valensa
verzamelen: Weesperplein/ hoek Sarphatistraat, 
 Amsterdam
cursuskosten: € 8,-

29. Workshop Zilverklei
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditione-
le technieken van het edelsmeden, de meest geweldige 
sieraden maken. Zilverklei is op dezelfde manier verwerk-
baar als klei, daarom de naam zilverklei. Je kunt het kne-
den, uitrollen, snijden, stempelen etc. Na het vormen en 
drogen, kun je het sieraad bewerken met vijltjes, graveer-
mesjes en schuurdoekjes. Als het sieraad naar wens is 
bewerkt wordt het gebakken. De zilverklei wordt hierdoor 
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te 
polijsten een prachtig glanzend resultaat. 
1 zaterdag: 12.00 -16.00 uur
datum: 25 oktober
o.l.v.: Ann Robles
plaats: Ambachtsherensingel 12, Mijdrecht
cursuskosten: € 8,-
materiaalkosten: € 55,-

30 Architectuur van eeuwen in Sicilië
Sicilië is een prachtig en zonnig Italiaans eiland midden 
in de Middellandse Zee. Haar strategische ligging is eeu-
wenlang van groot belang geweest voor de beschavingen 
in het Middellandse Zee-gebied: macht over Sicilië bete-
kende macht over de scheepvaartroutes en dus over de 
handel. Als gevolg hiervan wordt de cultuur van Sicilië ge-
kenmerkt door de overheersingen van al de verschillen-
de volken, zoals de Grieken, Romeinen, Arabieren, Noor-
mannen, Spanjaarden en Fransen die afwisselend de 
macht uitoefenden, tot in 1861, toen Sicilië werd bevrijd 
van de buitenlandse overheersers. Al deze volken heb-
ben hun eigen specifi eke kenmerken nagelaten op het 
gebied van architectuur, kunst, tradities en smaken, waar-
door er een zeer gevarieerde en bijzondere civilisatie is 
ontstaan.
4 dinsdagen:  20.00-22.00 uur
datum: 28 okt, 4-11-18 nov.
o.l.v.: Maria Elena Fauci
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-

31. Zen-meditatie
Deze twee avonden belichten het hoe en waarom van 
de Zen-meditatie. Ervaring is niet nodig maar staat ook 
niet in de weg. De eerste avond staat de lichaams- en 
geesteshouding van deze meditatie centraal. De tweede 
avond gaat over de Zen- beoefening in het dagelijks le-
ven. Jong of oud, we raken gemakkelijk verward door de 
snelle veranderingen en voortdurende prikkels waarmee 
we te maken hebben in onze tijd. Streven naar materieel 
goed of continue zoeken naar plezier leiden niet tot geluk 
en vrede. Volledig gewaar en aanwezig in het moment, 
komen we innerlijk tot rust en verschijnen mededogen en 
levenswijsheid. Zen-meditatie is geen techniek maar een 
natuurlijk aanwezig zijn met en wakker kijken naar wat er 
is en wie we zijn. 
2 woensdagen:  20.00-21.30 uur
data: 29 oktober, 5 november
o.l.v.: Hakuun
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 10,-

32.  Strass op kleding
Deze steentjes van geslepen kristalachtig glas geven uw 
kleding letterlijk een schitterende uitstraling. Over een pa-
troon leggen we transparante folie waar de steentjes aan 
vast kleven. Er zijn genoeg leuke voorbeeld-patronen. Het 
aldus gemaakte ontwerp wordt op de kleding geplakt en 
vast gestreken. De kleding kan gewoon in de wasmachine.
1 woensdag: 20.00-22.00 uur
data: 29 oktober
o.l.v.: Marja Knaap
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 15,-

33.  Mindfulness training
We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind 
van de cursus weet je wat mindfulness inhoud en kan je 
het zelfstandig uitvoeren. Mindfulness is stressreduce-
rend en gezondheidsbevorderend.
4 vrijdagen: 19.30-21.00 uur
data: 31 okt., 7-14-21 nov.
o.l.v.: Hanneke Koudstaal
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 20,-

34.  Rijksmuseum: de onbekende 
 verzamelaar-1
In de jaren vijftig werd de collectie van het Rijksmuse-
um verrijkt met een schitterende verzameling toegepaste, 
voornamelijk achttiende eeuwse kunst. De collectie was 
voor de oorlog bijeengebracht voor de ‘onbekende’ verza-
meling Frits Mannheimer. Tijdens de rondleiding bezoe-
ken we de afdeling achttiende eeuw van het Rijksmuse-
um om deze verzameling te bekijken.
1 zaterdag: 09.30-11.00 uur
datum: 1 november
o.l.v.: Yuri van der Linden
plaats: Rijksmuseum Amsterdam 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: entree museum of MJK

21.  Schilderen zonder kwast
Dit wordt heel erg spannend. We gaan ons in een avon-
tuur storten. We schilderen met acrylverf en waterverf op 
papier en een keer op doek, maar we gebruiken geen 
penselen. Rolletjes, sponzen, handen, pipetjes, alles 
gaan we gebruiken om anders dan anders te schilderen.
Ervaring is niet nodig, wel goeie zin.
4 maandagen 13.30-15.30 uur
data: 6-13-20-27 oktober
o.l.v.: Annie Overbeeke
plaats: De Boei , Vinkeveen 
cursuskosten: € 20,-
materiaalkosten: € 25,-

22.  Ken U zelve
Ken U zelve is een belangrijk element van “het goede le-
ven”. Dit goede leven is een centraal thema in de klas-
sieke wijsheid tradities. Hoewel het Ken U zelve dus af-
komstig is uit de klassieke fi losofi e bespreken we in deze 
cursus dit thema meer vanuit een modern perspectief. De 
start vindt plaats vanuit de fi losofi e van Nietzsche, waar-
na in een aantal voordrachten de visie van hedendaagse 
denkers op dit thema besproken zal worden.
5 woensdagen:  20.00-22.00 uur
data: 8-22 okt, 5-19 nov, 3 dec.
o.l.v.: J.T.A. Beuk
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 25,-

