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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

LEZERSACTIE 
100 gRATIS ToEgAngSkAARTEn 
beschikbaar voor kunstbeurs te Aalsmeer 
3 en 4 september t.w.v. e 20,-

Te bestellen via 
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl 
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

De Ronde Venen - De aanrijding 
op de Bovendijk, afgelopen woens-
dag, tussen een automobilist en zes 
wielrenners, krijgt een geheel ande-
re wending. Leek het in eerste in-
stantie een ‘ongeluk’; na onderzoek 
en diverse verklaringen doet de po-
litie nu onderzoek naar de auto-
mobilist uit Mijdrecht die woens-
dagavond deze groep wielrenners 
aanreed. Hij wordt nu verdacht van 
poging tot doodslag. “Ze moeten 
doodangsten hebben uitgestaan”, 
aldus een woordvoerder van de po-
litie, het groepje van zes wielren-
ners, dat woensdagavond rond ze-
ven uur in Wilnis werd aangere-
den door een hen tegemoetkomen-
de zilvergrijze Golf-stationwagen. 
De wielrenners reden geheel rechts 
op de Bovendijk en in een fl auwe 
bocht naar links klapten de wielren-
ners vol op de wagen. De klap was 
hard, keihard. Frames werden ver-

bogen, wielen zo plat als een dub-
beltje en een van de fi etsen beland-
de in het water. 

Flarden
De renners liepen fl inke schaaf-
wonden, botbreuken en snijwon-
den op. Drie wielrenners moesten 
worden behandeld door ambulan-
cepersoneel en twee van hen waren 
dusdanig gewond dat zij werden 
overgebracht naar het ziekenhuis. 
Een van hen had een verbrijzelde 
hand en de andere een schouder 
uit de kom en zijn andere arm ge-
broken. De overige vier zitten onder 
de schaaf- en snijwonden. In eer-
ste instantie leek het om een onge-
luk te gaan. De bestuurder verklaar-
de dat hij slecht zicht had vanwege 
de lage zonnestand. Ook verklaarde 
hij tegenover het plaatselijke tv-sta-
tion dat hij de bocht had afgesne-
den, hetgeen hij altijd deed. De ver-

klaringen van de automobilist en de 
wielrenners bleken al snel niet over-
een te komen. 

De wielrenners stelden dat ze rechts 
hadden gereden en dat de auto uit 
het niets was gekomen en dat de 
bestuurder doelbewust op hen was 
ingereden. De bestuurder was zeer 
geïrriteerd geweest over de renners. 
Al snel werd duidelijk dat het ver-
haal van de automobilist niet over-
een kwam met de feiten en leek het 
er op dat er zeer waarschijnlijk op-
zet in het spel is. De bestuurder is 
aangehouden. 

Aangifte
Inmiddels hebben vier wielrenners 
aangifte gedaan tegen de Mijdrech-
ter wegens poging doodslag. De 
technische recherche van de poli-
tie is het voorval verder aan het on-
derzoeken. 

Was ongeluk op de Bovendijk wel een ongeluk?

Vier wielrenners doen aangifte 
voor poging tot doodslag

Uithoorn - Het heeft even geduurd, 
maar nu winkelcentrum Zijdelwaard 
in detail bijna afgerond is, heeft de 
gemeente eveneens gezorgd voor 
een nieuwe en nu wel egale bestra-
ting van de Heijermanslaan achter 
het winkelcentrum. Dat is in goed 
overleg gedaan met de winkeliers-
vereniging en de supermarkten in 
het winkelcentrum, want de aan-
voer van producten moest natuur-
lijk ongehinderd doorgang kunnen 
vinden. Maar dat is geen probleem 
geweest bij de herbestrating die in 
twee delen is uitgevoerd. Het eer-
ste deel naast het Avia-tankstati-
on en later het deel tot aan de Wie-
gerbruinlaan. Het ziet er weer egaal 
uit zonder grote kuilen en ‘deuken’ 
rond de putten en waterafvoeren. 
Reden daarvan was dat in het voor-
jaar van 2015 de riolering in de He-
ijermanslaan werd vervangen waar-

Wegdek Heijermanslaan 
weer egaal bestraat

Uithoorn - De schoolvakantie is he-
laas weer ten einde; de scholen zijn 
weer begonnen. Maar niet getreurd, 
want dit betekent dat het weer tijd 
is voor de jaarlijkse Kidsday in win-
kelcentrum Zijdelwaard! Kom zater-
dag 3 september met je kinderen 
of kleinkinderen naar Zijdelwaard 
waar zij het centrum op z’n kop kun-
nen zetten. Suus en Flip, de gast-
vrouw en gastheer van de dag ne-
men hierin het voortouw en begelei-
den de kinderen, terwijl u als ouder 
of opa/oma onderling contact legt of 
even rustig de winkels bezoekt. Suus 
en Flip nemen de kinderen mee op 
een discotrip - de voetjes gaan van 

de vloer met een doldwaze, enthou-
siaste minidisco. De kinderen kun-
nen ook even heerlijk ravotten op 
het springkussen. Ook organiseren 
Suus en Flip een Spannende Speur-
tocht, waarbij de kinderen een aan-
tal leuke opdrachten moeten doen 
en na afl oop een leuk presentje krij-
gen. Bij de popcornmachine, krijgen 
alle kids gratis een heerlijk zakje 
popcorn. Suus voorziet iedereen van 
een stoere airbrush tattoo. Ook gaan 
Suus en Flip samen met de kinde-
ren de leukste, gekste en creatiefste 
knutsels ontwikkelen. Kortom, kom 
zaterdag 3 september naar winkel-
centrum Zijdelwaard.

Kidsday in winkelcentrum 
Zijdelwaard

Waar is 
mijn baasje?

Uithoorn - Ongeveer 2 weken 
geleden is dit dier aan 

komen lopen op de 
Kareldoormanlaan 46.   

Bel 06-20122200.

na de bouwput door aannemer Van 
Amerongen Infra snel weer moest 
worden gevuld met grond en de be-
strating aangebracht moest wor-
den omdat de supermarkten AH en 
Jumbo in bedrijf kwamen en be-
voorraad moesten worden. Inklin-
ken van de grond vond toen on-
voldoende plaats waardoor die op 
sommige stukken ging verzakken. 

Dat zorgde voor een zeer ongelijk 
straatbeeld met kuilen waarvan het 
verkeer veel last ondervond. Iets wat 
niet op het conto van de aannemer 
kon worden geschreven. Dat is nu 
verleden tijd. Onlangs is tijdens de 
bouwvak het wegdek helemaal her-
steld. Dat ziet er nu weer ‘professi-
oneel’ uit en is beter berijdbaar. Een 
goede zaak.

Uithoorn - Het Nederlands fami-
liecircus Freiwald gasteert binnen-
kort in Uithoorn, en staat opge-
bouwd op het evenemententerrein 
in Legmeer-West. De 2-uur duren-
de show met veel dieren, acrobaten 
en Clown Chef-Rie is te bekijken 
van 1 tot en met 4 september aan 
de Randhoornweg. ‘Een reis rond de 
wereld in 120 minuten’, zo luidt de ti-
tel voor de geheel nieuwe show. Op 
komische wijze belandt clown Chef-
Rie (Jeffrey) samen met het publiek 
in spannende avonturen op bijzon-
dere plekken. In razendsnel tempo 
wisselen de optredens elkaar af, en 
worden onder andere Spanje, Afrika 
en Walt Disney World bezocht. Bij-
na alle optredens worden verzorgd 
door de Familie Freiwald zelf, en dat 
is met gepaste trots een ware top-
prestatie te noemen. Ieder beheerst 
meerdere circusdisciplines, van 
(lucht)acrobatiek tot het liefdevol 
presenteren van verschillende cir-
cusdieren. Onder andere kamelen, 
lama’s, paarden en boerderijdieren 
behoren tot het waardevolle dieren-
bestand. Extra attractie in Uithoorn 
is de inbreng van een oriëntaalse 
show met vuurspuwen, meterslange 
wurgslangen en een echte Missis-
sippi alligator! De Afrikaanse olifant 
Buba die (dankzij ontheffi ng van het 
Ministerie) ook op het circusterrein 
mag verblijven, komt niet in actie tij-
dens de show. Zij geniet nu van een 

beetje extra aandacht van haar ver-
zorgers, om het gemis van het ap-
plaus te compenseren. 

Voorstellingen
Donderdag 1 september om 19.00 
uur (première), vrijdag 2 september 
17.00 uur (familiedag, alle plaatsen 
10 euro p.p.), zaterdag 3 septem-
ber 15.00 en 19.00 uur en zondag 4 
september om 14.00 uur. Reserve-
ren wordt aangeraden, via website 
www.circusfreiwald.nl of telefonisch 
via 06-42029659 (dinsdag t/m zon-
dag van 10.00-12.00 uur). De circus-
kassa op locatie is geopend vanaf 
een half uur voor aanvang.

Circus Freiwald voor de 
eerste keer in Uithoorn

VOOR HET 
GEMEENTENIEUWS 
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Wanneer wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag geweigerd? 
Het gebeurt veel mensen wel 
eens: een keer zonder licht fiet-
sen, of de hond los laten lopen op 
een plek waar hij aangelijnd moet 
zijn. Voor zulke ‘lichte’ overtredin-
gen kunt u een boete krijgen, die 
verder tot weinig gevolgen hoeft 
te leiden – en dat is maar goed 
ook. Bij een veroordeling van een 
misdrijf of een zware overtreding 
is de situatie anders: zulke feiten 
komen altijd op het strafblad te 
staan en kunnen problemen op-
leveren bij de aanvraag van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). U heeft een VOG nodig 
voor het uitoefenen van bepaalde 
beroepen, maar ook voor sommi-
ge soorten vrijwilligerswerk, het 
lidmaatschap van een schietver-
eniging of emigratie. 

Uit de VOG blijkt dat het gedrag 
van iemand in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het uitoefe-
nen van een bepaalde functie. Het 
is dus een soort bewijs van goed 
gedrag, zodat de werkgever weet 
of een persoon geen risico vormt 
bij het verrichten van die functie. 
In het geval van emigratie dient 
de VOG als bewijs dat iemand 
geen gevaar vormt voor de open-
bare orde in het land in kwestie. 
De screeningsdienst van het mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie, 
de dienst Justis, onderzoekt of de 
VOG mag worden afgegeven. Bij 
een aanvraag voor een VOG kan 
Justis het strafblad (ook wel jus-
titiële documentatie genoemd) 
bekijken, politieregistraties raad-
plegen, maar ook informatie op-
vragen bij het Openbaar Ministe-
rie of de Reclassering. Als in het 
strafblad geen strafbare gedragin-
gen geregistreerd staan, verstrekt 
Justis altijd de VOG. 
Nu is het niet zo, dat Justis auto-

matisch een VOG weigert als er 
wél een misdrijf of zware overtre-
ding op het strafblad staat. Jus-
tis maakt namelijk een afweging 
of de feiten op het strafblad rele-
vant zijn voor de baan die iemand 
wil hebben. Of iemand een risico 
vormt voor de uitoefening van de 
functie, hangt af van het strafba-
re feit dat op zijn strafblad staat. 
Zo is een veroordeling wegens ge-
vaarlijk rijgedrag relevant voor 
een taxichauffeur, een verduiste-
ring voor een accountant, en een 
overval voor een filiaalhouder van 
een supermarkt. Aan de andere 
kant hoeft een veroordeling we-
gens gevaarlijk rijgedrag niet van 
belang te zijn voor de aspirant-ac-
countant of -filiaalhouder. 
Een misdrijf dat lang geleden is 
gepleegd, hoeft de aanvrager van 
een VOG niet altijd in de weg te 
staan. Voor de beoordeling van 
de VOG kijkt Justis in principe te-
rug naar een periode van vier 
jaar, maar daarop bestaan wel 
uitzonderingen. Voor jongeren 
tot 23 jaar bijvoorbeeld, kijkt Jus-
tis slechts of iemand de afgelopen 
twee jaar is veroordeeld voor een 
misdrijf of zware overtreding, ten-
zij er sprake is van een zedende-
lict of een zwaar geweldsmisdrijf. 
Een winkeldiefstal tijdens de tie-
nerjaren hoeft dus geen belem-
mering te zijn voor de 22-jari-
ge student die in een winkel wil 
werken. Voor zedendelicten geldt 
juist een onbeperkte terugkijkter-
mijn: een veroordeelde zedende-
linquent zal nooit een VOG voor 
vrijwilligerswerk bij de scouting 
kunnen krijgen.

We zijn allemaal gebaat bij een 
veilige (werk)omgeving. De VOG 
draagt eraan bij om de risico’s zo 
klein mogelijk te houden. 

Column 15

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
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Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie: Nel van der Pol

correspondent: 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

129e jaargang

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

DE RONDE VENEN

UITHOORN

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
Hofland 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.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

Apotheek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-Amstelland wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297-567209, www.vita-amstelland.nl

25 jaar muziek op schoot!
Regio - Vanaf 14 september gaat 
muziekschool Spelenderwijs weer 
van start met de cursussen mu-
ziek op schoot (0-4 jaar met bege-
leider) en muziek in de kring (4-
6 jaar). In de beide cursussen ko-
men allerlei liedjes en spelletjes aan 
bod die voor jonge kinderen ge-
schikt zijn. Naast het zingen krij-
gen ook andere aspecten van mu-
ziek de aandacht, zoals muziek en 
beweging en spelen op instrument-
jes. Bij het zingen en bewegen wordt 
gebruik gemaakt van de hele ruimte 
en van allerlei materiaal zoals ballen, 
speelgoedauto`s, trommels en nog 
veel meer. Meer informatie over de-
ze speelse cursussen is te vinden op 
de website van muziekschool Spe-
lenderwijs. In september viert mu-
ziekdocente Irma Zethof ook dat 
zij de cursus muziek op schoot 25 

jaar geleden voor het eerst gegeven 
heeft. In het kader van dit jubileum 
is in samenwerking met John Scia-
rone het project ̀ Meneertje en Beer-
tje` ontstaan. Iedere twee weken van 
het komende schooljaar zal er een 
eigengemaakt filmpje met een lied-
je op YouTube geplaatst worden. 
De meeste liedjes zijn nieuw en zo-
wel de tekst als de muziek is door 
Irma zelf gemaakt. Af en toe zijn er 
ook filmpjes van traditionele lied-
jes te zien zoals `zo gaat de mo-
len`. De liedjes zijn speciaal bedoeld 
voor baby`s, peuters en kleuters en 
hopelijk wordt hiermee op een leu-
ke en speelse manier het zingen van 
jonge kinderen gestimuleerd. Voor 
het bekijken van de filmpjes en in-
fo over de achterliggende gedachte 
is er een speciale website gemaakt:  
www.meneertjeenbeertje.nl

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds
Regio - Van 11 t/m/ 18 september 
wordt ook dit jaar weer huis aan 
huis gecollecteerd voor alle mensen 
die lijden aan een spierziekte, zoals 
b.v. Duchenne, Parkinson, Spina Bi-
fida, Huntington, ziekte van Pompe, 
SMA, ALS en nog vele andere vor-
men van spierziekte, wel 600 ver-
schillende. In Nederland is de kans 
op spierziekte 1 op 80. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds wil spierziek-
ten de wereld uithelpen. Het fonds 
is een sturende en stuwende kracht 
achter wetenschappelijk onderzoek 

naar spierziekten in Nederland. Ook 
zet het fonds zich in om mensen 
met een spierziekte en hun familie 
de hoogst mogelijke kwaliteit van 
leven te bieden. Uit recent onder-
zoek is gebleken dat, van alle Eu-
ropeanen, Nederlanders het meest 
geven aan goede doelen. Het liefst 
aan een doel dat zich inzet om ziek-
tes te bestrijden.
Geef ook dit jaar weer met gulle 
hand, zodat wij voor vele spierzie-
ke mensen de zon weer een beet-
je kunnen laten schijnen.

Open Dag Tuin Bram de 
Groote
Uithoorn - Zondag 4 september is 
al weer de laatste open dag van dit 
jaar. Het einde van de zomer is dui-
delijk zichtbaar in de tuin. Veel bloe-
men hebben al zaad gevormd. De 
appel- en perenbomen hangen vol 
fruit en het belooft een goed walno-
tenjaar te worden. Voor de vogels is 
de tuin een eldorado met volop bes-
sen aan de struiken. De vrijwilligers 
zijn al begonnen met ruimen en we 

verzamelen veel zaden om volgend 
jaar weer verzekerd te zijn van een 
bloemrijke tuin. U bent op zondag 4 
september tussen 13 en 16 uur van 
harte welkom. De toegang is gratis. 
De Tuin van Bram ligt in Uithoorn 
op de hoek van Boterdijk en Elzen-
laan. U kunt naar binnen via de zijin-
gang tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur.

Seizoensstart en foto-
wedstrijd Fotokring Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdag 6 september 
starten de 27 leden van de fotokring 
Uithoorn met een nieuw seizoen. Zij 
komen om de dinsdagavond bij el-
kaar om foto’s te bekijken en te be-
spreken. En dit kringjaar wordt een 
mooi jaar, want we vieren ons 45-ja-
rig jubileum! Dat markeert de Fo-
tokring met verschillende extra ac-
tiviteiten, zoals een fotowedstrijd 
voor niet-leden. Het thema is Am-
stelland, dus kijk rond in de direc-
te omgeving, neem je camera mee 
en schiet mooie plaatjes. Kleur of 
zwart-wit, staand, liggend of vier-
kant, de fotograaf mag zelf kiezen. 
De inzenddatum is ook 6 september.
De Fotokring Uithoorn biedt haar le-
den inspirerende avonden waarbij 
uiteraard fotografie centraal staat. 
Leden van verschillende leeftijden 
met verschillende fotografische in-
teresses vormen een mooie mix om 
met een open blik naar foto’s te kij-
ken. De overeenkomst is, dat allen 
niet of nauwelijks aan ‘iPhonefoto-
grafie’ doen, maar meer verwachten 
en willen van een foto. Dat betekent 
overigens niet dat alle leden uren-
lang hun foto’s in Photoshop of an-
dere beeldbewerkingsprogramma’s 
bewerken. Ook onbewerkte foto’s 
kunnen erg mooi zijn. 
Programma
Het bestuur lukt het ieder jaar weer 
om een mooi programma aan te bie-
den. Clubwedstrijden met een ver-
kiezing van de foto van de maand 
staan het vaakst op het programma. 
Leden bespreken elkaars foto’s en 
geven opbouwende kritiek, waar ie-
dereen van kan leren. Wat spreekt 
de kijker aan, welke tips kunnen we 
de maker geven? Zo leren de leden 
van elkaar zonder op een cursus te 

gaan. Vaak fotograferen we rond 
een uitdagend thema, zoals stads-
fotografie, abstract, portret, natuur, 
stilleven, poëzie, en jaarlijks keert 
een serie van 5 foto’s terug op het 
programma. Meedoen is leuk, maar 
niet verplicht. Naast clubwedstrij-
den kunnen leden meedoen aan re-
gionale wedstrijden, stuurt de Fo-
tokring Uithoorn ieder jaar 10 fo-
to’s naar de fotobondswedstrijd, en 
zijn diverse avonden gevuld met af-
wisselende programma’s zoals wat 
is stadsfotografie eigenlijk pre-
cies, waarop moet een natuurfo-
tograaf letten, welke bekende fo-
tograaf heeft mij geïnspireerd, een 
doe-avond, fotocafés waarbij le-
den buiten wedstrijdverband fo-
to’s van elkaar bespreken of lezin-
gen. Ook organiseert de club enke-
le uitstapjes waarbij leden met hun 
camera samen op pad gaan. Kort-
om: een afwisselend uitdagend pro-
gramma voor iedereen die van foto-
grafie houdt! Niet voor niets zijn di-
verse leden al ruim 20 jaar lid!
Kringavonden
Naast de gebruikelijke kringavon-
den en activiteiten staan verder in 
dit jubileumjaar gepland: een foto-
wandeling, een expositie in het ge-
meentehuis en een open lezing over 
conceptuele fotografie door een ge-
renommeerde fotograaf die al bijna 
40 jaar lid is van de club: Marcel van 
Balken. Wil je een keer komen kij-
ken of een lidmaatschap iets voor 
jou is? Je bent welkom! Of wil je 
meedoen aan de fotowedstrijd, met 
kans op een gratis lidmaatschap dit 
kringjaar en een vergroting op pa-
pier van jouw inzending? Meer in-
formatie vind je op www.fotokring-
uithoorn.nl. 

Elke stap telt
Wandelt u mee met Elke Stap telt? Een stappenteller, persoonlijke op-
bouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezel-
ligheid. Op vrijdag 2 september vinden er twee informatiebijeenkom-
sten plaats: 
’t Buurtnest, Arthur v Schendellaan 100/A, 1422 LE Uithoorn, 11.00 uur. 
Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn om 14.00 uur. 
Voor vragen of aanmelding kunt u zich opgeven bij de Bilderdijkhof of 
Anja Ulkeman (06-13476066): a.ulkeman@vita-amstelland.nl 

Zanginstuif
Zingt u graag of wilt het eens proberen, dan bent u welkom op de 1e 
en3e dinsdag van de maand, vanaf 6 september, van 10.00-12.00 uur. 
Dit koor wordt begeleid door pianist Harry. Kosten 1 euro, excl. kof-
fie/thee.

Sportmix
Vanaf dinsdag 6 september, aanvang 13.30 uur in sporthal De Scheg is 
er de Sportmix Senioren met uitnodigende warming-up, badminton, dy-
namic tennis en training in diverse zaalsporten. Voor elk wat wils. Voel 
je welkom: 3,50 euro per keer of gebruik een 10-rittenkaart van 30 euro 
die het hele seizoen geldig is. Sportschoenen voor binnen zijn verplicht.

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de maand, vanaf 13 september, kunt u 
mee doen met geheugenfitness. Dit is van 10.00 tot 11.30 uur. Hierbij 
kunt u uw geheugen op peil houden en zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spelletjes op het gebied van geheugentrai-
ning in groepsverband. Kosten 1 euro exclusief koffie/thee.
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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

U zich aanmelden tussen 10.00-12.00 uur via ons Klanten Contact Centrum op tel. 0297-760260. 
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. 
U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op ons kantoor of op een van de vele 
andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en gemeentehuis.

