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Op 2 juli jl. is er een auto beschadigd op parkeerterrein Zijdelwaard 
bij de Trekpleister door de bestuurster van een inparkerende auto. De 
bestuurster, die met een kruk liep, was welwillend en zei toe dat het ge-
regeld zou worden. Er was nog een mevrouw getuige van deze beschadi-
ging. Ik zou graag met deze getuige in contact komen.

GetuiGen Gezocht

Kunt u bellen?  020-6978045

voor Het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

A.s. zaterdag 5 september
van 09.00 tot 12.00 uur:

25% korting
op ALLE kAstEn!

(exclusief maatwerk)

Wiegerbruinlaan 77 • 1422 CB  Uithoorn
tel.: 0297 - 564100

”Van het levenswerk van Ron Marsman is nu niets meer over”

Grote uitslaande brand 
verwoest twee bedrijfspanden
Mijdrecht – Gisterenmiddag zijn bij 
een felle uitslaande brand twee be-
drijfspanden totaal verwoest. In een 
van de panden was het bedrijf Mars-
man Caravan en Recreatie geves-
tigd. 
”Het is toch verschrikkelijk. Daar 
gaat het levenswerk van Ron Mars-
man. Samen met zijn vrouw en zoon 
bouwde hij dit op. De laatste maan-
den waren ze het geheel aan het op-

knappen en kijk nu even, alles weg”, 
waren de eerste reacties van om-
standers van de brand maandag-
avond in Mijdrecht. Honderden men-
sen stonden te kijken. De vlammen 
schoten meters omhoog. Tot ver in 
de omtrek waren de donkere rook-
wolken te zien. De brand is vermoe-
delijk uitgebroken in de werkplaats 
van Marsman Caravan en Recreatie. 
De brandweer van Mijdrecht, heeft 

met man en macht  gewerkt, maar 
kon voor dit bedrijf niets anders 
doen dan blussen. Het pand ernaast 
dat leeg stond was ook niet meer 
te redden. Zo’n kleine honderd ca-
ravans gingen in rook op. Rond half 
acht werd ‘brand meester’ gegeven. 
Naar de oorzaak van de brand wordt 
een onderzoek ingesteld. 
Voor een fotoverslag zie elders in 
deze krant.

Tropical Night Uithoorn 
droog en oergezellig
Uithoorn - Het zag er niet best uit 
voor de geplande Tropical Night in 
Uithoorn. De organiserende horeca-
mensen bleven hopen, maar oh oh, 
wat een wind en wat een dreigen-
de donkere wolken zaterdag over-
dag. Vrijdagavond was al erg nat 

geweest, dus wat zou het worden. 
Of het nu de vele schietgebedjes 
zijn geweest of het moest gewoon 
zo zijn, maar rond vier uur zater-
dagmiddag ging de wind liggen en 
werd het beter weer. 
De hele avond bleef het droog en zo 

goed als windstil. Het was dan ook 
een feest daar in Uithoorn, gewel-
dig. 
Het startte wat traag, maar na 23.00 
uur kon je over de hoofden lopen. 
Het was een geweldig feest en ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Uithoorn – “De zoveelste teleur-
stelling voor winkeliers en consu-
ment”, zo verzucht Hans Reurings 
van de C1000 van winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn, toen be-
kend werd dat de grootschalige 
uitbreiding van het winkelcentrum 
toch niet doorgaat. “Al ruim acht 
jaar zijn we hiermee bezig en iedere 
keer was het uitstel, uitstel en nog 
eens uitstel. We wilden zo graag die 
4000 m2 uitbreiding. Uitbreiding van 
de winkels op het bestaande par-
keerterrein en dan een ondergrond-
se parkeerplaats. Dat was financieel 
niet haalbaar. Toen een plan van een 
parkeerdak. Ook niet haalbaar. Jam-
mer hoor, heel erg jammer dat de-
ze plannen nu definitief van de ta-
fel zijn”, aldus Reurings. Hij reageert 
hiermee op het volgende bericht 
van de gemeente: 

Klein
“Grootschalige uitbreiding en herin-
richting van het winkelcentrum Zij-
delwaardplein is binnen de gestel-
de randvoorwaarden financieel niet 
haalbaar. Tot die conclusie komen 
Delta Lloyd (eigenaar van het win-
kelcentrum) en de gemeente Uit-
hoorn na uitvoerige studies. De ge-
meente pakt de knelpunten in de 
openbare ruimte versneld aan. 
Delta Lloyd beraadt zich op haar 
plannen voor de toekomst van het 

winkelcentrum. Zij zal in overleg met 
haar huurders kijken of kleinschali-
ge aanpassingen mogelijk zijn.
Voor de gemeente is Zijdelwaard-
plein een belangrijk winkelcen-
trum dat een essentieel onderdeel 
is van de detailhandelstructuur. De 
gemeente gaat nu versneld wer-
ken aan oplossingen voor de meest 
knellende infrastructurele proble-
men. De parkeerproblematiek van 
auto’s wordt opgelost, het groen in 
de openbare ruimte wordt verbe-
terd en het fietsparkeren wordt uit-
gebreid. De gemeente begint direct 
met de ontwikkeling van de eerste 
plannen en betrekt daarbij ook ei-
genaar Delta Lloyd, de winkeliers en 
de omwonenden. 

Achtergrond
In 2004 hebben Delta Lloyd en de 
gemeente Uithoorn een intentie-
overeenkomst ondertekend voor 
herinrichting en uitbreiding van het 
winkelcentrum Zijdelwaardplein. 
Eind 2006 heeft de gemeenteraad 
van Uithoorn een Masterplan voor 
het winkelcentrum inclusief een lijst 
met 28 uitgangspunten vastgesteld. 
Deze uitgangspunten waren on-
dermeer het resultaat van overleg 
met de omwonenden van het win-
kelcentrum. Op basis van deze uit-
gangspunten hebben beide partijen 
gewerkt aan een uitwerking van dit 

Masterplan. Deze uitwerking ging 
uit van ondergronds parkeren. Dit 
bleek financieel niet haalbaar.
Aangezien beide partijen het be-
lang inzien van een gezond en mo-
dern winkelcentrum dat tegemoet-
komt aan zowel de wensen van de 
winkeliers als de omwonenden, is 
eind 2008 de intentieovereenkomst 
nieuw leven ingeblazen. Nadien zijn 
verschillende modellen voor de her-
ontwikkeling van het winkelcentrum 
uitgewerkt rekening houdend met 
de uitgangspunten van het Master-
plan. Deze modellen gingen uit van 
de uitbreiding van beide supermark-
ten en (gedeeltelijk) parkeren op het 
winkelcentrum in plaats van onder-
gronds parkeren. Deze plannen zijn 
besproken met een vertegenwoordi-
ging van de winkeliersvereniging en 
de klankbordgroep van omwonen-
den. Zij toonden enthousiasme over 
de inhoud en vormgeving er van. Bij 
doorrekening resteerde helaas ook 
bij deze plannen een onoverbrug-
baar financieel tekort”, aldus het 
persbericht van de gemeente.

Stille hoop
“We hebben nog een stille hoop”, zo 
vervolgt Reurings. “Delta Loyd gaat 
nu bezien of er dan op een beperkte 
schaal iets kan gebeuren. Dat horen 
we eind van deze maand. Er is dus 
nog een klein lichtpuntje.”

Grootschalige uitbreiding 
Zijdelwaardplein niet haalbaar

Uithoorn - Woensdagnacht 25 au-
gustus, rond halfdrie, hebben inbre-
kers een ruit vernield van een winkel 
op het Amstelplein. Na het inslaan 
van de ruit gingen zij er met siera-
den vandoor. Een deel van de buit is 
teruggevonden bij De Schans.

Inbraak winkel

Aanhoudingen 
terzake 
belediging
Uithoorn - Een 18-jarige man uit 
Diemen is zondagnacht 30 augus-
tus rond halfvier aangehouden, om-
dat hij de openbare orde verstoorde 
op de Prins Bernhardlaan en politie-
mensen beledigde. Bij zijn arresta-
tie bleek hij ook nog in het bezit van 
een vlindermes. 
De verdachte is in de loop van de 
dag heengezonden en zal zich op 
een latere datum moeten verant-
woorden voor de rechter. 
Rond twee uur deed een 18-jarige 
man uit Uithoorn op de Stations-
straat hetzelfde. Hij probeerde zich 
in een groep aan zijn aanhouding 
te onttrekken, maar werd toch ge-
arresteerd.

Uithoorn - Na een dronkemansrit 
door Uithoorn, waarbij hij vijf gepar-
keerde personenauto’s aanreed bij 
de Goudenhoveflat, heeft de poli-
tie dinsdagavond 25 augustus rond 
halftien een 52-jarige man in de wo-
ning aangehouden, waar hij naar 
toe gelopen was. De man was zeer 
dronken en bleek viermaal de toe-

gestane hoeveelheid alcohol op te 
hebben. Zijn rijbewijs is ingevorderd 
en hij zal in de nabije toekomst een 
nieuwe rijtest moeten doen. 

De schade die hij heeft aangericht 
wordt niet door de verzekering be-
taald, maar zal hij zelf moeten beta-
len.

Dronken automobilist is rijbewijs kwijt

www.kunstuitleen-timeless.nl

UITLEEN |  VERKOOP |  LIJSTENMAKERIJ
Amstelveen – Uithoorn

Zie ook
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

C O L O F O N
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Vindplaatsen van actuele 
informatie over grieppandemie
 
Het nieuwe Infl uenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) offi cieel tot pandemie uitgeroe-
pen. Een pandemie is een infectieziekte die wijdverbreid voorkomt ge-
durende een beperkte tijd op meerdere continenten. U vindt actuele in-
formatie over het H1N1-virus op www.grieppandemie.nl en op de si-
te van de GGD Amsterdam-Amstelland: www.gezond.amsterdam.nl. 
Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw 
vragen over de grieppandemie kwijt kunt: 0800-1100.

Nieuws uit de
gemeenteraad
Voor meer informatie over: 
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 
Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op 
de dag van de raadvergadering.
E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPEN-
BARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 
27 AUGUSTUS 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst is geen 
gebruik gemaakt van het recht om in 
te spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid aandacht besteed aan:
- de stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden ontwikkelloca-

ties De Kwakel;
- de begroting 2010 
 Stadsregio Amsterdam;
- een wijziging van de verordening 

voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning.

In het Politiek Debat is gediscussi-
eerd over de gebiedsprofi elen open-
bare ruimte.
In de vergadering zijn mondelinge 
vragen gesteld door de fracties van 
GroenLinks, VVD en PvdA  over de 
communicatie en gang van zaken 
rond de voorgenomen openstelling 
voor busverkeer van Aan de Zoom/
Faunalaan.
De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
- gebiedsprofi elen openbare 
 ruimte;
- rekening 2008 en begroting 
 2010 Veiligheidsregio;

- benoeming directeur en 
 plaatsvervangend directeur 
 rekenkamer;
- bekrachtiging geheimhouding 
 (twee voorstellen).
De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 10 
september 2009. Deze vergadering 
wordt gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Wilt u meer infor-
matie neemt u dan contact op met de 
griffi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of 
telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
OP 10 SEPTEMBER 2009

De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
10 september 2009:
In het Informatief Beraad:
- openstelling Aan de Zoom/
 Faunalaan voor busverkeer;
- schuldhulpverlening en Wet 
 Inburgering (presentaties);
- vrijgeven trouwlocaties;
- modernisering WSW 2de fase;
- wensen en bedenkingen 
 Schanskerk.
In Politiek Debat/Stemmingen:
- regionaal bureau inkoop 
 en aanbestedingen;
- stedenbouwkundige 
 randvoorwaarden 
 ontwikkellocaties De Kwakel;
- begroting 2010 Stadsregio 
 Amsterdam;
- wijziging verordening 
 voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning;
- bekrachtiging geheimhouding.
De agenda’s en de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u vanaf vrij-
dag 4 september 2009 op de web-
site van de gemeente Uithoorn. 
Woensdag 9 september 2009 staat 
de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoonnummer: 0297- 513 963 of e-
mail: griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergade-
ring van de raad moet u zich uiter-
lijk om 12.00 uur op de dag van de 
vergadering hiervoor hebben aan-
gemeld bij de griffi er (per telefoon of 
e-mail).

Wij willen de verenigingen in Uithoorn graag attenderen 
op deze nieuwe subsidieregeling van de provincie 
Noord-Holland.

Subsidie kan worden aangevraagd voor amateuractiviteiten met 
een regionale uitstraling, die gericht zijn op:
• de verbetering van de kwaliteit van de amateurs;
• de versterking van de mogelijkheden waarop de amateurs zich 

aan het publiek kunnen presenteren;
• de vergroting van de diversiteit van de deelnemende amateurs. 

Subsidieaanvragen voor 2010 moeten uiterlijk 30 september 
2009 bij de provincie zijn ingediend. Begin 2010 is er een 2e 

ronde voor de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011, 
hiervoor geldt als sluitingsdatum 1 april 2010. De uit-

voeringsregeling en het aanvraagformulier zijn te 
vinden op de website www.noord-holland.nl on-

der “subsidieloket”

Nieuwe uitvoeringsregeling 
amateurkunst 2009-2012 
provincie Noord-Holland

Het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters heeft een lijst gepu-
bliceerd met organisaties die Jood-
se nabestaanden behulpzaam kun-

nen zijn als zij zoeken naar informatie 
over familieleden die zijn omgekomen 
in de Tweede Wereldoorlog. Deze lijst 
staat nu ook op www.uithoorn.nl

Lijst organisaties voor Joodse 
nabestaanden WO II

Inloopavond in Amstelveen 
Ongelijkvloerse 
kruising Zijdelweg 
met nieuwe N201
Op woensdag 9 september 
bent u tussen 18.00 en 20.00 
uur van harte welkom bij een 
inloopavond in het Raadhuis 
van Amstelveen. Deze avond 
staat in het teken van de ge-
plande kruising van de Zijdel-
weg met de nieuwe N201. 

Het gaat om een ongelijkvloer-
se kruising van de omlegging van 
de N201 ter hoogte van de Zijdel-
weg. Een ongelijkvloerse kruising is 
een kruising van twee of meer we-
gen waarbij gebruik gemaakt wordt 
van bruggen of viaducten, zodat het 
kruisend verkeer elkaar niet hindert. 
Dit zorgt voor een goede en veilige 
doorstroming. 
Inmiddels is het definitief ontwerp 
van de kruising met de Zijdelweg ge-

reed. Deze kruising ligt op Amstel-
veens grondgebied. Voordat de ge-
meente Amstelveen de vergunnin-
gen kan verstrekken voor de realisa-
tie van deze kruising moet een be-
stemmingsplanprocedure worden 
doorlopen. 
Bij deze procedure hoort een inloop-
avond. U kunt dan kennis nemen 
van het ontwerp. Op woensdag 9 
september bent u van harte welkom 
in het Raadhuis, Laan Nieuwer-Am-
stel 1 te Amstelveen. 
Medewerkers van de gemeenten 
Amstelveen, Uithoorn en de provin-
cie Noord-Holland staan u tussen 
18.00 en 20.00 uur graag te woord. 
Bent u op deze avond verhinderd? 
Het ontwerp ligt van 27 augustus 
tot 8 oktober ter inzage in het Raad-
huis.

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

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

  2 sept. Buurtschouw De Kwakel, buitengebied
  5 sept. Braderie op Amstelplein
  5 sept. Heropening jongerencentrum The Mix, 19.30 uur
  5-8 sept. Kermis op evenemententerrein in De Kwakel
  6 sept. 2e Uithoornse skatekampioenschap bij The Mix, 
 10.00-20.00 uur
  6 sept. Wereldrecordpoging Kayakwalk, Oude Dorp
  8 sept. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  9 sept. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 

10.00-12.30 uur
  10-13 sept. Circus Althoff, evenemententerrein; 10 en 11 sept.: 19.00 uur;
  12 sept. 15.00 en 19.30 uur; 13 sept.: 14.00 uur 
  11 sept. Kids @ the Mix (8-12 jaar), 19.00-21.30 uur
  12 sept. Open monumentendag, tussen 10 en 17 uur open huis in: Tha-

merkerk, voormalige raadhuis aan Marktplein, Brouwerij De 
Schans en Fort a/d Drecht 

  12 sept. Streekmarkt op parkeerterrein bij gemeentehuis. De streek-
markt wordt georganiseerd door de PvdA, DUS! (een samen-
werking van GroenLinks en D66) en brouwerij de Schans, 
11.00-16.00 uur

  12 sept. Buurtfeest Meerwijk, Amstelplein, 15.00-19.00 uur
  13 sept. Openluchtconcert KNA bij Thamerkerk, 13.00 uur
  14 sept. Feestelijke opening Steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn in 

openbare bibliotheek A. Arienslaan, 17.00 uur. Vrijwilligers-
markt van 15-17 uur.

  15 sept. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  17 sept.  Slaan 1e paal gezondheidscentrum Uithoorn, 
 Telstarweg, 15.30 uur
  20 sept.  Concert voor viool en piano, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  26 sept.   Buurten bij de buren, Amstelplein ,11.00 - 17.00 uur
  30 sept.  Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.30 uur
  1 okt. Dag van de Ouderen, op terrein sportpark De Randhoorn, 
 10.00 -15.30 uur; 
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein, 

19.30 uur
  7 okt. Bewonersoverleg Europarei
  13 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
  14 okt. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 

10.00-12.30 uur
  18 okt.  Yvonne Keuls vertelt, € 10,- Thamerkerk, 14.30 uur
  20 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  25 okt. Braderie Oude Dorp
  27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  4 nov. Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
  7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  11 nov. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 

10.00-12.30 uur
  14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein 
  22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
  9 dec. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 

10.00-12.30 uur
  20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur

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

Oplichters proberen bedrijven in 
Noord-Holland geld afhandig te ma-
ken. Zij doen dat door enveloppen 
met nota’s van overheidsinstellin-
gen open te maken en de nota dan 
te beplakken met een sticker waarop 
staat dat het rekeningnummer is ge-

wijzigd. Op die sticker staat ook een 
nieuw rekeningnummer. Dit is echter 
een rekeningnummer van de oplich-
ter. Trap er niet in als u een bestic-
kerde rekening van de gemeente 
Uithoorn ontvangt, want onze reke-
ningnummers zijn niet veranderd!

Rekeningnummers gemeente 
Uithoorn onveranderd
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei

Tijdelijke 
verkeershinder Drechtdijk
B&W zullen binnenkort een bouwvergunning 2e fase afgeven 
voor de bouw van 8 appartementen en een woning op het perceel 
Drechtdijk 31. Vooruitlopend daarop mag de aannemer alvast be-
ginnen met heiwerkzaamheden. Naar verwachting begint het hei-
en maandag 31 augustus of dinsdag 1 september. De bouw zal on-
geveer een jaar duren. 
Vanwege de werkzaamheden moet bouw- en heimateriaal worden 
aangevoerd. Het materiaal zal worden gelost vanaf de Drechtdijk. 
Daardoor ontstaat af en toe hinder voor het verkeer. Volgens de 
aannemer zullen de stremmingen per keer zo’n 15 minuten duren. 
De aanvoer van materialen zal plaatsvinden op werkdagen tus-
sen 08.30 uur en 13.00 uur, maar niet tijdens de spits. De bouwma-
chines mogen uitsluitend draaien op maandag t/m vrijdag tussen 
07.00 en 19.00 uur. De omwonenden zijn per brief ingelicht.

Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG 

De Alliantie N201 is 13 juli begonnen 
met de werkzaamheden op de Am-
sterdamseweg in de gemeente Uit-
hoorn. 
Dit houdt in dat er zand wordt aan-
gebracht op het nieuw aan te leggen 
tracé tussen de Hollandse Dijk en de 
Amsterdamseweg. 
Gedurende een periode van circa 
twee weken vinden er zandtranspor-
ten plaats, waarbij er ongeveer 10 
vrachtwagens per uur via de Zijdel-
weg, Wiegerbruinlaan en de Amster-
damseweg heen en weer rijden. 
Er kan hierdoor overlast ontstaan.

FIETSPAD LANGS 
RANDWEG 
(AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds 6 mei in ver-
band met de aanleg van de N201 af-
gesloten. 
De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 
juni 2011 als de nieuwe N201 is aan-
gelegd. Fietsers die via de Randweg 
naar de Legmeerdijk (en v.v.) wil-
len, kunnen kiezen uit de volgende 
twee omleidingen: De Randweg via 
de Noorddammerweg naar de Leg-
meerdijk en v.v., of de Randweg via 
Poelweg, N201 naar de Legmeerdijk 
en v.v. 
De afsluiting is nodig vanwege de 
aanleg van de N201. Ter plaatse van 
de Legmeerdijk worden terpen aan-
gelegd.

WERKZAAMHEDEN N201 
TUSSEN LEGMEERDIJK 
EN THAMERLAAN

Van 31 augustus tot 12 september 
werkt de provincie Noord-Holland 
tussen 20.00 en 05.00 uur aan de 
N201 tussen Legmeerdijk en Tha-
merlaan. In de week vanaf 31 augus-
tus wordt gewerkt aan het gedeelte 
vanaf de Legmeerdijk tot Zijdelweg 
en in de week vanaf 7 september is 
de N201 tussen Zijdelweg en Tha-
merlaan aan de beurt. De werkzaam-
heden omvatten asfalteren, marke-
ren en belijnen. Ook worden diverse 
bomen gesnoeid of gekapt. Tijdens 
de werkzaamheden is er een omlei-
dingsroute voor het verkeer. De om-
leiding wordt met borden aangege-
ven. De hulpdiensten, zoals brand-
weer en ambulances, kunnen dan 
gebruik maken van het fi etspad.

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

 TER INZAGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.       

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 149, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een scherm-

constructie t.b.v. de teelt van potplanten.

De Legmeer
- Zegge 11, sloopaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende zeilres-

ten.
Zijdelwaard
- Willem Klooslaan 39 en 37, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

hekwerk op de uitbouw.
- Potgieterlaan 56, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde.
- brug tussen Heijermanslaan en Albert Verweylaan, reguliere bouwaanvraag 

voor het veranderen van bestaande loopbrug in een  loop-/fi etsbrug.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Graslaan 2, vergunning voor het vernieuwen van een tuinhuis. 
 Beroep: t/m 13 oktober 2009.
- Gerberalaan 67, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van 

een woning met een onderheid terras. Bezwaar: t/m 8 oktober 2009.
- Evenementenlaan, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer 

Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank van 5 t/m 
8 september 2009 tijdens de kermis op het evenemententerrein in De Kwakel.
Bezwaar t/m 8 oktober 2009

Thamerdal
- Jan van Galenlaan 35, vergunning voor het slopen van een asbesthoudende 

toiletvloer. Bezwaar: t/m 7 oktober 2009.
De Legmeer
- Zegge 11, vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende zeilresten. 