23. Wilgentenen vlechten
In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. 
Wilgentenen worden speciaal gekweekt op grienden. Wil-
gentenen is een puur natuurlijk materiaal, dat erg buig-
zaam is. Hierdoor is er prettig mee te werken en kan je er 
vele vormen van maken. We maken een hart of een eend, 
welke je, nadat je deze gevlochten hebt, kan decoreren 
met herfstattributen. Het werkstuk kan je later met de sei-
zoenen zelf mee veranderen door er steeds wisselende 
decoratie op/of in te doen.
1 donderdag:  13.30--16.00 uur
data: 9 oktober
o.l.v.: Yvonne Kemp
plaats: Otterspoorbroek 5, Breukelen
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 22,50

24.  Wandeling Oude havens 
 van Amsterdam 
Deze wandeling voert ons vanaf het Centraal Station via 
de Zeedijk en Lastagebuurt naar het voormalig Entrepot-
dok. Terug gaan we via de Prins Hendrikkade en Oude 
Schans richting Schreierstoren. Onderweg komen we ve-
le facetten van de eerste handel en maritieme geschie-
denis van Amsterdam tegen. Sommige restanten daarvan 
zijn nog duidelijk aanwezig in de stad. Uiteraard komen 
ook enkele leuke anekdotes voorbij over beroemde per-
sonages uit de scheepvaartgeschiedenis van Nederland. 
Duur van de wandeling is ca. 3 uur incl. drinkstop.
1 donderdag:  13.00-16.00 uur
datum: 9 oktober
o.l.v.: Rene Valensa
verzamelen: Noord-Zuid Hollands Koffi ehuis op 
 Stationsplein (VVV-kantoor voor CS)
cursuskosten: € 8,-

25.  Rondleiding Raadhuis Dudok 
 Hilversum 
Op een steenworp afstand van het centrum ligt het door 
W.M. Dudok ontworpen Raadhuis van Hilversum (1924-
1931). Tijdens de rondleiding door dit rijksmonument 
komt u in de meest bijzondere ruimten. Want even zo in-
drukwekkend als het exterieur is namelijk ook het interi-
eur; een prachtige indeling van ruimte, vorm, kleur en ma-
teriaal. En dat alles tot in de kleinste details uitgewerkt. 
Niet voor niets trekt dit bouwwerk architectuurliefhebbers 
van over de hele wereld.
Torenbeklimming alleen bij droog weer.
1 vrijdag:  15.00-16.30 uur
datum: 10 oktober
o.l.v.: Dudok Dependance
verzamelen: Dudokpark 1, Hilversum
cursuskosten: € 7,-

26.  Vogels en dieren in 
 Zuidelijk Afrika
De presentatie met uitgebreide toelichting bestaat uit een 
grote collectie fotobeelden van, naast het bekende groot 
wild en vele antilopensoorten, ook juist bijzondere die-
ren en vogels in hun oorspronkelijke waterrijke en droge 
leefgebieden in Zuid Afrika, Botswana, Namibië, Zambia, 
Zimbabwe en Mozambique. Janna en Jaap Korten heb-
ben ruim 35 jaar ervaring met zelfstandige privé safari rei-
zen in alle landen en natuurreservaten in zuidelijk Afrika.
1 dinsdag:  20.00-22.00 uur
data: 14 oktober
o.l.v.: Jaap Korten
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-

27.  Fimokralen maken
Kralen maken van Fimo klei is zeer leuk en ontspannend 
om te doen. Er worden diverse technieken uitgelegd, zo-
als marmeren, werken met bladgoud/-zilver en glitters en 
de kleispuit. Als de kralen klaar zijn, is er een keuze uit de 
veter of staaldraad om de kralen te rijgen. Ook zijn er pak-
ketjes tussenkralen om de ketting en/of armband te ver-
fraaien. U gaat met een uniek sieraad naar huis dat u nog 
jaren gaat dragen!
1 woensdag:  19.30 -22.30 uur
datum: 15 oktober
o.l.v.: Chantal Zaat
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 15,-

1.  Zumba 
Zumba is een groot succes in De Ronde Venen. Daarom 
biedt het Cursusproject voor het 4e jaar Zumba aan voor 
mensen met gevoel voor muziek en bewegen. Er wordt 
op diverse soorten muziek gedanst, zoals merengue, 
salsa, top 40 en classics. De cursus wordt in 10 lessen 
stapsgewijs opgebouwd, zodat iedereen deze kan volgen 
en het heeft een hoog fun gehalte.
10 donderdagen: 20.30-21.30 uur
data: 11-18-25 sep, 2-9-23-30 okt, 
 6-13-20 nov. 
o.l.v.: Ashna Mungra
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

2.  Perfect Pilates 
Statische en dynamische spiertraining op ontspannen 
muziek. Sterke buikspieren, sterke lage rugspieren |bij 
rugklachten]. Betere controle bekkenbodem en ontspan-
ning. Volgens de 3 grootste personal trainers is het de 
beste work-out. Gewaardeerd met het cijfer 9. Na afl oop 
een kopje thee of koffi e.
5 vrijdagen:  10.00-11.00 uur
data: 12-19-26 sep, 3-10 okt.
o.l.v.: John Rooseman
plaats: Industrieweg 38 D, Mijdrecht
cursuskosten: € 25,-