 *

stee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het 
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 12 en 26 september. Het begint om 17.00 en 
duurt tot ±20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aan-
melden via: 06-12888962 / hetpruttelpotje@gmail.com. 
Mantelzorgsalon
Maandag 26 september van 13.30-15.30 uur is er een 
mantelzorgsalon in de Buurtkamer Mijdrecht. Tijdens 
deze bijeenkomst voor mantelzorgers uit de Ronde 
Venen maken we onder leiding van Hedy Jagtman een 
moodboard. Wilt u maandelijks per e-mail een uitnodi-
ging ontvangen met nadere informatie over de activiteit, 
stuur dan een e-mail naar Esther Smit e.smit@stdb.nl. 
Heeft u geen vervoer of heeft u iemand nodig die uw 
zorgtaken even overneemt. Neem dan contact op met 
het servicepunt 0297-587600.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 8 en 22 september van 14.00-16.00 uur. 
Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5. 
Repair Café Vinkeveen
Maandag 19 september van 9.30-12.30 uur. Locatie 
Sint Jozefschool (lokaal 16), Tuinderslaantje 1. 
Rollator spreekuur
Woensdag 7 september in Gerardus Majella, Mijdrecht.
Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te 
komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met de Rollatorservice van Tympaan-De Baat 
tel. 0297-230280.
Scootmobielritten
De volgende en tevens laatste rit is op 20 september. 
Voor alle bezitters van een scootmobiel of een elektri-
sche fiets elke 3e dinsdag van de maand scootmobiel-
ritten. Verzamelen om 9.30 uur in een van de woonker-
nen. De ritten kosten € 6,00. Dit is inclusief 2 keer koffie 
en iets lekkers.
  

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk september 2016
- Bibliotheek AVV in Mijdrecht zoekt een gastvrouw / 

gastheer voor ontvangst van klanten helpen met de 
zelfbedieningsapparatuur en het beantwoorden van 
vragen (17097).

- Tympaan-De Baat zoekt een vrijwilliger die als pas-
sie fotografie heeft, beschikt over een spiegelre-
flexcamera en het leuk vindt om (in opdracht van)de 
organisatie te foto’s te maken (17054).

- Gilde De Ronde Venen zoekt een Personal Coach 
voor het begeleiden van jongeren (15 tot 25 jaar) 
bij het maken van hun eigen keuzes (17039)

- Johannes Hospitium zoekt een vrijwilliger voor de 
huishouding en het schoonhouden van het hospi-
tium te Wilnis (17025).

- Handjehelpen zoekt een maatje voor Olaf uit Mijd-
recht om samen films te kijken, muziek te luisteren, te 
paardrijden. Bowlen of golf spelen op de Wii (17017).

- Kerst-inn zoekt een organisator om samen met 
het kleine team zorg te dragen voor een gezellig 
kerstfeest voor mensen die anders alleen zijn met 
kerst, of die de middelen missen om kerstfeest te 
kunnen vieren (17001).

- Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht zoekt een be-
stuurslid met als hoofdtaak (coördinator) belangen-
behartiging (16980).

Deze vacatures en vele andere zijn terug te vinden op 
onze website www.steunpuntvrijwilligeswerk.info. Door 
het nummer in het zoekveld in te voeren kunt u meer 
lezen over bovenstaande vacatures. Buiten deze vaca-
ture kunt u nog ruim 250 andere functies op de vaca-
turebank vinden. Mensen die graag overleg willen over 
de mogelijkheden kunnen een afspraak maken via 0297 
230280 of vrijwilligerswerk@stdb.nl.

 BuuRtkaMERS DE RonDE VEnEn

- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten. 
- Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
- Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/
 De Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator 
 Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van aemstelstraat 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
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informa-
tiebord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PRoGRaMMaoVERziCHt PluSBuS SEPtEMBER 2016 

datum activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Donderdag 1 sep Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Woensdag 7 sep Vislunch Thalassa Zandvoort 10.00 uur € 15,00
Donderdag 8 sep Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 9 sep Tuincentrum Intratuin Kortenhoef 09.30 uur € 10,00 
Dinsdag 13 sep Winkelen Hoofddorp 10.00 uur € 12,00
Woensdag 14 sep Pannenkoeken Paviljoen Cruquius 10.00 uur € 13,00
Donderdag 15 sep Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 16 sep Wandelen/geitenboerderij Ridammerhoeve  Amstelveen 12.30 uur € 9,00
Dinsdag 20 sep Zandsculpturenfestijn Garderen 09.30 uur € 35,00
Woensdag 21 sep Plusbus Diner De Fransche Slag Uithoorn 16.30 uur € 3,00
Donderdag 22 sep Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Dinsdag 27 sep Middaguitje restaurant De Parel/
  palingrokerij Eveleens Leimuiderbrug 12.30 uur € 9,00
Woensdag 28 sep Zee-en Havenmuseum IJmuiden 10.00 uur € 28,00
Donderdag 29 sep Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 30 sep Bibliotheekbezoek Mijdrecht 13.30 uur € 3,00

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

CuRSuS uitkoMEn MEt JE inkoMEn

Vindt u het moeilijk om het geld om te gaan?
Staat u vaak rood bij de bank? Maakt u zich zorgen 
als er ineens een onverwachte uitgave komt? Opent u 
de post niet meer? Wilt u tips zodat u meer overzicht 
krijgt?
Herkent u dit? 
Meldt u zich dan aan voor deze cursus!
De cursusdata zijn 20 september, 27 september, 11 ok-
tober en 25 oktober van 9.30-11.30 uur in Mijdrecht op 
de Kerkvaart 2.

DE BuuRtVERBinDinG: VooR ElkaaR!
Lijkt het u leuk om meer contact te hebben met uw 
buurtgenoten? Dan bent u zeker niet de enige. Via De 
Buurtverbinding kunt u in contact komen met inwo-
ners uit De Ronde Venen die iets samen met u willen 
ondernemen, uw hulp kunnen gebruiken of die voor u 
iets kunnen betekenen. Zo zoekt een vrouw uit Mijd-
recht iemand die haar moeder wil helpen bij het gebruik 
van haar iPad, een alleenstaande moeder zoekt hulp 
bij klusjes in huis en een ander zoekt iemand die haar 
zoontje naar sova-training in Utrecht kan brengen. Een 
andere vrouw wil graag samen met andere moeders en 
kinderen naar de speeltuin of voor elkaar oppassen en 
ook computerondersteuning of het installeren van de tv 
wordt aangeboden. Heeft u iets te bieden of te vragen: 
met De Buurtverbinding is het Voor Elkaar! Op de web-
site www.debuurtverbinding.nl vindt u nog veel meer 
leuke vragen en aanbod.

DE anGStElBoRGH zoEkt EEn GaStVRouW 
En EEn EntHouSiaStE kok

Tympaan-De Baat is met spoed op zoek naar een vrij-
willige gastvrouw voor de woensdagmiddag van 14.00-
17.00 uur. We zijn tevens op zoek naar een vrijwillige 
kok die het leuk vind om eens per maand in een team 
te koken voor senioren in de Angstelborgh. U kunt zich 
aanmelden bij Annemarie Keja sociaal Cultureel werker, 
tel 0294-284824 of mail naar a.keja@stdb.nl.

CuRSuS “MantElzoRG En VoEDinG”

Goed voor jezelf zorgen 
Hoe doe je dat als mantelzorger? Door de drukte en 
soms ook verdrietige situatie komt het boodschappen 
doen, het koken en ontspannen eten in het gedrang. 
Voedingsdeskundige Charlotte Meynen (www.gezond-
gewichtmetcharlotte.nl) en tevens mantelzorger voor 
haar zorg-intensieve zoon zal u in een 3-delige cursus 
“Voeding en Mantelzorg” op weg helpen. Zij kijkt graag 
met u mee in het aanpassen van uw eet- en leefpatroon 
om u zo weer fit en vitaal te voelen. Hoe voedt u uzelf 
(en de ander) om met hernieuwde energie uw intensieve 
zorgtaak op u te nemen. 
aanmelden
Aanmelden kan tot 5 september via ons Klanten Con-
tact Centrum, tel. 0297-760260 (tussen 10.00-12.00 
uur) of per e-mail; kcc@stdb.nl o.v.v. naam, adres, ge-
boortedatum, tel. en e-mailadres. Vermeld daarbij dat 
het gaat om de mantelzorgcursus “Voeding en Mantel-
zorg”.
Data/tijdstip
De cursusdagen zijn 8, 22 september en 6 oktober van 
19.30-21.00 uur. Bij minimaal 6 deelnemers gaat de 
cursus door, maximaal aantal is 15 deelnemers. 
locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Angstelborgh’, Dorpszicht 
22, 1391 LX Abcoude.
kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 15,00. Dit be-
drag kunt u overmaken op IBAN nummer NL38 RABO 
0135258499 t.n.v. Tympaan- De Baat. 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Tym-
paan-De Baat, e.smit@stdb.nl of tel. 0297-230280. 
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Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 14 september is er een Alzheimer 
Café in Vinkeveen van 19.30-21.00 uur. De avond vindt 
plaats in zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 
in Vinkeveen. Het thema van deze avond is “Wat is nu 
eigenlijk dementie?”. Gastspreker is Rianne Godfried, 
Specialist Ouderenzorg bij Careyn Maria-Oord in Vin-
keveen.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de 
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en 
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willis-

Halsstarrigheid leidt tot 
verkeersboetes
Mijdrecht - Het is in alle media uit-
gebreid aan de orde geweest dat 
op Hofland tussen de kruising bij 
de N201 en de rotonde bij Duka-
ton/Ringweg vanaf maandag 22 au-
gustus een éénrichtingverkeer is in-
gesteld. Uitsluitend verkeer van-
uit de richting N201 mag over Hof-
land Mijdrecht binnenrijden. Dat 
geldt voor alle verkeer met uitzon-
dering van de lijnbussen. Die mogen 
wel heen en terug over Hofland rij-
den. Voor het verkeer dat vanuit het 
centrum van Mijdrecht en Hofland-
Noord en -Zuid naar de N201 wil, 
is een omleidingsroute ingesteld via 
de Ringweg, Industrieweg en Veen-
weg, c.q. Mijdrechtse Dwarsweg en 
de N212. In de richting Uithoorn kan 
men dat doen via Dukaton, de A.C. 
Verhoefweg en de Ringdijk 2e Be-
dijking. Hoe moeilijk kan het zijn? 
Maar nee, veel weggebruikers kie-
zen de hele dag en met name in de 
spits nog altijd halsstarrig om over 
Hofland naar de N201 te gaan. Ze 
rijden daar tegen het verkeer in wat 
tot ernstige ongelukken kan leiden! 
Wegmisbruikers schuwen zelfs het 
inhalen op dat stuk niet! Kortom, tot 
nu toe heeft men massaal de inge-
stelde éénrichting verkeersmaat-
regel aan zijn laars gelapt. Ook de 
Tweede Zijweg, die achter het VLC 

langs loopt naar de N201, mag niet 
als sluipweg (in beide richtingen!) 
worden gebruikt. Daar is de weg 
niet op berekend. Uitsluitend aan-
wonenden - die dat moeten kun-
nen bewijzen - mogen van de weg 
gebruik maken met hun auto en/of 
motor.

Kassa
De politie treedt zowel op Hofland 
als de Tweede Zijweg handhavend 
op en heeft inmiddels boetes bij de 
vleet uitgedeeld. Terecht! Wordt u 
gesnapt op Hofland als verkeers-
overtreder kost u dat 140 euro boe-
te, op de Tweede Zijweg bent u 90 
euro kwijt. Natasja Oudshoorn die 
halverwege op Hofland woont, ziet 
het elke dag voor haar ogen gebeu-
ren. “Veel mensen rijden nog ge-
woon over Hofland naar het kruis-
punt met de N201, terwijl ze toch 
zien dat er tijdelijk een inrijverbod 
vanaf de rotonde is ingesteld. Als 
aanwonenden zijn wij ook gehou-
den de verkeersmaatregel op te vol-
gen. Het is gewoon een mentali-
teitskwestie om je aan de regels te 
houden. Ik snap ook wel dat men-
sen die hier jaar en dag over Hof-
land rijden en het blindelings ge-
wend zijn dat blijven doen. Voor an-
deren is het verwarrend te zien dat 

de lijnbus wel tegen het verkeer in 
mag rijden en het andere verkeer 
niet. Het staat duidelijk aangege-
ven,” aldus Natasja die verwacht dat 
op korte termijn de overtredingen 
wel zullen gaan afnemen en men – 
zij het met tegenzin - de verplich-
te omleiding zal volgen om op de 
plaats van bestemming te komen. 

Verkeersregelaar
Dat zal sinds ongetwijfeld ook gaan 
gebeuren, want sinds maandag-
ochtend staat er bij de rotonde ter 
hoogte van Hofland verkeersrege-
laar van Bureau Verkeersregelaar 
Nederland. Peter, zoals hij zich voor-
stelt, zorgt er voor dat er geen ver-
keer (behalve fietsers op het fiets-
pad) Hofland op kunnen vanaf de 
rotonde. “Ik heb al heel wat auto’s 
tegengehouden vanmorgen die on-
danks de duidelijke borden toch 
Hofland wilden oprijden. Ik begrijp 
werkelijk niet dat er een verkeers-
regelaar aan te pas moet komen om 
het verkeer erop te wijzen dat het 
hier verboden inrijden is. Iedereen 
kent toch de verkeersborden zou je 
zeggen,” aldus Peter. Het ligt in de 
bedoeling om een verkeersregelaar 
daar zijn werk te laten doen zolang 
er nog weggebruikers zijn die de 
verkeersmaatregel ter plaatse aan 
hun laars denken te lappen.
Aanwonenden vinden het maar een 
zwakke maatregel dat er een ver-
keersregelaar staat in plaats van 
politie ook al doet de man nog zo 
goed zijn best. Politie heeft vol-
gens hen met het uitdelen van vet-
te prenten toch meer impact en het 
levert ook nog eens geld op voor de 
staatskas. Een verkeersregelaar la-
ten posten kost alleen maar geld. 
Maar misschien heeft de politie de 
mankracht er niet voor om er elke 
dag te staan.
De verkeersregelaar kan altijd nog 
de hulp van de politie inroepen 
mochten dwazen niets met hem te 
maken zeggen te hebben en toch in 
de verboden richting rijden. Er rijden 
nu eenmaal rare mensen in auto’s 
rond op de weg.

Facelift voor kapsalon ‘Joepsze’
Uithoorn - De bekende dames- en 
herenkapsalon ‘Joepsze’ in winkel-
centrum Zijdelwaard heeft kort ge-
leden een rigoureuze facelift onder-
gaan waardoor deze er super mo-
dern en fris uitziet. Aanleiding van 
het stukje verbouwing en herin-
richting is eigenlijk de verbouwing 
van het winkelcentrum geweest. De 
kapsalon is met de komst van Jum-
bo in het winkelcentrum bovendien 
meer ‘in de loop’ gekomen dan voor-
heen waardoor steeds meer men-
sen de kapsalon in beeld hebben. 
“Daardoor hebben wij gemeend niet 
achter te kunnen blijven bij de re-
cente nieuwbouw en ontwikkelin-
gen die en passant eveneens plaats 
vinden in de branche. Ook aan een 
kapperszaak worden eisen gesteld 
qua inrichting en uitstraling. Na ve-
le jaren in bedrijf loop je al snel ach-
ter en dat wil je niet. Haarverzorging 
is vandaag de dag trendgevoelig en 
heeft bij klanten een andere bele-
ving dan vroeger. Via de website en 
Facebook kan men bij ons van te vo-
ren het kapsel uitzoeken en dat in 
overleg met onze vakkundige haar-
stylistes aankaarten of dit ook wer-
kelijk aansluit bij de persoonlijke 
beleving. Vanzelfsprekend blijft ook 
het ‘traditionele’ kappersbezoek ook 
gewoon mogelijk. Hoe dan ook, bij 
de hedendaagse ontwikkelingen in 
de branche en die van het winkel-
centrum ontkom je niet aan een up-
date in stijl en efficiency van je kap-
salon,” legt kapper/eigenaar Joep 
Szejnoga uit die tevens een be-
stuursfunctie bij de winkeliersver-
eniging bekleedt. “Al een poosje ge-
leden is er samen met onze perso-
neelsleden van de kapsalon overleg 
geweest hoe die eruit moest komen 
te zien. Het antwoord was ‘strak en 
licht’ en dat is dan ook gerealiseerd. 
We hebben geen fysieke uitbreiding 

van de zaak, maar die oogt alleen 
ruimer door toepassing van lichte 
kleuren, een nieuwe vloer en pla-
fond plus een ledverlichting en een 
andere opstelling van de behandel-
stoelen met grote nieuwe wand-
spiegels. Dat zijn er tien met elders 
in de zaak drie haarwasplaatsen. Er 
is een lange kastenwand bijgeko-
men waarin we allerlei spullen net-
jes kunnen opbergen. Ook de ba-
lie en de leestafel met gemakke-
lijke stoelen hebben een opknap-
beurt gekregen en die staan ook op 
een andere plaats. We werken zon-
der afspraak en dan moeten klan-
ten soms even wachten. Die kunnen 
dan gezellig met een kopje koffie of 
thee aan tafel plaatsnemen.”

Medewerk(st)er gezocht
De opknapbeurt van de zaak heeft 
begin augustus in de vakantietijd 
plaatsgevonden. Toen is de kapsa-
lon een kleine week gesloten ge-
weest en is de opknapbeurt uit-
gevoerd. Joep: “Het enige wat nog 

moet gebeuren is het schilderen 
van de muren in een licht teint. 
Het stucwerk moest eerst voldoen-
de droog zijn en dat duurde langer 
dan die week. Dus dat komt nog, 
ook al zien de muren er nu al goed 
uit. Als laatste wordt de airconditio-
ning vervangen en dat gebeurt bin-
nenkort. Onze klanten zijn opgeto-
gen en vinden dat het een mooie 
kapsalon is geworden. Het is de in-
vestering wel waard geweest en we 
kunnen weer een tijdje vooruit. We 
krijgen het ook steeds drukker met 
nieuwe klanten. Dat houdt in dat 
we uitbreiding van personeel no-
dig hebben in de vorm van een vol-
waardige haarstyliste. We werken 
nu met z’n tienen. De wachttijd voor 
klanten die hun haar verzorgd wil-
len hebben begint echter te lang te 
worden. Dus uitbreiding van perso-
neel heeft nu onze prioriteit.”
Meer weten over kapsalon Joeps-
ze? Kijk op www.joepsze.nl. Ook 
bereikbaar via Facebook, of bel met 
0297-563762.

Open dag projectkoor
Regio - Op maandag 12 septem-
ber om 20.00 uur komt voor het 
eerst het projectkoor bij elkaar dat 
samen met gospelkoor De Roveni-
ans, kinderkoor Ismaël en de Zand-
prinses op 5 november een concert 
gaat geven. Deze eerste repetitie-
avond staat open voor iedereen die 
mee wil gaan doen, of dit nog over-
weegt, en is geheel vrijblijvend. Aan 
het einde van de avond kan dan de 
definitieve beslissing genomen wor-
den om wel of niet mee te doen 
met het projectkoor. Voor het con-
cert worden door de projectkoor le-
den in korte tijd 4 of 5 liederen aan-

geleerd. De liederen worden niet al-
leen ingestudeerd door de 4 repeti-
tieavonden bij te wonen, maar ook 
door middel van muziekbestanden 
waarmee thuis de liederen inge-
studeerd kunnen worden. Het pro-
jectkoor wordt ondersteund door de 
zangers en zangeressen van De Ro-
venians, zodat er samen een kwali-
tatief hoge prestatie neergezet kan 
worden. De ervaren dirigent, Kees 
Grobecker, zal het projectkoor gaan 
leiden. Hij zal er voor zorgen dat ie-
dere zanger in de voor zijn of haar 
juiste partij gaat zingen, zodat ie-
ders stem goed tot zijn of haar recht 

kan komen. Ook leert hij de koor-
leden om samen meerstemmig een 
mooi, harmonieus geheel neer te 
zetten. Daarnaast geeft hij tijdens 
de repetities ook een stukje zang-
techniek mee, zodat zangtalenten 
verder ontwikkeld kunnen worden.
De kosten om mee te doen aan het 
projectkoor bedragen 25 euro per 
persoon. De repetities worden om 
de week op maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur gehouden in ker-
kelijk centrum De Rank aan de Prins 
Bernhardlaan 2 te Mijdrecht. Meer 
informatie over het concert kun je 
vinden op http://www.rovenians.nl/
concert.html ook is het mogelijk je 
hier alvast op te geven als lid van 
het projectkoor.



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie adviseert 
burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering 
wilt bijwonen of meer informatie? meld 
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele 
commissievergaderingen en informatie 
over de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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: 
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 sep-

tember 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere 
waarde (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 okto-
ber 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens 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, Buitendijks)
- Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Burendag Leg-

meer door Buurtbeheer Legmeer op 24 september 2016 van 13.00 tot 16.00 
uur op het Legmeerplein. Aanvraag ontvangen op 21 augustus 2016.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Noordammerweg 30, Exploitatievergunning horecabedrijf aan Health Rac-

quet Club Uithoorn B.V. voor de exploitatie van horecabedrijf Amstelhof He-
alth Club. Bezwaar t/m 21 september 2016.

- Evenemententerrein De Kwakel, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor 
het organiseren van de Kermis De Kwakel van 3 t/m 6 september 2016. Be-
zwaar t/m 26 september 2016.

- Ontheffi ng van art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalco-
holhoudende drank door Penelope Events tijdens de Kermis De Kwakel van 3 
t/m 6 september 2016. Bezwaar t/m 26 september 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Randhoornweg, vergunning aan circus Freiwald voor cir-

cusvoorstellingen van 1 t/m 4 september 2016. Bezwaar t/m 20 september 
2016. 

- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke exploitatievergunning en drank- en ho-
recavergunning verleend aan de exploitant van Vajra Indian Restaurant. Be-
zwaar t/m 7 oktober 2016.

Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade. Evenementenvergunning en ontheffi ng artikel 35 

Drank- en Horecawet verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor 
het organiseren van Tropical Night op 27 augustus 2016 van 16.00 tot 01.30 
uur. Bezwaar t/m 28 september 2016.

- Marktplein-Wilhelminakade-Stationsstraat-Adm.Tromplaan-Prinses Irenel-
aan-Dorpsstraat; Evenementenvergunning aan UWTC voor het organiseren 
van de wielerwedstrijd Ronde van Uithoorn op zondag 4 september 2016. Be-
zwaar t/m 4 oktober 2016.

- Marktplein 2 A. Exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en horecaver-
gunning verleend aan de exploitant van Geniet aan de Amstel. Bezwaar t/m 7 
oktober 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uit-

hoorn aan de Amstel voor het organiseren van een streekmarkt op 10 septem-
ber 2016 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 28 september 2016. 

Uithoorn / De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van 16 

oktober 2017 tot en met 21 oktober 2017 aan mevrouw L. van der Weijden na-
mens de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt te Zeist voor het houden van een 
collecte te Uithoorn.

- Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van 
6 juni 2017 tot en met 10 juni 2017 aan: de heer R. van der Giessen namens 
de Stichting Oranje Fonds te Utrecht voor het houden van een collecte te Uit-
hoorn.

 VERLEEND MANDAAT VOOR UITVOEREN WEGSLEEPVERORDENING
Voor het uitvoeren van de Wegsleepverordening Uithoorn 2008 is mandaat ver-
leend aan de Dienst Stadstoezicht te Amsterdam. Deze werkzaamheden wor-
den nu uitgevoerd door Handhaving en Toezicht te Amsterdam. Er is daarom een 
nieuw mandaat verleend aan Handhaving en Toezicht te Amsterdam. Dit besluit 
treedt donderdag 1 september 2016 in werking en werkt terug tot 20 juni 2016.

 KENNISGEVING VAN ONTVANGST MELDING(EN) 
 ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben een melding Ac-
tiviteitenbesluit ontvangen voor het veranderen, wijzigen en/of uitbreidingen van 
een inrichting. Het betreft de volgende inrichting(en):
- New York Pizza, Zijdelwaardplein 77A, 1422DL, Uithoorn;
- TTP Cars BV, Wiegerbruinlaan 81, 1422 CB, Uithoorn;
- Geniet aan de Amstel BV, Marktplein 2A, 1421 AC, Uithoorn;
- Broekhof Verpakkingen BV, Bedrijvenweg 2-6, 1424PX, De Kwakel;
- Rijlaarsdam B.V., Bedrijvenweg 2-6, 1424PX, De Kwakel.
- Traiteur van Egmond, Zijdelwaardplein 67, 1422BV Uithoorn.
Informatie over deze melding is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Burger-
zaken van de Uitvoeringsorganisatie (Duo+), telefoon (0297) 51 32 32.
Tegen de acceptatie van een melding Activiteitenbesluit kan geen bezwaar of be-
roep worden ingesteld.

 AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BASISREGISTRATIE 
 PERSONEN (BRP) 
De gemeente controleert of de ingeschreven personen ook daadwerkelijk verblij-
ven op het adres waar ze staan ingeschreven. Om deze controles te kunnen uit-
voeren dienen de medewerkers aangewezen te zijn. De directeur van de Uitvoe-
ringsorganisatie Duo+ heeft een aantal medewerkers aangewezen. De betreffen-
de besluiten liggen tijdens kantoortijden voor eenieder ter inzage in het gemeen-
tehuis te Uithoorn. Zie voor de openingstijden www.uithoorn.nl Het aanwijzings-
besluit is daar eveneens te vinden.

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 NOORDDAMMERWEG 44 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE 
 (WET GELUIDHINDER)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Noorddammerweg 44 met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPNoorddammerweg44-OW01 en het ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet ge-
luidhinder) met ingang van vrijdag 2 september 2016 gedurende zes weken ter 
inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan 
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere ver-
keersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een ge-
biedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit. 
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddam-
merweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woon-
bestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai af-
komstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging 
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit 
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het 
perceel een woonbestemming op te nemen.
Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 60 dB als bedoeld 
in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op de realisatie van een be-
stemmingswijziging van het pand Noorddammerweg 44 te Uithoorn, conform het 
ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 44. De verhoogde geluidbelas-
ting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan en de 
Noorddammerweg. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde liggen vanaf 
vrijdag 2 september 2016 t/m donderdag 13 oktober 2016 ter inzage en zijn digi-
taal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stuk-
ken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
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.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn 
of haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, 
een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 31 augustus 2016

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 NOORDDAMMERWEG 11
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Noorddammerweg 11 met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPNoordd11-OW01 met ingang 2 september 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingeko-
men verzoek om de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de 
bestemming Wonen en Bedrijf - Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte 
van het perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agra-
risch verwant.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11 ligt vanaf vrijdag 2 septem-
ber 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder 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, 30 augustus 2016

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

Dag van de democratie gaat 
niet door
Op de vorige gemeentepagina 
hebben wij aangekondigd dat de 
gemeente Uithoorn graag mee-
doet aan de Dag van de Demo-
cratie op zaterdag 10 september. 
Bij nader inzien doen wij dit jaar 

niet mee en gaat deze dag in Uit-
hoorn niet door. Daarbij zijn op de-
ze zaterdag nog twee evenemen-
ten gepland waar u naar toe kunt: 
de Open Monumentendag en de 
Streekmarkt.

Op donderdag 22 september is de afdeling Burgerzaken (publieks-
balie) tot 12.00 open. Vrijdag 23 september bent u weer welkom. 
Wilt u zeker zijn van een tijdstip dat u ons kunt bezoeken? 
Maak een afspraak via www.uithoorn.nl/afspraak 

Inspraakavond Uithoornlijn
De gemeenteraad van Uithoorn or-
ganiseert op woensdag 28 septem-
ber een speciale inspraakavond 
over de Uithoornlijn. Iedereen kan 
van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om zich rechtstreeks tot de raad 
te richten.

Aanmelden
U kunt zich tot 21 september aan-
melden als inspreker bij de griffie 
van de gemeente Uithoorn via:
- griffi e@uithoorn.nl of
- (0297) 513 963 
 (tussen 10.00 en 14.30 uur) 
Bij grote belangstelling wordt mis-
schien een extra bijeenkomst geor-
ganiseerd. In dat geval is het moge-
lijk dat u op een andere datum dan 
de 28ste aan de beurt bent. U wordt 
hierover en ook over locatie en tijd-
stip, op tijd geïnformeerd. 

Besluitvormingsproces
Van 2 tot en met 29 juni 2016 vond 

een uitgebreide consultatieronde 
plaats waarbij iedereen kon reage-
ren op de uitkomsten van de onder-
zoeken en de voorkeursvariant. In 
totaal zijn er tijdens de consultatie-
ronde 363 reacties binnengekomen. 
Alle indieners van een reactie ont-
vangen in september een exemplaar 
van de reactienota per e-mail. Ook 
wordt het document op www.stads-
regioamsterdam.nl/uithoornlijn ge-
plaatst.

In het najaar van 2016 nemen de ge-
meenteraden van Uithoorn en Am-
stelveen, de regioraad van de Stads-
regio Amsterdam en Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Hol-
land een besluit over de Uithoornlijn. 
In de gemeente Uithoorn staat het 
onderwerp op de agenda voor extra 
vergadering van de commissie Wo-
nen & Werken op 5 oktober 2016 en 
een extra vergadering van de ge-
meenteraad op 13 oktober 2016.

De Kwakel - Een 44-jarige vracht-
autochauffeur uit De Kwakel is af-
gelopen weken tot drie maal toe 
aangehouden voor rijden onder in-
vloed. Bij onderzoek bleek de man 
niet alleen dronken te zijn, maar 
bleek hij ook geen geldig rijbewijsb 
te hebben, de was al ingevorderd.  
De man blijkt echter hardleers. 
In de nacht van 31 juli jl werd hij 
twee maal aangehouden met teveel 
drank op en nu werd hij woensdag 
jl weer staande gehouden en weer 
bleek hij teveel gedronken te heb-

ben.  De politie heeft nu de vracht-
wagen maar in beslag genomen. De 
Kwakelaar moet binnenkort voor de 
rechter verschijnen. 

Hardleerse dronken 
vrachtwagenchauffeur

De Kwakel - Het eerste lustrum 
van 10 jaar is een feit: op 7 septem-
ber 2006 zag Stichting De Kwakel 
Toen & Nu het daglicht. De stich-
ting wordt breed gedragen binnen 
de Kwakelse gemeenschap. Hier-
van getuigen niet alleen de zeer po-
pulaire Nostalgische Avonden in 
het dorpshuis, óók de vele bijdra-
gen in vorm van foto’s, filmpjes en 
verhalen vanuit de bevolking geven 
de grote betrokkenheid aan van ve-
le Kwakelaars. Tijdens de Nostal-
gische Avonden van dit jaar, op 23 

september en 7 oktober, zal ook een 
eigen feestelijke terugblik plaats-
vinden op de verrichtingen van de 
stichting in het afgelopen decen-
nium. Naast uiteraard een aantal 
nieuwe items op de site.
De Nostalgische Avonden zijn op 
vrijdag 23 september en 7 oktober, 
19.30 uur in het dorpshuis. Wees 
er snel bij, vol is vol! Kaarten kunt 
u vanaf heden bestellen bij Dirk 
Plasmeijer, tel. 0297-563335 (tussen 
18.00-19.00 uur) of via de mail: dp@
de-kwakel.com 

Stichting De Kwakel 
Toen & Nu 10 jaar

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Groep 6 leert een 
muziekinstrument spelen
Uithoorn - Ook dit schooljaar is 
er weer een muziekproject met de 
groepen 6 starten samenwerking 
met Muziekvereniging KnA Uit-
hoorn. De leerlingen krijgen gedu-
rende de eerste maanden van het 
schooljaar onder begeleiding van 
conservatorium geschoolde mu-
ziekdocenten de mogelijkheid om 
kennis te maken met een aantal 
verschillende muziekinstrumenten. 
Iedere leerling kan met minimaal 
4 instrumenten kennis maken. De 
meest populaire instrumenten on-
der kinderen worden meegenomen 
door de docenten van KnA. Dit zijn 
zogenaamde koperinstrumenten zo-
als trompet en hoorn maar ook de 
klarinet en saxofoon, dwarsfluit en 
slagwerk kunnen worden uitgepro-
beerd. 

Keuze
Nadat de kinderen hebben ken-

nis gemaakt met de verschillende 
instrumenten wordt er door iede-
re leerling een keuze gemaakt voor 
het favoriete instrument. Nadat de-
ze keuze gemaakt is, wordt nog en-
kele weken, tot december, lesgege-
ven op dit instrument.
Gedurende de lessen wordt muziek 
ingestudeerd die na de lesperio-
de in een concert ten gehore wordt 
gebracht aan de ouders en andere 
leerlingen. Het concert wordt samen 
met het KnA orkest uitgevoerd en in 
de laatste weken wordt ook samen 
met het KnA orkest gerepeteerd. 
Nadat het afsluitende concert is ge-
geven is de lesperiode afgerond. De 
enthousiaste leerlingen kunnen zich 
dan eventueel opgeven voor verdere 
lessen bij KnA Muziekvereniging en 
lid worden van het KnA leerlingen-
orkest. Indien voldoende slagwer-
kers aangemeld worden, wordt ook 
een jeugd slagwerkgroep gestart.

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn wordt gehouden 
op zaterdag 3 september en U bent 
van harte welkom om postzegels te 
ruilen of te kopen. En er zijn altijd le-
den van de Filatelisten Vereniging 
aanwezig, bij wie U informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 
postzegels. Ook is er de mogelijk-
heid om advies vragen over de waar-
de en het verkopen van verzamelin-
gen. Ook zijn de vertrouwde hande-

laren aanwezig, waarbij men beno-
digde postzegels kan aanschaffen. 
Verder zijn er stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
je zegels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels. De ruilbeurs 
is open van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer we-
ten, bel dan 0297-525556 of 567873.

Volop activiteiten voor jong en oud 
op Raadhuisplein
Culinaire Venen in Mijdrecht
Mijdrecht — Zaterdag 10 sep-
tember a.s. is het Raadhuisplein in 
Mijdrecht weer het toneel van het 
jaarlijkse evenement Culinaire Ve-
nen. Voor de elfde keer staan de be-
kende witte paviljoens van de deel-
nemende restaurant- en horeca be-
drijven opgesteld om u een breed 
assortiment kleine hapjes, gerecht-
jes, wijnen en champagnes voor te 
schotelen. Er is volop entertainment, 
de deelnemende bedrijven strijden 
om de Culinaire Nol, er zijn activitei-
ten voor de kids en van elk muntje 
gaat een deel naar het goede doel: 
de Hoogvliegersdag in Hilversum 
van Stichting Hoogvliegers. Burge-
meester Maarten Divendal opent 
het evenement.
Bij acht restaurant- en horecabe-
drijven uit de regio: Rendez Vous, 
het Rechthuis, Il Gusto, PUUR, 
L’Opera Ice en Prinselijk Proeven 
uit Mijdrecht, Villa Lokeend uit Vin-
keveen en ’t Amsterdammertje uit 
Loenen – kan het publiek kennis-
maken met de culinaire prestaties. 

Middagprogramma
Het middagprogramma begint al 
om 13 uur voor de kinderen, met 
o.a. een wedstrijd cupcakes versie-
ren, dansen op het grote podium en 
–wegens het succes van vorig jaar– 
De Ronde Venen Got Talent, waar 
podiumbeesten van 4 tot 16 jaar 
hun talent kunnen tonen.

Opening en Culinaire Nol
Om 14.30 verricht burgemeester 
Maarten Divendal de officiële ope-
ning en start de jury met de moeilij-
ke taak welk deelnemend bedrijf dit 
jaar de Culinaire Nol mee naar huis 
mag nemen voor de beste culinai-

re prestatie. Vorig jaar was dit Het 
Rechthuis uit Mijdrecht. Gedurende 
de dag is er passend entertainment, 
met o.a. optredens van het Celebra-
tion Kwartet, Renée Kouwenhoven 
en DJ Boes. Mark Fledderman sluit 
met een daverende show de Culi-
naire Venen 2016 af. 

Goede doel: Hoogvliegersdag 
Hilversum
Van elk verkocht muntje is een vast 
bedrag bestemd voor een goed 
doel. Dit jaar is dat de Hoogvliegers-
dag in Hilversum, een activiteit van 
de Stichting Hoogvliegers, die zieke 
of gehandicapte kinderen van 6 tot 
en met 17 jaar oud een bijzonder en 
onvergetelijk avontuur laten beleven 
door hen zelf een vliegtuig te laten 
besturen. Dit jaar vindt de Hoogvlie-
gersdag in Hilversum voor de derde 
keer plaats en wel op 17 september, 
speciaal voor (chronisch) zieke kin-
deren en kinderen met een beper-
kingen en hun families uit De Ron-
de Venen en omstreken. Inmiddels 
hebben zich hiervoor al 40 kinderen 
aangemeld.

Succesvol evenement
De Culinaire Venen is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een succesvol 
evenement. Dat is uiteraard voor een 
groot deel te danken aan alle fijn-
proevers en smulpapen uit De Ron-
de Venen en (soms ver) daarbuiten, 
maar zeker ook aan de steun en het 
enthousiasme van een groot aantal 
sponsors uit het lokale en regionale 
bedrijfsleven. De Stichting Culinaire 
Venen is er trots op zowel een groot 
aantal trouwe sponsors, als ook een 
flink aantal nieuwe sponsors en do-
nateurs te mogen verwelkomen.

Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus. 
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren 

lezen

Deze week de laatste uit een serie interviews over dit project. 
Een interview met de voorzitter van KnA, Marco Lesmeister (52). 
Waarom een apart project voor mensen van middelbare leeftijd?
Wij zien veel initiatieven om een instrument te leren spelen voor kinde-
ren. Dat is natuurlijk erg goed en we doen daar zelf ook aan mee, maar 
het viel ons op dat wij nogal eens horen dat ouderen (en daarmee be-
doel ik eigenlijk iedereen boven de 20) die naar een muzikaal optreden 
komen luisteren, uitspreken dat het zo leuk lijkt om zelf een instrument 
te kunnen spelen. Maar op de een of andere manier denken mensen 
dat ze niets meer kunnen leren als ze de 30 gepasseerd zijn. 

Kan je op 40+, 50+ of 60+ leeftijd nog wel een instrument leren spelen? 
Ja, de praktijk wijst uit dat dit heel goed kan. Veel kinderen worden 
toch onder zachte dwang door hun ouders op muziekles gedaan. Als 
ze jong zijn leren ze snel, maar ze zijn ook snel afgeleid en heel veel an-
dere dingen zijn ook leuk. In de pubertijd wordt dit nog lastiger en erg 
veel kinderen die ooit begonnen zijn met een instrument spelen, stop-
pen ermee voordat ze 20 zijn. Overigens gaat een deel daarvan weer 
opnieuw spelen als ze gesetteld zijn. De 40+, 50+ en 60+ leerlingen 
kiezen heel bewust zelf om een instrument te gaan spelen. Ze zijn veel 
meer gemotiveerd en oefenen meer. Dan is het tempo waarin je leert 
spelen zelfs hoger dan van jonge kinderen.

Hoe lang duurt het voordat je een instrument kunt spelen?
Tja... Eigenlijk blijf je altijd leren. Maar het Middelbare Muzikale Mees-
ters project duurt 20 lessen. In de eerste 20 lessen, die tegen gere-
duceerd tarief worden gegeven voor KnA en de conservatorium ge-
schoolde muziekdocenten, leer je de basis van muziek lezen en kan je 
een eenvoudige melodie spelen op het gekozen instrument. We geven 
dan een concert samen met het KnA orkest, waardoor de leerlingen er-
varen hoe het is om in een orkest te spelen, ook al is het nog een be-
trekkelijk eenvoudige partij.

Welke instrumenten kunnen worden geleerd?
Eigenlijk alle instrumenten. Maar wij zijn als KnA orkest natuurlijk op 
zoek naar mensen die samen in een orkest muziek willen maken. Dat 
kan bijvoorbeeld niet met piano of gitaar. In het orkest is plaats voor 
allerlei blaasinstrumenten als trompet, hoorn, klarinet, saxofoon, hobo, 
dwarsfl uit, tuba, etc Daar wordt dus ook vooral naar gezocht.

Is er veel interesse voor het project?
Er is veel meer interesse dan we hadden gedacht. Op dit moment heb-
ben 17 mensen zich aangemeld voor allerlei verschillende instrumen-
ten. Met die groep kunnen we echt heel veel doen. Ze zullen gelijk op-
gaan in het leren spelen en dus ook gezamenlijke stukken gaan spe-
len in het leerlingenorkest. Volgens mij wordt dit echt heel erg leuk.

Wat raad je mensen aan die interesse hebben?
Zeker doen! Ik heb nog nooit iemand gesproken die spijt had van het 
leren spelen van een instrument. Het is een hobby die je tot op zeer 
hoge leeftijd kunt beoefenen en je wordt onderdeel van een vereniging 
met alle gezelligheid van dien. Op maandag 5 september is een infor-
matieavond over het project. De week daarna beginnen de lessen. Als 
je vragen hebt kan je die altijd stellen via het email adres van het se-
cretariaat, of langskomen tijdens de informatieavond.

Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een 
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest? 
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Marco 
(52 jaar)

Openlucht Oogstfeest Heimanshof
Uithoorn - Zondag 11 septem-
ber wordt het openlucht oogstfeest 
weer gehouden op De Heimanshof. 
Het is inmiddels een traditie waar 
steeds meer mensen van mee ge-
nieten nu de oogst van de eigen tui-
nen op z’n top is. Ook geïnteres-
seerden , die zich betrokken voe-
len bij ( biologisch tuinieren) en de 
heem tuin zijn welkom.

Begin september is de productie in 
groentetuinen op zijn top. Ook op 
De Heimanshof, waar we de 100 
schooltuintjes die in juli door de 
scholen verlaten worden, omtove-
ren tot ‘Turbotuintjes’ met 2 turbo 
elementen: de eerste is dat we ze in 
5 dagen allemaal reorganiseren en 
weer inzaaien. De meeste groenten 
die je voor half juli inzaait hebben 
nog een heel groeiseizoen voor de 
boeg. Het tweede turbo element is 

dat in de zomer de groei 10- 20 keer 
zo groot is dan in het voorjaar, om-
dat het in de zomer veel warmer is. 
De Heimanshof jeugdclubs en vas-
te vrijwilligers genieten van het pro-
ces dat 1 kilo zaad, wel 1000 kilo 
aan oogst oplevert: dat is nog eens 
een ander rendement dan de 0.2 % 
die je bij onze banken krijgt! Over de 
jaren is de traditie ontstaan dat we 
zo veel mogelijk mensen willen laten 
meegenieten van het moois dat de 
natuur ons in de schoot werpt ( als 
je er een beetje moeite voor doet!) 
En die ervaring culmineert in het 
oogstfeest wat we dit jaar op zon-
dag 11 september gaan houden. 
Dit oogstfeest is letterlijk een feest 
wat we dit jaar voor de 5e keer hou-
den: eerst met 30 mensen, toen met 
40 , 80 en vorig jaar met 120 men-
sen. En dit jaar hopen we op min-
stens 200 deelnemers We beginnen 

omstreeks 13:00 uur met het oogs-
ten en koken. Sowieso alle tuinders 
van de heemtuin helpen mee met 
het maken van hun favoriete recept: 
of dat nu pannenkoeken, frietjes , 
pizza, pompoensoep, bietensalade 
courgettecake, druivensap of salade 
is. Er is eten genoeg voor iedereen!
Het oogstfeest is gegoten in de 
vorm van een Italiaanse open lucht 
maaltijd: Italianen verstaan beter 
dan Nederlanders de kunst om van 
eten een feest te maken! Graag no-
digen we ook mensen uit die zich 
betrokken voelen bij De Heimans-
hof of biologisch tuinieren. Iedereen 
die mee helpt of een gerecht maakt 
eet gratis mee en ook belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Zeker 
als zij de vereniging steunen door lid 
te worden. Voor meer informatie en 
opgave: Sandra Mesman: slanser@
ziggo.nl

Start nieuw seizoen bij 
Kwakelse Hobbyclub
De Kwakel - Traditie getrouw start 
de hobbyclub vrijdag na de Kwakel-
se kermis weer met het nieuwe sei-
zoen. Vrijdag 9 september om 19:00 
uur gaat de deur weer open van de 
bovenetage in het dorpshuis in De 
Kwakel. Alle kinderen vanaf 8 jaar ( 
niet jonger) zijn dan weer van har-
te welkom, de entreeprijs bedraagt 
2 euro. Voor wie nog nooit van de 
hobbyclub gehoord heeft ( wat bij-
na niet voor te stellen is) de hobby-
club is een club die 58 jaar geleden 
is opgericht met als doel de jeugd 
op vrijdagavond twee uur lekker te 
laten knutselen. Na een aantal ver-
huizingen is de hobbyclub alweer 
24 jaar één van de huurders van het 
dorpshuis in De Kwakel. Dat de club 
een groot succes is blijkt wel uit de 
opkomst elke vrijdagavond tussen 

de 50 en 60 kinderen is geen uit-
zondering. Dit succes is te danken 
aan de grote vrijheid die de kinde-
ren hebben tijdens deze avonden. 
Wil je geholpen worden om iets te 
maken dan kan dat, maar wil je he-
lemaal zelf iets verzinnen en maken 
dan kan dat natuurlijk ook.
Vele materialen zijn er aanwezig van 
hout, stof, papier, kralen, verf, klei zo 
er is altijd wel iets om van te maken. 
Natuurlijk staat “oma snoep” er ook 
dit jaar weer met haar snoepkraam 
waar je voor kleine prijsjes iets lek-
kers kunt kopen. Voor het nieuwe 
seizoen zijn we nog op zoek naar le-
ge schoenendozen en knopen. Lijkt 
je het misschien leuk om als vrijwil-
liger te komen helpen, kom dan een 
langs of neem contact op met het 
onderstaande nummer.