Bezwaar: t/m 8 oktober 2009.
Zijdelwaard
- Hugo de Grootlaan 34, vergunning  voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 7 oktober 2009
Burg. Kootpark
- ter hoogte van de bushalte aan de Burg. Kootlaan vergunning voor het oprich-

ten van een zichtscherm. Bezwaar: t/m 7 oktober 2009.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 30, vergunning voor het plaatsen van een liftinstallatie. 
 Bezwaar: t/m 7 oktober 2009.
- Molenlaan 30, vergunning voor het geheel vernieuwen van kunststof kozijnen 

ter vervanging van stalen. Bezwaar: t/m 7 oktober 2009.
Meerwijk-Oost
- Laan van Meerwijk 10, vergunning aan Hein Heun sloopwerken b.v. voor het in 

gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van 
een schaftcontainer t/m 9 september 2009. Bezwaar t/m 6 september 2009

- Eendracht 2, vergunning aan basisschool “De Kajuit“ voor het organiseren van 
diverse evenementen op 18 september, 4 december en 16 december 2009 in 
de school en op het schoolplein. Bezwaar t/m 8 oktober 2009

 Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Van Leeuwen voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank op 18 september 2009 van 16.00 
tot 21.00 uur tijdens het openingsfeest van basisschool “De Kajuit”.

 Bezwaar t/m 8 oktober 2009
- Zijdelveld 23, verklaring van geen bezwaar aan Kinderdagverblijf Borus voor 

het ten gehore brengen van geluid tijdens de juffendag op 5 september 2009 
van 10.00 tot 14.00 uur.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, vergunning aan Uithoornse Roei- en Kanovereniging “Michiel 

de Ruyter” voor het organiseren van het evenement Kayakwalk op 6 septem-
ber 2009 van 14.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 9 oktober 2009

 Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Stichting Werkgroep Horeca 

Uithoorn voor diverse exploitant voor het schenken van zwakalcoholhouden-
de drank op 6 september 2009 van 11.00 tot 20.00 uur tijdens het evenement 
Kayakwalk. Bezwaar t/m 9 oktober 2009

De Legmeer
- Legmeerplein 25, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Kinderopvang 

voor het organiseren van een fancy fair op 5 september 2009.
 Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Verhoef voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende drank op 5 september 2009 van 12.00 
tot 17.00 uur tijdens de fancy fair. Bezwaar t/m 9 oktober 2009

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar aan de evenementen Com-

missie van de Stichting Thamerkerk voor het organiseren van een openlucht-
concert door KNA op 13 september van 12.00 tot 14.30 uur.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
ingang van Boterbloem aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats.
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de kruising ter hoogte van Bo-
terdijk 34 aan te wijzen als voorrangskruising waarbij het verkeer op de Boterdijk 
voorrang heeft op het verkeer op het fi etspad c.q. de uitrit.
Beide verkeersbesluiten liggen tot en met woensdag 14 oktober 2009 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Tegen deze besluiten kan tot en 
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij van Dubotech-
niek b.v. een melding hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer. De melding betreft het aanbrengen van een nieuwe koudebron (on-
derdeel warmte-koude-opslagsysteem) op het perceel Stelling 44 te De Kwakel.
Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. Hierdoor vervalt de ver-
gunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instel-
len van beroep.

 MASSABESLUIT HUISNUMMERING
Sinds 1 juli 2009 is de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in wer-
king getreden. Dit houdt in dat alle verblijfsobjecten in de gemeente Uithoorn moe-
ten zijn voorzien van een huisnummer. Bij verblijfsobjecten kunt u denken aan toe-
gankelijke transformatorhuisjes, de openbare toiletruimte en diverse bergingen of 
garageboxen, maar bijvoorbeeld ook toegankelijke pinautomaten.
Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving hebben de beheerders van de BAG 
een verzoek gedaan aan de betrokken bedrijven en instanties om 98 ongenum-
merde verblijfsobjecten in Uithoorn en De Kwakel te voorzien van een huisnum-
mer.
Op de website van de gemeente Uithoorn, www.uithoorn.nl kunt u een lijst vinden 
van de betreffende objecten en alle bijbehorende tekeningen. Als u nog vragen 
heeft kunt u contact opnemen met de beheerders van de BAG via het algemene 
telefoonnummer: 0297 - 513 111

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before? Dan durf  jij   je vast wel te verdiepen in het dagelijks levenvan Carla (45, kanker)?!
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Buurtbarbecue Bosmuis
Uithoorn - Vorige week was het al 
te lezen in de krant, het is de tijd 
van de buurtbarbecues. Allemaal 
enthousiaste bewoners van diver-
se wijken die dit willen organise-
ren voor hun buurt. Zo ook in de 
nog betrekkelijk nieuwe wijk Leg-
meer West.
Bijna 3 jaar geleden betrokken 
de eerste bewoners van Legmeer 
West hun huizen aan de Bosmuis, 
Dwergmuis en de Vogellaan. Niet 
lang daarna werd er toen een eerste 
buurt barbecue georganiseerd door 
bewoners van de Bosmuis. Afgelo-
pen vrijdag 21 augustus was het al-
weer tijd voor de derde editie van de 
Bosmuis straatbarbecue, waarbij de 
naastgelegen buren ook waren uit-
genodigd. 
Ook dit jaar waren er veel mensen 
van de partij, 29 volwassenen en 29 
kinderen genoten van het weer, het 
eten en drinken, maar vooral van el-
kaars gezelschap. Voor de kinderen 

was er dankzij een subsidie van de 
gemeente een springkussen waar 
dankbaar gebruik van werd ge-
maakt. Daarnaast werd er een wed-
strijd gehouden tussen de verschil-
lende straten, waarbij diverse  groe-
pen van 4 personen de uitdaging 
aangingen om te racen, hun voeten 
‘vastgebonden’ aan een paar reuze 
skilatten. Dit zorgde voor luidkeels 
aanmoedigen en hilariteit alom. In-
dividueel gingen de bewoners met 
elkaar de strijd aan bij het grote vier 
op een rij spel. 
Pas in de kleine uurtjes zochten de 
mensen langzaamaan hun bed weer 
op, na eerst opgeruimd te hebben 
met zijn allen. Alle lege statiegeld-
flessen zijn verzameld en zijn ge-
schonken aan de Kwikstaart. De-
ze school hield namelijk afgelopen 
week een inzamelingsactie van lege 
statiegeldflessen om geld in te za-
melen voor het nieuwe schoolplein 
van de brede school.

Cursussen aquarelleren
Uithoorn - Binnenkort starten de 
cursussen aquarelleren weer, gege-
ven door de Uithoornse Corrie Eel-
tink, in haar eigen atelier “De Pen-
seelstreek”. Men kan kiezen voor 
een “basiscursus” (voor beginners) 
of een “vervolgcursus”; beide cur-
sussen bestaan uit 10 lessen. Cur-
susfolders zijn verkrijgbaar in het 
atelier of  in de bibliotheken in Uit-
hoorn en omgeving. 

Inschrijving is mogelijk op vrijdag-
avond 4 september van 19.00 tot  
21.00 uur, en zaterdag 5 september 
van 13.30 tot 15.30 uur in atelier “De 
Penseelstreek” aan de Potgieterlaan 
16 in Uithoorn.  
Informatie kunt u inwinnen via tel. 
0297-540444 of via internet www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, 
waar ook een inschrijvingsformulier 
is te vinden.

Toneelverenigng Genesius 
zoekt (amateur)regisseur
Uithoorn - Voor haar toneel jeugd-
groep, ongeveer 8 kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 15 jaar, is Gene-
sius op zoek naar iemand die de-
ze enthousiaste groep kinderen wil 
begeleiden. In de tweede week van 
september start de groep met de re-
petities voor het sinterklaasstuk. 
Er wordt, eventueel samen met u, 
een toneelstukje van ongeveer 1 
uur aangeschaft bij de uitgever. Er 

wordt op donderdagavond gerepe-
teerd van 18.30 tot 19.45 uur. De uit-
voering zal plaatsvinden in de 3e of 
4e week van november. De repeti-
ties en uitvoering vinden plaats in 
het dorpshuis van De Kwakel. Vindt 
u het leuk om met deze kinderen te 
werken en een leuk toneelstuk in el-
kaar te draaien, dan kunt u contact 
opnemen met Karel de Blieck, tel 
0297-564306.

Veel belangstelling voor jubileum-
viering Kringloopcentrum Ceres
Uithoorn - Alsof het een eerste dag 
uitverkoop van een bekend waren-
huis betrof, zoveel belangstellen-
den hadden zich donderdagmor-
gen 27 augustus voor de deur van 
Kringloopcentrum Ceres aan de In-
dustrieweg 33 verzameld. Of het nu 
door de toezegging kwam dat de 
eerste 75 klanten op koffie met ge-
bak zouden worden getrakteerd, of 
dat er tussen het omvangrijke aan-
bod bijzondere (éénmalige) artike-
len werden gepresenteerd, wie zal 
het zeggen? Feit was wel dat je in de 
morgenuren vanaf de opening om 
half elf over de koppen kon lopen. 
Mensen die overal snuffelden of er 
iets bijzonders op deze jubileum-
dag te halen viel, waren druk in de 
weer op alle afdelingen waar goe-
deren en artikelen gesorteerd lagen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Let wel, het gaat hier om goederen 
en artikelen die – hoewel zeer bruik-
baar en in verreweg de meeste ge-
vallen prima functionerend – toch 
als ‘tweedehands’ moeten worden 
gezien. Ja, daar kan qua uiterlijk iets 

aan mankeren, een splintertje eraf, 
een vlekje in de kleding, een vloer-
tapijt waar een keer koffie op ge-
morst is. Ieder verstandig mens zal 
het eerst schoonmaken of een rei-
nigingsbeurt laten ondergaan alvo-
rens het te gebruiken. Een tapijt kun 
je zelf reinigen door een tapijtrei-
niger te huren en daarmee aan de 
slag te gaan. Kleding laat je stomen 
of ga je een wasbeurt geven. Ser-
viesgoed stop je in de vaatwasser of 
was je met de hand af voordat je het 
gaat gebruiken. Logisch toch. “Zou 
men al dat werk door mensen van 
Ceres laten uitvoeren, dan gaat de 
prijs per artikel fors omhoog en dat 
is nu juist de bedoeling niet. 
Onze klanten willen tegen klei-
ne prijsjes datgene hebben wat ze 
nieuw niet kunnen of willen betalen. 
Dat er soms iets aan mankeert ne-
men ze op de koop toe of herstellen 
dat zelf. De meesten maken het ook 
schoon of geven het een ander aan-
zien”, laat bedrijfsleider Wouter de 
Greef weten. “Wij zorgen er wel voor 
dat alle spullen technisch goeddeels 

Veilingcomité organiseert 
50e Kwakelse Veiling
De Kwakel - In De Kwakel zijn de 
voorbereidingen van een van de 
grootste Kwakelse tradities gestart: 
De Kwakelse Veiling.  De veilingco-
mité is al weer een aantal keren bij-
een geweest en deze en de komen-
de week zullen de wijklopers weer 
langs de deuren gaan op de kavels 
te komen opnemen. Het Veiling-
comité is vast van plan op van de-
ze editie iets speciaals te maken en 
heeft daartoe al diverse tips en aan-
biedingen ontvangen. Het is tenslot-
te al de 50e keer dat dit fenomeen 
wordt georganiseerd. 
Het leuke is dat deze Veiling, naar 
het er nu naar uitziet, gehouden zal 
kunnen worden in de nieuwe kanti-
ne van de S.v. K.D.O., zodat de actie 
gebruik kan maken aan iets waar-
aan zij zelf met haar bijdragen heeft 
meegeholpen. 

In 1960 zocht de s.v. KDO naar mid-
delen om de bouw van een kleine 
sporthal te kunnen verwezenlijken. 
Er werd een veiling opgezet naar 
West-Fries voorbeeld, met een heu-
se veilingmeester. Deze kreeg later 
een lokale opvolger in de persoon 
van Willem Klijn die onlangs heeft 
aangekondigd in deze 50e editie de 
veilinghamer voor de laatste maal 
te zullen hanteren. De eerste vei-
ling leverde direct al een bedrag van 
5000 gulden op, zodat men alle re-
den had om er mee door te gaan. 
Sindsdien is er al er bij elkaar al bij-
na 1.9 miljoen Euro bijeen geveild.  
De opbrengst gaat inmiddels naar 
zo’n 20 tot 25 puur Kwakelse instel-
lingen, hetgeen meteen het succes 
verklaart. Iedereen weet dat de gel-
den binnen de gemeenschap blij-
ven, iedereen profiteert er uiteinde-
lijk van.

Hoe werkt de Veiling?
Circa 8 weken voor de veiling gaan 
de wijklopers alle huisadressen af in 
De Kwakel en worden bedrijven be-
naderd om te horen wat men ter be-
schikking stelt. Een aankondiging 
van deze actie is bezorgd in de vorm 
van een geel formulier wat tevoren 
kan worden ingevuld, opdat de wijk-
loper in één actie klaar is met zijn 
werk.  Op het formulier kan tevens 
de uitslag worden geraden van de 
Veilingactie, waarmee een prijs kan 
worden gewonnen. 
De aangeboden goederen worden 
op nummer opgenomen in een ca-
talogus. Van geldelijke giften schaft 
het Veilingcomité zelf kavels aan 
waarvan ze weet dat ze populair 
zijn.

Advertenties maken het mogelijk, 
de catalogus in De Kwakel huis-
aan-huis gratis te bezorgen.
De gevers van goederen krijgen te-
voren bericht wanneer het geschon-
ken artikel wordt opgehaald, het-
geen meestal de vrijdagavond voor-
afgaande aan de veiling gebeurt.
De veiling is nadrukkelijk geen rom-
melmarkt. Het aanbieden en vei-
len van bijvoorbeeld oude meubels 
of tweedehands lampen heeft hier 
geen nut.  Rommel wordt niet ge-
veild, daar zijn andere gelegenhe-
den als fancy-fairs en kringloop-
winkels voor. Gezien de hoge op-
brengst: vorig jaar zo’n 53000 Eu-
ro !!, zou dit tot onvrede bij de ko-
pers kunnen leiden. Het Veilingco-
mité behoudt zich het recht voor om 
artikelen die in haar ogen niet veil-
baar zijn te vervangen door andere 
kopen. 

Kinderuurtje
De eerste veilingavond zal geopend 
worden met een speciaal kinderuur-
tje te openen. Dit komt erop neer 
dat er vroeg op de avond zo’n 50 
tot 60 kavels geveild kunnen wor-
den die geschikt zijn voor kinderen 
en waarop de jeugd onder begelei-
ding van de ouders kan meebieden. 
Te denken valt aan poppen, elek-
trische auto’s, gezelschapsspelen, 
schaatsen, leren voetballen, teddy-
beren, skateboards, kinderpartij-
tjes en houten speelgoed. Hiermee 
hoopt het comité te bereiken dat er 
vanaf het begin een groot jong en 
enthousiast publiek aanwezig is en 
natuurlijk hoopt men dat die ou-
ders zo kennismaken met het feno-
meen Kwakelse Veiling en later op 
de avond nog weer een paar uurtjes 
terugkomen.

Verdeling
De opbrengst van de veiling komt 
ten goede aan verenigingen en in-
stellingen op sociaal en cultureel 
terrein in De Kwakel. Deze dienen 
hiertoe jaarlijks een aanvraag in bij 
het Veiling comité. De leden hiervan 
beoordelen de aanvragen en verde-
len na de veiling de opbrengst. Vorig 
jaar konden zo’n 25 instellingen een 
bedrag van in totaal bijna 53.000 
Euro in ontvangst nemen. 

Namens deze instellingen alvast 
dank voor U bijdrage en we hopen 
U natuurlijk graag op de 2 Veiling-
avonden te zien.  Plaats van hande-
ling is de KDO kantine aan de Vuur-
lijn en data van handelen 31 oktober 
en 7 november.   

Archeologisch onderzoek 
Thamerkerk
Uithoorn - De gemeente heeft aan 
de Stichting Historisch Beheer Uit-
hoorn opdracht gegeven voor een 
archeologisch onderzoek bij het 
rijksmonument de Thamerkerk. Re-
den voor dit onderzoek is een mo-
gelijke uitbreiding aan de achter-
kant van de kerk op de plek van 
het voormalige koetshuis. De uit-
breiding heeft betrekking op onder-
meer het verplaatsen van de toilet-
groep en de garderobe. Het even-
tueel verplaatsen van deze voorzie-
ningen past binnen het huidige be-
stemmingsplan. Om de mogelijkhe-
den goed in kaart te kunnen bren-

gen wordt op de plek van de moge-
lijke uitbreiding eerst een archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd.
Het houden van bijeenkomsten is 
een belangrijke inkomstenbron voor 
het behoud van het rijksmonument. 
Gelet op de toenemende vraag naar 
het houden van bijeenkomsten in 
de Thamerkerk is het noodzakelijk 
de voorzieningen in het gebouw te 
moderniseren.

Het onderzoek zal op donderdag 10 
september a.s. plaatsvinden. Om-
wonenden krijgen een informatie-
brief van de gemeente.

Zaterdag 5 en zondag 6 september
Feestelijke opening nieuw 
seizoen van The Mix
Uithoorn - Het jongerencentrum 
van stichting Cardanus, The Mix in 
Uithoorn, heeft afgelopen zomer-
vakantie een metamorfose onder-
gaan. 
De zaal is grondig onder handen 
genomen. Op zaterdag 5 september 
opent The Mix feestelijk haar deu-
ren voor het nieuwe seizoen. Samen 
met een groep enthousiaste vrijwil-
ligers willen wij u uitnodigen om 
de nieuwe mix te bewonderen! Het 
programma op 5 september zal er 
als volgt uit gaan zien.

Fellows Bigband
Deze 20 koppige bigband uit 
omgeving van Amstelveen 
komt optreden. Kom op tijd 
want dit wil je niet missen. 
Het repertoire van de Fellows 
Bigband is verrassend breed. 

Naast traditionele, swingende big-
band-nummers van grootheden als 
Count Basie en Duke Ellington is er 

volop plaats voor Latin, funk of pop 
in bigband arrangement. Kortom: 
swingen dus! Bij de Jonathans DJ 
parade zijn verschillende DJ’s Diffe-
rent Styles, waaronder: Gary Good-
luck en Macha. DJ Nomar is de win-
naar van de Dommelsch TWST DJ 
contest 2007. Deze getalenteerde DJ 
draait minmal Techno. Voor meer in-
formatie: http://www.myspace.com/
nomarmusic

De deuren van The Mix gaan om 
19.00 uur open. Officiele opening 
wordt gedaan door wethouder 
Oudshoorn en is om 19.30 uur.
En speciaal voor deze gelegenheid 
is de entree geheel GRATIS! U vindt 
The Mix aan de J.A. Van Seumeren-
laan 1 in Uithoorn

Zondag
Op zondag 6 september organiseert 
het jongerenwerk van Stichting Car-
danus, in samenwerking met het 
buurtbeheer van de Meerwijk en 

een aantal enthousiatse jongeren 
een skatefestival. Het skatefestival 
zal plaatsvinden op de skatebaan in 
de Meerwijk. Om 10.00 uur is er een 
skate-clinic. Jongeren en kinde-
ren die willen leren skaten kunnen 
meedoen aan een skateles.
Deze les is gratis. Je kunt je inschrij-
ven via: tooijevaar@cardanus.nl

Tijdens het festival zal er een open-
lucht podium zijn. Op dit podium is
vooral ruimte voor locaal talent. Op 

dit podium zullen onder anderen 
optreden: DJ’s: Ledba, Armohr, Ga-
ry Goodluck, Leolectro en ACHD. 
Ook zullen er twee live-acts ten ge-
hore komen: rappers Tripple Indo en 
OjaweL zullen het podium betreden. 
Vanaf 12.00 uur kunnen In-lineska-
ters,
Skateboarders en BMX’ers kunnen 
zich inschrijven voor de competi-
tie. Deelname kost vijf euro. Alle op-
brengsten van het festival komen 
ten goede van de skatebaan.

Vier dagen Kwakelse kermis
De Kwakel - Nog maar net beko-
men van het Polderfeest en de Bra-
derie, staat in De Kwakel de kermis 
weer voor de deur. 
Van 5 tot en met 8 september is het 
feest in De Kwakel met onder an-
dere diverse optredens, het vletten 
trekken en de grote kermisoptocht.

Zaterdag 5 september
Vanaf 21.00 uur is de tent geopend 
voor het publiek om te gaan genie-
ten van de Wet Summer Après-Ski, 
waarbij Het Crazy DJ-Team, Rob Ro-
nalds, en de Zware Jongens de op-
tredens verzorgen. Het belooft niet 
alleen een gezellige, maar ook maf-
fe en gestoorde avond te worden 
om eens lekker helemaal uit je dak 
te gaan. De entree bedraagt tien eu-
ro.

Zondag 6 september
De kinderoptocht is voor alle kin-
deren vanaf groep 3 en tot 16 jaar. 
Vanaf 12.30 uur worden de kinde-
ren bij het dorpshuis verwacht, waar 
hun versierde fiets, skelter of kar 
door de jury zal worden beoordeeld. 
Om 13.30 uur gaat de optocht van 
start, voorafgegaan door muziekver-
eniging Tavenu. Om ongeveer 15.15 
uur is de prijsuitreiking in de feest-
tent.
’s Avonds vanaf 19.00 uur gaat de 
tent weer open voor een optreden 
van Helemaal Top, dit in tegenstel-
ling tot eerdere berichten dat Plork 
en de Aannemers zou komen. 
De entree is gratis.

Maandag 7 september
Van 15.30 uur tot 18.00 uur is het 
euromiddag op de kermis. Bijna alle 
attracties kosten dan maar één eu-
ro, dus kom snel uit school naar de 
kermis.