3.  Fitness 
Een fi tnesscursus waarbij het huidige niveau van de con-
ditie en de leeftijd geen rol speelt. Door het lage instap-
niveau is deze cursus voor iedereen toegankelijk, zowel 
mannen als vrouwen. Door het fi tnessen versterkt u niet 
alleen het lichaam, maar zorgt u ook voor een algemeen 
beter gevoel. U zult beter in uw vel zitten door het bewe-
gen. Door het centraal stellen van een bepaalde spier-
groep per training gaan we de kwaliteit van de dagelijk-
se activiteiten verhogen. De training is opgebouwd uit een 
warming-up, de kern waarin de spiergroepen centraal 
staan, en de cooling-down met de verschillende stretch-
oefeningen. Het is nooit te laat om te beginnen.
14 maandagen:  20.15-21.30 uur
data: 15-22-29 sep, 6-13-20-27 okt, 
 3-10-17-24 nov, 1-8-15 dec.
o.l.v.: Mark Rijkeboer
plaats: Veenlanden College, 
 Bonkestekersweg, Vinkeveen
cursuskosten: € 70,-

4.  Italiaans voor beginners
Gedurende deze cursus leert u iets van de grammatica. 
en verwerft u de woordenschat van het alledaagse Ita-
liaans. Daarnaast oefenen we de Italiaanse taal aan de 
hand van verhalen over de Italiaanse cultuur en literatuur. 
In de laatste les wordt er een Italiaanse fi lm vertoond.
13 maandagen:  19.30-21.15 uur
data: 15-22-29 sep, 6-13-27 okt, 
 3-10-17-24 nov, 1-8-15 dec.
o.l.v.: Luigi Rolfi ni
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 65,-
materiaalkosten: € 35,- (lesboek)
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5.  Kennismaken met Taiji
De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong zijn traditione-
le Chinese gezondheidssporten, die tegenwoordig over-
al ter wereld worden beoefend. Door de waarneembare 
gezondheidseffecten houden steeds meer erkende or-
ganisaties zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. 
“Aandacht” en “concentratie” zijn de sleutelfactoren die de 
Chinese sport onderscheiden van onze westerse oefenin-
gen. Bewegen boekt opmerkelijke resultaten zoals verbe-
tering van de bloedsomloop, het zelf leren “ontstressen” 
en spierversterking. In een ontspannen sfeer worden de 
bewegingen in een afgesproken volgorde uitgevoerd.  Er 
wordt aandacht besteed aan bewust/onbewust bewegen, 
ademen, lopen, staan en zitten. Kort samengevat: door 
de eenvoud is het voor iedereen mogelijk aan deze sport 
mee te doen. 
12 woensdagen:  19.00-20.00 uur
data: 17-24 sep, 1-8-29 okt, 
 5-12-19-26 nov, 3-10-17 dec.
o.l.v.: Cora van Geel
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 60,-

6.  Vervolgcursus Taiji
Door lange tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men 
een betekenisvolle mentale en fysieke ontwikkeling erva-
ren. Het stimuleert ons welzijn zodat wij voldoende posi-
tieve energie (Qi) over houden voor het dagelijks leven. 
Tijdens deze vervolgcursus maakt u kennis met de veel-
zijdigheid van de Taijiquan in al haar facetten zoals; medi-
tatief bewust bewegen-de eenvoud, door de oefening te 
herhalen-bewegen in samenspel met ademen, met ande-
re woorden: maak kennis met een nieuwe uitdaging!
12 woensdagen:  20.15-21.15 uur
data: 17-24 sep, 1-8-29 okt, 
 5-12-19-26 nov, 3-10-17 dec.
o.l.v.: Cora van Geel
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 60,-

7. Spaans voor beginners
Spaans voor beginners met voornemens op doorleren. 
De leerstof bestaat uit gevarieerde teksten, met prakti-
sche thema’s. Voorop staat dat de cursisten de Spaanse 
taal leren gebruiken in dagelijks situaties. Daarom wordt 
veel aandacht gegeven aan hardop lezen en met elkaar 
spreken over ervaringen en interesses. U dient het boek-
je, ISBN 978 90 5451 5807, zelf aan te schaffen.
10 donderdagen:  19.30-21.00 uur
data: 18-25 sep, 2-9-16-30 okt, 
 6-13-20-27 nov.
o.l.v.: Marcel Torrado
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

8.  Golfclinic
3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde 
sport. De cursus geeft een indicatie van mogelijkheden 
en is tot op hogere leeftijd te spelen. Na de cursus zult u 
het “golfvirus” voelen werken. De lessen worden door een 
Pro gegeven.
3 zaterdagen: 14.00-15.00 uur
data: 20-27 sep, 4 okt.
o.l.v.: Golfpark Wilnis-Tom Blasse
plaats: Bovendijk 16A, Wilnis
cursuskosten: € 35,-

9. Rondleiding Kasteel Loenersloot
Eeuwenlang hield Kasteel Loenersloot zijn geheimen 
voor zichzelf. Generaties adel leefden er hun leven. Ze 
daagden er de bisschop van Utrecht uit, hielden er fees-
ten en maaltijden, keken vanaf de toren uit over het zom-
pig veen, hadden het er koud en stookten het vuur hoog 
op, bouwden en verbouwden. Omdat de laatste bewoon-
ster-barones Van Nagell-Martini Buys-bij haar overlijden 
veel van haar spullen achterliet, voelt het alsof er gisteren 
nog iemand woonde.
1 zaterdag: 11.30-13.00 uur
datum: 20 september
o.l.v.: Rien Derks
plaats: Rijksstraatweg 211, Loenersloot
cursuskosten: € 5,-