Kanjers op de 
Julianaschool in Wilnis
De Ronde Venen - Op de Juliana-
school is het nieuwe schooljaar goed 
begonnen. De allereerste schooldag 
werden de kinderen in de aula van 
de school verrast met een Kanjer 
opening. Op de Julianaschool wordt 
namelijk de Kanjertraining gedaan: 
voor vertrouwen, veiligheid, rust en 
wederzijds respect. Er werd door de 
leerkrachten een toneelstukje ge-
speeld en er werden liedjes gezon-
gen. Ook werd de directeur, mees-
ter Kees, gekozen tot kanjer van 
de week. De hele week mochten er 

complimenten bij de foto van deze 
kanjer geplakt worden. In de klas-
sen werden  iedere dag kanjeroefe-
ningen en kanjerspelletjes gedaan. 
Aan het eind van de week werd de 
Kanjerweek gezamenlijk in de au-
la afgesloten. Van iedere klas moch-
ten leerlingen hun ervaringen van de 
afgelopen week vertellen en mocht 
de kanjer van de week zijn compli-
menten poster meenemen. Iedereen 
heeft genoten en het mag duidelijk 
zijn dat er heel veel kanjers op de 
Julianaschool zitten.

Bingo bij Argon
Uithoorn - Op 2 september gaat 
het nieuwe bingo seizoen ‘van de 
Lijnkijkers bij argon weer van start, 
de maandelijkse bingo vindt plaats 
in de kantine van sport vereniging 
argon. De hoofdprijs is een waarde-
bon van 150,- te besteden bij een 
van de Mijdrechtse of Wilnise win-

keliers naar keuze. De aanvang is 8 
uur, en natuurlijk is het eerste kopje 
koffie weer gratis. Met het meedoen 
aan deze bingo steunt u de jeugd 
van argon. Ook na invoering van de 
blauwe papier container kunt u uw 
papier blijven brengen bij de papier 
container van de lijnkijkers op het 
parkeerterrein van argon. Ook hier-
mee steunt u de jeugd van argon.
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3 september tot en met 6 september
Programma Kwakelse 

Kermis
De Kwakel - Heel De Kwakel 
kijkt alweer uit naar de diver-
se festiviteiten van De Kwakelse 
kermis, die aanstaande zaterdag 
start en op dinsdag 6 september 
afsluit met de grote optocht. 

Zaterdag 3 september 
De kermis op het Evenemen-
tenterrein start af met de ”Let it 
Snowparty” en een geweldige DJ. 
Voor meer informatie voor deze 
avond: www.penolopeevents.nl of 
de Facebook van het Feestcomité.

Zondag 4 september 
Vanaf 12.30 uur worden alle kin-
deren al dan niet met hun ver-
sierde kar, skelter of fiets ver-
wacht op het plein bij het Dorps-
huis. 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, voor-
afgegaan door Steelband Tavenu. 
Na de ronde door De Kwakel zal 
de stoet bij de tent eindigen. Om 
15.15 uur is de prijsuitreiking van 
de kinderoptocht en van de bal-
lonwedstrijd van het Polderfeest. 
De kinderoptocht is voor alle kin-
deren vanaf groep 3 tot 16 jaar.
Het programma op het feestter-
rein gaat verder met een optre-
den van met “wie o wie, “staat dit 
jaar achter het hek” 
De Kermisborrel in de feesttent 
start om 19.00 uur. De entree is 
10.00 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 co-
ver band “Canvas” 

Maandag 5 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de 
euromiddag op de kermis. De 
meeste attracties kosten maar 
één euro, zodat je misschien een 
rondje extra in de draaimolen kan 
maken. Om 18.00 uur barst op de 
Ringvaart voor de tiende keer de 
strijd los om het Open Kwakels 
Kampioenschap Vletten trekken. 
Elk team bestaat uit zes roeiers 
en een stuurman/vrouw. De prijs-
uitreiking is om 22.30 uur in de 
tent. Maandagavond gaan we te-
rug naar de late jaren ’60 en ’70. 
De tijd van Joe Cocker, Jimi Hen-
driks, Janis Joplin en nartuurlijk 
de Beatles. Deze avond wordt be-
geleid door de band ‘Komen Lo-
pen” en “Dik en Gezellig”. En 
dat belooft één ding: de handjes 
kunnen in de lucht en de voetjes 
gaan van de vloer!

Dinsdag 6 september
Dit jaar wordt voor de 64e maal 
De Kwakelse Kermis gereden. Het 
opstellen van de karren begint al 
’s morgenvroeg en vanaf 9.15 uur 
start de optocht.

De route is als volgt:
Kwakelsepad, Ringdijk, Vuurlijn, 
Watsonweg, Boterdijk, Kwakelse-
pad, Anjerlaan, doorsteek Gerbe-
ralaan, Anjerlaan, Kwakelsepad 
en Drechtdijk. Na de optocht om 
±16.30 uur vindt in de feesttent 
de prijsuitreiking plaats van de 
64e optocht. Het Feestcomité en 
Penelope Events wenst iedereen 
een gezellige Kermis toe. Voor in-
fo: www.polderfeest.nl en de Fa-
cebookpagina van het Feestco-
mite De Kwakel (zoek op polder-
feest).

Groot succes Open Dag 
de ‘Paraplu’
Wilnis - Zaterdag 27 augustus was 
het weer zover, de Stichting ‘Para-
plu’ organiseerde haar jaarlijkse 
feestelijke Open Dag in haar eigen 
gebouw aan de Pieter Joostenlaan 
in Wilnis. Alle aanwezige docenten 
en spelleiders hadden zich goed 
voorbereid om op alle lastige vragen 
en opmerkingen antwoord te kun-
nen geven. En dat was maar goed 
ook want aan vragen geen gebrek! 
Zowel de digitale-, taal-, informatie-
ve- en spirituele cursussen, als de 
workshops, ontspanningsactivitei-
ten als de dagtochten stonden vol-
op in de belangstelling. Ondanks 
het mooie weer wisten toch zo’n 
500 bezoekers ons te vinden. Velen 
schreven zich gelijk in en sommi-
ge wilden toch nog even thuis alles 
op hun gemak bekijken. Bij sommi-
ge cursussen was het enthousias-
me zelfs zó groot dat ze tijdens deze 
Open Dag vol raakten. Kortom, een 
enorm succes!

Najaarsmarkt
Voor alle mensen die er op 27 au-
gustus niet bij konden zijn: op za-
terdag 10 september van 10:00 tot 
16:00 uur staat de ‘Paraplu, op de 
najaarsmarkt in het centrum van 
Wilnis.
Alle informatie over de cursussen, 
workshops, activiteiten en dagtoch-
ten is ook terug te vinden in ons 
programmaboekje en op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl.
Wilt u zich inschrijven dan kan dat 
uiteraard! Een inschrijfformulier 
vindt u in het programmaboekje dat 
u kunt ophalen bij de ‘Paraplu’, Pie-
ter Joostenlaan 28 in Wilnis, iede-
re donderdag tussen 13:30 en 16:00 
uur. Of u kunt een formulier down-
loaden via onze website www.stich-
tingparaplu.nl.
Heeft u nog vragen, stuur ons dan 
een mailtje naar info@stichtingpa-
raplu.nl, of bel ons eventjes op 0297-
283 908.

2, 3 en 4 september 2016 Aalsmeer
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen
Regio - Zoekt u een mooi object 
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt 
u gewoon genieten van kunst, kom 
dan naar de zesde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westeinderplas-
sen. Deze beurs was voorgaande ja-
ren een groot succes. Een aanrader 
voor iedereen die van schoonheid 
en van betaalbare, met vakman-
schap gemaakte kunst houdt. Maak 
kennis met een breed aanbod van 
hedendaagse kunst op de schitte-
rende locatie aan het water van ga-
lerie Sous-Terre Aalsmeer. 

1000,-.
Onder de bezoekers die bij binnen-
komst op de beurs hun gegevens en 
e-mailadres achterlaten, wordt een 
kunstcheque van 1000,- verloot. De-
ze cheque kan besteed worden bij 
galerie Sous-Terre, de organisator 
van de beurs. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

Vuurwerk
Zaterdagavond 3 september vindt 

het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats. Een 
stoet prachtig verlichte boten vaart 
over de plassen en gaat rond 22.30 
uur voor anker bij de watertoren in 
Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start daar 
een feest met optredens van diverse 
artiesten. Om 23.00 uur is er aanslui-
tend een grote vuurwerkshow vanaf 
een ponton op het water. De loca-
tie van de kunstbeurs bevindt zich 
pal achter de watertoren. Vanuit on-
ze beeldentuin en ons dakterras is 
het uitzicht op het vuurwerk magni-
fiek. Voor deze gelegenheid organi-
seren wij een ‘vuurwerkborrel’. Wilt 
u genieten van de muziek en het 
vuurwerk en daarbij rustig kunnen 
verpozen met uw familie of relaties, 
kom dan naar ons terras. Met een 
hapje en een drankje te midden van 
prachtige kunst is het hier goed toe-
ven. Bezoek aan het beursterrein op 
deze dag is vanaf 22.00 uur gratis. 
Tijdens de beursdagen worden de-
monstraties gegeven door een aan-
tal deelnemende kunstenaars in 

Open Monumentendag
Wilnis - Op zaterdag 10 september 
wordt de jaarlijkse Open Monumen-
tendag gehouden en in Wilnis is o.a. 
de Ontmoetingskerk aan de Dorps-
straat geopend van 10.00-16.00 uur. 
Het thema van Monumentendag is 
Iconen en Symbolen. In de kerkzaal 
is een tentoonstelling te zien met in-
formatie over het thema zoals ge-
velstenen in Baambrugge en voor-
werpen uit de hele Ronde Venen zo-
als de burgemeestersketen van de 
gemeente Mijdrecht, zilverwerk en 
lakzegels, maar ook hele leuke en 
ludieke voorwerpen. Tijdens deze 
tentoonstelling zijn de inzendingen 
te zien van de fotowedstrijd. De win-
naar zal bekend worden gemaakt en 
een mooie prijs ontvangen. 
Bijzonder zijn de oude films die te 
zien zijn met opnamen uit de vo-
rige eeuw: Meester Koekoek uit 
Mijdrecht, Koningin Wilhelmina op 

doorreis door De Hoef, een brand-
weeroefening in Wilnis, Achterbos 
in Vinkeveen, het boerenwerk, de 
stoomtrein, de droppingterreinen 
uit de Tweede Wereldoorlog en nog 
veel meer. De dvd’s met vele uren 
beeldmateriaal zijn ook te koop, in 
de kerkzaal ligt een intekenlijst. 
De tentoonstelling is samengesteld 
door Venen op de Kaart, een sa-
menwerkingsverband tussen Re-
gionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen, Museum De Ronde Ve-
nen en Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen. 
In gebouw De Schakel achter het 
kerkgebouw is de maquette van 
Wilnis in de jaren 1950 van Jan 
Bluemink te zien. 
Via Facebook kunt u alle ontwikke-
lingen van de Najaarsmarkt op de 
voet volgen: “Najaarsmarkt Wilnis”.

Hyundai IONIQ maakt 
elektrisch rijden bereikbaar
Regio - Zorgeloos rijden in een 
dynamische, complete en modern 
vormgegeven auto die geen scha-
delijke stoffen uitstoot (of een zeer 
lage CO2-emissie heeft en zeer zui-
nig met brandstof omgaat). Met de 
nieuwe Hyundai IONIQ kan het al-
lemaal. De Hyundai IONIQ is de 
eerste auto ter wereld die beschik-
baar is met keuze uit drie innova-
tieve aandrijfsystemen. De Hyun-
dai IONIQ is er (vanaf september) 
als hybride (met een 1.6 benzine-
motor van 77,2 kW (105 pk) en een 
31,9 kW (43,5 pk) sterke elektromo-
tor). Vanaf oktober volgt de volledig 
elektrische versie IONIQ Electric 
met 88,2 kW (120 pk) en een ac-
tieradius van 280 kilometer. De Hy-
undai IONIQ Plug-in Hybrid komt 
in 2017. De zeer scherpe vanafprijs 
voor de Hyundai IONIQ Hybrid be-
draagt 21.995. De Hyundai IONIQ 
Electric is er vanaf 33.995. 

Fors goedkoper dan 
concurrentie
De Hyundai IONIQ hybride is niet al-
leen fors goedkoper dan de concur-
rentie. De IONIQ hybride biedt ook 
meer. De Hyundai IONIQ rijdt ook 
zeer soepel en efficiënt. Dit komt 
doordat de Hyundai IONIQ hybride 
standaard een automatische trans-
missie met dubbele koppeling heeft 
waardoor de 1.6-liter Kappa GDI-
motor motor zuiniger presteert en 
soepeler schakelt. Het gezamenlijke 
systeemvermogen (motor en elek-
tromotor) zorgt voor een opvallend 
pittige respons bij het accelereren. 
De elektromotor haalt zijn kracht 
uit een 1,56 kWh lithium-ion-poly-
meerbatterij. De wegligging is door 
de gewichtsverdeling ideaal en er 
blijft een ruime bagageruimte over. 
De acceleratie van de Hyundai IO-
NIQ Hybrid is krachtiger dan die 
van menige dieselauto. De topsnel-

heid bedraagt 185 km/u en de ge-
combineerde CO2-emissie komt uit 
op 79 g/km. Het brandstofverbruik 
is 3,4 l/100 km.

Hyundai IONIQ Electric heeft 
actieradius 280 kilometer 
De IONIQ Electric beschikt over 
een nagelnieuwe 28 kWh lithium-
ion-polymeerbatterij. Met deze bat-
terij is de actieradius 280 kilometer 
volgens de NEDC-norm. De 88 kW 
(120 pk) sterke elektromotor levert 
direct de maximale trekkracht van 
295 Nm. Dankzij een moderne een-
trapstransmissie heeft de auto een 
topsnelheid van 165 km/u. De hoog 
voltage batterij levert altijd optimaal 
vermogen en opladen gaat snel. De 
warmtepomp aan boord zorgt er dat 
de batterij altijd onder perfecte om-
standigheden presteert.

Prijs inclusief uitgekiend 
servicepakket
De Hyundai IONIQ Electric wordt 
geleverd met een uitgekiend ser-
vicepakket. Dit bestaat uit: een op-
laadpunt, E-roamingkaart, laad-
kabel, garantie, installatie én on-
derhoudspakket van het laadpunt. 
De garantie is 5 jaar garantie zon-
der kilometerbeperking en 8 jaar en 
200.000 kilometer op de hoge volta-
ge batterij. 

Moderne connectiviteitdiensten
Alle Hyundai IONIQ-modellen wor-
den geleverd met aanspreken-
de moderne connectiviteitdiensten 
zoals Android Auto en Apple Car-
Play. Verder profiteert de bestuur-
der van TomTom LIVE Services en 
behoort draadloos opladen van de 
smartphone ook tot de mogelijkhe-
den. De Hyundai IONIQ voldoet aan 
de zwaarste eisen (vijf sterren) die 
veiligheidsorganisatie Euro NCAP 
stelt.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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verschillende disciplines. Zonder de 
overige deelnemers te kort te willen 
doen, is het vermeldingswaardig dat 
ook beeldhouwster Marianne Hout-
kamp demonstraties verzorgd. Ma-
rianne geldt al geruime tijd als één 
van Nederlands meest succesvol-
le kunstenaars. Verder vinden er tij-
dens de beurs, i.s.m. Crown Thea-
ter Aalsmeer diverse muzikale op-
tredens plaats. Op zaterdag avond 
tussen 20.00 uur en 22.00 uur is het 
mogelijk om een VIP plaats te re-
serveren. Met muziek, een hapje en 
een drankje kunt u in een bijzonde-
re sfeer werken aan uw relaties en 
nieuwe relaties ontmoeten. 

Beursinformatie
Beurslocatie: Kudelstaartseweg 1 in 
Aalsmeer (tegenover de watertoren)
Openingstijden: Vrijdag 2 september 
van 17.00 uur tot 20.00 uur voor ge-
nodigden van de deelnemers en van 
20.00 uur tot 23.00 uur voor geno-
digde leden van de Rabobank Re-
gio Schiphol. Zaterdag 3 september 

van 11.00 uur tot 23.00 uur. Tussen 
20.00 uur en 22.00 uur VIP avond. 
Vanaf 22.00 uur vuurwerkborrel op 
het dakterras van het beursgebouw.
Einde rond 00.30 uur. Gratis entree. 
Zondag 4 september 2015 van 11.00 
uur tot 18.00 uur. Dagkaart 10,-. 
65+kaarthouders en CJP 5,-. Kin-
deren tot 14 jaar gratis (mits onder 
begeleiding). Kaarten zijn met 25 % 
korting te bestellen via www.kunst-
beursaandewesteinderplassen.nl .
De parkeerplaats op de beursloca-
tie is uitsluitend bestemd voor min-
der validen en bezoekers die op de 
fiets komen. Er zijn in de omgeving 
diverse openbare parkeerterreinen, 
onder meer bij zwembad ‘De Wa-
terlelie’, Dreef 7 in Aalsmeer. Van-
uit hier gratis pendelbusjes naar de 
beurs.

Musica! Is zingen je hobby?
Regio - Op 7 september beginnen 
de repetities weer bij de zanggroep. 
Op het programma staan veel be-
kende melodieën: vooral Operette- 
en Nederlandse meezingnummers 
Tijdens de repetities wordt het oude 
repertoire doorgenomen en er staan 
ook nieuwe stukken in de planning. 
Omdat er veel concerten geboekt 
zijn wil de groep graag wat uitbrei-
den. Denkt je, dit lijkt mij leuk, grijp 
dan nu je kans en kom vrijblijvend 
eens een repetitie bijwonen, het ver-
plicht je tot niets. Deze uitnodiging 

geldt niet alleen voor 7 september 
maar ook de weken daarna. Op het 
programma staan veel bekende me-
lodieën: vooral Operette- en Neder-
landse meezingnummers.
De repetities zijn op de woensdag-
avond van 19.45 tot 22.00 uur in het 
restaurant van het Hoge Heem in 
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uit-
hoorn. Zie ook de advertentie elders 
in dit blad. Vragen? bel of mail ge-
rust de voorzitter: 0297-563177. 06-
29283733, zanggroepmusica@kpn-
mail.nl.

Prijswinnaar Ray Ban actie 
bij Sijbrant en Van Olst
Uithoorn - De Ray-Ban-actie 
was een groot succes. Uit de ve-
le klanten is Alexander Reuven-
kamp de winnaar geworden van 

de mooie Ray-Ban Bastard Barbe-
cue. Alexander. Van harte gefelici-
teerd en veel plezier met je gewon-
nen prijs.

Turkse Tortels
In deze tijd van het jaar hebben 
we geen wekker nodig om te ont-
waken. We worden gewekt met 
vogelgezang. Leuk, denk je nog 
in het begin, echt natuur. Maar 
na een aantal weken heb je de 
neiging om de ramen te sluiten 
of een schoen richting vogel te 
gooien. Helaas zitten de tortel-
duiven, want daar gaat het over, 
boven ons hoofd op de dakkapel. 
Buiten ons zicht en ons bereik, 
maar dichtbij onze oren. Het een-
tonige slome gezang gaat de he-
le dag door en wordt beantwoord 
door een soortgenoot; dus dub-
bel plezier. Roe Kóé Koe. Vrij ver-
taald: “Ik groet u”. Dat is dan weer 
wél mooi. 
Overdag kunnen we genieten 
van de balkonscene. Een torte-
lend paar op de rand. Poetsen, 
zoenen en kopjes geven, ge-
volgd door baltsvluchtjes. De dof-
fer vliegt daarbij met klapperende 
vleugels omhoog en met gesprei-
de vleugels en staartveren zwiert 
hij weer omlaag naar zijn geliefde 
duivinnetje. De liefde tussen de 
tortelduifjes is levenslang. 
Meerdere malen per jaar legt zij 
twee eieren. Tortelduiven zijn slor-
dige ouders, want de nestjes zijn 
niet veel meer dan wat in elkaar 
geflanste twijgjes. Bij een beetje 
wind waaien de eieren of de jon-
gen eruit. Onvermoeibaar begin-
nen ze dan weer aan een nieuw 
nest. Zijn de jongen geboren dan 

worden ze gevoed met kropmelk. 
Beide ouders produceren deze 
eiwit- en vetrijke vloeistof in hun 
krop. Na een paar dagen schake-
len ze over op vaster voedsel dat 
eerst nog in de krop van een van 
beide ouders geweekt wordt. La-
ter gaan ze over op graan, fruit, 
rupsen en torretjes. Behalve een 
val uit het nest wordt het nage-
slacht ook bedreigd door pre-
datoren zoals gaaien en eksters. 
Beide ouders doen hun uiterste 
best om deze roofvogels te ver-
jagen.
Onlangs had een paartje een nest 
gebouwd in de hulst boven onze 
brievenbus. Vermoedelijk wilden 
ze dat hun jongen tot postdui-
ven zouden opgroeien. Misschien 
was dat te hoog gegrepen, want 
het nest was ineens verdwenen. 
Deze kleine duifjes zijn eigenlijk 
heel mooi. Slank en gekleed in 
een gedistingeerd beige pak met 
een eenvoudig zwart-wit kettink-
je om de nek. Een kleine zwarte 
snavel en heldere ogen. Ze wo-
nen nog niet zó lang in Neder-
land. Omstreeks 1935 zijn ze van-
uit Turkije over Europa uitge-
zwermd. Hier vonden ze, in de 
omgeving van mensen, voortref-
felijk voedsel. Reden om te blij-
ven. Wij zijn daar ook wel een 
beetje blij mee. We kunnen ze 
toch niet meer missen? 