Om 18.00 uur barst op de Ringvaart 
de strijd los om de Gouden Ped-
del 2009 tijdens het vletten trekken. 
De dames– en herenteams, die be-
staan uit zes roeiers en een stuur-
man/vrouw, zullen hun uiterste best 
doen om de winnaars van vorig jaar 
van de eerste plek te houden.
Om 21.30 uur is er, onder voorbe-
houd, een groot vuurwerk te bewon-
deren. Daarna kan iedereen naar de 
feesttent om te gaan genieten van 
“goud=fout”. Alle 13 Jaanke zal met 
een smartelijk meezingspektakel de 
tent op zijn kop zetten en Jopie Vo-
gelvang zal haar bekende Tiroler 
hits ten gehore brengen.
De entree is gratis.

Dinsdag 8 september
Voor de 57ste keer zal op dinsdag-
ochtend De Kwakel het toneel zijn 
van een bonte stoet praalwagens. 
Om 09.15 uur vertrekt de optocht 
voor zijn ronde door De Kwakel, 
waarbij het publiek de winnaar be-
paalt. Rond 16.30 uur zal in de feest-
tent de prijsuitreiking plaatsvinden, 
waarna de feestdisco losbarst.
De Kwakelse Kermis mag je niet 
missen!
Kijk voor meer info op: www.polder-
feest.nl.

in orde zijn. Maar het blijft tweede-
hands; we kunnen niet zien wat er 
voor die tijd allemaal mee gebeurd 
is. Het is ieders goed recht om bij 
Ceres wat te kopen. 

Wie nieuwe spullen wenst, moet 
hier niet zijn. Maar kijk nu eens hoe-
veel mensen er genieten van alles 
wat zij zien en tegen heel schappe-
lijke prijsjes kunnen kopen. Ik krijg 
zo vaak tevreden geluiden te ho-
ren van klanten die hier regelmatig 

komen.” Aldus de bedrijfsleider die 
zichtbaar in zijn nopjes was met zo-
veel aanloop.

Spotprijs
Het Kringloopcentrum vierde don-
derdag haar 25-jarige bestaan met 
iets extra’s ‘op de plank’ zoals bij-
zondere oude boeken en woonde-
coraties uit grootmoeders tijd. Bijna 
een container vol aan vrijwel nieu-
we knuffelbeesten lag in de aanbie-
ding, zijnde een overschot van een 
productie en nooit gebruikt! Veel 
stellingen en tafels waren versierd 
met wit/blauwe ballonnen en aan 
de kassa stonden bezoekers vaak in 
een rij te wachten om af te rekenen. 
Er werd tussen de rekken driftig ge-
zocht naar passende en gewens-
te kleding; bij de drie paskamers 
was het daarom ‘ieder op zijn beurt.’ 
Op de eerste verdieping werd door 
enkele bezoekers een kleed uitge-
rold om te zien hoe de kleur was en 
in hoeverre het een ‘onderhouds-
beurtje’ behoefde. Kortom, het was 
voor velen - al genietend van koffie 
of thee met gebak (waaraan in re-
cordtijd een tekort was) – voor hun 
doen gezellig winkelen bij Ceres. 
Een waarom ook niet. Overal is een 
markt voor en het blijkt bovendien 
dat veel mensen tevreden de deur 
uitgaan met spullen die een twee-
de leven gemakkelijk kunnen door-
staan én verdienen. Niemand hoeft 
zich te schamen eens vrijblijvend 
rond te kijken bij Ceres. Er liggen 
vaak meer artikelen die u kunt ge-
bruiken dan u wel denkt! Die erva-
ring hebben we (in de hobbysfeer) 
inmiddels zelf ook. En wie boeken 
zoekt om te lezen, strip of literatuur, 
in de toeristische sector, om te ko-
ken of te tuinieren, voor doe-het-zelf 
in- en om de woning, over lucht- en 
ruimtevaart en nog veel meer (ook 
kinderboeken!!!), vindt dat tien te-
gen één hier. Voor een spotprijs! 
Dan ga je die toch niet duur kopen? 
Is het eerste verdiend!



Uithoorn – Aanstaande zondag, 6 
september houdt Danscentrum Co-
lijn Open Huis voor iedereen die ge-
interesseerd is in Popshowmusical-
dance, Breakdance en/of Hip Hop.

Je kunt kennismaken met deze 
sportieve dansstijlen in de vorm van 
workshops die vanaf 10.00 uur be-
ginnen.  

Niet alleen ‘huis’docenten Merel en 
Sylvain zullen workshops verzorgen, 
ook komt Gianinni, bekend van de 
eerste serie van het TV-program-
ma “So You Think You Can Dance 
(RTL5), een tweetal workshops Hip 
Hop verzorgen. Gianinni strandde 
vorig seizoen pas in de finale van 
het bekende TV-programma.

Het schema a.s. zondag is als volgt: 
10.00-10.45 uur Popshowmusical-
dance (8-12 jaar) en 11.00-11.45 uur 
Popshowmusicaldance (12-16 jaar) 
verzorgd door Merel. Van 10.30-
11.15 uur is er een workshop Break-
dance, verzorgd door Sylvain. 

De beide workshops Hip Hop door 
Gianinni zijn om 12.00 uur (begin-
ners) en 13.30 uur (gevorderden). 

Voor alle workshops is beperkt 
plaats, en men kan zich opgeven 
via  info@colijndancemasters.nl of 
even een belletje naar 0297-567000. 
Wacht niet te lang, velen hebben 
zich al aangemeld!

Volgende week zondag, 13 septem-

ber, houdt Danscentrum Colijn Open 
Huis voor de dansstijlen Stijldansen, 

Salsa en Zumba, meer hierover in 
de krant van volgende week!
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David van Beek winnaar 
van ‘Waar is Elvis?’
Vinkeveen - David van Beek uit 
Vinkeveen is winnaar geworden van 
het RTL4 programma ‘Waar is Elvis?’ 
Het werd zo’n vier weken achtereen 
op vrijdag gepresenteerd door Gor-
don en Jamai. Kandidaten die meen-
den alles van de legendarische rock 
& roll zanger Elvis Presley te weten 
konden zich voor dit programma 
opgeven. Eén daarvan was David. 
Daarbij ging het niet om een ‘look-
a-like’ of wie het beste als Elvis kon 
dansen, maar om wie het meeste 
weet en muziekherkenning van Elvis 
the Pelvis. Er waren vier voorronden 
waarin telkens veertig deelnemers 
met hun kennis om de eerste plaats 
streden. Bij een van de groepen deed 
ook David mee. Hij werd nummer 1 
omdat hij alles wist te vertellen en te 
herkennen van Elvis. Daarmee had 
hij zich in de finaleronde gespeeld, 
met nog drie winnaars uit de an-
dere groepen. Gezamenlijk stonden 
zij afgelopen vrijdag 28 augustus in 
de finaleronde aan tafel waar Gor-
don tot drie keer toe een paar stro-
fen muziek uit het repertoire van El-
vis Presley ten gehore bracht. Daar-
van moesten de vier deelnemers zo 
snel als zij konden, raden van welk 
nummer dat was. Wie goed scoor-
de kreeg een button. Wie het meeste 
aantal buttons kreeg werd winnaar 
van de speelronde waarin twee fina-

listen overbleven. David was als eer-
ste die binnen luttele minuten drie 
buttons van Gordon kreeg en daar-
mee al in de finalepoule zat. Een van 
de andere groepswinnaars, Michael, 
volgde hem en werd tevens finalist. 
Beiden moesten voor de uiteindelij-
ke hoofdprijs, zijnde een volledig ver-
zorgde reis naar Graceland in Mem-
phis, Tennessee (USA), een finale-
vraag beantwoorden. Daarin werd 
gevraagd dat, als je alle films van El-
vis Presley waarin hij heeft gespeeld, 
aan elkaar zou monteren, hoe lang 
(in tijdsduur) dat dan zou zijn? De-
gene die het dichtst bij het juiste ant-
woord zat werd de uiteindelijke win-
naar. Michael schatte 55 uur, David 
50 uur en hij was het meest nauw-
keurig want het juiste antwoord was 
50 uur en 20 minuten! Kortom, David 
was de verdiende winnaar van ‘Waar 
is Elvis’ en kan dus naar Graceland. 
Bovendien kreeg hij een fraaie trofee 
mee naar huis.

Cassettebandje
“Ik ben natuurlijk heel blij met de tro-
fee, maar nog meer met de reis die ik 
mag maken. Dat zal in de herfstva-
kantie gebeuren. Het was als Elvis-
kenner natuurlijk mijn grootste wens 
om ooit een keer naar Graceland te 
gaan. Die wens gaat nu in vervulling. 
Toegegeven, daar zit ook een beet-

je geluk bij. Als je net te laat bent 
met het goede antwoord te geven 
op de vragen zijn je kansen meteen 
een stuk minder. Maar het lukte alle-
maal”, aldus David desgevraagd die 
op zijn achtste jaar begon met het 
verzamelen van Elvis Presley mu-
ziek en de nodige achtergrondinfor-
matie. 
“Het begon ooit met een cassette-
bandje waarop een paar nummers 
van hem stonden die ik afspeelde. 
Zijn stem intrigeerde mij en ik wil-
de weten wie dat toch wel was die 
zulke mooie liedjes kon zingen. Dat 
is de aanzet geweest om alles over 
Elvis Presley op te zoeken én al zijn 
nummers te verzamelen natuurlijk. 
Die staan als CD’s in rekken op mijn 
kamer. 

Mijn familie heeft mij in de loop der 
jaren heel veel over Presley aange-
reikt. Ik verzamel inmiddels 17 jaar 
alle muziek en informatie over hem. 
Reden dat ik nu zoveel aan de weet 
ben gekomen over Elvis. Ik zie het 
als een fantastische bekroning op 
mijn hobby, want dat is het natuur-
lijk”, aldus een gelukkig ogende Da-
vid van Beek. Daarmee heeft hij 
maar mooi een droomreis verdiend. 
Een felicitatie waard. Veel plezier en 
beleving toegewenst op Graceland 
in Memphis!

Koek Installatietechniek 
voor verwarming en sanitair 
Amstelhoek - Met ingang van 17 
augustus heeft Cees-Jan Koek (39) 
zich als zelfstandig ondernemer ge-
vestigd in Amstelhoek onder de 
naam C.J. Koek Installatie Techniek. 
Cees-Jan is een telg uit een roem-
rucht geslacht waar de leden zich 
door de jaren heen hebben bewe-
zen in constructiewerk, verwarming 
en sanitair. Ook dit familielid heeft 
deze genen in het lijf, wat heeft uit-
eindelijk geresulteerd is in een vak-
bekwaam installateur op dat ge-
bied.

Cees-Jan werkt vanuit ‘kantoor aan 
huis’. Dat betekent korte commu-
nicatielijnen. Zijn echtgenote Ma-
riëlle is blij met de stap die haar 
echtgenoot heeft genomen. Ster-
ker nog, zij fungeert als administra-
tieve kracht en beantwoordt de te-
lefoon als Cees-Jan voor zijn werk 
buiten de deur is. “Je moet het zien 
als een compleet installatiebedrijf, 
ook al zijn we nog in de opbouw-
fase. Er wordt gezorgd voor levering 
en plaatsing van het verwarmings-
systeem. Als daarvoor ook ande-
re vakbekwame mensen nodig zijn, 
bijvoorbeeld voor sloopwerkzaam-
heden, metselwerk en stucwerk, 
de aanleg en aansluiting van elek-
trische bekabeling en dergelijke, 
dan huur ik die zelf in. Op die ma-
nier houd ik de voortgang en kwali-

teit van het werk zelf in de hand. In-
middels werk ik al samen met een 
klein aannemersbedrijf en verschil-
lende collega’s waarvan ik weet dat 
ze goed werk leveren tegen een be-
taalbare prijs. Dat is vandaag de dag 
heel belangrijk te weten en niet in 
de laatste plaats voor de klant,” ver-
telt Cees-Jan die er alle vertrou-
wen in heeft dat hij voldoende op-
drachten krijgt. “Als je je vak ver-

staat en goed werk aflevert op de 
afgesproken tijd is er altijd werk in 
deze branche. Punt was wel even 
dat wij achter onze woning onvol-
doende ruimte hebben voor bijvoor-
beeld magazijnopslag en een werk-
plaats. Het is nog even zoeken waar 
ik daarvoor een ruimte kan huren 
tegen een nette prijs. Een werkbus 
heb ik al, het benodigde gereed-
schap ook plus de vakkennis en er-
varing. Daar kom je al een heel eind 
mee. De eerste opdrachten zijn ook 
al binnen. Wij voeren onze eigen ac-
quisitie en hebben geen dure over-
headkosten of een bedrijfspand. Dat 
telt allemaal mee in de prijs die je 
daarom aantrekkelijk kunt offreren. 
Wij hangen ons niet op aan een be-
paald merk verwarming. Door erva-
ring kan Ik met alle systemen uit de 
voeten.”

Cees-Jan gaat zowel voor opdrach-
ten van particulieren als van aan-
nemers. Dat geldt voor nieuwbouw 
als renovatie. Waarin Cees-Jan zich 
eveneens onderscheidt is het in-
stalleren van verwarmingssystemen 
aan boord van bijvoorbeeld rond-
vaartboten, zoals die in Amsterdam 
rondvaren van Rederij De Nederlan-
den, bedrijfsvaartuigen en desge-
vraagd ook in de wat grotere ple-
ziervaartuigen. In vijf vaartuigen 
heeft hij dat tot tevredenheid van de 

opdrachtgever(s) gedaan.

Gesneden koek
Wat voor verwarming geldt, zijn ook 
het aanleggen en plaatsen van sani-
taire voorzieningen ‘gesneden koek’ 
voor Cees-Jan. “Of het nu om plaat-
sing en installatie van reeds door 
de klant gekochte artikelen gaat of 
dat ik in overleg eerst het hele sani-
tair (badkamer/toilet) moet inkopen 

en plaatsen, is mij om het even. Het 
kan beide. Gewerkt wordt volgens 
een vast omlijnd plan, want de elek-
tricien, de timmerman, metselaar en 
de stukadoor werken ook volgens 
een tijdsbestek. 

Die huur ik indien nodig daarvoor in. 
Gezamenlijk zorgen we ervoor dat 
het werk op tijd wordt opgeleverd. 
Een complete badkamer installe-
ren en afwerken duurt drie weken. 
Voordeel is dat de klant maar een 
aanspreekpunt heeft en dat ben ik. 
Daarnaast heb ik de beschikking 
over een mobiele douchecabine. 
Die kan ik met een noodvoorziening 
ergens anders in huis of in de berg-
ruimte opstellen. De bewoners kun-
nen dan ‘thuis douchen’ en hoeven 
dat niet bij een ander te doen. Zie 
het als een stukje service.”

Cees-Jan en Mariëlle Koek zijn oor-
spronkelijk afkomstig uit Wilnis, 
maar wonen nu 12 jaar met hun ge-
zin in Amstelhoek. Diep in hun hart 
willen ze wel weer eens terugkeren 
naar de plaats waar hun ‘roots’ lig-
gen. 
Misschien gebeurt dat nog wel eens 
als een (betaalbare) woning vrij-
komt met een tuin en een schuur 
waardoor Cees-Jan magazijnruim-
te krijgt en de mogelijkheid om een 
werkplaats in te bouwen.

Cees-Jan Koek Installatie Techniek 
staat klaar om bij u aan de slag te 
gaan. 
Wie een verwarmingssysteem in zijn 
huis nodig heeft of dit moet vervan-
gen, dan wel sanitaire voorzienin-
gen wil laten inbouwen, kan hem 
vrijblijvend bellen voor informatie 
en/of een aantrekkelijke offerte: tel. 
0297-534327 of 06-21270790.

Zondag 6 september 
Gianinni bij Danscentrum 

Wereldwinkel Uithoorn weer open
Uithoorn - Na een ingrijpende ver-
bouwing opent Wereldwinkel de 
Aardnood op maandag 7 septem-
ber weer haar deuren. Het pand on-
der de biblotheek aan de Hugo de 
Grootlaan is aan de eisen van de tijd 

aangepast en overzichtelijker inge-
deeld. Een feestelijke heropening 
van de winkel vindt plaats op za-
terdag 3 oktober, met diverse acti-
viteiten en acties.  Maar de klanten 
kunnen dus vanaf maandagmiddag 

7 september weer bij de winkel te-
recht voor hun Fair Trade producten 
en cadeaus. De ‘oude’ openingstij-
den blijven van kracht: maandag tot 
en met donderdag vanaf 13.30 uur, 
vrijdag en zaterdag vanaf 11.00 uur.

Kermisklantjes vragen 
aandacht voor nieuw 
scouting clubhuis
De Kwakel - De voorbereidingen 
zijn in volle gang ! Diverse jongens 
en meisjes van groep 4 en 5 zijn 
druk bezig met het maken van hun 
kermiskar voor de kinderoptocht op 
zondagmiddag 6 september door 
De Kwakel. 
Scoutinggroep St. Joannes in De 
Kwakel wil graag een nieuw club-

huis. Deze welpen en kabouters zijn 
zelf op het idee gekomen om tijdens 
de kermisoptocht te laten zien dat 
ze een nieuw clubhuis krijgen.

De scouting-leiding heeft diverse 
materialen beschikbaar gesteld voor 
het maken van deze kar. Ze vonden 
het heel leuk dat de kabouters en de 

welpen zelf op het idee waren ge-
komen en waren graag bereid de-
benodigde spullen te leveren. Heel 
hartelijk dank daarvoor.

Dus kom allemaal kijken op zondag-
middag 6 september in het centrum
van De Kwakel. De optocht start om 
13.30 uur.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBodE.nl

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

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

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

sTICHTINg
RECHTswINkEL

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

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

zORg & 
DIENsTvERLENINg

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
de Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
-  Waterlelie in Wilnis, cypers grijze poes, witte bef en 4 witte
 voeten. Haar naam is “Tinus”.
-  Ter Braaklaan in Uithoorn, wit/grijs cypers poesje van 10 
 maanden oud. Heeft vlekje bij haar bekje. Ze heet “Luci”.
-  Wederik In Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje 
 om met een penning. Hij heet “Bruce”.
-. Hogedijk in Zevenhoven, zwart/witte hond. (Border Collie). 
 Het is een teef, ze is anderhalf jaar oud en heet “Chessy”.
-  Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte 
 pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik. 
 Ze is 6 jaar en heet “snoetje”.
-  Burg. Van Damlaan in Wilnis, zwarte 20 jaar oude poes. Kan in 
 haar nek zien dat ze een bandje gedragen heeft. 
 Haar naam is “Twinny”.

Gevonden: 
- Nijverheidsweg in Mijdrecht, lapjespoes.
- Wagemaker in Wilnis, een kleine grijs/zwarte hond.
- Industrieterrein Mijdrecht, beige roodachtig poesje, ongeveer 4  
 mnd., gevonden begin augustus.
- Oostzijde in De Hoef, zwart/wit boerenhondje, had nog een 
 stuk ketting om zijn nek.
- Oostzijde in De Hoef, kitten, ongeveer 3 maanden oud. Zwart/ 
 rood 
 schildpad.

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

   

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

‘Natuur dichtbij huis’, zo heet 
deze IVN-column. De afgelo-
pen maanden zijn veel men-
sen op bezoek geweest bij de 
‘Natuur ver weg’. Om de zon 
op te zoeken, om andere lan-
den en interessante steden te 
verkennen, of om er gewoon 
een paar weken uit te zijn. 
Velen denken dat het ver weg 
mooier is. Vaak is het wel 
‘anders’. Om hoge bergen 
te zien, ben je in Nederland 
nu eenmaal op de verkeerde 
plek. Voor wie leeuwen in de 
natuur wil ‘beleven’, zal toch 
echt naar Afrika moeten gaan. 
En voor Parijs moet je naar 
Parijs.
Maar vergeet niet dat de Na-
tuur dichtbij huis ook hartstikke 
mooi is. Zuid-Spanje vind ik al-
tijd maar een dorre boel. Geef 
mij maar onze altijd groene 
weilanden en natuurgebie-
den. Bergen en bossen zijn 
op zich best mooi, maar geef 
mij maar die mooie, weidse 
vergezichten over ons vlakke 
polderlandschap. Verre ste-
den kunnen best interessant 
zijn, maar ik vind het meestal 
maar een drukte en gedoe. 
Leeuwen hebben we hier in-
derdaad niet, maar geef mij 
maar koeien en schapen in de 
wei met vogels er boven.
Met andere woorden, om van 
natuur en landschap te ge-
nieten, hoef je niet ver weg 
te gaan. Je hebt het dichtbij, 

vlak om de hoek, we wonen 
er midden in. Ga wandelen of 
fi etsen, en geniet!
Die mooie natuur is zelfs nog 
dichterbij. Pal voor je neus ge-
beurt het, in huis en direct er-
buiten. Die spin bijvoorbeeld, 
heb je die wel eens goed be-
keken? Hoe ingenieus hij in 
elkaar zit, met z’n 8 harige 
poten, z’n ogen en mondde-
len. Of de planten en bloemen 
in de vensterbank of de tuin? 
Bekijk ze eens goed en ver-
wonder je er over hoe mooi 
ze groeien en bloeien!
Of ga eens buiten in het gras 
liggen en kijk tussen de gras-
sprietjes goed naar de grond. 
Waarschijnlijk komt er wel een 
of ander beestje voorbij wan-
delen, op zoek naar voedsel 
of wat anders. Of kijk omhoog 
naar de lucht en verwonder je 
over de mooie patronen in de 
wolken. Meestal beweegt het 
ook nog. Als je even wat langer 
kijkt, zie je ongetwijfeld vogels 
en insecten vliegen, of je hoort 
ze zoemen en fl uiten.

Met andere woorden, vergeet 
niet dat we vlakbij, in onze di-
recte omgeving en zelfs vlak 
voor onze neus ook prachtige 
natuur hebben, om je over te 
verwonderen en om van te ge-
nieten. Je zou bijna vergeten 
om op vakantie te gaan.
 
Groeten van een IVN-er

‘Natuur dichtbij huis’, zo heet vlak om de hoek, we wonen 

Natuur dichtbij huis 
en ver weg

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Aanstaande zaterdagmiddag en -avond op 
het Raadhuisplein in Mijdrecht

Culinaire Venen 2009 biedt 
gevarieerd programma
Mijdrecht - Bezoekers uit De Ron-
de Venen en omstreken zijn aan-
staande zaterdag 5 september weer 
welkom tijdens de vierde editie van 
de ‘Culinaire Venen’, de proeve-
rij van hapjes en drankjes die door 
tien restaurant- en horecabedrijven 
worden voorgeschoteld.