10.  Wandeling Haarlemse Hofjes-1
Haarlem is een echte hofjesstad. Waren er in de 17de 
eeuw meer dan 40 hofjes, nu zijn er nog ruim 20 waaron-
der het oudste hofje van Nederland uit 1395. Uniek gele-
gen in het centrum van de oude stad en toch vaak een oa-
se van rust. Hofjes zijn een echt Hollands fenomeen en 
Haarlem is een echte hofjesstad.
1 zaterdag: 10.30-12.00 uur
datum: 20 september
o.l.v.: Gilde Haarlem
verzamelen: Hal Centraal Station Haarlem 
 (centrumzijde) 
cursuskosten: € 5,-

11.  Praktijk Fotografi e en 
 (RAW) nabewerking
4x praktijk fotografi e en afwisselend 4x nabewerking (RAW) 
van uw eigen foto’s. Aan de hand van de foto’s worden de 
functies van het Adobe Photoshop programma doorlopen 
en uitgelegd. Bij de theorie lessen wordt ingegaan op de 
basisfuncties van uw toestel, diafragma, ISO fl its enz.
8 maandagen:  20.00-22.00 uur
data: 22-29 sep, 6-13-27 okt, 3-10-17 nov..
o.l.v.: Björn Goud
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 40,-

12.  Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te 
herontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende 
oefeningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast 
waar dit nodig is. Ieder naar eigen mogelijkheden zonder 
te moeten presteren. Je leert om je te concentreren en om 
evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.
12 dinsdagen:  10.00-11.00 uur
data: 23-30 sep, 7-14-28 okt, 
 4-11-18-25 nov, 2-9-16 dec.
o.l.v.: Mariëtte Prakke 
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 60,-

13.  Huidverzorging op 
 natuurlijke basis
Op deze avond wordt verteld over de ingrediënten in huid-
verzorging, over het voordeel van zuivere materialen. Wat 
diverse oliën, bv. jojoba-olie of amandelolie voor uw huid 
doen en nog heel veel meer. Ook gaat u een gezichtscrè-
me, een scrub en nog een verrassing voor uw huid ma-
ken, die u mee naar huis kan nemen. Deze producten 
worden extra verzorgend en lekker geurend gemaakt met 
behulp van zuivere etherische olie. 
1 dinsdag:  20.00-22.00 uur
datum: 23 september
o.l.v.: Tanja van der Molen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-
materiaalkosten: € 15,-

14. Wandeling Haarlemse Hofjes-2
Zie de informatie bij cursus 10.
1 zaterdag: 10.30-12.00 uur
datum: 27 september
o.l.v.: Gilde Haarlem
verzamelen: Hal Centraal Station Haarlem 
 (centrumzijde) 
cursuskosten: € 5,-

15. Sterrenkunde voor beginners
Welke sterren zijn dat en waar staat de poolster en de Gro-
te Beer en staan ze ver weg? Wat is het verschil tussen 
een ster, de zon, een planeet en een maan? Weleens ge-
hoord van een Zwart gat en donkere materie en kan men 
sneller dan het licht? De docent legt het U haarfi jn uit door 
middel van een PowerPoint presentatie, aangevuld met 
passende Dvd’s. De lessen worden toegesneden op de 
aanwezige kennis bij de cursisten en in principe is nieuws-
gierigheid naar wat er allemaal boven onze hoofden ge-
beurt, voldoende. Op heldere avonden natuurlijk LIVE 
sterren kijken en ontdek dan zelf dat het toch anders is 
dan een video of TV en... eenvoudig vanuit je tuin te zien!
10 maandagen:  20.00-21.30 uur 
data: 29 sep, 6-13-20-27 okt, 
 3-10-17-24 nov, 1 dec.
o.l.v.: Maarten Breggeman
plaats: De Boei Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

16. Fotografi e
In 8 avonden leer je: 1. hoe je toestel werkt. Wat doen al 
die knoppen, functies, en programma’s? 2. hoe je bete-
re en mooiere foto’s kan maken, door inhoud, composi-
tie en presentatie. 3. hoe je je foto’s kan verbeteren, door 
gebruik van basale computer bewerking. 4. de geheimen 
van pixels, ISO, WB, gamma, en histogrammen! Er zijn 
ook foto-opdrachten met opbouwende kritiek over je re-
sultaten. Er wordt een “fotosafari” naar Kasteel de Haar 
gepland.
8 dinsdagen:  30 sep, 7-21-28 okt, 4-11-18 nov, 
 2 dec: 20.00-22.00 uur
1 zaterdag:  8 nov: 09.30-13.00 uur
o.l.v.: Jan van Veen
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 45,-
materiaalkosten: € 3,- + entree de Haar of MJK

17. Licht op Boeddhisme
Deze lezing zal de volgende aspecten van het Boeddhis-
me aanraken: Hoe is het ontstaan en waarom; de rele-
vantie hiervan in onze tijd. Boeddhisme als (wereld)religie 
en de invloed van cultuur/geografi e en hoe dit samen gaat 
met andere religies Filosofi e die eraan ten grondslag ligt, 
de psychologie en ethiek die daarmee verbonden zijn. 
Wat is Zen(meditatie) en het Boeddhisme voor gewone 
mensen die willen weten wat de aard en zin van het be-
staan is en vrede/geluk zoeken. Gerichte exploratie en di-
recte waarneming zijn belangrijk en kunnen door ieder die 
dat wil worden ontwikkeld, want alle mensen/dieren zijn in 
wezen Boeddha. Wijsheid en mededogen gaan samen. 
Boeddhistische methoden (bijv. “mindfulness”) worden in 
de moderne tijd vooral in de zorg toegepast. Er zal volop 
gelegenheid zijn voor vragen en discussie
1 woensdag:  20.00-21.30 uur
data: 1 oktober
o.l.v.: Hakuun
plaats: De Boei, Vinkeveen
cursuskosten: € 5,-