Gerda Veth, IVN- natuurgids
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Vinkeveen - Jaren geleden is ont-
dekt dat de natuurgoden ons “Ron-
deveners” niet welgezind blijven 
als niet op gepaste wijze Neptunus 
wordt geëerd wordt . Terecht, want 
het varen op de Vinkeveense Plas-
sen geeft de watersporters en re-
creanten enorm veel plezier. Een 
feest uit dankbaarheid is het minste 
wat we terug kunnen doen. Nep-
tunus is de indrukwekkend barse, 
trotse koning van de zee. Hij is in 
staat geweldige golven tot bedaren 
te brengen. Belangrijk dus om hem 
te vriend te houden! Daarom wordt 
zoals ieder jaar de eerste zaterdag 
van september gewijd aan Neptu-
nus. Neptunus zelf is bereid gevon-
den om naar Vinkeveen te komen 
en mee te varen om de bedankjes in 
ontvangst te nemen.

Zeemeerminnen
De indrukwekkende gestalte van 
Neptunus en zijn meegereisde zee-
meerminnen zal te zien zijn op een 
grote verlichte boot. Het schip van 

Neptunus zal zoals altijd de lei-
ding nemen. Er zal vanaf 21.00 uur 
een route worden gevaren over de 
Vinkeveense Plassen. De boten die 
meevaren volgen “Neptunus”. Alle 
deelnemende boten kunnen bij het 
ontmoeten van de Neptunusboot 
een groet uitbrengen aan Neptu-
nus. De deelnemende boten moe-
ten hun boot op een bijzondere ma-
nier verlichten, aankleden of geheel 
transformeren. De uitdaging is dat 
iedere deelnemer iets heel bijzon-
ders van zijn bootje of schip maakt. 
Hoe mooier, gekker, opvallender 
hoe beter!!! Kies een item en maak 
er wat moois van. Ook als je maar 
een klein bootje hebt kun je mee-
doen en er iets bijzonders van ma-
ken. Goede verlichting is wel heel 
belangrijk. Je trekt de aandacht en 
het is bovendien veiliger. 

Boten
Een fl ink aantal bootbezitters is al 
druk bezig met de voorbereiding 
van het meedoen aan de Nacht van 

Zaterdag in Vinkeveen: 

de Nacht van Neptunus
Neptunus. Een onderwerp kiezen 
en vervolgens de boel optuigen. In 
de wijde omgeving is dan ook bij-
na geen stroom- aggregaat meer te 
huur, aangezien de meeste mensen 
hun boot met dusdanig veel lampjes 
verlichten dat een 220 volt stroom 
aggregaat nodig is. Veel mensen 
bedenken ieder jaar een nieuw the-
ma. Vaak worden boten voorzien 
van complete bouwwerken en voor-
al heel veel lampjes.  Ook dit jaar is 
het weer een “wedstrijd” en wor-
den er een aantal prijzen uitgereikt 
aan de winnende deelnemers. Voor-
waarde is wel dat de deelnemers 
zich inschrijven bij nachtvannep-
tunus@gmail.com, of bij Jachtha-
ven Winkeloord, Camping de Tach-
tig morgen of bij Jachthaven Olden-
burger. Deelname is gratis! Inschrij-
ven is mogelijk tot Zaterdag 3 sep-
tember om 16.00 uur. Nog een voor-
waarde voor het meevaren is dat 
de gewone navigatieverlichting ge-
voerd moet worden. Het BPR is van 
kracht, en de aanwijzingen van de 
organisatie en politie, handhaving 
moeten worden opgevolgd. De poli-
tie zal ook dit jaar alcohol controles 
houden op het water. 

Start
Start om ongeveer 21.00 uur , van-
af de starttoren op zandeiland 8, 
Neptunus voorop, varen richting ei-
land 9 om daarna voor eiland 10 , 
11, 12 langs te varen. Daarna wordt 
voor eiland 1 en 2 langs gevaren 
dan langs eiland 3 richting eiland 4. 
Let op bij het duikgebied!. Daarna 
wordt er tussen eiland 5 en 6 door-
gevaren richting de boei bij jachtha-
ven Oldenburger. Daarna weer rich-
ting WVA om vandaar langs eiland 3 
richting de starttoren te varen. Hier-
na zal worden aangemeerd bij de 
starttoren op eiland 8 voor de prijs-

uitreiking. Na uitreiking van de prij-
zen is de Nacht van Neptunus afge-
lopen. Deelnemers worden dan ge-
acht terug te varen naar hun thuis-
haven. Geluidsoverlast zal niet wor-
den toegestaan. Om 01.30 zal al-
le muziek uit gedaan zijn zodat om 
02.00 uur de rust kan weerkeren op 
de Vinkeveense plassen. De ver-
lichtte boten zijn het beste zicht-
baar vanaf de eilanden 4, 5, 1 en 2.

Prijzen
Er zullen ook dit jaar weer prijzen 
worden uitgereikt in de vorm van 
bekers en geldprijzen (€ 100,- en € 
50,-). Het gaat hierbij om de volgen-
de categorieën:
- Het mooist verlichte schip.
- Het origineelst opgetuigde 

schip.
- Het schip met het meest actuele 

onderwerp.
- Een aanmoedigingsprijs.
De aanmoedigingsprijs is bedoeld 
om een fi nancieel steuntje te geven 
voor volgend jaar om weer een leuk 
versierd schip te maken maar voor-
al om goede en aandacht trekkende 
verlichting te kunnen aanschaffen.
De organisatie heeft dit jaar naast 
de Ondernemers Vinkeveen een 
partner gevonden in het Water-
schap Amstel Gooi en Vecht en or-
ganisatie de een aantal belangrij-
ke verantwoordelijk heden heeft, oa 
schoon water , voldoende water en 
veiligheid op het water. www.agv.nl.

Regels
De volgende regels zijn belang-
rijk voor iedereen die deelneemt of 
meevaart. 
1  Deelname mag alleen met in-

achtneming van het Binnenvaart 
politie reglement. 

2  De boot is uiteraard voorzien van 
de werkende navigatie verlich-
ting. 

3  Maximum snelheid 9 Km per 
uur. 

4  Aanwijzingen van Organisa-
tie, Politie, Recreatieschap en 
Brandweer dienen terstond op-
gevolgd te worden. 

5  Deelname is geheel voor eigen 
risico! De organisatie is niet aan-
sprakelijk voor schade en of on-
gevallen. 

6  Drank gebruik is door kapiteins 
en schippers niet toegestaan. 

7  Het maken van onnodig geluids-
overlast tijdens en/of na het eve-
nement is niet toegestaan. 

8  Het hebben van open vuur op 
boten en of eilanden is verbo-
den. 

9  Het afsteken van Vuurwerk is 
niet toegestaan 

10  Blijf uit de buurt van de duikzone 
bij eil. 4

11  Na de prijs uitreiking is de Nacht 
van Neptunus afgelopen. 

12  De bruggen in de Baambrugse 
zuwe, Achterbos/herenweg en 
Demmerik/Herenweg Draaien 
tot 1 uur 

De organisatie wenst iedereen 
een behouden “Neptunus Vaart” 
toe, voor verdere Informatie kunt 
u contact opnemen met H. Griffi -
oen 0294*284819 of nachtvannep-
tunus@gmail.com

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Jij grote onbekende, die zomaar 
mijn huis binnen liep.(Wat een 
mazzel had je) Doel bewust naar 
die ene hoek. Een kast vol herin-
neringen. Wat  nam je nu mee? 
Een zilveren sigaretten doos-
je. Mijn ouders hadden die ge-
kregen bij hun 25 jarig huwe-
lijk. Het staat er ook in gegra-
veerd 25. Ze zijn er al lang niet 
meer. Het doosje was een kleine 
getuige van hun mooie huwelijk. 
In dat doosje een klein gouden 
horloge en een oud zilverkleuri-
ge, beiden van mijn moeder ge-
weest, maar ook  een zilveren be-
delarmbandje. Die kreeg ik, heel 
lang geleden. Ik bewaarde het 
voor als ik een dochter zou krij-
gen. Ik kreeg haar, maar ze leef-
de te kort om het bandje te kun-
nen dragen. Dan is het voor als 
ik een kleindochter krijg. En weer 
bleef het bandje jaren in het si-
garettendoosje liggen. Dit jaar 
wordt mijn kleindochter 1 jaar. 
Het armbandje zou ik haar geven 
op haar verjaardag. Jij hebt hem 
of is het allang voor weinig geld 
doorverkocht? De diamantloep. 
Een herinnering aan een dierba-

re oom. Evenals het kleine bron-
zen beeldje en de grote wijnkelk. 
Waarde??? In geld niet veel. Oh 
en je nam ook twee schilderijen 
mee. Ze zijn al heel oud. Hebbes... 
dacht je misschien een waarde-
volle vangst.  Nee dus, weer iets 
wat de meeste waarde heeft in 
mijn hart. De een geschilderd 
door mijn vader, toen hij nog jong 
was. De ander was van mijn oom. 
Een straatje ergens in Nederland 
met een oude bruine  kinderwa-
gen. Ook geen bekende schilder. 
De meeste waarde fi nancieel ge-
zien heb je binnen  door mijn por-
temonnaie te pikken. Ik had net 
gepint. Mazzelkont die je bent. 
Jij wordt gelukkig van het onge-
lukkig maken van mensen. Ik heb 
al zoveel verloren in mijn leven, 
dat je me niet echt meer raakt. 
Je bent eigenlijk een zielig stukje 
verdriet. Weet je waar moed voor 
nodig is? Om de spullen als je die 
nog hebt, weer op mijn stoep te 
leggen. Mijn gouden ring en mijn 
horloge mag je houden. Je weet 
waar ik woon, dus dat moet niet 
moeilijk zijn.
Een huis in Mijdrecht.

Een brief aan een dief

Uithoorn - Begin dit jaar werd in de 
beschoeiing van de sloot langs het 
perceel Zijdelveld 56 asbest aange-
troffen tijdens (illegale) sloopwerk-
zaamheden daarvan. De eigenares-
se van het perceel had dit handma-
tig laten uitvoeren zonder daarvan 
melding te doen aan de gemeente 

en zonder het overleggen van een 
noodzakelijk asbestinventarisatie-
rapport. Bij de sloop is vermoede-
lijk asbest vrij gekomen in het water 
van de sloot en op het terrein. Mo-
gelijk ook op het perceel 54 ernaast 
van eigenaar Ton van den Haak 
waar Hotel Hengelsport is geves-

tigd. De sloot behoort volgens de 
heer Van den Haak bij zijn perceel. 
Omdat hij wist dat in de golfpla-
ten beschoeiing asbest is verwerkt, 
maakte hij melding van de sloop-
activiteiten bij de gemeente die er 
een toezichthouder op af stuurde. 
Die constateerde dat er inderdaad 

Asbestverwijdering niet 
conform de regelgeving
Gemeente gaat gemakzuchtig met de feiten om

gesloopt was en er mogelijk spra-
ke was van asbestvervuiling. Delen 
van het sloopmateriaal zijn in plas-
tic verpakt en aan fi rma Schijf over-
gedragen. Die heeft het door een 
speciaal laboratorium laten onder-
zoeken. De sloopwerkzaamheden 
op het perceel 56 zijn vervolgens op 
last van de gemeente stilgelegd. Uit 
onderzoek van materiaaldelen door 
het gecertifi ceerde asbestonder-
zoeksbureau Search Laboratorium 
B.V. bleek dat er inderdaad spra-
ke was van asbesthoudend materi-
aal waarvan het verboden is dit zelf 
en zonder melding aan de gemeen-
te te verwijderen. Verwijderen dient 
te gebeuren door een gecertifi ceerd 
bedrijf met personeel in bescher-
mende kleding en maskers. Voorts 
moest het terrein van de vermoede-
lijke vervuiling afgezet worden met 
lint waarop staat: verboden toegang 
– asbest. Er mocht nergens meer 
worden aangekomen noch verwij-
derd totdat er door de eigenares-
se van het perceel bij de gemeente 
een offi ciële sloopmelding zou wor-
den ingediend waarbij een actueel 
asbestinventarisatie moest worden 
gevoegd dat blijk geeft van een vol-
ledig uitgevoerde asbestinventari-
satie door een daartoe bevoegde in-
stantie. Asbestvondsten en de ver-
wijdering daarvan heeft dus nogal 
wat regelgeving om het lijf!

Milieudelict
In verband met de asbestvondst 
diende de heer Van den Haak kort 
daarna een handhavingsverzoek in 
jegens zijn buurvrouw. Dit met het 
oogmerk dat er door onbevoegden 
op een niet gecertifi ceerde manier 
de beschoeiing verder zou worden 
gesloopt. Want zijn terrein grenst via 
de sloot aan het vervuilde perceel. 
De gemeente honoreerde dit te-
recht en om de stillegging kracht bij 
te zetten werd er zelfs een ‘last on-
der dwangsom’ van 7.500 euro aan 
vastgekoppeld. Op 17 maart van dit 
jaar kreeg de heer Van den Haak 

van de gemeente een bevestiging 
dat het sloopwerk was stilgelegd en 
er een dwangsom was opgelegd. In-
middels had de eigenaresse van het 
bewuste perceel laten weten geen 
enkele activiteit waar het slopen of 
asbestverwijdering betreft te zullen 
uitvoeren.
Groot was de verbazing van Van den 
Haak toen hij als een vervolg op zijn 
brief van 17 maart op 7 juli van de 
gemeente een brief kreeg, onder-
tekend door de gemeentesecreta-
ris en burgemeester Oudshoorn, 
dat men de last onder dwangsom 
ging intrekken!... De eigenaresse 
van het met asbest vervuilde per-
ceel had aangegeven dat er ver-
der niet gesloopt zou worden en dat 
de beschoeiing gewoon in het wa-
ter bleef staan. Eventueel kon er een 
nieuwe beschoeiing tegenaan wor-
den gezet… Op 23 juni besloot de 
gemeente om die reden de dwang-
maatregel op te heffen en het hand-
havingsbesluit in te trekken. De ge-
meente geeft in haar brief toe dat er 
inderdaad sprake is van asbestver-
vuiling op het terrein en in het wa-
ter. Volgens de eigenaresse is het 
asbest door ‘handpicking’ verwij-
derd (wat niet op die manier is toe-
gestaan) en volgens de door haar 
ingehuurde asbestsaneerder lig-
gen er nu geen asbestdeeltjes meer 
in de tuin… De gemeente gelooft 
haar, maar overtreedt volgens Van 
den Haak nu wel de eigen (stren-
ge) regels en maakt de burgemees-
ter zich zelfs schuldig aan een mi-
lieudelict omdat zij door het onder-
tekenen van de brief de wettelij-
ke regels in dit proces feitelijk aan 
haar laars lapt. Er is overigens nog 
wel aan de eigenaresse gevraagd 
een baggerspecie onderzoek te la-
ten uitvoeren en verder is er niets 
aan de hand(?)… 

Bezwaar
Van den Haak besloot om op 7 juli 
jl. bezwaar aan te tekenen tegen het 
besluit van de gemeente de hand-
having en de last onder dwangsom 
op te heffen. In zijn brief zegt hij 
het te willen laten voortbestaan tot-
dat aan alle regels is voldaan en hij 
een vrijgave van een bevoegde in-
stantie heeft ontvangen dat het ter-
rein van zijn buurvrouw én dat van 
hem inderdaad vrij van asbest is. 
“Hoe kun je je eigen regels als ge-
meente zo ondergraven,” roept Ton 
van den Haak uit die aan deze zaak 
bekendheid wil geven als waar-
schuwing voor particulieren en be-
drijven die ook met asbestsanering 
en sloop te maken krijgen en daar-
voor wettelijke regels moeten han-
teren. Wat heb je aan een gemeen-
te die op basis van beloftes van een 
potentiële overtreder eigenmach-
tig de strafmaatregel maar intrekt? 
Hij geeft toe dat hij zelf ook dikwijls 
de degens met de gemeente heeft 
gekruist waar het regelgeving en 
handhaving betreft. Niet altijd was 
hij de winnaar maar nu zegt hij een 
punt te hebben waarop de gemeen-
te in de fout gaat. Want wat doet de 
gemeente nu zelf? Die zegt dat het 

wel goed is als er niet verder ge-
sloopt wordt. En de burgemeester 
ondertekent die brief! “Wacht even, 
er is illegaal gesloopt waarbij as-
best is vrijgekomen. Wie zegt mij 
dat er niet nog meer ligt van dat ge-
vaarlijke spul. Het is niet door een 
bevoegde instantie bewezen dat 
het er niet meer ligt. Asbest wordt 
in alle gevallen overal als uiterst ge-
vaarlijk gezien. Het is kankerver-
wekkend. Er is dus naast mijn per-
ceel bij mijn buur een gevaarlijke 
situatie ontstaan door onbekwaam 
asbest verwijderen. Het gaat mij 
daarbij niet om een schuldig per-
soon aan te wijzen maar om de 
zaak zelf. Voorbeeld: als ik voor de 
oude loods met een asbesthoudend 
golfplaten dak op mijn terrein een 
sloopvergunning aanvraag krijg ik 
die op voorwaarde dat een SC 530 
gecertifi ceerd bedrijf eerst het dak 
eraf haalt. Ik weet dat er dan rond 
de opbouw een metersbrede vrije 
ruimte moet zijn dat met lint wordt 
afgezet. Kijk hier staat op het for-
mulier van SMART 2014 Risicoclas-
sifi catie van de stichting Certifi ca-
tie Asbest dat het uitvoerend per-
soneel gekleed moet zijn in specia-
le pakken en volgelaatmaskers met 
aangeblazen lucht dragen. Er moet 
zelfs een speciaal werkplan opge-
steld worden. En als het werk ge-
daan is moet er een eindcontrole 
door een geaccrediteerde inspec-
tie-instelling worden uitgevoerd 
die het werkgebied dan conform 
NEN2990 vrijgeeft,” leest Van den 
Haak voor van het formulier. “Vooral 
dat laatste is belangrijk. Maar bij dit 
lopende asbestproject is er met de 
hand wat opgeruimd, is er niet aan 
de geldende voorwaarden en regels 
voldaan en heb ik tot nu toe nog al-
tijd geen bericht van vrijgave van de 
gemeente ontvangen. Die moet ik 
wel krijgen want de exploitant van 
Hotel Hengelsport heeft plannen 
voor een verbouwing en uitbreiding 
op mijn terrein waarvoor inmiddels 
vergunning is verleend. Alvorens 
daarmee van start te gaan moet er 
wel zekerheid zijn dat het asbestvrij 
is.” Aldus Van den Haak.

‘Op geen enkele wijze wordt on-
derbouwd aangegeven dat de juis-
te procedures zijn uitgevoerd en 
het asbest op de juiste wijze is ver-
wijderd, waardoor het aanneme-
lijk is dat er een gevaarlijke situ-
atie is ontstaan voor mens en mi-
lieu,’ zo laat Van den Haak in zijn 
brief aan de gemeente weten. Hij 
vraagt dringend en met klem er op 
toe te zien dat de gevaarlijke situa-
tie zo snel mogelijk wordt opgehe-
ven door het nemen van maatrege-
len en toe te zien op het volgen van 
de juiste procedures.
Een afschrift van zijn brief heeft hij 
ter kennisneming gestuurd aan de 
Provincie Noord-Holland, Omge-
vingsdienst Noordzeekanaal ge-
bied. Desgevraagd geeft Van den 
Haak aan tot op heden nof altijd 
geen reactie van de gemeente op 
zijn brief van 7 juli te hebben ont-
vangen.

De sloot bij Zijdelveld 56 met verweerde en afgebroken asbestgolfplaten als beschoeiing. Rekening moet worden ge-
houden met vervuild water, slib en grond
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Programma Symposium 
‘Investeren in gezinnen’ 
is bekend
De Ronde Venen - Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in De 
Ronde Venen organiseert op 13 sep-
tember het symposium “Investeren 
in Gezinnen”. Wij komen met een 
boeiend programma dat deelnemers 
(ouders, lokale politiek en (zorg)pro-
fessionals) uitdaagt om een bijdra-
ge te leveren aan het ontplooien van 
nieuwe initiatieven voor preventieve 
relatieondersteuning en het verster-
ken van gezinnen. Concrete ideeën 
voor lokale initiatieven zijn van har-
te welkom! De afgelopen jaren is 
er steeds meer aandacht gekomen 
voor relatieproblemen en de daar-
mee vaak samenhangende (v)echt-
scheidingen. Ouders realiseren zich 
niet altijd dat door hun problemen 
ook het kind in de knel kan komen. 
Niet alleen de verandering in de re-
latie als gevolg van het ouderschap 
maar ook veranderingen van finan-
ciële situaties, ziekte of werkloos-
heid kunnen direct invloed hebben 
op relaties. Om die reden wil het CJG 
via dit symposium onderzoeken wel-
ke mogelijkheden er zijn om tot ef-
fectieve preventieve ondersteuning 
te komen. 