Het Raadhuisplein te Mijdrecht staat 
die dag weer vol met paviljoens van 
de deelnemende bedrijven, burge-
meester Burgman van De Ronde 
Venen verricht de offi ciële opening, 
het restaurant dat zich het beste 
presenteert ontvangt de wisseltro-
fee de ‘Gouden Nol’ en er is voor 
passend entertainment gezorgd.

Deelnemers aan het culinaire fes-
tijn zijn dit jaar de restaurants Bo-
ven Water, La Farola, Lust!, Plas-
hoeve, De Eetkamer van Vinkeveen, 
Meesters, Rendez-Vous, Le Vira-
ge en Corfu. Maison Vinocerf zorgt 
voor prachtige wijnen en champag-
nes. Bezoekers kunnen proeven van 
een uitgebreid assortiment exquise 
gerechtjes, bijzondere hapjes, ver-
rassende nagerechtjes en bijbeho-
rende drankjes. Men betaalt hier-
voor met bonnen. Een deel van de 
opbrengst is bestemd voor het goe-
de doel. Ook dit jaar is gekozen voor 

KiKa, kinderen kankervrij.

The Singing Menu, Justin Vliegent-
hart, Lesley Williams, Frank in Per-
son en Quincy verzorgen optredens 
tussen het publiek en speciaal voor 
de kinderen maakt Jochem Nooyen 
de leukste ballonfi guren. 

Om 19.45 uur is er een modeshow 
van Lutz Fashion en rond 22.00 uur 
‘s avonds wordt de voorlopige op-
brengst van de avond symbolisch 
overhandigd aan een vertegen-
woordiger van KiKa. 

Kijk voor nadere bijzonderheden op 
www.culinairevenen.nl

‘Culinaire Nol’ 
Ook dit jaar wordt een ‘Culinaire 
Nol’ uitgereikt aan de deelnemer 
die zich het best presenteert tijdens 
de Culinaire Venen. De trofee is ge-
noemd naar Nol Vermeulen, voor-
malig eigenaar van restaurant Mon-
faucon, die vorig jaar is overleden. 
De eerste twee trofees heeft hij nog 
persoonlijk kunnen uitreiken aan de 
teams van Restaurant Boven Water 
en Meesters. 
Op 5 september wordt duidelijk 
welk restaurant dit jaar met de eer 
gaat strijken.

Oud-Rondevener Dick Tol schrijft boek:

Verkopen doe je altijd
Regio - Met het schrijven van het 
boek ‘Verkopen doe je altijd’ is de 
langgekoesterde wens van de oud-
Rondevener Dick Tol in vervulling ge-
gaan. Het is een boek geworden vol 
verhalen, anekdotes, ervaringen en 
theorieën over hoe je het best kan 
verkopen. Maar eigenlijk staat het 
boek vol met levenslessen. “Tja, dat 
is het prettige van het boek. Ieder-
een leest het op zijn eigen manier”, 
aldus de schrijver. Dick Tol werd in 
1948 geboren in Goudswaard. Na 
diverse functies heeft hij momen-
teel een eigen zaak. “Ik heb jaren in 
de Hoeksche Waard gewoond, maar 
op een gegeven moment ben ik ver-
huisd naar De Ronde Venen en later 
naar Amsterdam. “De weg naar de 
vrijheid gevolgd”, glimlacht Dick. “In 
mijn hele leven zijn er veel verande-
ringen geweest. Gelukkig, want ik zie 
elke verandering positief. Het leven 
is tenslotte één grote ontdekkings-
reis! En door alle positieve en nega-
tieve levenservaringen, ben ik spiri-
tueel geïnspireerd geraakt. Mijn mot-
to is ‘geniet elke dag’. Het verleden 
is verwerkt en de toekomst kennen 
we niet!” aldus Dick. Maar altijd bleef 
bij Dick de wens aanwezig om toch 

ooit een boek te schrijven “Net zoals 
iedereen, geloof ik”, lacht hij. “Maar 
het kwam er niet van, waarschijnlijk 
omdat ik echt niet wist waarover en 
voor wie ik het wilde schrijven. Totdat 
mijn vriend Wim Bouman mij vroeg 
om voor zijn studenten verkoopver-
halen uit de praktijk te vertellen. Toen 
had ik ook opeens een ‘kapstok’ voor 
mijn boek”. In zijn boek laat Dick de 
lezer kennismaken met het gegeven, 
dat men op ieder moment van de dag 
bezig is met het ‘verkopen’ van jezelf. 
“Iedereen is een verkoper. Kijk maar 
naar je eigen leven en dan zie je dat. 
Het begint al als kind, wanneer jij je 
plaats in het gezin moet veroveren. 
Dat doe je door jezelf te verkopen. 
En zo gaat dat verder op school, naar 
je familie, bij het solliciteren, op de 
sportvereniging. 

Leerboek 
Dit boek is eigenlijk een ideaal ‘leer-
boek’, dus als het gaat om persoon-
lijke presentatie”, legt Dick uit. Het 
boek bestaat uit korte verhalen die 
zowel over het persoonlijke- als het 
zakenleven van Dick gaan. Wim Bou-
man heeft de verhalen geanalyseerd 
en voorzien van objectief commen-
taar, gebaseerd op zijn theoretische 
kennis en achtergrond.

Enkele reacties van lezers
 “Het is heerlijk eenvoudig geschre-
ven en gemakkelijk leesbaar!”
“Ik herken er zoveel in van wat ikzelf 
heb meegemaakt”
“Ik moest erg veel lachen om de hu-
mor in het boek”
“Het erg fi jn te leren van iemand die   
nagenoeg alle ups- en downs heeft 
meegemaakt in het leven” 
Dick en Wim geven ook workshops 
over het boek. Kijk op:  www.ver-
kopendoejealtijd.nl Inmiddels is het 
boek vertaald in het Engels en wordt 
eind deze maand uitgegeven. 
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Een waardebon van 100 euro, aangeboden door Sijbrants en Van Olst uit 
Uithoorn werd gewonnen door Eric Veul, geen onbekende in de Meer-
bode prijsvraag. Twee jaar terug won hij de hoofdvraag: “Wel, niemand 
van ons heeft een bril of lenzen, dus zal het wel een zonnebril worden.” 
Ook daarin heeft Sijbrants en Van Olst een uitgebreid assortiment.

Een pracht sportbroek, aangeboden door juwelier Nant Hartel uit Wil-
nis. Deze werd gewonnen door ook al geen onbekende, Cees Kroon uit 
Wilnis.

Zelf fietst hij erg graag, dus komt een sporthorloge goed van pas.

Twee prachtige Rabobank wielertenues, aangeboden door Rabobank 
Veenstromen uit Mijdrecht en een van Rabobank regio Schiphol uit Uit-
hoorn. Peter den Braver uit Uithoorn won het tenue van de Rabobank uit 
Mijdrecht. Gezien zijn werk kon hij zijn prijs niet zelf in ontvangst nemen 
dus deed zijn vader Cor den Braver dat voor hem.  Raymond de Graaff uit 
Vinkeveen is de gelukkige winnaar van het Rabobank kledingpakket in 
Uithoorn. Dat werd hem overhandigd door kantoordirecteur Wim Meijers 
van Rabobank Uithoorn. Raymond fietst graag, zowel in Nederland als tij-
dens de vakantie in het buitenland. In Frankrijk ging hij de Alpe d’Huez op 
en af, zoals de Tourrenners dat ook doen. De prijs komt hier goed te pas.

Een paar prachtige sportschoenen ter waarde van 75 euro, aangeboden door 
Smit Schoenen uit Mijdrecht, werd gewonnen door Peer Stam uit Mijdrecht. 
Voor de foto zocht hij vast een paar schoenen uit, die hij overhandigd kreeg 
door de heer Smit. De heer Stam zou echter later nog terugkomen met zijn 
vrouw: “die heeft er meer verstand van”, aldus de heer Stam

Een etentje voor twee, aangeboden door Brasserie de Waard uit Wilnis 
kwam ook goed terecht en wel bij de heer P. Outshoorn uit Wilnis. Sa-
men met zijn vrouw kwam hij de waardebon ophalen. 

Erik Jansen overhandigde het echtpaar de waardebon.

Een overheerlijk gourmetschotel voor vier personen, aangeboden door 
slager Stronkhorst uit Uithoorn is gewonnen door Alex Hendriks uit 
Mijdrecht. Hij was er erg blij mee.

Twee cadeaubonnen, ieder ter waarde van vijftig euro, aangeboden 
door DUO sports Mijdrecht en een van DUO sports Uithoorn werden 
gewonnen door Ivan Veul uit Uithoorn en Jordi Vis uit Wilnis. 

Jordi Vis kon zelf zijn prijs niet ophalen, dus deed zijn vader dat, die 
direct met de fotograaf kon meelopen voor zijn eigen prijs, een taart. 
Ivan Veul kwam de prijs ophalen samen met zijn vader, die net hier-
voor zijn prijs had opgehaald.

Een levensmiddelenpakket ter waarde van 50 euro, aangeboden door 
Super de Boer uit Vinkeveen, werd gewonnen door Koen de Best uit 
Mijdrecht. Deze twaalfjarige winnaar, de jongste van allemaal, was blij 
met zijn prijs. Maar ja, een levensmiddelenpakket. Maar bij Super de 
Boer in Vinkeveen is meer te koop dan levensmiddelen, dus kon hij 
uitzoeken.

Vijf overheerlijke HEMA taarten, aangeboden door de HEMA uit Mijdrecht 
werden gewonnen door: Suzan Gersen uit De Kwakel, T. van Bemmelen 
uit de Amstelhoek, Chantal Beets uit Wilnis, Gerrit Vis uit Wilnis en José 
Kroon uit Wilnis.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. Alle prijzen aanbieders: nogmaals 
bedankt en.... volgend jaar doen we het weer.

Een werkelijk fantastische racefiets van het merk 
Trek, het merk fiets waar al vele grote wielren-
ners grote prijzen mee hebben gewonnen. Deze 
fiets, aangeboden door Blom en Blom fietsenex-
perts uit Mijdrecht en Uithoorn, werd zaterdag jl. 
uitgereikt door Huub Blom aan een overgeluk-
kige Jessica Kooijman uit Vinkeveen. Wat was ze 
blij met haar prijs: “Ik heb al met vrienden afge-
sproken dat we gaan trainen. Reken maar dat ik 
er vaak op zal fietsen.” 
Jessica had bijna alle vragen goed beantwoord, 
met een beetje hulp van haar vader.

4e  
pr

ijs
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Monumentendag zet 
Mijdrecht ‘Op de kaart’
De Ronde Venen - Zaterdag 12 
september is het Nationale Monu-
mentendag met als thema “Op de 
kaart”. Stichting Cultura De Ronde 
Venen heeft in samenwerking met 
de Gemeente De Ronde Venen, his-
torische vereniging De Proosdijlan-
den, PKN gem. Mijdrecht, het Cul-
tuurplatform, Stichting Pop & Po-
dium, stichting Utrecht Orgelland 
en videoclub De Ronde Venen een 
groot aantal activiteiten rond dit 
thema georganiseerd. Het zeer ge-
varieerde programma behelst kunst-
cultuur-historie en is geconcen-
treerd in en rond de Janskerk. 

Orgels en fietsroute
In de Janskerk en ook in andere ker-
ken in De Ronde Venen zullen de he-
le dag orgels bespeeld worden door 
verschillende organisten. Stichting 
Utrecht Orgelland laat speciaal haar 
schijnwerpers schijnen op de prach-
tige orgels in De Ronde Venen .
De orgels zullen te bewonde-
ren en te beluisteren zijn tijdens 
een fiets(orgel)tocht o.l.v. Jaap 
Jan Steensma, student muziekwe-
tenschappen. De tocht begint om 
10.00 uur in de Janskerk en wordt 
door burgemeester Burgman ge-
opend. Op gezette tijden worden in 
De Ronde Venen de orgels bespeeld 
o.a. door twee jonge organisten Se-
line Haalboom en Joletta Bok. 

Objecten opengesteld 
De volgende objecten zullen open-
gesteld zijn voor publiek, vaak zal er 
een gids aanwezig zijn of zijn er eni-
ge activiteiten: -De Hoef: R.-K. kerk, 
-Mijdrecht: Janskerk. -Waverveen: 
NH Kerk. -Wilnis: R.-K. Kerk. Ont-
moetingskerk, NH Kerk, Veenmolen, 
-Vinkeveen: Museum De Ronde Ve-
nen, Oude Spoorhuis, R.-K. Kerk.

Blik op verleden 
Op het plein voor de kerk staat van-
af 11.00 uur een tent, waarin de his-
torische vereniging De Proosdijlan-
den het verleden rondom de Jans-
kerk toont. 

De gemeente wil de Janskerk een 
prominente plaats in het dorpsge-
zicht geven. In de tent is eveneens 
een expositie van de gemeente te 
zien met de toekomstplannen van 
het centrum van Mijdrecht. 

Masterclasses 
Het Cultuurplatform DRV en stich-
ting Pop & Podium organiseren  
vanaf 11.00 uur  diverse masterclas-
ses in muziek, drama,  zang, toneel, 
graffiti. Gerenommeerde docenten 
geven lessen aan koren en muziek-
verenigingen. ‘s Avonds wordt een 
daverend concert gegeven op het 
podium op het kerkplein en kan het 
publiek genieten van de resultaten.  
Op het podium zet ook ander lo-
kaal talent zich ‘Op de kaart’ zo-
als SEEUS, Jordi&Joyce en Sophie 
Jurrjens. 

De optredens duren tot 22.00 uur. 
Aanmelden voor de masterclas-
ses kan alleen  bij cultuurconsulent 
DRV  Marije Lutgendorff via M. Lut-
gendorff@bibliotheekavv.nl  of tele-
fonisch: tel. 0297 250338.  

Rondrit
‘s Middags rijdt een bus voor be-
langstellenden langs een aantal his-
torische panden en kunstuitingen in 
De Ronde Venen. De bus start van-
af de bushalte Rondweg, daar het 
niet mogelijk is op het kerkplein te 
starten. De heer Bas Willemse geeft 
deskundige uitleg. 
De toegangsprijs bedraagt 2 euro 
en de deelnemers ontvangen een 
fraai boekje. De routebeschrijving 
kan ook als fietsroute gebruikt wor-
den. De gehele rondrit zal 1½ uur 
duren. Nationale Monumentendag 
op zaterdag 12 september is ook 
dit jaar weer een dag vol activitei-
ten, waarbij eenieder van harte uit-
genodigd wordt tot deelname. De 
toegang is, met uitzondering van de 
busexcursie (2 euro), voor alle acti-
viteiten gratis. 

Amstelhof Health Club is 
verkocht

Jetske’s natuurlijke aroma-
kruidentherapie
Mijdrecht - Op zaterdag 5 septem-
ber van 11.00 uur tot 16.00 uur kan 
men bij tuincentrum de Huifkar aan 
de Oosterlandweg 32 in Mijdrecht 
kennismaken met Jetske’s natuur-
lijke aroma kruidentherapie. Dit zijn 
ambachtelijke gemaakte en 100% 
natuurlijke producten die echt wer-
ken. Jetske maakt eigenhandig op 
ambachtelijke wijze, van kruiden, 
bloemen en planten, crèmes en 
heilzame oliën, helend voor huid, li-
chaam en geest. Onder andere an-
ti -verouderingscrème, hand-voet-
crème, lippenbalsem en parfum/
deocrème.
Tevens maakt zij een psoriasis -en 
eczeemcrème die echt werkt, ook 
voor baby’s en kinderen. Verder  
maakt Jetske producten voor pijn-
lijke spieren en gewrichten zoals 
bij reuma, artrose en fibromyalgie, 
maar ook voor hoofdpijn en migrai-
ne.  Haar aromatherapie helpt o.a. 
bij slapenloosheid, stress, depres-
sie en overgangsklachten. Jetske’s 
kruidentherapie helpt tevens bij di-
abetes en te hoog cholesterol. 

Al in de verre oudheid gebruikte 
men de essentiële olie uit kruiden, 
bloemen en planten voor het gene-
zen van kwalen. Jetske is ook hel-
dervoelend en magnetiseur -healer 
met goede resultaten. Tevens kan 
men bij Jetske terecht voor goede 
resultaten en gratis advies .

Geïnteresseerd? Kom dan langs. 
Voor vragen bel Jetske: 06-
42364491

Hoge kortingen 
bij uitverkoop 
Swaab Juweliers
Mijdrecht - Na 35 jaar gaat er wat 
veranderen op het vestigingsadres 
van Juwelier Swaab in de Dorps-
straat 6 in Mijdrecht. Zo’n vijf jaar 
gesteggel is er voor nodig geweest 
om de verouderde winkel annex 
woonhuis op korte termijn ‘plat’ te 
gooien teneinde ruimte te maken 
voor nieuwbouw dat qua uitstraling 
aansluit bij de huidige Dorpsstraat 
en Passage. 

Beneden komt ruimte voor drie win-
kelunits, waarvan naar verwachting 
begin 2011 één daarvan door Swaab 
Juweliers zelf zal worden betrokken. 
Boven de winkels worden woonap-
partementen gerealiseerd. Maar zo-
ver is het nog niet. 

“Eerst gaan we hier vanaf 1 septem-
ber uitverkoop houden. Dat betreft 
het hele assortiment behalve de 
nieuwe collecties. Het gaat om kor-
tingen tot 60 procent. Zo geven wij 
hoge kortingen op horloges en sie-
raden van de merken Fossel, DKNY, 
Esprit, Diesel, Seiko en op een aan-
tal gouden en zilveren sieraden. Ver-
der hebben wij bij leveranciers een 
collectie sieraden en horloges kun-
nen inkopen tegen verbluffend la-
ge prijzen en daarvan laten wij onze 
klanten meeprofiteren”, vertelt An-
gelique Swaab die met haar echtge-
noot Paul Breewel al weer ruim drie 
jaar eigenares van Swaab Juweliers 
is. “Maar voorlopig gaan we op dit 
adres uitverkopen. 
Zodra de sloop van het bestaan-
de pand in zicht komt verhuizen we 

met ons hebben en houden naar 
een tijdelijke locatie. Dat is de ruim-
te in het voormalige Hypotheek Ad-
viescentrum, even verderop in de 
Dorpsstraat, naast Snackbar TOP. 
Dat wordt speciaal voor onze doel-
einden ingericht. Het ziet er ook an-
ders uit dan de huidige winkel. Naar 
verwachting zal de verhuizing zo 
rond begin november zijn beslag 
krijgen. Zoals gezegd hangt dat ook 
een beetje af hoe snel we hier ‘uit-
verkocht’ zijn. 
We gaan het interieur niet overzet-
ten omdat de tijdelijke winkel daar 
al in voorzien is. De nieuwe winkel 
wordt bijna twee keer zo groot als 
die van nu. 

Dat betekent dat je een veel bete-
re presentatie van je collectie kunt 
neerzetten.” Aldus Angelique Swaab 
die staat te popelen om de zaken 
nu eindelijk eens te gaan door-
pakken. Het heeft volgens haar 
lang genoeg geduurd alvorens de 
(bouw)brouwerij tot leven kon wor-
den gebracht. Overigens wordt het 
nieuwbouwpand in opdracht van 
haar ouders gebouwd. Zij zijn de 
eigenaars. Maar eerst de verbou-
wingsuitverkoop. 
Vanzelfsprekend is iedereen die be-
langstelling heeft voor sieraden en 
horloges, maar ook voor Swarovski 
kristal, van harte welkom om de ko-
mende weken tegen aanzienlijke 
kortingen het toch al zo gewens-
te sieraad of horloge in bezit te krij-
gen. 
Doen!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

After 
Summer 
Party!

Vinkeveen - In ‘t Haventje, de 
ontmoetingsplek voor jonge-
ren, is er op vrijdag 11 septem-
ber een “After Summer Party”. 
Jullie kunnen dan nagenie-
ten van de vakantie. Het eer-
ste drankje is gratis. 

Bij het J.O.C. kan je o.a. vrien-
den maken, oude bekenden 
weer ontmoeten, enz.

Loop vrijdag 11 september dus 
binnen bij ‘t Haventje aan de 
Herenweg 8 in Vinkeveen.
‘t Haventje is vanaf 20.00 uur 
geopend. 
Iedereen is welkom!

Uithoorn- Amstelhof Health Club, 
het meest complete sportcomplex 
van de regio is verkocht. De oude ei-
genaren, Berry Koeleman en Odeke 
Kwantes, hebben het complex ver-
kocht Lutova BV. Lutova BV is voor 
100% eigendom van Frank Vahle, 
welke de laatste jaren als directeur 
verbonden was aan Amstelhof He-
alth Club. 

Zowel het OG als de exploitatie zijn 
daarmee voor 100% in handen van 
deze nieuwe eigenaar.

De transactie heeft begin augustus 
plaatsgevonden en is naar volle te-
vredenheid van beide partijen ver-
lopen. 
De oude eigenaren, Berry Koele-
man en Odeke Kwantes, wensen de 
nieuwe eigenaar veel succes met de 
verdere uitbouw van Amstelhof He-
alth Club. 

Amstelhof Health Club zal zich de 
komende jaren verder gaan ont-
wikkelen tot een bedrijf waar zo-
wel particulieren als bedrijven een 

volledig pakket aan sport, ontspan-
ning en gezondheidsdiensten & 
producten kunnen krijgen. De visie 
zal sterk gericht zijn, en blijven, op 
een hoog kwalitatieve dienstverle-
ning met persoonlijke aandacht bin-
nen de mooiste health club van Ne-
derland.
Amstelhof Health Club is te vin-
den aan de Noorddammerweg 30 
en bereikbaar onder telefoonnum-
mer: 0297-531855, nadere informa-
tie kunt u ook vinden op: www.am-
stelhof.com



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 2 september 2009

MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE HONDERD GRATIS VRIJKAARTEN

AANVANGSTIJDEN VOORSTELLINGEN:
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 19.00 UUR
VRIJDAG  11 SEPTEMBER 19.00 UUR
ZATERDAG  12 SEPTEMBER 15.00 UUR & 19.30 UUR
ZONDAG  13 SEPTEMBER 14.00 UUR

VOORVERKOOP:
Primera De Jong
Zijdelwaardplein 91, 1422 DH Uithoorn, 0297 – 56 25 11
 
De circuskassa is op speeldagen geopend vanaf 11.00 uur tot 19.30 
uur. Telefonisch reserveren kan tijdens kassaopeningstijden via 06 – 
27 33 31 80.