18. Sterrenkunde vervolg
Na de succesvolle start van de cursus sterrenkunde in het 
vorige seizoen is er naast de cursus voor beginners nu ook 
een cursus voor gevorderden. De gevorderden hebben al 
kennis over het zonnestelsel met al de planeten opgedaan 
en zelfs al even in een zwart gat gekeken. Dit wordt het 
vertrekpunt met lessen over Radiosterrenkunde, Milanko-
vitch en de IJstijden. Aan de orde komen zonnecycli en 
ons klimaat, relativiteitstheorie, evolutie van melkwegstel-
sels, UFO’s en buitenaardse beschavingen, zonnestelsels 
bij andere planeten, de oerknal, donkere materie en don-
kere energie. Belangstellenden die al over de basiskennis 
beschikken kunnen natuurlijk zondermeer meedoen.
10 donderdagen:  20.00-21.30 uur 
data: 2-9-16-23-30 okt, 6-13-20-27 nov, 
 4 dec..
o.l.v.: Maarten Breggeman
plaats: De Boei Vinkeveen
cursuskosten: € 50,-

19.  Wandeling in Utrecht: 
 Belle van Zuylen
Belle van Zuylen: rebels en beminnelijk. De zin ‘Ik heb 
geen talent voor ondergeschiktheid’ typeert de intelligente 
Belle van Zuylen. Ze hield zich bezig met de liefde, maar 
ook met de literatuur, muziek en wiskunde. De gids neemt 
u mee naar de plekken die voor Belle of Utrecht belang-
rijk waren en leest iets voor uit het werk van Belle in rela-
tie tot die plek.
1 zondag:  13.30-15.00 uur
datum: 5 oktober
o.l.v.: Gilde Utrecht 
verzamelen: Toerist Info, Domplein 9, Utrecht
cursuskosten: € 7,-

20.  Bridge, verbeter je spel 
Deze cursus heeft tot doel uw bridgekennis te verbete-
ren. Speelt u eigenlijk al jaren min of meer op hetzelfde ni-
veau, dan is hier de kans om middels eenvoudige tips en 
conventies uw spel naar een hoger niveau te tillen. We 
besteden aandacht aan het bieden, het afspel en het te-
genspel. Zowel troef- als SA-contracten komen aan de or-
de. Onderwerpen als speelplan, tussenbieden, uitkomen, 
signaleren, afspeeltechniek worden behandeld. Het oefe-
nen en spelplezier staan centraal. U krijgt bij iedere les 
een samenvatting van de behandelde en geoefende stof. 
Op naar de A-lijn?
8 maandagen:  13.30-15.30 uur
data: 6-13-27 okt, 3-10-17-24 nov, 1 dec
o.l.v.: Joop van Delft 
plaats: De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten: € 40,-
materiaalkosten: € 5,-

40 JARIG 
JUBILEUM

JUBILEUM CURSUSMARKT
VRIJDAG 5 SEPT. 2014 VAN 18.45-21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. 

Daar het Cursusproject dit jaar haar 40 jarig jubileum viert zal de cursusmarkt extra feestelijk 
zijn. Burgemeester M. Divendal zal om 19.15 uur de opening verrichten, vanaf 19.00 uur kunt u luisteren 
naar shantykoor De Turfschippers. Verder is er een tentoonstelling over de 40-jarige geschiedenis van 
het cursusproject, open vanaf 18.45 uur. Om 19.30 uur start de inschrijving en zijn docenten aanwezig 
om u te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen volgnummers worden uitgedeeld aan 
de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden, zodat u rustig kunt genieten van het voorpro-
gramma. Voor alle inschrijvers ligt een verrassing klaar!

ZO SCHRIJFT U IN:
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een 
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw (IBAN)bankrekening- en telefoonnummer 
en liefst ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in 
te vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op 
de cursusmarkt wordt uitgereikt. Beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

Na de cursusmarkt:
 Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend 

 door het invullen van de éénmalige machtiging.
 Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het inschrijvingsformulier 

 op de website: www.cursusproject.nl. Let op dit is gewijzigd ten opzichte van vorige jaren als 
 gevolg van de invoering van het IBAN banknummer!

Let op: 
 De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via bank of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
 Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
 De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
 U kunt zich niet telefonisch opgeven!
 Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe 

 deelname worden geannuleerd. 
 Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen onder voorwaarde van een inkomenstoets 

 een beroep doen op het fonds “Stichting Jongeren Aktief” en “Declaratiefonds Sport en Cultuur” 
 om deel te nemen aan de cursussen. 

 IBAN banknummers zijn verplicht voor incasso. 

CONTACTPERSONEN
Auwert Dekker  tel. 0297-261849  e-mail: auwert@casema.nl
Petra Meijnders  tel. 0297-261394  e-mail: petrameijnders@casema.nl

Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor 

Een geschilderd portret van een dierbare is leuk, maar o 

In een boeiende presentatie, met beeld en geluid, wordt 

In 4 avonden gaan we in op de geschiedenis van Amster-

Een fascinerende reis door Myanmar, het voormalige 

Zijn er objectieve kenmerken waaraan wij schoonheid er-

Hoe krijg je toch diepte in een sneeuwlandschap? In deze 

We wandelen door de voormalige Jodenbuurten van Am-

Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditione-

30 Architectuur van eeuwen in Sicilië
Sicilië is een prachtig en zonnig Italiaans eiland midden 

U gaat mee op een avontuurlijke camperreis door de 

Rusland is een groot land met een moeilijk toegankelij-

Amuse is een zeer klein gerecht (of minihapje) ter bevor-

Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding 

Jaarlijks reist de docent met een groepje door de westelij-

In de jaren vijftig werd de collectie van het Rijksmuse-

We gaan actief oefenen met mindfulness. Aan het eind 

Deze steentjes van geslepen kristalachtig glas geven uw 

Deze twee avonden belichten het hoe en waarom van 

Kralen maken van Fimo klei is zeer leuk en ontspannend 

De presentatie met uitgebreide toelichting bestaat uit een 

Op een steenworp afstand van het centrum ligt het door 

Deze cursus heeft tot doel uw bridgekennis te verbete-

Belle van Zuylen: rebels en beminnelijk. De zin ‘Ik heb 

Na de succesvolle start van de cursus sterrenkunde in het 

Op deze avond wordt verteld over de ingrediënten in huid-

In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te 

4x praktijk fotografi e en afwisselend 4x nabewerking (RAW) 

Haarlem is een echte hofjesstad. Waren er in de 17de 

3 kennismakingslessen. Begin met golfen, een gezonde 

Spaans voor beginners met voornemens op doorleren. 