Symposium
Het symposium start met twee kor-
te lezingen door experts. De eerste 
lezing door Inge Anthonijsz heeft 

als titel ”Sterke ouders vechten niet 
– Investeer in gezamenlijk ouder-
schap”. De tweede lezing “Preventie 
van echtscheiding. Preventie schei-
ding een taak van de overheid?” 
wordt verzorgd door Bregje Dijkster-
huis. Na de pauze krijgen de aanwe-
zigen gelegenheid om deel te ne-
men aan één van de zeven work-
shops. In de workshops komen ver-
schillende thema’s aan bod: Onder-
wijs en Zorg: stutten, steunen, sup-
port?, Jonge kind en (relatie)stress: 
regen uit de roze wolk!, Positief op-
voeden: het kan anders!, Eerste kind: 
preventie ‘pur sang’, Geld en rela-
tie: twee halen, drie betalen?, Echt-
scheiding of relatiebegeleiding: re-
latieproblemen en de schaamte, 
Werk en relatie: werk en prive; niet 
te scheiden? De avond wordt afge-
sloten met een korte forumdiscussie 
waarin we proberen antwoord te vin-
den op de vraag hoe we tot effectie-
ve preventieve ondersteuning kun-
nen komen. Het symposium wordt 
gehouden op dinsdag 13 september 
2016 in De Boei in Vinkeveen. Ieder-
een die belangstelling heeft voor dit 
onderwerp vanaf 19:00 uur welkom 
voor ontvangst met een kopje kof-
fie, de avond begint om 19:30 uur. 
Toegang is gratis en aamelden kan 
via derondevenen.ouderslokaal.nl of 
cjgderondevenen.nl

Warme start en ‘Cool’ 
spetteren op de Eendracht!
Mijdrecht - Het zal je maar gebeu-
ren: is je vakantie afgelopen, be-
gint de zomer weer! Het overkwam 
de bassischool leerlingen in de Ron-
de Venen en natuurlijk ook hun leer-
krachten. Gelukkig was het lokaal 
nieuw en de lesstof nieuw, zodat 
er voldoende afleiding was om niet 
steeds aan de warmte te denken. Op 
donderdag bereikte de warmte een 
ongekend hoogtepunt en besloot het 
team van de Eendracht dat het hoog 

tijd werd voor een spetterfeestje. De 
‘Coole’ foto’s vertellen de rest!

Laatste prijswinnaars 
Tour de France prijsvraag bekend

Regio – Afgelopen zaterdag kon-
den de twee laatste prijzen van de 
Tour de France prijsvraag van de 
Nieuwe Meerbode worden uitge-
reikt. Vakantie van een prijswinnaar 
en vakantie van een prijs aanbieder 

zorgden ervoor dat het wat werd uit-
gesteld, maar ‘ wat in het vat zit ver-
zuurd niet’, en zaterdag was het zo-
ver. Emma Smit (10 jaar) uit de Kwa-
kel was de gelukkige winnares ge-
worden van een delicatesse pakket 

Open Huis bij het 
Johannes Hospitium

Uithoorn – Nog voor het nieu-
we culturele seizoen van de SCAU 
van start ging, was het al enerve-
rend. Wat nog nooit gebeurd is, ge-
beurde nu: twee artiesten moes-
ten wegens ziekte hun optreden af-
zeggen: Juliana Myslov (harpreci-
tal op 25 september) en Fred Vaas-
sen (voorstelling ‘Vechtclown’ op 19 
februari). Het Bestuur van de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn) prijst zich gelukkig dat er op 
zo’n korte termijn toch uitstekende 
vervangers zijn gevonden. Het ope-
ningsconcert op 25 september a.s. 
wordt nu verzorgd door het Oneiros 
Ensemble en draait nog steeds om 
de harp, maar nu met zes andere in-
strumenten erbij: klarinet, fluit, twee 
violen, altviool en cello. Dit ensem-
ble werd in 2011 opgericht door vio-
list Johan Olof en harpiste Liesbeth 
Vreeburg. Het gezelschap bestaat 
uit een groep jonge ambitieuze mu-
sici en speelt in wisselende bezettin-
gen. Zij leggen zich toe op het ma-
ken en uitvoeren van bijzondere ka-
mermuziekprogramma’s waar een 
verhaal aan ten grondslag ligt. Tij-
dens het openingsconcert spelen zij 
werken van Liszt, Debussy, Milhaud, 
Jongen en Ravel. ‘Oneiros’ is Grieks 
voor ‘droom’: het wordt ongetwijfeld 
een droom van een concert. Op 19 
februari speelt de Utrechtse actrice 
en zangeres Audrey Bolder de so-
lotheatervoorstelling ‘Bep, dochter 
van Rietveld’, waarin zij de gehei-
men van de familie Rietveld ontra-
felt. Daarbij dient Bep Eskes-Riet-
veld – schilderes en oudste doch-
ter van architect en meubelontwer-
per Gerrit Rietveld – als inspiratie-
bron. Dit jaar hebben we in Uithoorn 
uitbundig het 50-jarig bestaan van 
De Hoeksteen gevierd, het enige 
kerkgebouw dat Rietveld ontwor-
pen heeft. Nu zien we door Beps 
ogen haar vader omarmd worden 
door kunstgroep De Stijl. De bon-
te stoet aan personages die voorbij 
trekt, blijkt ook voor het leven van 
Bep zeer bepalend. Speciaal voor de 
SCAU verzorgt Audrey Bolder deze 
extra voorstelling, die vier sterren in 
De Volkskrant kreeg (van de vijf).

Aan de andere zes evenementen is 
niets veranderd: op 16 oktober fla-
mencogitarist Eric Vaarzon Morel 
met ‘De waterdrager’, op 20 novem-
ber fluitiste Eleonore Pameijer en pi-
anist Andrei Banciu met werken van 
o.a. Donizetti, Schumann, Fauré en 
Poulenc, op 18 december het kerst-
concert met Jazztrio JUUZZ, op 15 
januari het nieuwjaarsconcert met 
violiste Tosca Opdam en pianiste 
Helena Basilova met stukken van 
o.a. Bach, Korngold en Brahms, op 
19 maart het familieconcert ‘In vol-
le vlucht’door Trio Escapada, en ten-
slotte op 23 april de theatervoorstel-
ling ‘Hier dooft niets’ door De An-
dersons. Als u al een abonnement 
hebt besteld en u wilt dit wijzigen 
vanwege de twee nieuwe voorstel-
lingen, dan kunt u per email of te-
lefonisch contact opnemen met de 
secretaris van de SCAU, Anton Fur-
nee: secretariaat.scau@gmail.com 
of 06-41488898. Mocht u nog geen 
abonnement hebben, dan is het 
aan te raden om er nu een te be-
stellen (voor vier, zes of acht voor-
stellingen), want het aantal zitplaat-
sen in de Thamerkerk is beperkt. Op 
de website van de SCAU vindt u alle 
actuele informatie: www.scau.nl Van 
harte welkom op acht zondagmid-
dagen om 14.30 uur in de Thamer-
kerk voor een enerverend cultureel 
seizoen! 

Enerverend scau-seizoen 
opent op 25 september

Wilnis - Op zaterdag 3 september 
a.s. van 11.00–13.00 uur staat de 
deur van het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen weer open voor 
belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, 
gelegen naast het hospice, Vos-
sestaart 2 in Wilnis, zullen mede-
werkers en vrijwilligers u, onder het 
genot van een kopje koffie, graag 
informatie geven over de organisa-
tie, de opnamecriteria, de zorg aan 
bewoners en het vrijwilligerswerk. In 

ons huis zijn er altijd vrijwilligers no-
dig! Er is foldermateriaal aanwezig 
en indien gewenst is een rondleiding 
in het hospice mogelijk. Wij nodigen 
iedereen graag uit eens een kijkje 
te komen nemen in ons hospice, in 
het hart van de Ronde Venen, waar-
in ons motto ‘Leven met aandacht’ 
voorop staat. Kijk ook op onze web-
site www.johanneshospitium.nl of 
vraag nadere inlichtingen via info@ 
johanneshospitium.nl

Streekmarkt wordt traditie
Uithoorn - Op de achtste Streek-
markt vindt u veel producten uit 
uw eigen regio bij elkaar en de-
ze is daardoor uniek in Uithoorn. Er 
zijn ‘producten van het land’, zoals 
groente, fruit, zuivel, honing, vlees, 
bier en wijn. Maar ook bonbons, ho-
ning, olijven en olijfolie, ijs, vis. Er is 
een keur aan vruchtensappen, gan-
zenborst, bijzonder brood. Veel kunt 
u proeven, de kraamhouders ver-
tellen graag over hun producten, 
ze zijn er trots op. Naast het voed-
sel zijn er ook cadeau-artikelen, sie-

raden, gezondheidsproducten, bio-
logische planten en wol. Er zijn de-
monstraties en de Cinesjasten to-
nen hun mooiste foto’s.
Kinderen kunnen zich laten schmin-
ken of uitleven op een springkus-
sen. Terwijl de ouders elkaar ont-
moeten op het nabijgelegen zit-
je onder het genot van een drank-
je. De hapjes vindt u in de kramen 
rondom.
U bent van harte welkom op zater-
dag 10 september van 11-16 uur op 
het Amstelplein in Uithoorn.

Vogelexcursie Polder 
IJdoorn en Kinseldam
Regio - Op zaterdag 3 septem-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een vogelexcursie 
naar polder IJdoorn en Kinseldam. 
We bezoeken als eerste de buiten-
dijkse polder IJdoorn bij Durger-
dam. Deze polder wordt beheerd 
door natuurmonumenten en ligt aan 
het IJmeer. In de middeleeuwen be-
vond zich hier het dorpje IJdoornic-
kerdam, maar tijdens de Sint Elisa-
bethsvloed in 1412 is dit dorpje ver-
loren gegaan. Inmiddels is de wa-
terstand in deze polder verhoogd en 
is er een plas-dras gebied ontstaan, 
dat gretig door allerlei lokale moe-
ras- en weidevogels wordt gebruikt. 
De vogeltrek is weer op gang geko-
men en dit gebied wordt door trek-
vogels graag gebruikt als pitstop 
op weg naar het zuiden. Vanaf het 
vogelkijkscherm, hebben we mooi 
zicht op diverse vogelsoorten zoals; 
kemphaan, kleine plevier, bontbek-
plevier, witgatje, oeverloper, bon-
te strandloper, kleine strandloper 
en soms ook krombekstrandloper 
en andere bijzondere steltkopers 
Misschien zijn er ook nog lepelaars 
aanwezig en er is een goede kans 
op bruine kiekendief, havik en vos..

Excursie
We vervolgen onze excursie over de 

Uitdammerdijk naar de iets noorde-
lijker gelegen Kinseldam. Dit is in 
feite een langgerekt eiland voor de 
Waterlandse kust, dat sinds de aan-
leg in 2002 een enorme aantrek-
kingskracht heeft op tal van vogels. 
Het is een beschermd natuurgebied 
en niet toegankelijk voor publiek. 
Maar vanaf de dijk heb je er goed 
zicht op. We laten ons verrassen 
door de soorten die we daar aan-
treffen. Kortom voor ieder wat wils, 
deze excursie! Trek passende kle-
ding aan, neem lunch voor onder-
weg en een verrekijker mee.

Verzamelen
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Terug: rond 15:00 uur. Kos-
ten: gratis. (vergoeding autokosten 
in overleg met de bestuurder). Aan-
melden: niet nodig. Afgelastingen 
staan ca. 1 uur voor aanvang van de 
excursie op de website: ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn. Info 
en excursieleider: Roy de Dood (06-
23 55 95 28)

‘t Voorleesproject start 
weer vanaf 7 september!
Uithoorn - Het schooljaar start 
goed in het Buurtnest in Uithoorn! 
Vanaf woensdag 7 september zijn 
kinderen van 3 tot en met 5 jaar 
weer wekelijks welkom voor het 
voorlezen en knutselen. Alle kin-
deren die in deze leeftijdscategorie 
vallen, zijn welkom van 14.30-15.30 
uur. Na het lezen mogen de kinde-
ren meedoen met knutselen. Beide 
activiteiten zijn gratis en worden ge-
organiseerd door What’s Up in Uit-
hoorn.

Voorleesproject
Al bijna 11 jaar geleden is ’t Voor-
leesproject van start gegaan omdat 
lezen leuk, gezellig en belangrijk is. 
Door voorlezen wordt de woorden-
schat vergroot en de fantasie ge-
prikkeld. Bovendien maken kinde-
ren op een prettige manier ken-
nis met de wereld van boeken en 
vertelplaten. Het voorlezen in het 
Buurtnest gebeurt interactief door 
voorleesvrijwilligers en meestal aan 
de hand van prentenboeken. Tijdens 
het voorlezen wordt over het verhaal 
gepraat, worden er vragen gesteld 

en wordt het verhaal naverteld. Eén 
van de vrijwilligers vertelt graag ver-
halen met een Japanse vertelkast-
je; “de Kamishibai ”. Dit maakt de 
middagen afwisselend en zorgt er-
voor dat verhalen weer op een an-
dere manier bij de kinderen binnen 
komen. Elke woensdag, buiten de 
schoolvakanties om, lezen de vrij-
willigers voor in een gezellige lees-
kring in ‘t Buurtnest. 

Knutselen
Na het voorlezen mogen de kinde-
ren meedoen met knutselen. Onder 
leiding van enthousiaste vrijwillig-
sters, maken de kinderen wekelijks 
de prachtigste dingen als herfstbo-
men, sterren, vogels, rupsen en pa-
pieren verjaardagstaarten.

Kom je ook?
Ben je nieuwsgierig geworden naar 
dit project? Kom dan vanaf woens-
dagmiddag 7 september om 14.30 
uur met je kind en laat je kind lekker 
luisteren naar de voorgelezen ver-
halen en meedoen met het knutse-
len! Opgeven is niet nodig.

aangeboden door Kaas en Zo. Ze 
vertelde dat ze zelf de puzzel had 
opgelost en dat haar vader haar had 
geholpen met wie de verschillende 
truien zouden kunnen winnen.
Simon Meijer (57) uit Mijdrecht kan 

binnenkort heerlijk gaan eten met 
zijn dochter bij Brasserie de Waard 
in Wilnis. Hij had al meer gegeten 
bij de Waard en was erg blij met de-
ze prijs: “ Ik neem mijn dochter mee, 
dat wordt genieten’.

Sparta gestolen
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 24 op donderdag 25 augustus 
is vanaf Zevenblad een damesfiets 
gestolen. De Sparta Spirt de Luxe is 
zwart van kleur en het serienummer 
eindigt op 386.

Gestolen auto 
aangetroffen
Uithoorn - Op vrijdag 26 augustus 
om acht uur in de ochtend kreeg de 
politie een melding van een oplet-
tende inwoner. In Bijvoet zou een 
gestolen voertuig staan. De bewo-
ner had dit nagekeken op inter-
net. De Mitsubishi outlander bleek 
te zijn gestolen vanaf Pieterdrie in 
Mijdrecht afgelopen 3 juni na een 
woninginbraak. De auto is zwart 
van kleur en kenteken is HK-513-H. 
Mogelijk zijn er inwoners die de au-
to hebben zien rijden en weten wie 
de bestuurder is. De politie hoort dit 
graag via 0900-8844. Er loopt een 
onderzoek.

Tropical Night 
goed verlopen
Uithoorn - De politie kijkt terug op 
een goed en gezellig verloop van de 
Tropical Night in het oude centrum. 
Het was enorm druk, maar de sfeer 
was relax. Agenten hebben opvallend 
veel jongeren zien lopen met rugzak-
ken met drinken. Hulp is geboden 
aan twee jongeren, die veel te diep 
in het alcoholglaasje hadden geke-
ken. Een comazuiper is per ambulan-
ce vervoerd naar het VU ziekenhuis. 
De ander is opgehaald door ouders.

Blik met geld na 
inbraak weg
Uithoorn - Op woensdag 24 au-
gustus is tussen tien voor half en 
half zes in de middag ingebroken 
in een woning aan de Bruine Lijs-
ter. Via het slaapkamer hebben de 
dieven zich toegang verschaft. De 
luxaflex voor het raam is verbogen 
en kapot gegaan. Het hele huis is 
doorzocht. Ontvreemd is een ovaal 
rood blik met hierin klein geld. Er 
loopt een onderzoek door de politie.
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Ernstig gewond bij 
aanrijding tractor
Wilnis - Vorige week woensdag-
ochtend vond een ernstig ongeval 
plaats op de Wilnisse Zuwe, waar-
bij een vrouw ernstig gewond raak-
te. De vrouw stapte waarschijn-
lijk van haar fiets om een tractor 
te laten passeren, maar werd hier-

bij door de deze tractor geschept. 
Haar verwondingen waren dusda-
nig dat ook de traumahelicopter 
werd ingezet. De vrouw is zwaar 
gewond overbracht naar het zie-
kenhuis. De politie stelt een onder-
zoek in.

Nieuw seizoen in 
buurthuis Ponderosa
Uithoorn - Het seizoen 2016-2017 in 
Buurthuis Ponderosa start op maan-
dagmiddag 5 september: om 13.30 
uur komen de kaarten weer op tafel 
voor de eerste van de wekelijkse kla-
verjasmiddagen op de maandag. De 
eerste weken is het nog “vrij” klaver-
jassen, vanaf oktober gaan de pun-
ten weer meetellen voor de compe-
titie. U kunt echter ook gezellig mee 
klaverjassen zonder aan deze com-
petitie mee te doen! Het inschrijven 
begint om 13.15 uur, de kosten zijn € 
2,00 p.p., inclusief 1x koffie of thee. 
Ook de diverse andere (biljart-)
clubs en verenigingen beginnen 
vanaf 5 september weer met hun 
activiteiten in Ponderosa. Uitzon-
deringen hierop zijn Biljartclub Cy-
clus die op donderdag 22 septem-

ber weer van start gaat en de Yo-
ga-cursussen op maandag en dins-
dag (beginnen vanaf 3 oktober a.s.). 
De eerste van de klaverjasavonden 
op vrijdag staat gepland voor 9 sep-
tember a.s. en daarna om de 14 da-
gen. De aanvang is 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Ook 
voor de vrijdagavond geldt: u hebt 
géén competitieverplichtingen! De 
kosten zijn 2 euro p.p., inclusief 1 
x koffie of thee. Ponderosa is weer 
brandschoon en onze vrijwilligers 
staan klaar om het de bezoekers 
van alle 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.

60-jarig PAUW schoont Industrieweg op
Mijdrecht - Dinsdagmorgen 30 au-
gustus is door PAUW bedrijven ter 
hoogte van de rotonde Veenweg/
Industrieweg het startschot gege-
ven voor een eenmalige actie om 
zwerfvuil te gaan ruimen langs de 
Industrieweg in Mijdrecht. Alge-
meen directeur Els Uijting, direc-
teur Werk Thomas van Waardhui-
zen van PAUW bedrijven, Jan Pos-
dijk en Han Feddema als vertegen-
woordigers van de ondernemersver-
eniging VIB, waren samen met een 
tiental medewerkers van PAUW bij 
de aftrap aanwezig. De actie maakt 
onderdeel uit van activiteiten in het 

kader van 60 jaar PAUW. In een 
tijdsbestek van 60 jaar heeft het be-
drijf zich ontwikkeld van een sociale 
werkplaats tot een sociaal onderne-
mer. Samen met de ondernemers in 
de regio biedt PAUW werk en daar-
mee kansen aan die mensen die het 
niet op eigen kracht redden in onze 
samenleving. Als waardering voor 
de jarenlange samenwerking met 
ondernemers in De Ronde Venen 
en vijf andere gemeenten in Noord-
west Utrecht neemt PAUW een aan-
tal belangrijke toegangswegen in 
de industriegebieden en woonker-
nen onder handen. Het moet wor-

den gezien als een cadeautje. Dins-
dagmorgen was de Industrieweg in 
Mijdrecht vanaf de rotonde bij de 
Veenweg tot aan de Brandweerka-
zerne aan de beurt om die vrij van 
zwerfvuil te maken. “We hebben 
voor deze locatie gekozen omdat 
het een belangrijke toegangsweg 
is die dwars door het bedrijventer-
rein in Mijdrecht gaat. Hier komen 
ook veel schoolkinderen op de fiets 
over het fietspad langs en die gooi-
en nogal eens wat weg langs de 
kant. Wij zien de Industrieweg ook 
als het visitekaartje van onderne-
mend Mijdrecht. Die moet er net 

als alle andere wegen en bermen 
overigens opgeruimd uitzien om je 
op een ‘schone’ manier aan bezoe-
kers te kunnen presenteren. En dat 
willen we als ondernemers graag,” 
licht Jan Posdijk toe.

Professioneel leerbedrijf
“Vanaf de oprichting als SW be-
drijf in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw zijn we Inmiddels uitgegroeid 
tot een professioneel leerwerkbe-
drijf met fantastische medewerkers, 
waar geleerd wordt, waar nieuwe 
initiatieven worden bedacht, waar 
samengewerkt wordt met veel ver-
schillende bedrijven en organisaties 
en waar we ons steeds aanpassen 
aan de omstandigheden die veran-
deren,” laat directeur Els Uijting in 
haar column op de website www.
pauwbedrijven.nl/60 weten. “Werk 
is immers meer dan zomaar werk. 
Werk geeft structuur, geeft socia-
le verbindingen, Werk houdt je van 
de straat, geeft reden om je bed uit 
te komen en werk geeft inkomen. 
Werk zorgt dat je erbij hoort… en 
dat kan weleens een van de grotere 
uitdagingen van de tijd worden die 
voor ons ligt. Want iedereen moet 
kunnen blijven mee doen… met 
werk, inkomen en maatschappe-
lijk participeren. PAUW blijft daar-
aan bijdragen.” Wie belangstelling 
heeft voor de verdere bijzondere ac-
ties van de zestigjarige PAUW kan 
zich oriënteren op de website van 
het bedrijf.