In winkels maar ook huis aan huis worden bonnen verspreid welke 
recht geven op een vorstelijke korting. Deze bonnen zijn geldig op alle 
dagen en alle voorstellingen. Ook op internet kijken kan veel voordeel 
opleveren, want de korting kan gewoon uitgeprint worden. Wilt u niet 
in de rij staan voor de kassa kijk dan op internet bij onze 
online voorverkoop. 

Iedere zondag is het bij Circus Althoff open dag van 11.00 uur tot 
13.00 uur. Het is dan mogelijk om een kijkje achter de schermen te ne-
men, bij de dieren te kijken, er is ponyrijden voor de kinderen, ook zijn 
er op verzoek rondleidingen, er kan een repetitie worden bijgewoond, 
en natuurlijk is de restauratie geopend.
Toegang tot de open dag is gratis.

Uithoorn - Ook in 2009 gaat Circus 
Althoff weer op reis met een com-
pleet nieuw programma, met nieu-
we nummers, voortgebracht door in-
ternationale artiesten. Het program-
ma heeft als naam meegekregen “Fif-
ty-Fifty”. De voorstelling is een mix van 
traditie en modern circus verbonden in 
een geheel. Voor de pauze het traditi-
onele deel, aangepast aan jonge kin-
deren. Na de pauze het moderne deel 
voor jongeren en volwassenen van de-
ze moderne tijd, waarin duidelijk de  
inbreng van de regisseuse Katarzyna 
Althoff is te herkennen. Na de succes-
sen van Feelijngs, the Game, Samen 
Spelen en Wild weer een nieuwe show 
gemaakt met traditie en spektakel wel-
ke u zeker niet mag missen en het ab-
soluut waard maakt om Circus Althoff 
ook dit jaar weer te bezoeken. 

Paarden
Geen Circus Althoff zonder paarden, 
dit jaar gebracht door de Donnert fa-
milie uit Hongarije. Deze rasartiesten 
presenteren een voltige en het duo 
Donnert laat een klassieke “Pas de 
Deux” zien. Een werkelijk fabelachti-
ge uitvoering van een der oudste cir-
cus disciplines. Circus Althoff komt 
ook dit jaar weer met bijzondere die-
rennummers waarin de meest uiteen-
lopende dieren de hoofdrol spelen, zo-
als buffels, ezels, muildieren, pony`s, 
kamelen en lama`s enz. enz. Dit alles 
gepresenteerd door Alberto Althoff die 
zijn naam als een van ‘s werelds bes-
te dompteurs eer aan doet. Ook zijn dit 
jaar de beroemde gedresseerde zwart-

witte koeien weer van de partij. Een 
van de meest bijzondere dierennum-
mers in haar soort waar mensen nooit 
op uitgekeken raken en de veelzijdig-
heid van deze dieren toont.

Roemeni ë
Uit Roemenië komt de Troupe Fanta-
sy met springplank acrobatiek van de 
hoogste klasse. Natuurlijk is het cir-
cusfeest niet compleet zonder clowns 
en zoals altijd in Circus Althoff zijn de-
ze van wereldklasse. Dit jaar een van 
Italië’s beste clowns, namelijk Mimo. 
Zijn act waarin een taxi de hoofdrol 
speelt zal u verbazen en ook ontroe-
ren maar zeker is dat u deze humor zal 
waarderen met een gulle lach. Door de 
hele voorstelling heen zorgen Mimo, 
Pepino en andere komische karakters 
voor een fantastische atmosfeer en 
lach. Een daverende act is de Globe of 
Death waarbij een aantal stuntrijders, 
genaamd de Diorio’s, op hun motoren 
door de grote stalenkogel razen. Wer-
kelijk een sensationeel gebeuren dat u 
niet mag missen.

Diabola
Georgio. Dit gigatalent is de absolute 
kampioen van de diabolo. Ontdekking 
van 2008 door zijn charme bijzonder 
populair bij jonge dames en als enige 
weer te zien bij Circus Althoff in 2009. 
Een modern en strak nummer dat ook 
recentelijk is bewerkt en aangepast 
door Katarzyna Althoff. Laisa di Lello 
toont een knappe hoelahoep-act van 
het hoogste niveau waarbij ze de ve-
le hoepels om haar ranke lichaam laat 

draaien. Een nummer dat al veel be-
wondering en applaus heeft geoogst 
in heel Europa. Natuurlijk zal het pro-
gramma ook dit jaar weer worden af-
gesloten met een zinderende fi na-
le op een manier die men van ons ge-
wend is. Wat blijven zal, is de herin-
nering aan een temperamentvolle, ele-
gante en originele show waarin tradi-
tioneel en modern circus elkaar weten 
te vinden.

Samen met de Meerbode
Dit circus zet volgende week zijn ten-
ten neer in Uithoorn. Het circus zal 
haar tenten opslaan op het evenemen-
tenterrein Legmeer West aan de Rand-
hornweg in Uithoorn. De voorstellin-
gen van Circus Althoff worden gege-
ven in een moderne circustent welke 
plaats biedt aan ongeveer 900 bezoe-
kers.

Het circus biedt u in samenwer-
king met de Nieuwe Meerbode de 
kans om in bezit te komen van twee 
GRATIS toegangsbewijzen.

De eerste vijftig mailers ontvangen 
TWEE VRIJKAARTEN voor de voor-
stelling van VRIJDAGAVOND 11  
SEPTEMBER. 
U kunt mailen naar 
redactieuithoorn@meerbode.nl.
U krijgt een reactie als u bij de eer-
ste vijftig bent. Wij zetten uw naam 
op een lijst en u kunt zich dan met 
een identiteitskaart op vrijdag-
avond melden bij de tent, daar lig-
gen de kaartjes voor u klaar.

KOMT NAAR UITHOORN
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”Van het levenswerk van Ron Marsman is nu niets meer over”

Grote uitslaande brand verwoest 
twee bedrijfspanden in Mijdrecht

Vervolg van de voorpagina



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 2 september 2009

College wil warmte/koude-
opslag voor verwarming 
van nieuwbouwwoningen 
in Westerheul IV
Vinkeveen - Het college van B en 
W gaat de gemeenteraad voorstel-
len om voor de verwarming van wo-
ningen in nieuwbouwwijk Wester-
heul IV gebruik te maken van warm-
te/koude-opslag. Het systeem zal 
ook worden gebruikt om de wonin-
gen in de zomer te koelen en om het 
kraanwater te verwarmen. Dat heb-
ben B en W dinsdag 25 augustus 
besloten. Omdat van warmte/kou-
de-opslag gebruik wordt gemaakt, 
worden de woningen niet aangeslo-
ten op aardgas. Dit is een belang-
rijke stap in de ontwikkeling naar 
een duurzaam De Ronde Venen. De 
warmte/koude-opslag maakt ge-
bruik van het diepe grondwater en 
de temperatuurverschillen tussen 
zomer en winter. In de zomer wordt 
relatief koel water van een diepte 
van ruim 90 meter opgepompt en 
gebruikt om de huizen te koelen. 
Dit water wordt vervolgens weer in 

de bodem gebracht waar het door 
de temperatuur van de aarde wordt 
verwarmd. In de winter wordt het 
verwarmde water omhoog gepompt 
en gebruikt om de huizen te verwar-
men. Als het water terugkomt bij de 
pomp is het weer afgekoeld. Dit wa-
ter wordt in een koude bron opge-
slagen en in de zomer gebruikt om 
de woningen mee te koelen. Het sy-
steem levert een aanzienlijke ener-
giebesparing op. Er is namelijk al-
leen brandstof nodig voor de pom-
pen en naverwarming van het wa-
ter. Bovendien worden de wonin-
gen in de zomer ook gekoeld. Het 
systeem verhoogt daarmee de kwa-
liteit van de woningen én het is be-
ter voor het milieu. 

In 2006 heeft het college al beslo-
ten dat er in principe warmte/kou-
de-opslag in Westerheul IV moet 
komen, mits de haalbaarheid zou 

worden aangetoond. Vervolgens zijn 
verschillende onderzoeken uitge-
voerd. Deze onderzoeken tonen aan 
dat de warmte/koude-opslag kan 
worden uitgevoerd. De bodem blijkt 
geschikt te zijn voor het systeem, 
mits de bronnen op minimaal 90 
meter diepte komen te liggen. Daar-
door hebben zij geen invloed op het 
kwelwater of het oppervlaktewa-
ter. De provincie heeft de onderzoe-
ken beoordeeld en aangegeven dat 
zij bij de vergunningaanvraag geen 
problemen verwachten.

Als de gemeenteraad met het voor-
stel instemt, wordt in het najaar 
een aanbestedingsprocedure op-
gestart voor de aanleg en instand-
houding van het systeem. De aanleg 
zal dan eind 2010 starten. De eer-
ste woningen in Westerheul IV zul-
len naar verwachting in 2011 wor-
den gebouwd.

Spelpicknick bij Julianaschool
Wilnis – Zaterdag 29 augustus was 
het feest op de Kon. Julianaschool 
in Wilnis. In de zomervakantie wer-
den 3 lokalen compleet gereno-
veerd en dat moest natuurlijk ge-
vierd worden. Dat gebeurde met 
een spelpicknick waar zowel kinde-

ren als ouders allerlei leuke spelle-
tjes konden doen. 

Ook van de mogelijkheid tot schmin-
ken, haar invlechten, portretfoto’s 
maken, prijzen winnen met enve-
loppe trekken en een rondrit met 

Jan Plezier werd enthousiast ge-
bruik gemaakt. Daarna even lekker 
uitrusten met wat eten en drinken. 
Het was een prachtige en gezelli-
ge dag. 
De opbrengst is bestemd voor de 
renovatie van de aula.

Snackbar annex afhaalcentrum in Mijdrecht

De heerlijke hapjes van 
Quick & Fine
Mijdrecht - De Ronde Venen is 
weer een horecabedrijf rijker. Sinds 
1 augustus jl. heeft snackbar annex 
afhaalcentrum Quick & Fine haar 
deuren geopend aan Bozenhoven 
9, hoek Croonstadlaan in Mijdrecht. 
Niet alleen een snackbar om te 
genieten van bekende Holland-
se snacks in velerlei soorten, Fran-
se frietjes en overheerlijke broodjes 
om ter plaatse op te eten of mee te 
nemen. Quick & Fine onderscheidt 
zich bovendien in een aanbod van 
eigengemaakte verse culinaria van 
Chinese oorsprong als Dim Sum 
gerechten, diverse warme gerech-
ten met nasi, bami of rijst naar keu-
ze, dan wel complete nasi, bami en 
mie gerechten, Tipan gerechten en 
wokgerechten. Uniek zijn de hapjes 
in puur Kantonese stijl, ‘Tim Sam’ 
genaamd van vlees, kip en vis. Ver-
gelijkbaar met de Japanse Sushi, 
maar dan warm en in stoom bereid. 
Daardoor blijft de unieke smaak be-
staan en zijn ze niet vet. Alles uit ei-
gen keuken! De wokgerechten wor-
den op een aantrekkelijke manier 
aangeboden, namelijk in kartonnen 
doosjes. De Dim Sum en Tim Sam 
hapjes zijn heel geschikt als borrel-
garnituur waarmee men zijn gasten 
echt iets bijzonders kan voorschote-
len. En wat meer is, de prijzen zijn 

bovendien héél aangenaam te noe-
men! Er wat bij drinken kan ook; er 
is een prima aanbod aan gekoelde 
(fris)dranken en bier.

Hoogste kwaliteit
“Alles wordt uit verse ingrediën-
ten bereid. Wij gaan voor de hoog-
ste kwaliteit en stemmen onze be-
reidingswijze zorgvuldig af, zoda-
nig dat klanten bij ons heel kort op 
hun bestelling hoeven te wachten 
om die hier op te eten of om mee 
naar huis te nemen. Op die manier 
kan men optimaal van de gerech-
ten genieten. Vandaar ook de naam 
Quick & Fine”, laat eigenaresse Kit-
ty Tang weten. “Wij hebben de zaak 
helemaal nieuw ingericht en tevens 
voorzien van moderne keukenap-
paratuur en bijpassend meubilair. 
Er is plaats voor 20 gasten in wat 
je het restaurantgedeelte zou kun-
nen noemen. Weliswaar klein, maar 
knus en erg proper.”
Kitty en haar chefkok Wong hebben 
jarenlange ervaring in de horeca. 
Kitty, geboren en getogen in Hong 
Kong, kwam medio jaren zeventig 
met haar ouders naar West-Euro-
pa (Nederland en België). Zij heeft 
heel lang gewerkt in een Chinees 
specialiteitenrestaurant in Antwer-
pen, waar veel vraag was naar Tim 

Sam en Dim Sum hapjes en gerech-
ten. Ze was zelfs voor een deel me-
de-eigenaar van de zaak. Omdat zij 
haar kinderen wilde laten studeren 
in Nederland verkocht zij haar aan-
deel om vervolgens te verkassen 
naar een dorpse omgeving om daar 
een kleine horecagelegenheid op te 
zetten. Dat werd Mijdrecht omdat 
dit op bereikbare afstand van zo-
wel Amsterdam als Utrecht is gele-
gen. En passant nam zij ‘haar kok’ 
Wong mee die dertig jaar ervaring in 
de Chinese keuken heeft. Met nog 
een medewerker runnen zij gedrie-
en Quick & Fine en zij zullen er on-
getwijfeld een succes van maken. 
Inmiddels is er een groeiend poten-
tieel aan klanten merkbaar dat met 
name gecharmeerd is van het Chi-
nese culinaire aanbod, zonder ove-
rigens de ‘Hollandse’ snacks te kort 
te doen. Wie van speciale Chine-
se hapjes en gerechten houdt of 
een uitstekende kroket voor 1 eu-
ro wil proeven, doet er verstandig 
aan eens vrijblijvend bij Quick & Fi-
ne binnen te lopen. Al was het maar 
om het aanbod in de prijslijst te be-
kijken. Bestellen volgt dan vanzelf.
Quick & Fine is geopend van dins-
dag tot en met zondag (als ook op 
feestdagen) van 12.00 tot 22.00 uur. 
Op maandag gesloten.

Bij Body Balance nu ook 
afslanken
Vinkeveen. - Afslanken op maat 
kan tegenwoordig ook volgens de 
nieuwste inzichten op anti aging 
gebied. Wie gegarandeerd van zijn 
overtollige pondjes vet af wil en 
daardoor een strakker figuur krijgt, 
maar ook mentaal sterk(er) wil 
staan in het leven, zou eens vrijblij-
vend moeten gaan praten bij Bo-

dy Balance in Vinkeveen. Die biedt 
een compleet pakket aan om doel-
treffend af te slanken. Anders ge-
zegd: gegarandeerd vet kwijt raken 
op onder andere de lichaamsdelen 
heupen, billen en buik. 
Dus gewichtsverlies realiseren op 
een verantwoorde manier. Dat kan 
bij vrouwen én mannen. Body Ba-

lance is met deze methode gestart 
omdat het bij mensen met overge-
wicht succesvol blijkt, maar boven-
dien omdat het gepaard gaat met 
een mentale opleving. Daarbij komt 
het begrip ‘welness’ om de hoek kij-
ken. Bij velen geniet Body Balan-
ce al jarenlange bekendheid als 
schoonheidssalon.

Bewoners Groepswonen 1 
Maria-Oord dagje naar de 
dierentuin
Vinkeveen – De bewoners van 
Groepswonen van Zuwe Maria-
Oord zijn met medewerkers, vrij-
willigers en familie naar dierenpark 
Amersfoort geweest voor een gezel-
lige dag uit. Het was voor vele be-
woners lang geleden dat ze een 
dierentuin bezochten en voor som-
migen zelfs voor het eerst. Mede 
dankzij de sponsoring van Eetcafé 
de Buurvrouw en Bots Mengvoer-
der, beide uit Wilnis, konden alle be-
woners mee naar de dierentuin en is 
de dag op een mooie manier afge-

sloten door een prachtig buffet van 
Batavia uit Mijdrecht. 

Terwijl de bewoners genoten van 
een mooie dag tussen de beren en 
giraffen, werd van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om in één keer al-
le vloeren te boenen en de afdeling 
een extra schoonmaakbeurt te ge-
ven. 
Mede door de sponsoring en inzet 
van de vrijwilligers, was het een zeer 
geslaagde dag waar iedereen van 
genoten heeft! 

Mijdrecht - Donderdag 27 
augustus rond 16.00 uur za-
gen politieagenten tegen 
een muur van het politiebu-
reau op de Anselmusstraat 
een fiets zonder slot staan. 

Uit nader onderzoek bleek 
dat de fiets als gestolen ge-
registreerd stond. De hui-
dige eigenaar van de fiets, 
een 17-jarige inwoner van 
Utrecht,  verklaarde de fiets 
een paar weken geleden van 
iemand te hebben gekocht. 

De fiets is in beslag geno-
men en proces-verbaal voor 
heling wordt opgemaakt.

Heling

Vinkeveen - Zondag 23 augus-
tus is een man mishandeld in een 
bus. Rond 21.25 uur kreeg de po-
litie een melding dat een man in 
de bus op de Kerklaan was gesla-
gen. Ter plaatse vertelde het 23-
jarige slachtoffer uit Mijdrecht dat 
hij geslagen was door een onbe-
kende met een lichtgetinte huids-
kleur. Hij werd geslagen omdat hij 
de man te lang zou hebben aan-
gekeken. 
De man gooide toen de tas van 
het slachtoffer uit de bus. 

Toen hij die wilde pakken werd 
hij geslagen door de man. Het 
slachtoffer is per ambulance naar 

het ziekenhuis vervoerd. Hij heeft 
zijn linker- en rechterkaak gebro-
ken.
 
Signalement:
- Man tussen de 20 en 30 jaar
- 1.75 meter lang
- Lichtgetinte huidskleur
- Dikke wenkbrauwen en een
  stoppelbaardje
- Zwarte broek en een wit T-shirt
- Hij had een IPod bij zich
 
Getuigen wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via te-
lefoonnummer 0900-8844 of via 
Meld Misdaad Anoniem 0800-
7000.

MishandelingGEEN 
KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 

0297-
581698 www.redeenkind.nl • tel. 038 - 4604648 • giro 1599333 • Zwolle

Kijk op redeenkind.nl en sponsor een kind
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Zomerdrives De Legmeer 
een groot succes
Uithoorn - Woensdag 26 augustus 
was de laatste bridge zomerdrive 
avond georganiseerd door Bridge 
Vereniging De Legmeer.
Op dertien woensdagavonden heb-
ben deze zomer in totaal 243 bridge 
liefhebbers de degens met elkaar 
kunnen kruisen.
Dat het initiatief van De Legmeer al-
om wordt gewaardeerd blijkt uit de 
toestroom uit de wijde omtrek zo-
als Mijdrecht, Vinkeveen, Aalsmeer, 
Amstelveen, Nieuwkoop en Amster-
dam. Ook vormden tropische tem-
peraturen geen beletsel, de bridge-
zaal in Sporthal de Scheg is voorzien 
van veel openslaande en staande 
deuren voor de nodige afkoeling.
Om als eerste na 312 spellen te kun-
nen eindigen moet je echt wel wat 
in huis hebben.
Ben ten Brink heeft dit alhoewel het 

maar een haar scheelde met num-
mer twee Luuk Smit.
In de B- lijn reikte Hetty Houtman 
tot de hoogste podium plaats, wel is 
waar af en toe keurig geholpen door 
wisselende partners.
Op de laatste avond wisten Greet & 
Toon Overwater met 61,90% in de A- 
lijn de eerst plek weg te kapen voor 
Francis Terra & Wim Slijkoord, die o 
zo graag nu eens eerste wilden wor-
den maar met 60,42% net iets te kort 
kwamen. Op ruime afstand werden 
Ria Sudmeijer & Wies Gloudemans 
derde met 56,25%, Bep Schumacher 
& Jenny Tonge vierde met 54,46% 
en Gerda Egbers & Ria van Zuylen 
vijfde met 53,27%. Dat het kan ver-
keren blijkt uit de mispeer van win-
naar overall Ben ten Brink, die met 
partner Jan Bronkhorst op de op 
één na onderste plaats strandde 

Onweer spelbreker 2e 
speelavond jeu de boules
Uithoorn - Vrijdag 28 augus-
tus stond gepland voor de tweede 
speelavond van de 2e cyclus.
De weergoden lieten zich duidelijk 
gelden. De regen en het onweer be-
tekenden in eerste instantie een ver-

traging van drie kwartier in de aan-
vang. Maar om 20.15 uur was het 
droog en kon de eerste speelronde 
van start gaan. Helaas moesten een 
goed half uur later de partijen stil-
gelegd worden omdat het onweer te 

Honkbal pupillen 2 van 
Thamen verslaan DVH
Uithoorn - Voor de 3e keer dit sei-
zoen stonden de pupillen 2 van 
honkbalvereniging Thamen tegen-
over DVH uit Amstelveen.
Met 1 keer gewonnen en 1 keer ver-
loren, was het duidelijk dat deze 
teams aan elkaar gewaagd zijn. In de 
eerste slagbeurt voor Thamen kwam 
Jesper met vier wijd op het eerste 
honk. Door de mooie homerun van 
Bart, kwamen de eerste 2 punten 
binnen. Dani, Jonathan, Menno, Au-
ke en Ruben kwamen ook door 4 
wijd op de honken en wisten goed 
honken te stelen. Mede door een 
een foute aangooi van DVH scoor-
den zij allemaal een punt.
In het veld startte Jesse als pitcher 
en Bart als catcher. Jesse maakte 
de eerste nul door drie slag te gooi-
en en na de wissel met Menno wer-

den nog twee nullen gemaakt met 
drie slag. DVH wist toch 5 punten te 
scoren.

In de 2e slagbeurt scoorde Jesper 
een punt door honken te stelen en 
een doorgeschoten bal. Dani sloeg 
Bart binnen, waardoor Thamen op 9 
punten kwam.
De slagbeurt voor DVH resulteer-
de slechts in 1 punt. Menno gooide 
twee keer 3 slag en Jonathan maak-
te een nul op het tweede honk.
In de 3e inning kwam DVH met 
hun sterkste pitcher, wat het moei-
lijk maakte om honkslagen te slaan. 
Thamen wist slechts 1 punt te sco-
ren. 