Door lange tijd bezig te zijn met bewust bewegen kan men 

Gedurende deze cursus leert u iets van de grammatica. 

Een fi tnesscursus waarbij het huidige niveau van de con-

Statische en dynamische spiertraining op ontspannen 

Zumba is een groot succes in De Ronde Venen. Daarom De Kunst van Bewegen: Taiji en Qigong zijn traditione- Eeuwenlang hield Kasteel Loenersloot zijn geheimen 

Welke sterren zijn dat en waar staat de poolster en de Gro-

Dit wordt heel erg spannend. We gaan ons in een avon-

Ken U zelve is een belangrijk element van “het goede le-

In 8 avonden leer je: 1. hoe je toestel werkt. Wat doen al In een landelijke omgeving werken we met wilgentenen. 

Deze lezing zal de volgende aspecten van het Boeddhis-

Deze wandeling voert ons vanaf het Centraal Station via 
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Aikidotrainingen weer 
begonnen bij Aishinkai

Dorpsloop Wilnis met 300 lopers groot succes

IJsclub Hou Streek 
organiseert fietstoertocht

Onderscheiding van B.V. Argon voor Hans van Dijk

Gerrit Kuipers winnaar 
van de HPB-bokaal

CSW wint eerste bekerduel

Argon gemakkelijk langs 
Legmeervogels

SV Argon Basketball viert 
jubileum op Raadhuisplein

Regio - Na een korte zomerva-
kantie zijn de Aikidotrainingen bij 
Aishinkai Aikido in Mijdrecht weer 
van start gegaan. Bij Aishinkai Aiki-
do traint een enthousiaste groep Ai-
kidoka’s van uiteenlopende leeftij-
den, mannen, vrouwen, jongens en 
meisjes. De jongste Aikidoka is 13 
en de oudste 77 jaar. Typerend voor 
de sfeer waarin bij Aishinkai Aiki-
do getraind wordt is dat deze leer-
lingen gelijktijdig en dus ook met 
elkaar trainen. Er is geen aparte 
jeugd- of volwassenentraining.
Naast de reguliere trainingen zullen 
dit najaar ook weer diverse activitei-
ten worden georganiseerd, zoals Ai-
kidostages bij andere leraren en do-

jo’s en extra trainingen ter voorbe-
reiding voor een volgend examen. 
Lijkt het je leuk om een keer mee te 
komen doen? Dan ben je van harte 
welkom in deze gastvrije dojo voor 
een kennismakingsles. 
De trainingen worden gegeven door 
Dennis Vorster, 2e dan Aikido en 
rijkserkend Aikidoleraar. Aishinkai 
Aikido maakt gebruik van de dojo 
van WL Combatics aan de Rende-
mentsweg 2j op het industrieterrein 
in Mijdrecht. Neem voor meer infor-
matie over Aikido, de dojo en de les-
tijden contact op met Dennis Vor-
ster via dennis@aishinkai-aikido.nl 
of bezoek de website 
www.aishinkai-aikido.nl 

Regio - Ook dit jaar wordt weer 
door de ijsclub Hou Streek uit De 
Hoef een fietstoertocht georgani-
seerd op zondag 31 augustus ’14. 
De start vindt plaats in de kanti-
ne van de voetbalclub HSV op de 
Schattekerkerweg. 
Men kan starten tussen 10 en 
13 uur en de kosten bedragen 

3 euro, hiervoor krijgt u onder-
weg nog een consumptie. De 
route loopt door het mooie land-
schap van de Ronde Venen en 
vormt als een mooi afsluiting van 
de zomer Het bestuur hoopt dat 
u een mooie dag zal hebben met 
een gezellige afsluiting in de HSV 
kantine

Regio - Bij een jubileum zoals dat 
van de het 40-jarig bestaan van 
SV Argon Basketbal werden afge-
lopen zaterdag op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht ook een aan-
tal mensen in het zonnetje ge-
zet en die eer viel Anton van Dijk, 
Rene van Dijk en Hans van Dijk te 
beurt. Deze leden van het eerste 

uur kregen voor hun 40-jarig lid-
maatschap een mooie oorkonde en 
een fles wijn. Daarnaast werd Hans 
van Dijk nog eens extra in het zon-
netje gezet. Niet alleen is hij 40 jaar 
voorzitter van de basketballvereni-
ging, hij onderhoudt ook al 40 jaar 
de contacten met NBB (Nederland-
se Basketball Bond). Ook heeft hij 

het leden- en wedstrijdsecretari-
aat voor zijn rekening genomen en 
is hij coach, trainer en scheidsrech-
ter. Voor zijn werkzaamheden bij de 
NBB kreeg hij de Rayonspeld over-
handigd maar toen burgemeester 
Divendal onverwachts op het Raad-
huisplein verscheen, kreeg Hans 
van Dijk ook een Koninklijke onder-

scheiding voor al deze werkzaam-
heden. Hij werd benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau 
en was duidelijk een beetje opgela-
ten dat deze onderscheiding ook op 
zijn poloshirt moest worden opge-
speld. Dit tekent hoe groot de ver-
rassing voor hem was. 
Foto: sportinbeeld.com