Live muziek voor het 
dorpshuis
De Kwakel – Dorpshuis De Qua-
kel kijkt uit naar dinsdag 6 septem-
ber. De dag van de jaarlijkse kermi-
soptocht wordt dit jaar extra gezellig 
dankzij een optreden van Wim Bar-
tels. Hij zal vanaf 15.00 uur nummers 
ten gehore brengen als “Dansen op 

de vulkaan”, “Even aan mijn moeder 
vragen” en “Malle Babbe” op het 
plein voor het dorpshuis De Quakel. 
Bij slecht weer verhuist de muziek 
gewoon naar binnen. Dorpshuis De 
Quakel vindt u op dequakel.nl of via 
facebook of twitter.

Antoniusschool zet de heer 
Reurings in een gouden lijst

Regio - Op 29 augustus 2016 werd 
de heer Cees Reurings toege-
zongen door alle kinderen van de 
school ter gelegenheid van zijn 80e 
verjaardag. Cees is de buurman van 
de school. Al ruim 20 jaar verzorgt 
hij de schooltuin, regelt het ophalen 
van het oud papier, veegt de school-
pleinen, voert grote en kleine repa-
raties uit. In de vakantie regelt hij de 
post en let hij op de school en de 
omgeving. Dat alles doet hij stille-
tjes, loyaal en vol liefde voor de kin-
deren en het team. Daarom was het 
tijd voor een gouden lijst! De kin-
deren namen een bloem mee met 
een persoonlijk kaartje, dat werd 
een grote bos van 80 verschillen-
de bloemen. Alle kinderen, ouders 
en teamleden hebben een financi-
ele bijdrage geleverd voor het “ech-
te “ cadeau. Een prachtige lijst met 
pass passe-partout voor zijn meest 
dierbare tekening. Cees is echt een 
multi-talent. Hij fotografeert graag 
en goed, zingt niet onverdienste-
lijk in het kerkkoor,heeft groene vin-
gers en tekent heel veelbelovend. 
De leerlingen en leiding hopen dat 
hij nog heel lang hun vitale buur-
man mag blijven. 

Gewonde bij aanvaring 
op Vinkeveense Plassen
De Ronde Venen - Woensdag-
avond rond elf uur, vond er op de 
Vinkeveense Plasssen een aan-
varing plaats tussen twee boten, 
waarbj een licht gewonde is geval-
len en de twee boten zwaar wer-
den beschadigd. Eén van de be-
stuurders, een jongen van 17 jaar, 
is bleek niet in het bezitv te zijn 

van een vaarbewijs. Bij de aanva-
ring kwam één persoon in het wa-
ter terecht. en raakte hierbij licht ge-
wond. Hij is ter plaatse door ambu-
lancepersoneel behandeld aan zijn 
verwondingen. De vaartuigen zijn 
in beslag genomen. De politie on-
derzoekt nog hoe het ongeluk heeft 
kunnen gebeuren.

Auto gestolen
Mijdrecht - In de nacht van zon-
dag op maandag is van de op-
rit van een woning aan de Konin-
gin Julianalaan in Mijdrecht gesto-
len. Het is een donkerblauwe Volks-

wagen Sharan 74XHP8. een over-
buurvrouw heeft die nacht wel wat 
gehoord maar niet gezien helaas. 
Heeft u iets gehoord of gezien? Bel: 
06-25038026.

Zondag 11 september 
Open Dag Qui Vive
De Kwakel - Zondag 11 september 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive weer een open dag. Jongens 
en meisjes van alle leeftijden, maar 
ook vaders en moeders,  kunnen 
op deze ochtend kennismaken met 
de hockeysport. De open dag duurt 
van 09.45 - 11.30 uur. Onder leiding 
van ervaren trainers worden de eer-
ste beginselen van het hockey uit-
gelegd en kun je ook meteen oefe-
nen met bal en stick, die je kunt le-
nen van de club. Qui Vive is een re-

gionale vereniging met leden uit o.a. 
Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en 
De Kwakel.  Het afgelopen seizoen 
kwam de club veel in het nieuws ivm 
het promoveren van Heren 1 naar 
de hoofdklasse.  Een unieke presta-
tie in de geschiedenis van Qui Vive.

Qui Vive is meer!
Binnen de club wordt veel aan-
dacht besteed aan jeugd: Kinderen 
zijn al vanaf 4/5 jaar van harte wel-
kom op Qui Vive bij onze Stokstaart-

jes. 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! Maar ook de ouders/ouderen 
zijn van harte welkom bijvoorbeeld 
bij de recreanten (zondagmorgen 
– maandagavond); lekker trainen 
zonder competitieverplichting.  Wil 
je wel wedstrijden spelen sluit je 
dan aan bij één van onze gezellige 
senioren en/of veteranen teams.

Programma van de open dag 
op zondag 11 september
09.45 uur - ontvangst van de kinde-

ren en de ouders
10.00 uur – start Clinic
10.45 uur - presentatie voor de ou-
ders door de voorzitter
11.00 uur - Einde clinic, broodje 
knakworst en limonade voor de kin-
deren en mogelijkheid tot inschrij-
ving nieuwe leden.
Op de dag zelf zijn er vrijwilligers 
die je alles kunnen vertellen over 
het lidmaatschap, de contributie, de 
trainingen, het tenue en de spelre-
gels. Iedereen die tijdens deze open 
dag lid wordt betaalt geen inschrijf-
kosten. U vindt Qui Vive aan de 
Vuurlijn 30 De Kwakel. Voor de in-
gang is een parkeerterrein, maar je 
kunt natuurlijk ook op de fiets ko-
men! 

Ronde van Uithoorn
Uithoorn - De wielerronde van 
Uithoorn wordt op zondag 4 sep-
tember georganiseerd door UWTC 
in het centrum van Uithoorn. Het 
parcours loopt over het Markt-
plein, Wilhelminakade, Stations-
straat, Admiraal Tromplaan, Pr. 
Irenelaan en dorpsstraat. Start/fi-
nish is op het Marktplein. Het par-
cours wordt van circa 10.00 uur tot 
circa 17.00 uur voor al het verkeer 
afgesloten. Voor zondag4 septem-
ber geldt in deze straten een par-
keerverbod. Het parkeerterrein bij 
de COOP zal bereikbaar blijven. 
Om 10.30 uur bijten de veteranen 
60+ de spits af en zij strijden om de 
Theo Oudshoorn memorial. UWTC 
heeft een heel aantal deelnemers 
in deze leeftijdscategorie en Guus 
Zantingh en John Tromp zijn zeker 
kanshebbers voor de winst. Komt 
u ze ook aanmoedigen? Om 12.00 
uur starten de nieuwelingen, alle-
maal jongens van 15-16 jaar. Hier 
is Stijn Ruijter uit Uithoorn zeker 
een kanshebber voor de overwin-
ning. Onlangs won hij nog de Tour 

de Junior en de pijl van Heerlerhei-
de.  Om 13.30 uur start een groot 
startveld van amateurs/sportklas-
se.  Ook hier zullen de UWTC leden 
Bas de Bruin, Koen de Best, Niels 
Ruijter, Vincent Derogee, Harry van 
Pierre, Niels Ruijter, Bart de Veer en 
Luuk van Vliet zich in de strijd men-
gen om de podiumplaatsen. Maar 
ook streekgenoten Henk de Jong, 
Marcel Jacobs en John Oudshoorn 
zullen zich laten zien. De dag wordt 
om 15.00 uur afgesloten met de ju-
nioren, waar plaatselijke favorieten 
Sven Nijhuis, Menno van Capel en 
Leon Buijs aan de start staan. 

Beneluxcup
Bas de Bruin uit Uithoorn zette za-
terdag 27 augustus een toppresta-
tie neer bij de Beneluxcup (moun-
tainbike) in Zoetermeer. Bas werd 
hier vierde en was hiermee de 
tweede Nederlander. Komende 
zondag zit Bas weer op de racefiets 
en zal hij u aanmoedigingen kun-
nen gebruiken bij de ronde van Uit-
hoorn
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zonnig en ontzettend gezellig

Uithoorn – Eindelijk... na jaren steeds slecht 
weer is de Tropical Night in Uithoorn dit jaar 
een overweldigend succes geworden. Anders 
dan anders was het dat de Tropical Night 
nu ook een Tropical Day was. Vanaf vier 
uur in de middag hadden de winkeliers van 
het Oude Dorp met elkaar er voor gezorgd 
dat de Tropische sfeer aanwezig was. 
Gezellige kraampjes, tropische hapjes, voor 
de kinderen attracties en heerlijke muziek. 
Het weer was ook werkelijk Tropisch en de 
belangstelkling was groots. Vanaf acht uur 
was het de buurt voor de horeca. Zij hadden 
allen live muziek en ondanks dat het er even 
op leek dat het weer, weer roet in het eten 
zou gooien, bleef het in Uithoorn droog, 
warm en heel gezellig.

Tropical Day &
Tropical Night 
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Mooie seizoenstart voor 
meiden van CSW Mo11
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
voor CSW Mo11 (voorheen ME1) de 
openingswedstrijd van het nieuwe 
seizoen op het programma. Een be-
kerwedstrijd tegen het meisjesteam 
van HERTA. Een spannende wed-
strijd omdat het voor de meiden de 
eerste keer was dat ze in de nieu-
we samenstelling het veld betraden. 
Even afwachten dus hoe de meiden 
die vorig seizoen nog in verschillen-
de teams speelden, samen met een 
tweetal nieuwe talenten (Mila van 
Leeuwen en Nina Rijneker), geza-
menlijk deze klus gingen klaren. Van 

deze spanning was tijdens de wed-
strijd weinig te merken. De meiden 
hadden er zin in, deden hun uiterste 
best, gingen voor elke bal en hadden 
vooral heel veel plezier. Na een span-
nende wedstrijd met kansen over en 
weer, eindigde de wedstrijd in een 
mooie 1-0 overwinning. Het lukte 
Meike ten Dam om halverwege de 
eerste helft, na een mooie dribbel, de 
bal in de linkerhoek langs de keep-
ster te schieten. Een mooie start van 
het seizoen met meiden die er veel 
zin in hebben, geeft alle vertrouwen 
in een gezellig en sportief seizoen.

Hertha’s openingsdag 
daverend succes
Vinkeveen - Zaterdag 27 augustus 
vierde SV Hertha de opening van 
haar nieuwe accommodatie. Wa-
ren eerder dit jaar al een prachti-
ge nieuwe kantine en een tweede 
kunstgrasveld in gebruik genomen, 
nu werden de bouwactiviteiten de-
finitief afgerond met de oplevering 
van de zes nieuwe kleedkamers. 
SV Hertha heeft hiermee met dank 
aan een groot aantal vrijwilligers 
en sponsors een uniek project suc-
cesvol afgerond, waar vooraf vrijwel 
niemand in geloofde. 

De openingsdag werd gestart met 
een demonstratiewedstrijd van SV 
Hertha 1 tegen het veteranen-team 
van Ajax. Onder het toeziend oog 
van een grote groep toeschouwers 
gingen de mannen van Hertha de 

strijd in. Dat ze zich verheugd had-

den op deze wedstrijd werd al snel 
duidelijk, want de scherpte zat er 
meteen goed in. Onder leiding van 
de nieuwe trainer John Dunsbergen 
werd de afgelopen weken een aan-
gepaste manier van spelen geadop-
teerd en dat leidde tot fris en snel 
veldspel. De Ajax veteranen werden 
aan alle kanten overlopen en ston-
den al snel op achterstand. Hertha 
werd beter en beter en wist in de 
eerste helft met enkele fraaie goals 
de voorsprong geleidelijk uit te bou-
wen tot maar liefst 5-0 bij rust. Ajax 
kon daar eigenlijk maar weinig te-
genoverstellen. Ze waren duidelijk 
niet opgewassen tegen de fitte en 
snelle Hertha; het gevolg van een 
fors verschil in gemiddelde leeftijd. 
In de tweede helft bleef het beste 
van het spel voor Hertha, maar werd 
het veel meer een meer gelijkwaar-
dige strijd waarin de ook Ajax vete-
ranen lieten zien wat voetballen is. 
Toch wist Hertha nog twee keer te 
scoren waarmee de eindstand op 
maar liefst 7-0 voor Hertha kwam. 

Dat was boven alle verwachtin-
gen en een fraaie opsteker voor het 
team van Dunsbergen. 

VinkCuisine
Na de wedstrijd werd op het com-
plex van SV Hertha een uniek eve-
nement georganiseerd: ‘VinkCui-
sine’. Een culinair eetfestijn op het 
nieuwe terras van Hertha voor al-
le vrijwilligers, leden en vrienden 
van de club, waar vrijwel alle ho-
reca uit Vinkeveen vertegenwoor-
digd was. Het weer werkte erg mee 
en het werd dan ook een zeer druk 
bezocht en uitermate gezellig event 
dat volgens velen vanaf nu jaarlijks 
herhaald zou moeten worden.
VinkCuisine werd mede mogelijk 
gemaakt door: Paella Carlos, Sla-
gerij Bob van der Spruyt, De Eetka-
mer, De Haven, De IJsbeer, ’t Kruyt-
vat, Hoeve Landzicht, Villa Lok-
eend, Partycentrum Roekz, Café de 
Schans, Sushi Time, De Veensteker, 
De Viersprong, Traiteur Vorqq, Slij-
terij Vreeland en ’s Anders.

Zondag 11 september 
Open Dag Qui Vive
De Kwakel - Zondag 11 september 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive weer een open dag.
Jongens en meisjes van alle leeftij-
den, maar ook vaders en moeders, 
kunnen op deze ochtend kennisma-
ken met de hockeysport. De open 
dag duurt van 09.45 - 11.30 uur. On-

der leiding van ervaren trainers wor-
den de eerste beginselen van het 
hockey uitgelegd en kun je ook 
meteen oefenen met bal en stick, 
die je kunt lenen van de club. Qui 
Vive is een regionale vereniging met 
leden uit o.a. Uithoorn, Aalsmeer, 
Kudelstaart en De Kwakel. Het af-

Dubbelslag voor CSW 
MO-15 2
Wilnis - Het is even wennen aan de 
nieuwe tenaamstelling van de voet-
bal jeugdteams. Vanaf dit nieuwe 
seizoen speelt het tweede C mei-
den selectieteam van CSW onder 
de naam CSW MO-15 2. Wat niet 
nieuw is, is dat de meiden weer vol-
op willen knallen in de 1ste klasse 
KNVB. Om goed uit de startblok-
ken te komen werd al vroeg in au-
gustus aangevangen met de trainin-
gen en een oefenwedstrijd. Afgelo-
pen zaterdag stond de eerste wed-
strijd voor de KNVB beker op het 
programma: op bezoek bij het eer-
ste meiden C team van streekge-
noot Hertha. CSW kwam ging goed 
van start en probeerde met combi-
natievoetbal de gaten in de verdedi-
ging van Hertha te vinden. Een goe-
de voorzet kon mooi worden ingetikt 
en daarmee was de openingstreffer 
voor CSW. Dat nog niet alles lukt 
zo aan het begin van de competi-
tie is natuurlijk niet zo gek. Met een 
beetje meer geluk en finesse had de 
voorsprong eigenlijk voor rust uitge-
bouwd moeten worden. Maar ook 
Hertha kwam tot een mooie aanval, 
waarbij de keepster van CSW goed 
in actie kwam en een gelijkmaker 
kon weerhouden. Om de warmte te 
trotseren werd er extra drinkpauze 
ingelast. In de tweede helft kwam 
de voorsprong niet in gevaar, me-
de door het sterke verdedigings-
werk van CSW en de goede opbouw 
vanaf het middenveld. De voorhoe-
de werd goed aangespeeld en zet-
te Fleur, op haar verjaardag, haar 
tweede doelpunt op haar naam. Met 
een 0-2 overwinning werd de winst 
door CSW gevierd en waren de eer-
ste punten voor de KNVB beker bin-

nen. Over drie weken treffen beide 
teams elkaar weer, maar dan voor 
de competitiewedstrijd. Benieuwd 
of ook dan de drie punten meege-
nomen worden naar Wilnis. Beide 
teams zullen er voor gaan!

Verzamelen
Maar dit sportieve weekend kreeg 
nog een vervolg op de zondag. CSW 
MO-15 2 had zich als team inge-
schreven voor de 5 kilometer Mud-
run in het Belevenisbos in Lelystad. 
Dat betekende alweer vroeg verza-
melen bij CSW. Om11.00 uur werd 
het startsein gegeven voor de ge-
zamenlijke warming-up. De meiden 
waren voor dit evenement in nieuwe 
shirts gestoken door girls2play en 
waren daardoor goed herkenbaar. 
Dat dit slechts voor korte duur was, 
bleek al snel. Modderpoelen, sloten, 
bruggetjes, glijpartijen en obstakels 
deed de meiden al snel verande-
ren. Ook al waren ze dan niet meer 
zichtbaar aan de shirts, hun gelach 
en geschetter was overal hoorbaar 
en herkenbaar. Dat 5 km toch echt 
wel een ware beproeving is, werd 
onderweg wel duidelijk. Na maar 
liefst 3 uur en twintig minuten kwa-
men de meiden als een echt team 
eindelijk over de streep. Als belo-
ning werden de medailles door de 
organisatie uitgedeeld en ploften 
de meiden moe, voldaan en super 
enthousiast neer bij de afsluiten-
de picknick lunch. Met deze dub-
belslag werd een geslaagd en spor-
tief weekend afgesloten en kan er 
weer uitgekeken naar de volgende 
wedstrijd waarbij GVVV op bezoek 
komt. CSW MO-15 2 is er helemaal 
klaar voor!

gelopen seizoen kwam de club veel 
in het nieuws ivm het promoveren 
van Heren 1 naar de hoofdklasse. 
Een unieke prestatie in de geschie-
denis van Qui Vive.

Qui Vive is meer!
Binnen de club wordt veel aan-
dacht besteed aan jeugd: Kinderen 
zijn al vanaf 4/5 jaar van harte wel-
kom op Qui Vive bij onze Stokstaart-
jes. 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! Maar ook de ouders/ouderen 
zijn van harte welkom bijvoorbeeld 
bij de recreanten (zondagmorgen 
– maandagavond); lekker trainen 
zonder competitieverplichting. Wil je 
wel wedstrijden spelen sluit je dan 
aan bij één van onze gezellige seni-
oren en/of veteranen teams.

Het programma van de 
open dag op zondag 
11 september is als volgt
09.45 uur - ontvangst van de kinde-
ren en de ouders
10.00 uur – start Clinic
10.45 uur - presentatie voor de ou-
ders door de voorzitter
11.00 uur - Einde clinic, broodje 
knakworst en limonade voor de kin-
deren en mogelijkheid tot inschrij-
ving nieuwe leden.
Op de dag zelf zijn er vrijwilligers 
die je alles kunnen vertellen over 
het lidmaatschap, de contributie, de 
trainingen, het tenue en de spelre-
gels. Iedereen die tijdens deze open 
dag lid wordt betaalt geen inschrijf-
kosten. U vindt Qui Vive aan de 
Vuurlijn 30 De Kwakel. Voor de in-
gang is een parkeerterrein, maar je 
kunt natuurlijk ook op de fiets ko-
men! 

Mijdrecht - Evenals de vorige twee 
jaar kende ook het door Bar Adel-
hof georganiseerde derde open-
lucht biljarttoernooi dit jaar weer 
volop deelnemers. Zondagmor-
gen was het even afzien vanwege 
de voorspelde onweersbuien, maar 
vanaf de opening om 12.00 uur wa-
ren de weergoden de organisatie 
goed gezind met droge en aange-
name weersomstandigheden. In het 
straatje tussen de winkels van win-
kelcentrum Adelhof aan de Prinses 
Margrietlaan worden voor de deur 
bij Bar Adelhof een aantal (dit keer 
zes) biljarttafels voor dit gezellige 
en knusse toernooi opgesteld waar-
aan elke biljartliefhebber vrij kan 
deelnemen. Niet alleen een beet-
je beschut, maar tevens zorgend 
voor een gezellige sportsfeer. Men 
dient zich er van te voren wel voor 
in te schrijven. Dat wordt jaarlijks 

door gemiddeld vijftig deelnemers 
dan ook gedaan. Er wordt daarbij 
speelstijl libre gehanteerd waarbij 
de spelers zoveel mogelijk caram-
boles moeten maken.
Het biljartfestijn werd dit jaar voor 
de derde keer succesvol georgani-
seerd door Henk de Vries, eigenaar 
van Bar Adelhof dat door insiders 
ook wel als het gezelligste sportca-
fé van De Ronde Venen wordt ge-
zien. Het mooie weer trok ’s mid-
dags niet alleen deelnemende bil-
jarters met hun partners uit de ver-
schillende woonkernen, maar ook 
nieuwsgierige belangstellenden 
voor dit zomerse biljartfestijn. In het 
café konden aanwezigen onder het 
genot van een hapje en een drank-
je op vier beeldschermen genieten 
van live voetbal uit de vaderlandse 
competitie. Al met al een sfeervol-
le ambiance met buiten natuurlijk 

de sport waar het deze middag om 
draaide: het openlucht biljart toer-
nooi. Dit wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Biljartmakers (die 
tevens voor de prijzen tekende) en 
niet in de laatste plaats door Henk 
de Vries zelf die het toernooi goed-
deels met eigen middelen spon-
sort. Vanzelfsprekend werd tijdens 
dit (ook) dorstige weer graag een 
(Amstel) biertje gedronken. Gezien 
de animo voor het evenement en de 
belangstelling zou het voor andere 
sponsors wellicht een optie zijn om 
volgend jaar ook hun steentje bij te 
dragen. Meteen na afloop is Henk 
met zijn team alweer begonnen met 
de opzet van volgend jaar. Hij doet 
de organisatie niet in zijn eentje, 
maar krijgt er hulp bij van Zweder 
van Dalen en Marco en Tilly Cobben 
als zijn assistenten. Henk zorgt o.a. 
voor de vergunningen, het materieel 
en de sponsors en Zweder voor het 

programmeren van een wedstrijd-
schema op de computer.