In het veld had Thamen de taak om 
te voorkomen dat DVH punten zou 

scoren en dat lukte. Twee keer 3 slag 
van Menno en een goede aktie van 
Jesper (korte stop) naar Bart (eerste 
honk) zorgden voor de 3 nullen.
Er werd besloten nog een 4e inning 
te spelen, dus de spanning steeg. 
Jesse kwam met een goede stoot-
slag op het eerste honk. Jorrit sloeg 
een mooie verre tik, maar helaas 
werd deze bal gevangen, en Jesse 
ging uit op het 2e honk. In de laat-
ste slagbeurt van DVH wisten twee 
spelers op de honken te komen. 
De spanning bij de kinderen, maar 
ook bij de ouders, steeg. Uiteinde-
lijk werden drie spelers door Men-
no ‘aan de kant gezet’ met 3 slag, 
waardoor de eindstand ongewij-
zigd bleef: 6 punten voor DVH tegen 
10 punten voor Thamen. Goed ge-
speeld mannen!

Schaakseizoen SV de Amstel 
gaat weer van start
Uithoorn - Woensdagavond 2 sep-
tember 2009 begint het nieuwe 
schaakseizoen bij ‘Schaak Vereni-
ging de Amstel’.  
De vereniging telt momenteel onge-
veer 40 senioren en 25 jeugdleden, 
die elke woensdagavond  in een ge-
zellige sfeer komen schaken. Voor 
de jeugdleden wordt er om de week 
schaaktraining gegeven op verschil-
lende niveaus, waaronder een be-
ginnersgroep. Er wordt gespeeld in 
een ruime zaal aan het Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn.

Naast de interne competitie, die 
wekelijks op de woensdagavond 
plaatsvindt, speelt De Amstel ook 
met een aantal teams in externe 
competities tegen andere vereni-
gingen. Verder zijn er door het jaar 
heen diverse leuke toernooien waar 
men aan mee kan doen. Het hoog-
tepunt vormt het eigen Rabobank/
Amstel-toernooi dat jaarlijks in april 
gehouden wordt.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om vrijblijvend eens mee 

te spelen. Kom gewoon een keer-
tje langs op de woensdagavond! De 

jeugd speelt van 19.00 uur tot 20.00 
uur en de senioren vanaf 20.00 uur.

Thamen Pupillen 3 pakt 
winst op Odiz Frogs
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft het team een wedstrijd in 
Zaandam tegen de Odiz Frogs ge-
speeld.

Ze begonnen direct goed! In de eer-
ste inning stroomden de punten bin-
nen, door sliding van een aantal spe-
lers en Maud liep zelfs een home-
run. Met 7 punten op zak mocht de 
tegenpartij beginnen. Na 2 punten 
maakte Lucas met een mooie vang-
bal een einde aan deze inning. 

Ook de 2e inning ging voortvarend. 
Cherwin liep een homerun en Maud 
zorgde ervoor dat er 2 tegenstan-
ders uitgespeeld werden, dankzij 
een vangbal. De 3e en laatste inning 
verliep iets moeizamer, maar Harm 
(coach en trainer) zorgde ervoor dat 
iedereen scherp bleef. 
De uitslag 9-17 voor Thamen pupil-
len 3.

Uitslagen toernooi
uTc qui Vive 
Ohlenbusch Open 35+ 
De Kwakel - Het 14E Ohlenbusch 
Open 35+ toernooi (van UTC Qui Vi-
ve in De Kwakel) zit er jammer ge-
noeg weer op. Het was weer een 
gezellig toernooi. 

Er waren veel deelnemers van ver-
schillende tennisverenigingen, veel 
toeschouwers, veel vrijwilligers en 
veel sponsoren. 

Er was hitte in het openingsweek-
end en regen en wind door de week. 
De finales werden weer grotendeels 
in de zon gespeeld op zaterdag 29 
en zondag 30 augustus. Het was 
geslaagd! 
 
Finalisten Hoofdronde:
DD8: Colinda de Looze/Laurence Bos-
man-Iny vd Boer/Ivonne Kreike 6-3 2-
6 6-2
   
HD8: Peter van Andel/Herman Ver-
bruggen-Alex Drost/Marco Kroes 6-
2 6-2
   
GD8: Jolanda Hageman/Lennard van 
den Heuvel-Marita Soons/Paul Stok 6-
2 6-3
   

Per 1 september: 

Sportvereniging Omnia 2000 
nu ook in uithoorn
Uithoorn - In de afgelopen weken 
hebben de besturen van SV Omnia 
2000 uit Aalsmeer en de Uithoornse 
vereniging VDO Sport overlegd over 
een mogelijke voortzetting van een 
aantal lesuren gymnastiek/turnen 
die voorheen waren ondergebracht 
bij VDO Sport. 

De beide verenigingen zijn overeen-
gekomen dat SV Omnia 2000 een 
aantal lesuren op dinsdag, woens-
dag en donderdag gaat starten in 
de week van 1 september a.s. onder 
leiding van Marle de Leede. 

Wie is Sportvereniging 
Omnia 2000? 
Wij zijn de grootste sportvereniging 
in de gemeente Aalsmeer, opgericht 
in het jaar 2000 en inmiddels uitge-
groeid tot een vereniging met onge-
veer 1400 leden. SV Omnia 2000 or-
ganiseert wekelijks bijna 130 lessen 
in alle sportzalen van Aalsmeer en 
Kudelstaart voor alle leeftijden. Daar 
komt vanaf september de gemeen-
te Uithoorn bij. 

Naast gymnastiek & turnen orga-
niseert SV Omnia 2000 wekelijkse 
lessen dans, ritmische gymnastiek,  
twirlen, trampolinespringen, mas-
ters (bodyshape, pilates, poweryo-
ga, zumba, fitness e.d.) en volleybal.

Oud-jeugdleden van VDO Sport, 
maar natuurlijk ook nieuwe leden, 
zijn van harte welkom bij SV Om-
nia 2000. De eerste les is altijd een 
gratis proefles dus loop gerust eens 
één van de zalen binnen en ervaar 
hoe de lessen zijn. Inschrijven kan 

bij de leidster of via het formulier op 
onze website. Daar treft u ook alle 
inschrijvingsvoorwaarden en contri-
buties aan.

Het lesrooster ziet er als volgt uit:
Dinsdag  15.45 uur – 16.45 uur 
Sporthal “de Scheg” turnen meisjes 
groep 3 & 4        
Dinsdag      16.45 uur – 17.45 uur 
Sporthal “de Scheg” turnen meisjes 
groep 5 & 6
Woensdag 13.00 uur – 14.00 
uur  Gymzaal “Pr. Christinalaan”  

kleutergym j/m groep 1 & 2
Woensdag 14.00 uur – 15.00 
uur Gymzaal “Pr. Christinalaan”  
turnen meisjes groep 3 & 4
Donderdag 15.30 uur – 16.30 

uur Gymzaal “de Meerwijk”  
kleutergym j/m groep 1 & 2
Donderdag 16.30 uur – 17.30 
uur Gymzaal “de Meerwijk” 
turnen meisjesgroep 3, 4 & 5
Donderdag 17.30 uur – 18.30 
uur Gymzaal “de Meerwijk” 
turnen meisjes groep 5, 6, 7 (& 8)

De groepsaanduiding is gebaseerd 
op de groepen op de basisscholen. 
De lessen voor groep 1 en 2 zijn ge-
schikt voor zowel jongens als meis-
jes. De lessen vanaf groep 3 zijn al-

leen bestemd voor meisjes. 

Dit lesrooster is onder voorbehoud 
van wijzigingen, toezegging van de 
zalen en voldoende deelname. 

DE7: Mirjam Cudovan-Cobie Bruine de 
Bruin 1-6 6-4 6-4
   
HE7: Cock Hogenboom-Gert Vermeu-
len 6-3 7-5
   
DD7: Astrid Nooter-Koopmans/Sandra 
Paërl-Joke Evers/Monique Hoogman-
Palmen 6-1 6-1
   
  HD7: Theo Prins/Don van der Valk-
Raymond Hulsman/Jeroen Vaerewijck 
6-3 7-6 (2)
   
GD7: Yvonne Haremaker/Ewoud Ha-
remaker-Monique Hoogman-Palmen/
Frankie Persijn 6-2 6-2
   
DE6: Joke Spreen-Nathalie van Die-
men 6-2 6-2
   
HE6: Egon Amrein/Peter vd Put W.O.
   
DD6: Melissa Battem/Elaine Piët-An-
nelies Berkleef/Marja Bitter 5-7 6-3 6-
2
   
HD6: Rob Koch/Peter vd Put-Paul Col-
lard/Willem Vos 6-2 4-6 6-0
   
GD6: Maaike Middelkoop/René Bon-
Marijke Koek/Jan Koek 7-5 6-3
   
DD5: Nancy van der Lans/Netty Zwa-
ga-Marriellle Beentjes/Ingrid van Breu-
kelen 6-0 6-1
   
GD5: Jacqueline Ruijgrok van Heese/

Gerben Dijkstra-Mendy Riemslag Bart 
Jannink
   
Finalisten Troostronde: 
DD8 T: Marlies Haanstra Sieverts/An-
ne-Mieke van Wieren-Yolanda Egbers/
Mary van Vliet 6-4 6-0
   
HD8 T: Ingo Noordendorp/Jack Sam-
som-Adriaan Slurink/Hans Timmer-
mans 6-1 3-0
   
GD8 T: Birgit Losekoot/Klaas Wijbran-
di-Marieke Joustra/Jeroen Reizevoort 
6-4 4-6 6-3 
   
DE7 T: Jolanda Ouwehand/Sonja Ver-
meij-Wouterson W.O.
   
HE7 T: Wim Schuffelen-Raymond Hart-
gers 6-4 6-2
   
DD7 T: Jose Boom-Leune/Marja Boor-
sma-Inza Gast/Saskia Sporkslede 6-
2 6-2
   
HD7 T: Jan v.d. Knaap/Cees Zandvliet-
Peter Kooiman/Thomas Schoevaars 2-
6 6-2 6-4
   
GD7 T: Lucille Berkelder/Thijs Berkel-
der-Esther Sinnema/Johan Aalders 3-
6 6-4 6-2
   
DE6 T: Marriellle Beentjes-Hetty 
Sluijzer 6-4 6-1
   
HE6 T: René Selier-Bart Jannink 7-6 (3) 
6-7 (1) 6-3
   
DD6 T: Petra Cuiper/Jolanda van Wal-
raven-Vernoij-Janneke Wegman-Ra-
vensbergen/Nanny Zaal 6-3 6-4
   
HD6 T: Mario Olfers/Kamiel Kluft-Ro-
nald Evers/Lukas Hartman 7-6 6-3
   
GD6 T: Margareth Mulder van der 
Meulen/Hans van der Leden-Janneke 
Wegman-Ravensbergen/Ronald Schöt-
telndreier 3-6 7-5 6-4
   
DD5 T: Saskia Blom/Elaine Piët-Nicole 
Schavemaker/Anita Soels 6-4 6-1

met 43,75%, nog net voor Heleen & 
Mees van der Roest met 41,67% die 
ook veel betere avonden hebben ge-
kend! In de B- lijn waren Ad Lusten-
houwer & Gouke van der Wal deze 
avond onverslaanbaar met 60,42%. 
Mieke van den Akker & Debora van 
Zandwijk hadden nu wel de flessen 
wijn te pakken, maar moesten de 
tweede plaats delen met Klaas Ver-
rips & Dick Licht beide paren scoor-
den 58,33%. Map Kleingeld & Mieke 
Peeters kennen in hun bridgeleven 
hoge pieken en diepe dalen, soms 
eerste en ook wel eens laatste. Nu 
deden ze het keurig met 56,67% als 
vierde. Anton Berkelaar & Maar-
ten Roelvink werden vijfde met 55% 
precies. Met in september weer de 
“R” in de maand start het bridge 
seizoen bij de diverse verenigingen. 
Wilt u ook eens uw kennen en kun-
nen toetsen, kom dan eens langs.
Op vrijwel elke avond of dag geven 
de vele clubs u de gelegenheid en 
zoals uit bovenstaande opgemaakt 
kan worden, zelfs de winnaars ein-
digen wel eens onderaan, dus wees 
niet beschroomd!

dicht in de buurt was om veilig door 
te kunnen spelen. Na een onderbre-
king van een kwartier werd de eer-
ste speelronde uitgespeeld, maar 
ook toen kwam het onweer weer 
terug en besloot de scheidsrechter 
het toernooi te staken. De deelne-
mers kregen hun inschrijfgeld terug 
en gingen toch een beetje teleur-
gesteld weer huiswaarts. Voor een 
aantal leden van Boule Union Tha-
men was dit niet het einde van hun 

bouleweekeinde, want op zaterdag 
namen drie doubletten vier dou-
bletten deel aan het Jubileumtoer-
nooi van Les Pointeurs in Alphen a/
d Rijn, dat dit jaar 25 jaar bestaat. 
Hier speelden de weergoden niet 
voor spelbreker en de vijf partijen 
werden onder een heerlijk zonne-
tje afgewerkt. De equipes van Boule 
Union Thamen kwamen echter niet 
verder dan tweemaal winst en vie-
len dan ook buiten de prijzen.

Zondag 6 september vindt op de 
accommodatie aan de Vuurlijn het 
clubkampioenschap doubletten 
plaats. Dit kampioenschap start om 
11.00 uur.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Het afsluiten van de ringsloot bij 
Botshol, derde en laatste reactie

Wat is belangrijker, mens of auto?
Dat automobilisten over drempels klagen snap ik. Maar 
ze liggen er meestal niet voor niets. Iemand die zijn 
schokdempers stuk rijdt op verkeersdrempels is zelf de 
oorzaak dat er een drempel ligt. Als niemand te hard 
zou rijden zouden er veel minder drempels zijn.
Dus automobilisten, het is uw eigen schuld dat er 
drempels liggen. Drempels zijn de reactie op het 
asociale gedrag van te hard rijdende autobestuurders. 
Harder rijden vergroot de kans op een verkeersongeluk. 
En omdat niemand een verkeersongeluk wil mee 
maken moeten er dus drempels aangelegd worden.
De meeste drempels liggen binnen de bebouwde kom, 
dus op wegen waar maximaal 50 of 30 mag worden 
gereden. Let op! Dit is de maximumsnelheid, zachter 
rijden mag. Als gemeenten een drempel aanleggen 
gaat er wel het nodige aan vooraf. Als er dan gekozen 
wordt om een drempel of drempels aan te leggen zijn 
daar landelijke richtlijnen voor, over de hoogte, lengte 
enz. (ASVV 2004 en CROW publicatie 172). Ook is er 
veel bekend over trillingen als gevolg van drempels. 
Dus kan iedere gemeente op basis van landelijk 
erkende richtlijnen goede drempels aanleggen.
Als een gemeente dat niet doet zal er direct ‘gepiept' 
worden als er weer een ongeluk is gebeurd.

Ook wordt vaak gezegd dat een drempel weggegooid 
geld is. Daarover het volgende. In 2003 is een 
berekening gemaakt van de kosten als gevolg van 
verkeersonveiligheid. Deze kosten zijn het gevolg van:
medische kosten (ziekenhuis, revalidatie, 
geneesmiddelen en aanpassingen voor 
gehandicapten), productieverlies (tijdelijke of blijvende 
arbeidsongeschiktheid of overlijden), materiële 
kosten (beschadiging van goederen zoals voertuig, 
lading, wegmeubilair), immateriële kosten (verlies aan 
kwaliteit van leven van slachtoffer en hun naasten), 
afhandelingskosten (brandweer, politie, justitie, 
verzekeraars), filekosten (tijdverlies als gevolg van 
verkeersongevallen).

In totaal kwam het bedrag in 2003 uit op 12,3 miljard 
euro. Met andere woorden, als er dat jaar geen 
verkeersongevallen waren gebeurd, hadden we met zijn 
allen 12 miljard aan andere zaken kunnen uitgeven!!
Dus stop met zeuren over drempels of zorg, door 
je netjes te gedragen in het verkeer dat drempels 
overbodig worden.

Henk Strubbe
Vinkeveen

In 2008 heb ik tweemaal een ingezonden brief geschreven 
over deze afsluiting.
De tweede keer was ik bijzonder blij, dat de belemmeringen 
waren weggenomen op een invaarverbodsbord na. Ik riep 
de politiek op het verkeersbesluit van november 2007 in 
te trekken, zodat de plassenliefhebbers zonder zorg voor 
een prent de ringsloot konden bevaren.
Ik heb vele positieve reacties ontvangen, maar van het 
recreatieschap en van onze gemeentelijke bestuurders 
heb ik geen reactie ontvangen.
De aanstichters van het onheil, te weten de bewoner/
gebruiker van het zomerhuis nabij de Zwarte Schuur en 
Natuurmonumenten, hebben ook niet gereageerd. Ja toch 
wel, in mijn onschuld dacht ik het pleit voor openstellen 
te hebben gewonnen, maar de praktijk leert anders.
Dit voorjaar heeft het Recreatieschap een zodanige 
belemmering aangebracht, dat  de vrije doorvaart nu 
definitief als verloren moet worden beschouwd. Een paar 
weken terug heb ik met eigen ogen gezien, dat nu alleen 
nog een kanovaarder, een zwemmer en een schaatser 
vrije doorgang hebben. Misschien dat de vermaledijde 
jetski toch nog smal genoeg is om van de doorgang 
gebruik te kunnen maken.  Ik beschik niet over een jetski 
om het uit te proberen.
 
In 2005 heb ik als voorzitter van IJsclub VIOS bij een 
vergadering gezeten waarbij het natuurpad onderwerp 
van de bespreking was. Ik heb daar voldoende brughoogte 
kunnen bepleiten. Afsluiten van de ringsloot was in die 
vergadering geen discussiepunt. Afsluiten is in later 
stadium door de aanstichters van dit onheil ingebracht 

en ik moet constateren dat onze bestuurders, met  als 
lokaas het natuurpad, in de val zijn getrapt. 
Mijn mening is dat er slecht is bestuurd. Er is een 
verkeerde afweging gemaakt. De belangen van een 
enkeling, Natuurmonumenten is natuurlijk een zeer 
gewiekste enkeling, prevaleerden boven de belangen van 
heel veel Vinkeveense Plassenliefhebbers. 
 
Het natuurpad wordt naar mijn schatting mondjesmaat 
gebruikt. Uit inside information weet ik dat het ook een 
hele klus is om het pad begaanbaar te houden. In juni 
ging het pad twee weken later open dan beloofd. De 
lepelaar was nog niet uitgebroed. Hoe lang zal het duren 
dat Natuurmonumenten toch gaat proberen een stuk 
van de Vinkeveense Plassen als buffer voor het Botshol 
gebied gaat afsluiten. Na de lepelaar komt een nest met 
otters. Goede reden de otter in alle rust te gunnen de 
kleintjes groot te laten worden. De waterrecreant vist 
achter het net. Ik wil onze bestaande bestuurders, maar 
ook de bestuurders van de toekomst, oproepen naar hun 
achterban te luisteren en niet in valkuilen van enkelingen 
te trappen. 
De lepelaar trekt zich er niets van aan. Ik spotte er een in 
het weiland naast de Waverveense kerk. In Botshol is de 
lepelaar weggestopt. 
Deze zaak is m.i. verloren, maar ik ga speciaal opletten op 
volgende voorgenomen annexaties.
Wilt u mij helpen?

Jos van Wijk       
Vinkeveen     

Debacle Hoogheemraadschap AGV/Waternet
De afgelopen weken hebben de inwoners van De 
Ronde Venen en omgeving zich weer kunnen verbazen 
over de voortzetting van de jarenlange “soap” welke 
wordt opgevoerd door het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en het uitvoerend orgaan 
Waternet, met betrekking tot beveiliging en onderhoud 
van het aan het AGV toevertrouwde gebied.
Ook al is er een dijk bij Wilnis bezweken en na 
jaren procederen door het Gerechtshof het AGV 
als verantwoordelijke aansprakelijk gesteld voor de 
schade, men heeft er bij het Hoogheemraadschap 
niets van geleerd.

Reeds een jaar geleden is een nieuw probleem 
gemeld, na veel aanhouden is een dijk gerepareerd 
en vervolgens is die reparatie zo knullig uitgevoerd dat 
alles is weggespoeld.
Het lijkt erop, dat het zoontje van de dijkgraaf weer 
eens is bezig geweest, omdat pa het zo druk heeft met 
managen en procederen, dat hij geen tijd overhoudt 
voor onderhoud. De top begrijpt niets van de kracht 
van water en wind. Het is onbegrijpelijk dat de 

topambtenaren hun mensen op pad sturen met zeer 
beperkte middelen. Erger is, dat ondanks alle geklungel 
in heden en verleden, er geen enkele consequentie 
verbonden is aan slecht werk door de top.
De Heemraden van het Algemeen Bestuur van het 
AGV reageren niet.
Dat kan ook bijna niet na verkiezing van politici uit de 
grotere steden, in plaats van ervaren ingezetenen uit 
de polders zelf.
Dijkgraaf, Hoogheemraden Heemraden, Provincie en 
ook de Gemeente houden zich heel stil, in de hoop dat 
de commotie wel weer overwaait.
De fusies van Waterschappen, het verdwijnen van 
kundige Heemraden, het aanstellen van wereldvreemde 
onbekwame managers is de doodsteek voor goed 
beheer geweest. Wanneer is het nu een keer teveel?
Wanneer verdwijnen de sukkels die onze polders 
in minder dan 15 jaar een halve meter hebben laten 
verzakken uit hun top-posities?

Chris Kappers, Ter Aase Zuwe 2, 
3626 AR  Nieuwer ter Aa

Reactie op ‘Drempels zijn wel 
degelijk slecht voor je auto’ (2) 

Met enige verbazing heb ik vorige week het stuk op de 
voorpagina gelezen betreffende de uitspraak van automobiel 
bedrijf van Yperen. Ik citeer: ”De gebroken veren van uw 
auto, die van de heer Kandelaar, zijn mijn inziens de oorzaak 
van de vele verkeersdrempels die in De Ronde Venen 
aanwezig zijn. 
Een meer dan enorme glimlach sierde mijn gelaat, want wat 
een heerlijk stukje oud Hollandsche  spraakverwarring. Je 
heb de term ‘oorzaak’ en ... let op .... VER-oorzaakt. Zoals het 
nu in het stukje geschreven staat hebben we de drempels in 
De Ronde Venen te danken aan de gebroken veren van de 
auto van de heer Kandelaar. 

Waar ik me in het stukje verder over heb zitten, verbijten is 
meer het woord, is dat de heer Kandelaar gemiddeld twee 
tot drie keer per jaar de veren onder zijn auto moet laten 
vervangen. Dat lijkt me wat veel. Ik vraag me dan ook af 
met welke snelheid de heer Kandelaar zijn bolide over de 
genoemde drempels jaagt. Wil je tot drie keer in een jaar aan 
toe je veren vervangen lijkt het me dat heer Kandelaar een 
regelrecht gevaar op de weg is. 