Regio - Het afgelopen biljart sei-
zoen werd voor de 6e keer afge-
sloten met de Hein Pieterse bokaal. 
Voor deze bokaal wordt er aan het 
einde van het competitie seizoen 
gestreden ter ere aan de overle-
den voormalig zeer gewaardeerde 
wedstrijdleider met die naam. In het 
eerste jaar dat Gerrit bij onze club 
“APOLLO’ speelt heeft hij zich met 
zijn gulle lach ontwikkeld tot een 
van onze geduchte tegenspelers. Tot 
op de laatste speeldag was de strijd 
nog open voor Gerrit en Piet van der 
Poel. Nadat zij twee partijen hadden 
gespeeld bleek de winnaar bekend 
te zijn. Gerrit won beide partijen. De-
ze wisselbeker is hierdoor dik ver-
diend. Het nieuwe seizoen van on-
ze club, in het fort van de Kwakel, is 
op 20 augustus weer begonnen. Wij 
spelen op de woensdagmiddag met 
26 enthousiaste biljarters van 12.30 
tot 17.00 uur ieder 2 partijen. De le-
den komen uit de regio de Kwa-
kel t.w. Mijdrecht –Uithoorn – Am-
stelveen – Aalsmeer en de Kwakel 

zelf. Gezelligheid staat op de eer-
ste plaats, maar natuurlijk ook het 
plezier en wil om te winnen in onze 
mooie biljartsport. Voor mensen die 
na dit schrijven geïnteresseerd zijn, 
om e.v. lid te worden, kunnen op de 
woensdagmiddag bij het Fort bin-
nen komen om de sfeer proeven en 
al een partijtje mee spelen.

Regio - CSW speelde zaterdag zijn 
eerste bekerduel op eigen veld te-
gen KDO. Het werd een moeizaam 
duel voor de ploeg van trainer Den-
nis Sluijk maar CSW won uiteinde-
lijk verdiend met 4-2. CSW kwam 
al snel op achterstand toen er knap 
werd raak geschoten na een prima 
dieptebal. Halverwege de 1e helft 
kwam CSW verdiend op 1-1. Jay 
Klaas Wijngaarden bediende Vin-
cent van Hellemondt die vervolgens 
knap wegdraaide van zijn tegen-
stander en prima inschoot. Na rust 
veel balbezit voor CSW maar met 
een te laag tempo waardoor KDO 

nauwelijks in de problemen kwam. 
Het was zelfs KDO dat op voor-
sprong kwam na een knap uitge-
speelde counter. CSW zette hierna 
meer druk op de tegenstander en 
het was Mike Cornelissen die met 
een prima schot binnenkant paal 
voor de gelijkmaker zorgde. Daarna 
was het de beurt aan Dave Cornelis-
sen die uit de kluts voor 3-2 zorgde. 
Ook de 4-2 kwam van de voet van 
Dave Cornelissen. Na knap breed 
leggen van v. Hellemondt tikte Cor-
nelissen de bal in het lege doel. 

Foto: sportinbeeld.com

Regio - De eerste wedstrijd van 
poule 081 waarin Argon is inge-
deeld met Altius, AFC 2 en Leg-
meervogels is uitgelopen op een 
overtuigende overwinning, na een 
doelpuntloze eerste helft besliste 
Argon na de thee binnen negen mi-
nuten de wedstrijd en werd de eind-
stand 1-5.Vorig seizoen vielen bei-
de ploegen net niet in de prijzen 
en eindigden op een vierde plaats 
(2e klas) in de eindrangschikking.
De eerste helft gebeurde er weinig, 
de ploegen hielden elkaar in even-
wicht en de scoringskansen wa-
ren miniem. Legmeervogels was 
twee maal dichtbij de openingstref-
fer, eerst was er een laag schot van 
Mels Bos wat door Romero Antoni-
oli in de hoek kon worden gepakt 
en ook zagen een schot van Lau-
rens van der Greft dat via de paal uit 
het Argondoel stuiterde. Argon stel-
de daar twee pogingen van Bas Pel 
tegenover. In de tweede helft was 
de wedstrijd eigenlijk snel beslist, 
na vijf minuten rondde Riad Lilipaly 
een leuke actie over links af met een 

fraai doelpunt 0-1. Twee minuten la-
ter maakte Ian van Otterlo er 0-2 na 
een voorzet van Lilipaly en even la-
ter bracht het doelpunt van Bas Pel, 
wederom op aangeven van Lilipaly 
de beslissing 0-3. Met Jasper Werk-
hoven in de ploeg voor Oscar Leu-
ne ging Argon voortvarend verder, 
het was weer Riad Lilipaly die over 
rechts op avontuur ging en het nu 
zelf afmaakte: 0-4. Met inmiddels 
Jesse Stange in de ploeg voor Bas 
Pel liet Argon het gaspedaal even 
los, Legmeervogels kreeg een paar 
mogelijkheden, maar alleen Jordy 
de Groot zag kans voor de eretref-
fer, diagonaal passeerde hij Rome-
ro Antonioli 1-4. De ingevallen Epi 
Kraemer bracht op aangeven van 
Lilipaly de stand op 1-5. Een inzet 
van Jesse Stange in de slotfase kon 
door de doelman van Legmeervo-
gels met de voet onschadelijk wor-
den gemaakt. Woensdag om 19.30 
uur thuis de bekerwedstrijd tegen 
Altius.