Verschillend niveau
Henk: “Er hebben zich dit keer weer 
veel deelnemers ingeschreven. Om-
dat er biljarters van verschillend ni-
veau bij zijn kiezen we doorgaans 
voor een A en een B poule. In de A-
poule zijn de ‘betere’ biljarters on-
dergebracht. Vaak zijn dat ook bil-
jarters die lid zijn van een lokale bil-
jartvereniging. De B-poule kent bil-
jarters die vaak geen lid zijn van 
een vereniging, maar toch gere-
geld niet onverdienstelijk een balle-
tje stoten en voor de gezelligheid en 
de sfeer meedoen De bedoeling is 
dat de spelers zoveel mogelijk ca-
ramboles moeten maken per speel-
ronde. Men speelt drie keer in een 
poule van vier deelnemers per ta-
fel. Degene die in de verschillende 
speelrondes de meeste carambo-

Openlucht biljarttoernooi gezellig 
sportevenement

les maakt is winnaar. Hem of haar 
staat een fraaie beker te wachten. 
Per poule is er een eerste en een 
tweede prijs te winnen. Er is ook 
een prijs voor degene die de hoog-
ste serie caramboles maakt in één 
beurt.” Waarschijnlijk is het aan de 
grote stroomstoring maandagavond 
in De Ronde Venen te wijten dat de 
uitslag en de namen van de prijs-
winnaars van dit biljartevenement 
de redactie van deze krant niet tij-
dig hebben bereikt. Volgende keer 
beter. Henk hoopt dat met de ja-
ren het biljarttoernooi in een uitge-

breidere versie kan worden georga-
niseerd. Maar dan zouden er meer 
sponsors brood in moeten zien. Het 
biljarten zou dan onderdeel kunnen 
gaan worden van een groter eve-
nement waarvan ook andere ‘café-
sporten’ deel kunnen uitmaken, zo-
als het populaire darten. Om maar 
wat te noemen. In elk geval is het 
openlucht biljart toernooi zoals het 
afgelopen zondag is georganiseerd 
(weer) een succes gebleken. Voor 
herhaling vatbaar en daarom wordt 
er al weer naar komend jaar uitge-
keken.
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Hertha MO13-2 start met 
ruime nederlaag
Vinkeveen - Het vernieuwde mei-
den team Hertha MO 13-2 gespon-
sord door Jumbo zijn zaterdag be-
gonnen met een flinke beker neder-
laag. MSV 19 MO13-1 uit Montfoort, 
uitkomend in de tweede klasse, wa-
ren duidelijk een maatje te groot 
voor onze meiden. De eerste 10 mi-
nuten hielden de Hertha meiden 
goed stand en zorgde Emma Dol-
man dat het doel schoon bleef.
Daarna begon de doelpunten ma-
chine van Montfoort te draaien en 
was er geen houden meer aan. Het 
werd maar liefst 0-13. Voor de trai-
ners Philip de Jong, Paul Hoekman, 
Ineke Spraakman en Frank Vousten 
genoeg werk aan de winkel om het 
team weer klaar te stomen voor de 
tweede bekerwedstrijd komende za-
terdag. Het team bestaat naast Em-

Open Ronde Venen 
Klaverjas-kampioenschap
De Ronde Venen - Het Open Ron-
de Venen klaverjas-kampioenschap 
2016 zal gehouden worden op vrij-
dag 9 september 2016 in Cafè de 
Merel Arkenpark MUR no 43 te Vin-
keveen, het klaverjassen start om 
20.00 uur,aanwezig zijn om 19.45 
uur voor de inschrijving, zowel da-
mes als heren welkom. Er zullen vier 
ronden van zestien giffies gespeeld 
worden en dan worden de punten 
bij elkaar opgeteld en is de kampi-
oen of kampioene 2016 bekend. De 
kampioen van verleden jaar William 
Maijenburg zal dit jaar de te klop-
pen man zijn. Er zijn fraaie prijzen 
te winnen .Ook zal er een tombola 
gehouden worden met schitteren-
de prijzen. Tel. van Cafè de Merel is 
0297-263562.E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2016/2017,in 2016 dus 9 en 23 sep-

tember, 7 en 21 oktober,4 en 18 no-
vember, 2 ,16 en 30 december. Voor 
2017, 6 en 20 januari,3 en 17 febru-
ari,3 ,17 en 31 maart ,14 en 28 april, 
12 en 26 mei,9 en 23 juni en 7 juli.
Alle datums onder voorbehoud . De 
winnaar van de laatste prijs klaver-
jas avond was alsvolgd;
1 Corry v. Bemmelen 7185 pnt
2 A.v. Scheppingen 7082 pnt
3 Greet Veraar 6923 pnt
4 Hans Dikker 6898 pnt
5 Wim v. Scheppingen 6770 pnt

De poedel prijs was voor Carla v. 
Nieuwkerk met 5072 punten
De totaal uitslag van het seizoen 
2015/2016 op nummer een William 
Maijenburg met 119241 punten als 
nummer 2 Greet Koot met 118244 
punten en de nummer 3 met 116670 
punten Cees Lof, de marsenprijs 
ging naar Cees Lof met 47 marsen .

Geslaagd Open Jeugd 
Toernooi bij Qui Vive Tennis
De Kwakel – Afgelopen bijzon-
der warme week vond voor de 29e 
keer het AH Jos v.d. Berg Open 
Jeugd Toernooi plaats. Ook de ko-
mende jaren zal Jos v.d. Berg de 
hoofdsponsor zijn van dit prachti-
ge toernooi! Dankzij de enthousi-
aste deelnemers, en ook de mede 
sponsoren Careca verhuur, Maas 
autogroep, Zijdelfleur en Keursla-
ger Gert Stronkhorst, en het prach-

tig mooie, soms iets te warme weer 
is ook deze editie een geweldig suc-
ces geworden. Voor de deelnemers 
was er voldoende eten. water, een 
prachtig zwembad, een airhockey-
tafel, en natuurlijk niet vergeten, de 
suikerspinmachine, die ook deze 
week weer erg populair bleek. Don-
derdag en vrijdag werd er ook nog 
een springkussen geplaatst! Don-
derdagavond trad tijdens de spon-

sor- en feestavond de 5 mans- en 1 
vrouwformatie Never The Same op. 
Zij maakten de avond tot een suc-
ces met hun heerlijke muziek om op 
te dansen en mee te zingen. Je zou 
bijna vergeten dat er ook nog ge-
tennist werd deze week!  De orga-
nisatie van het toernooi had beslo-
ten om de deelnemers in poules in 
te delen, zodat iedereen lekker veel 
wedstrijden te spelen had. Dit gaf 

mooie en soms ook lange slopen-
de partijen vooral op donderdag en 
vrijdag. Iedereen kan weer terugkij-
ken op een geslaagd toernooi, op 
naar editie 30 volgend jaar!

De uitslagen zijn als volgt 
(niet alle prijswinnaars op de foto)
ME Groen: 1. Senna v.d. Heuvel, 2. 
Annemijn Burgers
JE Groen: 1. Jorn van Steenwijk, 2. 
Devon Gospodinof
JD Groen: 1.Fabian Hofmeester/
Olof de Roij, 2. Nicolai Hooiveld/
Naut v.d. Made
ME 14: 1. Dagne Verweij, 2. Steffie 
Kooy
MD 14: 1. Linde Boekraad/Anna 
Schaefers, 2. Marissa Morssink/Cir-
ce Troost
JE 14: 1. Luciano Gospodinof, 2. 
Benjamin Diederich
JD 14: 1. Devon en Luciano Gos-
podinof, 2. Jef v.d. Laarse/Casper 
Wiersma
ME 16: 1. Gina Koningen, 2. Floor 
Buter
JE 16: 1. Tim Blom, 2. Mark Meijer
JD 16: 1. Tim Blom/Mark Meijer, 2. 
Nick Buskermolen/Thomas Stein-
hart
ME 18: 1. Natasja v.d. Boon, 2. Eli-
se Smit
MD 18: 1. Natasja v.d. Boon/Elise 
Smit, 2. Liselot en Sophie Bocxe

Legmeervogels onder de 
17 toont progressie
Uithoorn - Na een lange zomer-
pauze trad LMV Onder 17 voor de 
eerste oefenwedstrijd  aan op het 
complex van OSV te Oostzaan.  
De tegenstander speelt komend sei-
zoen in de 4e divisie, enkele klas-
sen hoger dan onze jongens en dus 
meteen flink aan de bak.
Hoewel dit voor enkele spelers sinds 
weken strand weer de eerste ken-
nismaking met kunstgras was, ver-
langde coach Julius volledige inzet 
en concentratie.  
Dit was blijkbaar iets teveel ge-
vraagd, want na 3 minuten had OSV 
al geprofiteerd van een misverstand 
in de verdediging en kon nieuwbak-
ken keeper Danny de bal uit het net 
vissen. Wel was dit het signaal om 
serieus te gaan voetballen, LMV 

nam het initiatief over en zocht de 
aanval. Na een kwartier resulteer-
de dit in de eerste seizoenstreffer, 
Benjamin trok hard voor en Davids 
rondde bekwaam af.      
10 minuten later was David de aan-
gever en scoorde Big Lucas ( niet te 
verwarren met Lucas the Box). De 
rust werd bereikt met een 2-2 stand.
Na de thee gooide OSV het tempo 
omhoog en drong aan. Bij een mes-
scherpe counter werd Lucas in het 
strafschopgebied onderuit gehaald, 
penalty !  
Tim behield zijn 100% score in pe-
nalty’s benutten en maakte zo de 
2-3. OSV wist nog 2x te scoren, 
maar Michael wist met een wonder-
schone lob van buiten de 16-meter 
de eindstand op 4-4 te bepalen.

Rondje Stelling opent met 
spektakel op het fort
Uithoorn - In Uithoorn start op za-
terdag 3 september de jaarlijkse 
fietstocht langs de Stelling van Am-
sterdam met ludieke opening en 
spektakel op het fort aan de Drecht. 
Elk uur worden groepjes deelne-
mers aan het Rondje Stelling weg-
geschoten door een ouderwets ka-
non. Zaterdagmorgen kan iedereen 
die van fietsen houdt nog tot 11:00 
uur inschrijven voor een van de uit-
gezette routes van 45, 85 of 170 km. 
Op de stempel en routekaart staan 
de forten gemarkeerd waar onder-
weg verzorging aanwezig is.
Deelnemers aan Het Rondje Stel-
ling worden in het nieuwe Drecht-
fort in Uithoorn ontvangen door 
commandanten van het fort die kof-
fie en koek uitdelen en rondleidin-
gen verzorgen door de 100 jaar ou-
de vesting. Om het lustrum van de 
fietstocht en het 20-jarig jubileum 
van De Stelling van Amsterdam als 
Unesco Werelderfgoed te vieren 
trakteert de organisatie op koek en 
fruit en krijgen alle deelnemers de 
speciaal ontworpen jubileum herin-
nering na afloop. In het feestelijk in-
gerichte Drechtfort is lunch en vol-
op drinken verkrijgbaar voor de fiet-
sers die vanaf de andere twee loca-
ties in Noord-Holland zijn gestart 
en klinkt er gezellige muziek op het 
terras. In de middag is er gelegen-
heid tot wijnproeven in het Vinocerf 
en kunnen deelnemers die finishen 
een pannenkoek eten in het Pan-
nenkoekenfort.

Routes
Er kan op drie locaties in Noord-
Holland worden gestart voor zes 
verschillende afstanden. Dit zijn Uit-
hoorn (45, 85 en 170 km), Spaarn-
woude (30, 85, 120 en 170 km) en 
Uitgeest (60, 120 en 170 km). De 
routes lopen door het fraaie Noord-
Hollandse waterlandschap langs de 
vele forten van De Stelling van Am-
sterdam, dat twintig jaar geleden 

een plekje kreeg op de Unesco We-
relderfgoedlijst. Rondje Stelling is 
dan ook een perfecte manier om 
eens kennis te maken met dit stukje 
Hollandse historie.

Goed Doel
Rondje Stelling staat ook in het te-
ken van mensen met hersenletsel. 
De deelnemers aan de fietstocht rij-
den voor het Goede Doel: de Rai-
sin Hope Foundation, een landelijk 
netwerk voor aangepaste fietsen die 
gratis worden uitgeleend aan men-
sen met opgelopen beperking. Za-
terdagmorgen fietsen twee mensen 
op een duofiets de route tussen het 
fort aan de Drecht naar de twee-
de startlocatie in Spaarnwoude om 
daarmee nog meer geld op te halen 
voor de stichting. Kijk voor meer in-
formatie op www.raisinhope.nl.

Startplaatsen
De start is, afhankelijk van de af-
stand, tussen 07:00 - 11:00 uur, in 
Uithoorn (bij Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30), in Uitgeest (bij Fort 
aan den Ham, Busch en Dam 13) 
en bij de dit jaar extra toegevoegde 
wielerlocatie in Spaarndam (op het 
WheelerPlanet, Zijkanaal C weg 6).

Inschrijven 
Inschrijven kan zaterdagmorgen 
tussen 07:00 en 11:00 uur op het 
fort a/d Drecht. Het inschrijfgeld ligt 
tussen 7 en 10 euro per persoon, af-
hankelijk van de afstand die je fietst. 
Jeugd tot 16 jaar is vrij van inschrijf-
geld maar ook voor mensen met be-
perking is deelname gratis. Van het 
inschrijfgeld stort de organiseren-
de Uithoornse Wielerclub 2 euro per 
persoon naar het Goede Doel. Extra 
donaties zijn van harte welkom in de 
daarvoor bestemde bidons op de in-
schrijftafel.

Het laatste nieuws is te vinden op 
www.rondjestelling.nl.

Argon neemt de punten 
mee uit Sliedrecht
Mijdrecht - Op bezoek in Slie-
drecht heeft Argon de eerste winst 
behaald in de hoofdklasse A. De ba-
sis van de winst werd gelegd in de 
eerste helft toen Argon twee maal 
het net winst te vinden. Na rust con-
solideerde Argon de voorsprong, in 
ieder geval nam het aanvallend op-
zicht gas terug. Nadat Argon een 
strafschop niet benutte kwam Ar-
gon via een bijzonder snelle counter 
op 0-3. Zes minuten voor het eind-
signaal van scheidsrechter Van der 
Pol uit Zwolle scoorde Sliedrecht de 
toch wel verdiende eretreffer waar-
door de eindstand 1-3 werd.

Leuke eerste helft
Het eerste gedeelte van de wedstrijd 
was aantrekkelijk om te zien, al in de 
eerste minuut zagen we al een po-
ging van Sliedrecht aanvaller Jordy 
de Jong maar het bleef bij een po-
ging. Even later zagen een leuk op-
gezette aanval van Argon maar de 
afronding van Lorenzo Zorn kon 
goalie BasJan Munten met gemak 
onderscheppen. Ook aan de andere 
kant zagen we een omhaal van De 
Jong te weinig vaart hebben om An-
tonioli ongerust te maken. Een over-
treding van Mulder leverde even la-
ter een vrije trap op voor Sliedrecht, 
het zag er even gevaarlijk uit maar 
het schot ketste af. Na een red-
ding van Romero Antonioli op een 
inzet kreeg Argon een paar moge-
lijkheden, op links paste Stange op 
Randy Knoppen maar de bal kon 
hij niet beroeren. Even later in mi-
nuut 17 was het wel raak toen Jes-
se van Nieuwkerk de bal naar links 
schoof en de op snelheid liggende 
Jesse Stange ging vervolgens rich-
ting Sliedrechtdoel, iedereen dacht 
aan een voorzet maar Stange zelf 

verkoos af te drukken en schoot di-
agonaal onhoudbaar in 0-1. Vijf mi-
nuten voor het rustsignaal kwam Ar-
gon na een leuke combinatie op 0-2, 
Jesse van Nieuwkerk plaatste de bal 
naar Stange die vervolgens over de 
bal heen stapte waarna de op snel-
heid liggende Joey van Ede de aan-
val knap afrondde. In de laatste mi-
nuut voor rust kreeg Sliedrecht nog 
twee hoekschoppen te nemen, de 
eerste kon Antonioli grabbelend on-
schadelijk maken en de tweede ver-
dween achter het doel.

Verdedigen
De tweede helft wilde Argon blijk-
baar niet op dezelfde speelwijze 
doorgaan, het was allemaal meer 
verdedigend en Sliedrecht mocht af 
en toe enkele spelde prikjes uitde-
len. Na een uur moest doelpunten-
maker Joey Van Ede het veld ruimen 
voor Ian van Otterloo en ook Jasper 
Werkhoven mocht de douche op-
zoeken en in zijn plaats kwam Jesse 
Loenen. Na die wissels kreeg Slie-
drecht een goede gelegenheid maar 
de inzet van Robby van de Wete-
ring werd door Antonioli gepakt. 
Een counter van het Argon duo Van 
Nieuwkerk en Stange werd onregle-
mentair afgestopt waardoor scheid-
rechter Van der Pol resoluut naar 
de stip wees, echter Jesse Loe-
nen schoot te zacht en onzuiver in 
waardoor de bal een gemakkelijke 
prooi werd voor doelman Munten. 
Met nog een kwartier te gaan raak-
te aanvaller Randy Knoppel gebles-
seerd aan de hamstring, hij werd ver-
vangen door opnieuw een verdedi-
ger: Dennis Filippo. Argon stond nu 
wel erg onder druk, Sjoerd van der 
Waal zijn inzet werd tot hoekschop 
verwerkt en andermaal gingen in-

Seizoenopening Badminton-
vereniging Kwinkslag
De Ronde Venen - Donderdag-
avond jl. is Badmintonvereniging 
Kwinkslag zijn seizoen weer begon-
nen in De Boei te Vinkeveen. Gelijk 
met ons ook, onze nieuwe trainer 
voor dit seizoen, Dhr. Freddy Mo-
haan. Hij liet er deze eerste avond 
geen gras over groeien, met tempe-
raturen in de zaal van tegen de 30 
graden, dus het was zweten gebla-
zen.
Om gelijk maar helemaal goed te 
beginnen dit jaar hebben we zon-

dag 28 augustus ook genoten van 
de jaarlijkse Kwinkbarbecue, bij on-
ze collega sporters, De Vinken. On-
der het genot van muziek, drank, 
zon en een heerlijke maaltijd heb-
ben we deze avond afgesloten met 
de overtuiging er weer een mooi 
badmintonjaar van te maken. Zin 
om ook eens lekker tegen een shut-
tle te slaan, recreatief of wat fana-
tieker? Kom gerust langs in De Boei, 
elke donderdagavond van 19:30 uur 
tot 22:30. Rackets zijn aanwezig. 

zetten naast of werden door de Ar-
gon defensie weggewerkt. Toch zet-
te Argon in minuut 80 de zege veilig. 
Een messscherpe counter met aan 
de basis Ian van Otterloo bereikte 
Jesse Stange die op rechts zijn te-
genstander voor bleef en toen pas-
te Jesse van Nieuwkerk die ineens 
raak schoot 0-3. Maar even daarna 
kreeg Sliedrecht dan toch zijn ere-
treffer, invaller Mike Langerak zet-

te voor en Gavir Breidel kopte raak 
1-3. Daarna nog twee pogingen van 
de man van wedstrijd Stange maar 
de eerste bal werd een prooi voor 
de keeper en de tweede poging vlak 
voor het eindsignaal, was een lobje 
die mislukte. Daarom een verdien-
de overwinning voor Argon. Zater-
dag a.s. komt Noordwijk op bezoek.

Foto: sportinbeeld.com

Leeflang, Indy Prins, Jamie Spraak-
man en Fenna Wielink allen vorig 
seizoen al uitkomend in de D jeugd. 
De meiden die vorig jaar nog in de 
E uitkwamen speelden zaterdag voor 
het eerst op een groot veld. Dit zijn: 
Lotte van Eenennaam, Alyssa Hoek-
man, Sterre de Jong, Jessica Leef-

lang, Sophie Moerman, Tamara Pe-
ters, Annabel Twaalfhoven en Ma-
non Vousten. Volgende week zater-
dag spelen de meiden zoals gezegd 
hun tweede bekerwedstrijd uit tegen 
de Meern. Dit team heeft afgelopen 
week ook met 12-1 gewonnen van 
CSW. Dus moeten we aan de bak.

ma Dolman uit; Nienke Dordregter, 
June Heemskerk, Lotte de Jong, Noa 



Alle betrokken kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Speel 
Mee editie 2016 in Uithoorn. Er is wat afgelachen met en door de 
deelnemende kinderen, tijdens de zeer verschillende activiteiten. 
Activiteiten die zonder de steun van gemeente Uithoorn en de Spon-
soring van vele (Uithoornse) bedrijven niet mogelijk zal zijn. Om er 
een paar te noemen: Sigma Coatings zorgde wederom voor het aan 
en afvoer van het hout voor het hutten bouwen, werden we door AH 
Jos van den Berg van voedsel en drinken (dit jaar vooral drinken!) 
voorzien, was er de lekkere snack van Friends en de fruit snack de 
Goudrenet en de royale bijdrage van  Rotary en nog veel meer! De-
ze week starten geconcentreerd tijdens sportworkshops op maan-
dag; wist u bijvoorbeeld dat kinderen in 45 minuten kunnen leren 
een salto tegen de muur te maken en als volleerd schermers met su-
per snelle reflecties punten te scoren. Bij het hutten bouwen ontpot-
te verschillende deelnemers zich als heuse architecten; er werd o.a. 
een heus kasteel gebouwd terwijl een andere hut voorzien werd van 
een intieme thee tuin. Gelijktijdig werden er bij creatief fantastische 
kunstwerken gemaakt waar menig museum jaloers op zal zijn.  Op 
donderdag was er het grote avontuur met de echte tijdmachine. De-
ze bracht de groepjes kinderen zonder moeite naar het oude China 
om de Chinese muur te helpen bouwen, de piramides te bewonder-
den en als Vikings op pad te worden gestuurd. Het was wel opval-
lend warm bij al die verschillende oude culturen maar gelukkig was 
er overal water.  De Kinderkermis was als vanouds een heerlijke cha-
os met al zijn attracties, oververhitte leiding en genietende kinderen. 
Het spookhuis was dit jaar opnieuw heel erg eng, het rad van fortuin 
soms geweldig maar ook teleurstellend als je net die mooi prijs niet 
won daarentegen was het bij alle andere attracties altijd prijs dus 
het leed was snel vergeten. Tenslotte nog een bijzondere vermelding 
voor de suikerspinnen, deze waren dankzij de twee suiker professi-
oneels extra lekker. 

Speel Mee week Uithoorn:

Wat hebben we gelachen
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