Ook lijkt het me dat de heer Kandelaar zijn veren niet langer 
moet laten vervangen bij Van Yperen. Ik kan natuurlijk niet 
oordelen over de kwaliteit van de veren die Van Yperen 
monteert maar de kwaliteit van de veren laat volgens mij 
meer dan te wensen over. Als automobiel van Yperen claimt 
dat het aantal te vervangen veren in Aalsmeer stukken lager 
ligt adviseer ik Van Yperen om daar voortaan zijn veren te 
betrekken, en raad ik de heer Kandelaar aan om in Aalsmeer 
zijn boodschappen te gaan doen. Enig nadeel voor de heer 
Kandelaar is dan dat de banden van zijn auto wellicht iets 
harder slijten. Ik ben zelf woonachtig in het niet geheel 
drempelvrije Wilnis en doe mijn boodschappen wekelijks 
bij de Aldi, inderdaad ter hoogte van de met drempelvrees 
bestempelde kruising bij Adelhof. Wat betreft dat schudden 
vind ik het reuze meevallen. Ik zeg dat omdat ik rijd in een 
Fiat Punto, type heel oud, waarvan de veren nog lang niet 
aan vervangen toe zijn. Maar dat kan ook aan de kwaliteit 
van mijn veren liggen of de zeer relaxte rijstijl die ik er op 
na houd. 

Andre Valentijn, Wilnis

Reactie op 
‘Drempels zijn we

degelijk slecht 
voor je auto’(1)

Men vergeet zeker de rugpatiënten, die zijn 
nog belangrijker dan de auto’s.  Zelf ben ik een 
rugpatiënt, bij iedere verkeersdrempel voel ik mijn 
rug en vang de dreunen op met heen en weer 
geschuif op de bank van de auto. De ontwerper 
weet zeker niet wat het inhoudt 'rugpatiënt' te 
zijn.

Rita van Beek-Bakker

Tropical Night 2009 in oude dorp
Zaterdag 29 augustus was het weer zover. Een 
feest in het oude dorp met de naam “Tropical 
Night”. Zo langzamerhand een topavond voor 
de horeca in het oude dorp in Uithoorn. Al jaren 
is men bezig om die avond zo rustig mogelijk 
te laten verlopen. Gemeente, buurtcommissie 
en politie. Alles zou gedaan worden om de 
raddraaiers te mijden van deze “gezellige” 
avond. Het is dan ook zéér merkwaardig dat 
ze er nog steeds niet in slagen alles in de hand 
te houden. Zo rond een uur of 11 begint de 
ellende meestal, zo ook dit jaar. Het opvallende 
is dat die rotzooi vooral veroorzaakt wordt door 
zeer jeugdige rotzooischoppers die het wijnrek 
van hun moeders- of vaders biervoorraad 
geplunderd hebben. Anders kan ik het niet 
verklaren dat die figuren,van wie de leeftijd echt 
niet hoger is dan een jaar of 15, toch steeds 
weer aan alcohol komen. Politie op paarden 
patrouilleren in de Willem-Alexanderpoort, en 
telkens als ze de paardenhoeven aan horen 
komen duiken de jonge gasten de steegjes 
in bij de parkeerplaatsen, terwijl de agenten 
niets in de gaten hebben. Sommige figuren 
herkende ik al van ’s middags 1 uur, toen ik 
ze op het Amstelplein met een breezer in hun 
hand zag lopen. Om 12.00 uur maar weer eens 
voornamelijk jonge meisjes van zo’n 12/13 jaar 
oud bij ons tussen de auto’s weggejaagd. Toen ik 
ze aansprak konden ze bijna niet meer reageren 
omdat ze behoorlijk aangeschoten waren. Ik 
herinner mij nog dat beeld van vorig jaar toen ik 
tot 3 uur ’s nachts dronken en gillende meisjes,  
die o.a. tegen mijn schuurdeur aan stonden te 
plassen, tot rust moest manen omdat op dat 
tijdstip de mensen graag van hun nachtrust 
willen genieten. Nu was het beeld ongeveer 
hetzelfde, alleen met dat verschil dat er ook 
nog eens groepen zeer jonge rotzooischoppers 
meermalen door onze straat paradeerden 
duidelijk op zoek naar een confrontatie met iets 
of iemand. Dit alles werd alleen nog maar erger 
na enen. Ik haalde opgelucht adem dat het tien 
minuten voor één gigantisch begon te regenen, 
en dacht dat daardoor de avond rustig zou 
eindigen. Maar helaas, de jongelui die nu nog 
meer alcohol in hun lichaam hadden werden  
zelfs nog luidruchtiger en overal in mijn straat 
was het een lawaai van gillende dronken meisjes, 
schreeuwende jongens en het gekletter van lege 
wijnflessen en bierblikjes. Opeens kwamen er 
van alle kanten politieagenten op motoren die 
op zoek waren naar enkele personen die elders 
iets geflikt hadden. Nadat ze de personen die 
ze zochten waarschijnlijk niet konden vinden 
waren ze weer snel verdwenen zonder ook maar 
enige aandacht te schenken aan de situatie 

in onze straat waar het inmiddels behoorlijk 
onrustig werd. Enkele buurtbewoners kwamen 
bij elkaar om te proberen de jongelui ervan te 
weerhouden om schade toe te richten aan o.a. 
de auto’s die er geparkeerd stonden. Inmiddels 
was het al na tweeën en die jonge meisjes 
liepen ook nog steeds te gillen als net geboren 
speenvarkentjes. Enkelen van hen begonnen 
maar bij sommigen aan te bellen omdat ze 
helemaal de weg kwijt waren door het overmatig 
alcoholgebruik. Om half drie leek de rust terug 
te keren, maar plotseling kwam dezelfde groep 
met jongelui wéér door de straat, maar dit keer 
wel met een motoragent als escorte. De avond 
was ten einde…pfffff. Na nog wat geschreeuw, 
zo tot half vier ’s nachts kon ik eindelijk gerust 
gaan slapen. Ik viel in slaap met het geluid van 
galopperende paardenhoeven van agenten die 
nog een laatste actie aan het uitvoeren waren 
in de Stationsstraat.  De volgende morgen werd 
de schade opgemaakt in de straat  en ben ik 
tenslotte maar de lege wijnflessen, blikjes en 
lege weedzakjes op gaan ruimen, zodat de “echte 
kids”, die normaal overdag in deze straat spelen, 
er verder niet mee aan de haal zouden gaan.
Gelukkig, “Tropical Night” was weer voorbij.!!
De bewoners van de Willem-Alexanderpoort 
hebben er zo langzamerhand hun buik van vol, 
deze zogenaamde feesten met al die overlast. 
Gemeente, buurtcommissie en politie: doe hier 
wat aan, zodat het voor ons ook een feest kan 
zijn..
  Rob van Schaik
  bewoner van 
  Willem Alexanderpoort 

Ja! Ja! Achteruitgang
Hoe zou het gaan met 
de begraafplaats in 
Uithoorn? Zouden 
de bestuurders nu 
gaan praten met de 

afgevaardigden die bezwaar hebben tegen het 
ruimen van de stenen? Zouden ze nu gehoor 
geven aan de honderden bezwaren van hun 
parochianen? Zouden ze daarnaar luisteren 
of zouden ze gewoon doorgaan en de stenen 
gewoon gaan ruimen of gaat het met die 
bestuurders net zo als met de contacten van de 
politici met de bevolking. Ik weet bij ervaring hoe 
het gaat. Besturen en bestuurders denken: “Laat 
ze maar even uitrazen dan komt het vanzelf wel 
weer goed. Wij hebben een langere adem.” Zo 
hoeft het natuurlijk niet altijd te gaan. Ik heb in 
de loop der jaren wel geleerd dat de aanhouder 
toch wel eens kan winnen. Ja! Ja! Oh, even 
tussendoor. Ik wilde laatst een leuk rondje fietsen 
en genieten van de Kromme Mijdrecht, het was 
die avond mooi weer, dus ging ik opgetogen op 
weg, kom aan de Kromme Mijdrecht om die via 
de fietsbrug over te steken. Wat denk je? Niet in 
gebruik. Ik denk: Hoe kan dat nou? Nee! Nee!  
Niet in gebruik? Ik begrijp het. Nee! Ik begrijp 
het niet. Tienduizenden euro’s uitgegeven voor 
die brug en die mag/kan niet gebruikt worden.  
Hoe lang hebben onze gemeenteraadsleden en 
ons college over deze brug vergaderd?  Hoeveel 
uren en hoe laat hebben ze het gemaakt? En 
welke deskundige ambtenaren van de gemeente 
De Ronde Venen hebben eraan gewerkt? Daar 
moest natuurlijk op gedronken worden. Toch? 
Gelukkig kan die brug over 50 jaar op de 
monumentenlijst hè gemeentebestuur. Ja! Ja! 
Er komt hommeles in de tent. Ja! Ja! Dat kan 
niet anders. Dat kan echt niet anders. Kijk, als 
je een 'vent' bent, dan pik je dat natuurlijk niet. 
Het wordt geloof ik tijd dat onze B&W weer eens 
naar de hei gaan of naar Oeganda om alles uit 
te praten. Hoe is het nu mogelijk (als ik de krant 
mag geloven?) dat de ambtenaren weigeren 
van een groep mensen klachten over de buurt 
in ontvangst te nemen. Hoe kan dat? Dat kan 
alleen maar als iemand tegen die ambtenaren 
heeft gezegd dat moeten jullie niet meer doen. 
Toch? Dat was niet wethouder Dekker, want die 
schreef in de krant dat dat niet kon. Dat klachten 
over de buurt, door wie ook aangemeld, in 
behandeling moeten worden genomen. De enige 
die eventueel in zijn afwezigheid de mogelijkheid 
en het gezag heeft om over zijn portefeuille te 
beslissen is de burgemeester. Als er dan zo’n 
ingrijpende beslissing wordt genomen over 
jouw portefeuille dan voel je je toch diep in je 
…… getast. Als je dan een kerel bent dan laat 
je dat wel even horen. Ja! Ja! Het blijft natuurlijk 

bijzonder teleurstellend dat ons gemeentebestuur 
en ik weet bijna zeker de burgemeester, want 
het is haar portefeuille, de betrokkenheid van 
de bewoners via de Wijkcomités niet erg op prijs 
stelt. Want landelijk en overal wordt juist geroepen 
dat bewonersparticipatie (betrokkenheid van de 
bewoners met de gemeente met de woonwijk) zo 
belangrijk is. Dat is niet alleen van belang voor 
het aanzien van de woonwijken (dat wordt door 
gebrek aan onderhoud en aan beleid steeds 
armoediger) maar ook van de beleving in de 
woonwijken. Dat is ook goed voor de integratie 
die wij allemaal zo noodzakelijk achten. Je 
krijgt op het ogenblik Belgische toestanden. 
Onverzorgde straten. Onkruid tussen de stenen. 
Rommelig. Als je dan in Luxemburg komt dan 
valt je dat op vanaf de eerste meter dat je de 
grens over rijdt dat het er daar zo geweldig 
schoon uit ziet. Er staat een bordje Luxemburg 
en direct daarna heeft de weg waar je over rijdt 
stoepranden en is vlak en glad en schoon. Alles 
ziet er mooi en verzorgd uit. Ja! Ja! Als je dat 
in onze (De Ronde Venen) dorpen ziet dan valt 
het hier erg op dat het de laatste jaren steeds 
rommeliger is geworden. Onder leiding van 
wethouder Roosendaal is dat begonnen en dat 
wordt vrolijk doorgezet door wethouder Dekker. 
Het lijkt wel of de mensen eraan gaan wennen. 
Toen de gemeente het onderhoud goed deed 
waren ook zeer veel mensen die zelf hun straatje 
schoon hielden. Daar hebben zij nu geen zin meer 
in. Dat is toch logisch. Daar is geen lol meer aan 
en geen eer meer aan te behalen. De mensen 
schrijven er niet eens meer over. Het lijkt wel of 
ze het normaal gaan vinden. Dat wil het bestuur 
ook. Geen klachten. Ja! Ja! Er is geen behoorlijk 
beleid meer van opbouw maar er is meer beleid 
van afbraak en als er dan bewoners zijn die hun 
schouders er onder willen zetten dan worden ze 
genegeerd. Dan mogen de ambtenaren niet naar 
de buurtconciërges luisteren. Ja! Ja! Dat krijg je 
als je als burgemeester of wethouder en raadslid 
niet verder meer komt dan het gemeentehuis en 
de Dorpsstraat. Ja! Ja! 
 

John B. Grootegoed
 
NB Jammer dat onze burgemeester niet bij mijn 
vader op bezoek kan komen op de dag dat hij 
100 jaar wordt. Op 9 september. Ik hoorde dat 
ze de dag ervoor plotseling, omdat het 14 dagen 
geleden nog niet bekend was, een (gelukkig) 
kleine (ik hoop dat het niet te ernstig is, omdat 
het zo plotseling is en wens haar alle sterkte 
toe) operatie moet ondergaan waardoor ze de 
volgende dag niet kan komen. Gelukkig komt 
onze loco-wethouder Jan van Breukelen wel. Die 
heeft daar wel routine in gekregen.
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Project ‘droomboot’ bij Zorg-
boerderij Amstelkade van start
Wilnis - Het was alsof de kiel werd 
gelegd voor een nieuw Utrechts 
Statenjacht, zoveel belangstellen-
den waren er gekomen om de over-
dracht van de RABOot bij Zorgboer-
derij annex natuurcamping Amstel-
kade bij te wonen. Samen met me-
dewerkers van de Zorgboerderij 
hielp burgemeester Marianne Burg-
man in een feestelijke sfeer zelf mee 
het bord ‘Scheepswerf Amstelkade’ 
in de berm van de dijk bij het adres 
nummer 61 tot een zichtbaar niveau 
op te trekken. Vervolgens werd de 
boot die ‘voor de deur’ afgemeerd 
lag in de Kromme Mijdrecht, door 
een grote kraan van Jan van Schie 
uit het water getakeld en over de 
op het terrein aanwezige rij bomen 
op bokken gezet. De bedoeling is 
dat mensen met een beperking die 
bij Zorgboerderij een zinvolle dag-
besteding krijgen, onder leiding de 
boot de komende maanden gaan 
opknappen. Kennis en materialen 
worden daartoe door sponsors ge-
leverd. In april 2010 moet het vaar-
tuig vaarklaar zijn om bijvoorbeeld 
rondvaarten naar de Nieuwkoop-
se Plassen of Amsterdam te maken. 
Deze toeristische attractie is in eer-
ste aanleg bedoeld voor ouderen en 
mensen met een beperking, maar de 
boot is ook voor commerciële doel-
einden beschikbaar. De toekomsti-
ge bemanning van de boot krijgt 
eerst nog een maritieme opleiding 
in vaarregels, afmeren, onderhoud, 
een picknick uitstallen, bediening 
en dergelijke. Onder leiding van een 
kapitein kunnen er dan volgend jaar 

leuke tochten gemaakt worden. Het 
was de grote droom van de mede-
werkers van Zorgboerderij/cam-
ping Amstelkade ooit over een ei-
gen boot te kunnen beschikken om 
het toeristische aspect een breder 
perspectief te bieden. Via het Ra-
bofonds Dividend voor de Samenle-
ving is dit nu gerealiseerd. 

RABOotje
Rabobank Veenstromen is voor Am-
stelkade op zoek gegaan naar de 
boot en heeft deze gefinancierd. De 
voormalige eigenaar van de boot, 
Klaas Pater, in deze regio bepaald 
geen onbekende – hij heeft in Vinke-
veen naast de Zeilschool gewoond, 
wil de boot wel met een aantrekke-
lijke korting voor dit doel afstaan. 
Klaas restaureert onder meer bo-
ten met een historisch verleden. Dat 
heeft deze boot ook. Het is een 19e 
eeuwse Kagenaar afkomstig uit de 
buurt van Leiden; een platte schuit 
met weinig diepgang die vroeger 
werd gebruikt om groenten en fruit 
naar de veiling te brengen. Klaas 
heeft de schuit afgelopen vrijdag 
vanuit Amsterdam naar haar nieu-
we bestemming aan de Amstelkade 
61 gevaren. Klaas exploiteert tegen-
woordig een aantal partyschepen 
in Amsterdamse wateren onder de 
naam Rederij Nederland, gevestigd 
aan de Singel in Amsterdam.
Omdat de Rabobank ervoor heeft 
gezorgd dat de grootste wens van 
Amstelkade in vervulling is gegaan, 
is de boot RABOotje genoemd. Nog 
niet ‘gedoopt’, want dat is waar-

schijnlijk volgend voorjaar pas aan 
de orde. Na de overdracht van het 
vaartuig konden de talloze genodig-
den van de betrokken instanties en 
bedrijven, medewerkers en verdere 
belangstellenden onder het genot 
van een hapje en een drankje nog 
gezellig van gedachten wisselen. 
Vanzelfsprekend was daarbij de zo-
juist verkregen maritieme aanwinst 
dikwijls onderdeel van gesprek.

Zorgboerderij annex natuurcam-
ping Amstelkade is onderdeel van 
Reinaerde. Dat is de zorgorganisa-
tie in de regio Utrecht die zich richt 
op kinderen, jeugd en volwassenen. 
Voor een brede groep mensen die 
ondersteuning nodig heeft, wil Rei-
naerde een optimale kwaliteit van 
bestaan bereiken. Amstelkade on-
derscheidt zich door een uitsteken-
de service en klantvriendelijkheid. 
Je kunt er met een caravan, kam-
peerauto en/of tent rustig in een 
mooie en groene omgeving kam-
peren. Daarnaast kan je er in boer-
derijstijl heerlijk eten of picknicken, 
zwemmen in de Kromme Mijdrecht, 
wandelen en fietsen langs de ri-
vier en in de omgeving. Aansluitend 
kunnen liefhebbers volgend jaar uit-
stapjes met het RABOotje maken 
naar de Nieuwkoopse Plassen en 
de Amsterdamse grachten. Inclusief 
bedienend personeel aan boord! De 
Nieuwe Meerbode wenst de be-
manning van RABOotje veel succes 
met de opknapbeurt van hun boot 
en voor volgend jaar alvast behou-
den vaarten!

Gevarieerd woningbouw-
programma in Westerheul 
IV te Vinkeveen 
Vinkeveen - In nieuwbouwwijk 
Westerheul IV wordt de komende 
jaren een gevarieerd woningbouw-
programma gerealiseerd. Dat blijkt 
uit het inrichtingsplan waarmee het 
college van B en W dinsdag 25 au-
gustus heeft ingestemd. Een klei-
ne 50 procent van de woningen 
die wordt gebouwd is bereikbaar 
voor (oudere) starters en startende 
tweeverdieners en heeft een koop-
prijs van maximaal 225 duizend euro 
of een huur van maximaal 485 euro 
per maand.

In totaal worden er vanaf 2011 270 

woningen gebouwd in Westerheul 
IV. Vorige week is begonnen met 
de noodzakelijke ophoging van de 
nieuwbouwlocatie tussen Voor-
bancken, Mijdrechtse Dwarsweg 
en Oude Spoorbaan. De planning 
is er op gericht in het voorjaar van 
2011 te starten met de bouw en de 
wijk in 2014 te voltooien. De nieuw-
bouw in Westerheul IV omvat on-
der andere patio- en 2/1-kapwo-
ningen, maar ook eengezinswonin-
gen en appartementen. Ook wor-
den er enkele vrijstaande wonin-
gen gebouwd. Mede op aangeven 
van de (raads)werkgroep Bouwen 

van Starters bestaat het aanbod uit 
enige tientallen woningen en ap-
partementen voor mensen met een 
smalle beurs. Voor een deel gaat het 
daarbij om zogenaamde afbouw-
woningen of woningen die met de 
constructie van Maatschappelijk 
Gebonden Eigendom (MGE) op de 
markt worden gebracht.

De gemeenteraad zal zich naar ver-
wachting op 1 oktober uitspreken 
over vaststelling van de grondex-
ploitatie van Westerheul IV. Het wo-
ningbouwprogramma maakt daar 
onderdeel van uit. 

Zijn alle paddestoelen 
giftig?
De Ronde Venen - Op donderdag 
10 september aanstaande organi-
seert De Groene Venen de jaarlijk-
se jeugdavond. Zijn er alleen in de 
herfst paddestoelen? Kan ik pad-

destoelen eten? Wat heeft een pad-
destoel met schimmel te maken? 
Groeien er ook paddestoelen in de 
grond? Hierover zal Chiel Bakkeren 
vertellen. Hij is van de jeugdgroep 

Passage organiseert: 
Bijzondere ontmoetingen
De Ronde Venen - Na een mooie 
zomer waarin de dames van Pas-
sage hebben genoten van de fiets-
tochten, wandelingen en varen op de 
Botshol, ligt de startavond, waar ze 
met 80 vrouwen  van de gezamenlij-
ke Passage afdelingen in de Ronde 
Venen aanwezig waren in De Me-
ijert, al weer achter hen. Donderdag 
27 augustus heeft de heer De Booij 
hen meegenomen naar de 17e en 
de 18 eeuw wanneer de eerste kin-
derboeken worden gedrukt. Is het 
in eerste instantie nog veel te duur 
om een kinderboek aan te schaffen, 
langzamerhand verschijnen er een-
voudiger exemplaren vaak in zwart-
wit op goedkoop papier. Ook in die 
tijd wordt de tere kinderziel soms 
niet ontzien, zo blijkt uit het aanbod 
van die jaren. Bij sommige titels die 
de revue passeren, gaat er een blijk 
van herkenning door de zaal, waar-
bij sommige dames de tekst van 

oude versjes nog helemaal uit hun 
hoofd kunnen opzeggen.  Het re-
pertoire loopt van: “Mietje met het 
mes” tot “Puk van de Petteflet” van 
Annie MG Schmidt. In de pauze is er 
gelegenheid om oude kinderboeken 
te laten beoordelen.

De volgende Passage bijeenkomst 
is op 10 september,  dan vertelt Rien 
Mouw over de bijzondere ontmoe-
tingen die hij als boswachter heeft 
op de Veluwe. Niet alleen de bewo-
ners, zowel dier als mens,  komen 
aan bod in zijn dia klankserie, ook 
het ontstaan van de waterkringloop 
die vanaf de gletsjers in Zwitserland 
via de rivieren eindigen in het Velu-
wemeer. 
Ook deze avond wordt gehouden 
in De Meijert aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 6 in Mijdrecht, de koffie 
staat klaar rond 19.45 en gasten zijn 
van harte welkom. 