Foto: sportinbeeld.com

Regio - SV Argon Basketball be-
staat 40 jaar en dit jubileumfeest 
werd afgelopen zaterdag met mooie 
demonstratiewedstrijden en feeste-
lijkheden op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht gevierd. Een speciale bas-
ketbalvloer werd met spontane hulp 
van alle ouders en de jongste leden 
gelegd en om 13.00 uur begon het 
3 tegen 3 toernooi voor de jongste 
basketballers. Het werd gewonnen 
door Luc Voorend, Koen de Vries en 
Laurens Burger. Om 14.00 opende 
de SV Argon voorzitter Ton Goede-
moed het officiële gedeelte waarna 
Annette Hardeman het woord over-
nam. Zij liet weten dat 40 jaar ge-
leden basketball aan Argon werd 
toegevoegd en een grote historie 
kent waar ze trots op mag zijn. Zij 
kon het ook niet nalaten te vermel-
den dat het J20 team op Rayon ni-
veau speelt en daarmee op een ho-
ger niveau dan de zaterdag selectie 
van SV Argon. 
Nu in het jubileumjaar de basket-
ballers gaan spelen in sporthal De 
Phoenix, kunnen belangstellenden 
makkelijker na een voetbalwed-
strijd nog even een basketball wed-
strijd bijwonen door over te steken 
naar de buren. Na de jeugdwed-
strijden werd het 3 tegen 3 toernooi 

voor onze basketballers van boven 
18 jaar gestart. Heren, jongens en 
meiden balden sportief met en te-
gen elkaar. De hele middag werd in 
het zonnetje een mooi visitekaartje 
afgelegd. Het is duidelijk dat je bij 
SV Argon niet alleen kunt voetballen 
maar ook kunt basketballen. In de 
middag werd Hans van Dijk nog ge-
interviewd door RTV de Ronde Ve-
nen en een sfeer impressie van de-
ze dag wordt op 10 september in 
een aflevering van SportRonde uit-
gezonden. De poulewinnaars speel-
den daarna om 17.00 uur de halve fi-
nales en aansluitend de finale tus-
sen Cleveland Cavaliers en Chicago 
Bulls die door Hans van Dijk werd 
gefloten. De finale werd met 15-12 
gewonnen door Junior Vuur, Jesse 
van der Heiden, Quinten Limburg 
en Kim de Koning. Cleveland Ca-
valiers van harte gefeliciteerd! Aan 
het einde van deze mooie en spor-
tieve dag hielp iedereen met oprui-
men waarna alle leden bij het club-
gebouw van SV Argon nog kon bij-
praten over dit fantastische feest tij-
dens de afsluitende BBQ. Kortom, 
het was een prachtige dag voor dit 
jubilerende SV Argon Basketball. 

Foto: sportinbeeld.com

Regio - Tijdens de feestweek 
in Wilnis gehouden, vernieuwde 
dorpsloop, is een groot succes ge-
worden. Rekende de organisatie op 
zo’n 100 a 150 deelnemers, het wer-

den er ruim 300. Op het selectie-
ve parcours richting Zuwe en Bo-
vendijk hadden de lopers wel ide-
aal hardloopweer met zonnig weer 
en vrijwel geen wind. Met de start 

en finish op het feestterrein was het 
dan ook een gezellige drukte. Alles 
was prima afgezet door de vele aan-
wezige vrijwillige verkeersregelaars 
en helpers en bij de wedstrijden zelf 

werd gebruikt gemaakt van voor en 
achterfietsers voor de veiligheid. Al 
met al voldoende tevreden gezich-
ten om ook het volgend jaar aan 
een vervolg te denken.

Uitslagen 5 km heren
1e Bram Andriessen in 17.04
2e Patrick de Gier in 18.11
3e Erik Rydfors in 18.12
Uitslagen 5 km dames
1e Lydia Korrel in 21.51
2e Giny Veurink 22.16
3e Melissa van Pierre in 22.42
Uitslagen 10 km heren
1e Sven Strijk in 35.26
2e Erik Schaars in 35.34
3e John van Dijk in 35.47

Uitslagen 10 km dames
1e Lindsay van Marrewijk in 38.21
2e Agnes Hijman in 41.09
3e Sylvia van ’t Schip 44.26.

Hockeyclinic voor de jeugd 
bij open dag Qui Vive
Regio - Zondag 7 september or-
ganiseert hockeyclub Qui Vive een 
open dag voor de jeugd. Jongens en 
meisjes kunnen op deze dag spe-
lenderwijs kennismaken met de 
hockeysport. De open dag van 10.45 
-12.30 uur, waarbij tussen 11.00 en 
12.00 een hockeyclinic wordt gege-
ven. Onder leiding van ervaren trai-
ners worden de eerste beginselen 
van het hockey uitgelegd en kun je 
zelf ook meteen oefenen met bal en 
stick. Een hockeystick kun je op de-
ze dag lenen van de club. Op de dag 
zelf zijn er vrijwilligers die je alles 
kunnen vertellen over het lidmaat-
schap, de contributie, de trainingen, 
het tenue en de spelregels. Zet de 
datum alvast in je agenda en lees 
volgende week het volledige pro-
gramma in deze Nieuwe Meerbode. 

Heb je nu al vragen? Mail dan naar 
jongstejeugdhockey@quivive.nl of 
kijk op de site www.quivive.nl. 

Hockeyclub Qui Vive is een regiona-
le vereniging met leden uit o.a. Uit-
hoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en De 
Kwakel. Binnen de club wordt veel 
aandacht besteed aan jeugd. Ook 
kinderen van 4 en 5 jaar zijn van 
harte welkom om bij Qui Vive te ko-
men hockeyen: onze Stokstaartjes. 
In een programma van acht trai-
ningen werken zij op een sportie-
ve manier aan de ontwikkeling van 
balmotoriek en spelenderwijs wor-
den de basisvaardigheden van het 
hockey bijgebracht. Dit programma 
wordt ook dit najaar weer aangebo-
den! Het adres van Qui Vive is Vuur-
lijn 30 in De Kwakel. 
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