Toneelcursussen voor 
kinderen en tieners
De Ronde Venen - In septem-
ber gaan de toneelcursussen bij De 
Speltuin weer van start. Toneel spe-
len bij De Speltuin betekent vooral 
aandacht voor samen plezier heb-
ben in het spel en het ontwikke-
len van de eigen fantasie. Er wordt 
niet toegewerkt naar een uitvoering. 
Het gaat niet om presteren maar om 
spelenderwijs je mogelijkheden te 
leren kennen. 

Er is een aparte lesgroep voor kin-
deren die (soms) verlegen zijn, bang 
zijn om fouten te maken of moeite 
hebben zich te uiten. Onzekere kin-
deren hebben meer tijd nodig om 

zich te (leren) uiten en hun fantasie 
en eigenheid te gebruiken. De to-
neelclub Durven & Doen helpt kin-
deren bij het ontwikkelen van meer 
zelfvertrouwen en het omgaan met 
emoties. 

Dit jaar starten er in Mijdrecht twee 
groepen Durven & Doen op woens-
dagmiddag: 7 t/m 10 jaar en 10 t/m 
12 jaar. In deze laatste groep kun-
nen bijvoorbeeld ook kinderen deel-
nemen die naar groep 8 zijn gegaan 
en tegen de eindmusical opzien. 

Cursus
De cursus FantasieToneel is voor 

Er is nog plek bij V.I.O.S. 
MusicKidz
Mijdrecht - Op donderdag 3 en vrij-
dag 4 september beginnen bij mu-
ziekvereniging V.I.O.S. uit Mijdrecht 
weer de gratis MusicKidz-lessen. En 
er is nog plek!!!

MusicKidz is een project voor kinde-
ren van 7 jaar en ouder en bestaat 
uit 20 gratis lessen van een uur. Het 
concept op zich is niet nieuw. Het 
wordt in Nederland door verschil-
lende muziekverenigingen succes-
vol toegepast. Ook V.I.O.S. is er vo-
rig jaar mee begonnen. MusicKidz 
voorziet, getuige de 40 deelnemer-
tjes van vorig jaar en de tot nu toe 
51 aanmeldingen voor dit jaar, dui-
delijk in een behoefte. Met het to-
taal-MusicKidz-pakket krijgen de 
kinderen in 20 lessen op speelse 

wijze een goed beeld van wat mu-
ziek maken is. Ze doen de basis-
kennis van het notenschrift op, le-
ren over het ontstaan en de werking 
van instrumenten, leren en ervaren 
wat ritme is en spelen al snel hun 
eerste nootjes. Verder krijgen ze les 
in lopen en bewegen op muziek en 
treden ze in ieder geval volgend jaar 
op tijdens de V.I.O.S. jaaruitvoering. 
Deze is eind januari in Partycentrum 
De Meijert. V.I.O.S. MuzicKidz, een 
unieke gelegenheid om te kijken of 
muziek jouw ding is.

De lessen zijn gratis omdat het Ra-
bofonds “Dividend voor de samen-
leving” MusicKidz zo’n goed initia-
tief vindt, dat zij het project van har-
te met een riant sponsorbedrag on-

dersteunt. V.I.O.S. is het Rabofonds 
dankbaar en is er ook heel blij mee 
en trots op dat MusicKidz deze er-
kenning krijgt.

De 3 groepen krijgen les in het 
V.I.O.S clubgebouw “De Noten-
kraker” aan de Windmolen 77 in 
Mijdrecht. De eerste groep heeft op 
de donderdagmiddag om 5 uur les. 
De tweede groep zit op de vrijdag-
middag ook om 5 uur en de derde 
groep begint op de vrijdagavond om 
half acht. En… er is op de vrijdag-
middag en –avond nog plek. Pak je 
kans, wacht niet af en meld je van-
daag nog aan. Bel Conny Wijchers. 
Haar telefoonnummer is 0297-
263684 of mail naar: 
prco@vios-midreth.nl.

kinderen van 7 tot 10 jaar en start 
op 1 oktober in Mijdrecht. Bij Fan-
tasieToneel doen ze veel toneelspel-
letjes waarbij je leert je fantasie te 
gebruiken. 

Al spelend leer je veel zelf te ver-
zinnen en te doen. Tieners (10-14 
jaar) kunnen vanaf 29 september op 
dinsdagavond aan de slag met Im-
provisatieToneel. De tieners leren 
toneelscènes met elkaar te maken, 
zonder dat er iets vastligt. 

Door goed naar elkaar te kijken en 
te luisteren, en door goed op elkaar 
te reageren, bepalen de spelers met 

elkaar waar hun spel over gaat. Ie-
dere keer is het weer anders, Im-
provisatieToneel is nooit saai en er 
wordt veel gelachen! Deze cursus 
wordt aangeboden via Stichting De 
Baat. Ook voor volwassenen start er 
dit najaar een cursus Improvisatie-
toneel.

Interesse? Kijk dan op de website  
www.despeltuin.nl. voor de lesda-
gen-en tijden.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Astrid Millenaar, tele-
foonnummer 0297-285520 of via e-
mail: astrid@despeltuin.nl

de Veenmollen van het IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn en weet heel 
veel over paddestoelen! 

Alle kinderen zijn welkom. Na de le-
zing is er een verloting en de uitslag 
van de geraniumwedstrijd. 
Plaats: Dorpshuis De Boei in Vinke-
veen. Aanvang 18.30 uur, toegang 
gratis. Info: Charlotte Smit, tel. 0297 
261576.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Aanstaande zaterdag:

Nacht van Neptunus in 
Vinkeveen  
Vinkeveen – Dit jaar vindt in Vinke-
veen natuurlijk ook weer de Nacht 
van Neptunus plaats. 
De “Nacht van Neptunus” is een 
aantal jaren geleden ontstaan toen 
een aantal Vinkeveen goedgezin-
de mensen vond dat de zomer al-
tijd plotseling over was. Zij heb-
ben toen bedacht dat een afscheid 
van de zomer op een andere manier 
moest gebeuren dan alleen maar 
de weersverandering. Er is toen een 
idee ontstaan om de booteigenaren 
op een bij de watersport behoren-
de manier afscheid te laten nemen 
van de zomer. “Neptunus de schrik 
van de Evenaar” komt sindsdien ie-
der jaar op de eerste zaterdag van 
september naar Vinkeveen, om alle 
boten uit te wuiven en ze een goede 
winter toe te wensen. 
Neptunus en zijn meegereisde zee-
meerminnen staan (zitten) boven op 
een verlichte boot, en varen een rou-
te over de Vinkeveense plassen. De 
boten die meevaren volgen “Nep-
tunus” en tijdens de route komt de 
stoet elkaar tegen zodat eenieder 
een groet kan brengen aan Nep-
tunus. De bedoeling van de mee-
varende boten is dat zij hun jacht, 
schip, praam of iets dergelijks ver-
sieren en op een zo ludiek mogelij-
ke manier verlichten.
Vele bootbezitters zijn al geduren-
de lange tijd bezig om te bedenken 
op wat voor manier zij dit jaar hun 
boot kunnen versieren. In de wijde 
omgeving is dan ook geen stroom- 
aggregaat meer te huur, aange-
zien de meeste mensen hun boot 
met dusdanig veel lampjes verlich-
ten dat een 220 volt stroom aggre-

gaat nodig is. Velen bedenken ieder 
jaar opnieuw weer een thema dat zij 
d.m.v. lampjes uitbeelden. 
 
Wedstrijd
Ook dit jaar is er weer een “wed-
strijd” en wordt er een aantal prijzen 
uitgereikt aan de winnende deel-
nemers. Voorwaarde is wel dat de 
deelnemers zich inschrijven op het 
VVV kantoor op de Herenweg 144 
in Vinkeveen, dit is gratis. Inschrij-
ven is mogelijk tot zaterdag 5 sep-
tember om 12.00 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 moeten wor-
den opgevolgd.
De route van dit jaar zal zijn: start 
om ongeveer 21.00 uur bij de start-
toren op zandeiland 8, waarna koers 
gezet wordt richting eiland negen 
om daarna voor eiland 10 , elf, twaalf 
langs te varen. Daarna wordt voor 
eiland 1 en 2 gevaren waarna de 
oversteek wordt gemaakt om tus-
sen eiland 6 en eiland 7 door te va-
ren. Ter hoogte van Jachthaven Ol-
denburger zal worden gekeerd om 
dan langs eiland 5 en vier te varen 
(let op duikgebied en boeien). Voor-
bij het Clubschip van de WVA wordt 
gevaren richting de starttoren. Hier-
na zal worden afgemeerd bij de 
starttoren op eiland 8 om de prijs-
uitreiking te doen.
Om de verlichte boten goed te kun-
nen zien kan eenieder het beste 
gaan kijken bij eiland 4, 5 of bij ei-
land 1 en 2.
De prijzen zijn ook dit jaar weer be-

kers en voor de eerste plaats in de 
categorie mooist verlichte schip en 
de eerste prijs in de categorie ori-
gineelst verlicht schip en de eerste 
prijs in de categorie actueelst ver-
lichte schip wordt er tevens een 
geldprijs uitgegeven van 100.00 eu-
ro die gesponsord wordt door de 
ondernemersvereniging Vinkeveen. 
Als aanmoedigingsprijs is er een 
prijs van 50.00 euro beschikbaar ge-
steld voor diegene die net niet vol-
doende aan het verlichten van zijn 
boot gedaan heeft, zodat met deze 
prijs volgend jaar er nog een betere 
verlichting op die boot kan komen.
 
Regels
De volgende regels zijn van belang 
voor diegenen die meevaren, kijken 
en of meedoen.
1 Deelname mag alleen met inacht-
neming van het Binnenvaart politie 
reglement.
2 De boot is uiteraard voorzien van 
de werkende navigatieverlichting.
3 Maximumsnelheid 9 km per uur.
4 Aanwijzingen van Politie, Recrea-
tieschap, Dwr, Brandweer en orga-
nisatie dienen terstond opgevolgd 
te worden.
5 Deelname is geheel voor eigen ri-
sico! De organisatie is niet aanspra-
kelijk voor schade en of ongevallen.
6 Drankgebruik is door kapiteins en 
schippers niet toegestaan.
7 Het maken van onnodig geluids-
overlast tijdens en/of na het evene-
ment is niet toegestaan.
8 Het hebben van open vuur op bo-
ten en of eilanden is verboden.
9 Het afsteken van vuurwerk is niet 
toegestaan.

Buikdansen is verslavend
De Ronde Venen - En wat een 
heerlijke verslaving... want buikdan-
sen is ook een prima work-out! Je 
conditie, houding en zelfverzekerd-
heid verbeteren echt! En wie wil dat 
nu niet?! Werk aan spierversteviging 
en pak gelijk ook de mogelijkheid 
om de souplesse en sensualiteit van 
het lichaam en de eigen emoties te 
ontwikkelen! En dat allemaal op een 
prettige en ongedwongen manier. 
Je kunt buikdansen op elke leeftijd 
en je gewicht en lengte zijn echt niet 
belangrijk! 
De les bestaat uit warming up, oe-
feningen met passen en isolaties, 
choreografie en cooling down. In 
de lessen voor gevorderden worden 
ook diverse stromingen binnen het 
buikdansen behandeld. 

Groot voordeel van deze dans-
vorm is dat je geen partner nodig 
hebt! Kom alleen of met een vrien-
din en laat je verrassen! En het leu-
ke is, dat de cursus in feite “om de 
hoek” te volgen is. Voor trendy acti-
viteiten kan je dus echt in de regio 
terecht. Er zijn wekelijks (instroom) 
cursussen voor beginners en gevor-
derden op dinsdag-, woensdag-, en 
donderdagavond in Wilnis, Vinke-
veen en Woerden. Probeer eens een 
proefles! 

Pètra is te boeken voor Workshops 
voor bedrijven, tieners, vriendin-
nen, collega’s en aanstaande brui-
den; Buikdansoptredens op feesten 
en feestjes;
Kinderpartijtjes voor kleine en gro-

te prinsessen. Wat denk je van een 
snelle Shakira- of  romantische slui-
er-workshop?; Pètra’s felicitatie-
service; Privélessen en Kinderyoga, 
thuis op de (sport) school of de ac-
tiviteitenclub.

In Pètra’s Nieuwsbrief worden aller-
lei activiteiten op buikdansgebied 
vermeld. Cursisten zijn vrij om daar 
wel of niet, als individu of als groep 
aan mee te doen. En jaarlijks orga-
niseert Pètra een showavond “Meet 
the Oriënt”. Wie dat wil, kan ook 
meedoen met het maken van kos-
tuums en decor. Bekijk de site en de 
reacties in het gastenboek op www.
BuikdansenMetPetra.nl of bel 06-
246 126 13 of 0297-28 36 16 of mail  
petraroelofsen@xs4all.nl

Publicatie van ‘Canon van 
De Proosdijlanden’
Mijdrecht - Ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig bestaan van de 
Historische Vereniging “De Proos-
dijlanden” ontvangen alle inwoners 
van de gemeente De Ronde Venen 
een overzicht van de belangrijkste 
gebeurtenissen uit de regionale ge-
schiedenis. In 1984 is de historische 
vereniging ontstaan als direct ver-
volg op de voorbereidingen van het 
900-jarig bestaan van de gemeen-
te Mijdrecht en Wilnis. Op 20 sep-
tember 1984 is de vereniging nota-
rieel vastgelegd, die datum is tevens 
de oprichtingsdatum. Vanaf dat mo-
ment kent de historische vereniging 
een gestage groei in ledental tot de 
ruim 900 leden die er op dit moment 
zijn.

Canon
Uit de historie van onze directe om-
geving is een aantal kenmerkende 
momenten gekozen. Deze zijn ver-
werkt in de “Canon van De Proos-

dijlanden”, die deze week in een op-
lage van 20.000 stuks gepubliceerd 
en verspreid wordt. Het bestuur van 
de historische vereniging heeft na-
drukkelijk niet de pretentie een we-
tenschappelijk historisch overzicht 
te bieden. Het selecteren van diver-
se historische feiten blijft afhankelijk 
van de toevallige keuze van de be-
trokkenen. Wel heeft u met dit do-
cument een bijzonder overzicht van 
wat onze regio aan historie te bie-
den heeft. 

Lid worden
Als u nog geen lid bent van de 
Proosdijlanden, dan bent u hiertoe 
van harte uitgenodigd. Denken aan 
vroeger is iets wat we onwillekeurig 
heel vaak doen. Het herbeleven van 
wat vroeger geweest is levert veel 
genoegen op, het bekijken van oude 
foto’s heeft een groot ‘o ja’-gehalte. 
De historische vereniging geeft ge-
legenheid tot het uitwisselen van on-

derzoek naar eigen voorouders, sti-
muleert het behoud van oude pan-
den en geeft boeken uit over de ont-
wikkelingen die hier vroeger plaats-
vonden.
Als u zich nu opgeeft als lid, dan 
maakt u kans op het speciale jubi-
leumaanbod. 
Het duizendste lid ontvangt het 
kwartaalblad ‘De Proosdijkoerier’ tot 
2011 gratis, met daarnaast het boek 
‘Anders nog iets’ over de verdwe-
nen middenstand en de dvd-box ‘De 
Proosdijlanden in vervlogen tijden’, 
met daarop zes uur film-, video- en 
fotobeelden van onze dorpen hal-
verwege de vorige eeuw. U kunt zich 
aanmelden als lid via de website van 
de vereniging www.proosdijlanden.
nl of telefonisch bij de secretaris van 
de vereniging, de heer P.A. van Go-
len, telefoon 0297 – 261672.

Jubileumactiviteiten
Na het uitbrengen van de jubileum 
dvd-box in april en de jubileumfiets-
tocht en receptie op 6 juni jl. staan 
er nog enkele andere activiteiten op 
het programma. 
In het museum ‘De Ronde Venen’ in 
Vinkeveen is tot en met 31 oktober 

de expositie ”Tot de bodem uitge-
zocht” over de geschiedenis van de 
vereniging en onze regio.

Op 26 september organiseert de 
vereniging een hele dag met work-
shops, lezingen en activiteiten die 
verband houden met genealogie 
en op woensdag 25 november is de 
halfjaarlijkse ledenvergadering met 
aansluitend een lezing van de heer 
Aales van Leeuwen over diverse 
heemkundige aspecten, met als titel 
“Toen en nu”.

Swingend gospelkoor in 
De Rank
Mijdrecht - Tijd voor iets nieuws, 
tijd voor het YMCA gospelkoor. 
Dit koor uit de regio Den Haag zal 
met 75 leden niet alleen de mu-
ziek maar de volledige welkomst-
dienst in Kruiskerk De Rank organi-
seren. Deze viering noemen ze een 
XK4U wat in SMS taal zoiets bete-
kent als “experimentele kerkviering 

voor u/jou”. XK4U moet als afkor-
ting meer als begrip gezien worden 
en staat voor iets nieuws, een men-
geling  van huisgemeente, sing in, 
jeugdkerk (maar dan voor alle leef-
tijden), een innovatie van een jeugd-

dienst, informeler maar wel authen-
tiek. XK4U is een viering waar veel 
ruimte is voor interactie met de be-
zoekers. 
Centraal staat het woord van God 
door de (gospel)muziek, gebed en 
woorden uit de bijbel met een ei-
gentijdse vertaling. Dit is een steen-
goed koor wat U beslist niet mag 
missen!! 
Dus kom op 20 september om 19.00 
uur naar De Rank in Mijdrecht.

Nieuw medisch centrum 
in Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdag 4 september 
opent het nieuwe Hofland Medisch 
Centrum (HMC) aan Hofland 48-
56 zijn deuren voor patiënten van 
onder anderen de huisartsen Jaco 
Beeker, Peter Bokkes en tandarts 
Ralph Botman. In het nieuwe me-
disch centrum hebben zich tevens 
Fysiotherapie Kerngezond met fy-
siotherapie, manuele therapie en fy-
sio fitness, Artsenlaboratorium Am-
stelland, Zuwe Zorg, een diëtiste en 
een psycholoog gevestigd. Deelne-
mende partijen aan het HMC heb-
ben hun patiënten en andere be-
langstellenden uitgenodigd om vrij-
dag 4 september rond 17.00 uur de 
opening in een feestelijke sfeer bij 

te wonen. Daarnaast krijgt men een 
rondleiding door het pand dat jaren 
geleden dienst deed als onderko-
men voor de bouwmarkt Fixet. Toen 
die vertrok heeft het een tijd lang 
leeg gestaan. Op initiatief van huis-
arts Jaco Beeker heeft het nu de 
bestemming van Medisch Centrum 
gekregen waar o.a. preventieve ge-
zondheidszorg hoog in het vaandel 
staat. 
De voormalige praktijk van huisarts 
Jaco Beeker en zijn medewerk(st)ers 
aan Hofland 20 werd voor het be-
oogde doel te klein. Beeker besloot 
toen de stap naar een compleet ge-
zondheidscentrum te wagen waar-
in ook andere partners op het ge-

bied van zorg deelnemen. Dat is nu 
gerealiseerd. Apotheek Mijdrecht 
was hen in juni al voor gegaan. 
Sinds 4 september is de huisart-
senpraktijk van dokter Beeker ver-
plaatst van Hofland 20 in Mijdrecht 
naar het nieuwe pand even verder-
op dat een ware metamorfose heeft 
ondergaan. 
Zo is het ook voor rolstoelgangers 
toegankelijk gemaakt met elek-
trische schuifdeuren, aangepas-
te drempels en een lift. Meer we-
ten? Kijk op de website www.hof-
landmc.nl of kom (vrijblijvend) naar 
hun Open Huis op zaterdag 5 sep-
tember a.s. van 10.00 tot 15.00 uur. 
U bent van harte welkom.

Wethouder Dekker onthult 
borden in NME-tuin
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 22 augustus hield NME-cen-
trum De Woudreus open (tuin)dag. 
Er waren allerlei activiteiten voor 
jong en oud. Vooral het ‘Hazenpad’, 
gemaakt door leerlingen van het 
VeenLandenCollege vond gretig af-
trek bij de kinderen.  
Hoogtepunt van de dag was de ont-

hulling van het informatiebord bij de 
ingang van de NME-tuin door Wet-
houder Dekker. 

Bij de onthulling was een grote 
groep vrijwilligers en bezoekers van 
het NME-centrum aanwezig.  

Naast het bord bij de ingang zijn 

nog 6 informatieborden in de tuin 
geplaatst. De borden informeren de 
bezoekers over de tuin, en natuur- 
en milieuvriendelijk tuinieren. 

Realisatie van de informatieborden 
werd mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van Strix Alluco en Meubel en 
interieurmakers Ari Bocxe.
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De Bridgeboei start het 
nieuwe seizoen
Vinkeveen - Morgenavond, don-
derdag 3 september start De 
Bridgeboei om 19.45 uur met het 
nieuwe seizoen in het Dorpshuis 
aan de Kerklaan. Gespeeld wordt in 
een ontspannen sfeer in twee lijnen 
van zes ronden per avond. Na een 
speelperiode van zes weken vindt 
promotie/degradatie plaats. De uit-
slag van elke speelavond vindt di-
rect na afloop van de laatste speel-

ronde plaats.
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er elk jaar 
weer, tezamen met de leden van de 
Mijdrechtse Bridgevereniging De 
Ronde Venen, de Lentedrive. Die 
staat dit keer gepland voor dins-
dag 23 maart 2010. De traditionele 
kerstdrive  staat gepland voor don-
derdag 17 december aanstaande.
De vereniging heeft nog plaats voor 

Open dag voor de jeugd 
vanaf 6 jaar bij Hockey 
Vereniging Mijdrecht  
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht organiseert opnieuw een 
HVM Hockey Open Dag voor jon-
gens en meisjes vanaf 6 jaar uit de 
gehele regio. Wil je graag eens ken-
nismaken met de hockeysport, dan 
kan dit komende zaterdag 5 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur bij 
HVM aan de Proostdijstraat 41. 
Tegelijkertijd is er een Open Dag 
voor de G-Hockey jeugd vanaf 7 

jaar. Deze vindt plaats van 10.30 tot 
11.15 uur. Graag om 10.15 uur aan-
wezig zijn.
Duo Sport is ter plekke aanwezig, 
zodat HMV leden alleen op deze 
dag met korting hun hockeybeno-
digdheden kunnen bestellen.

Kom je aanstaande 
zaterdag ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey 

Kunstgrasveld SV Hertha 
spectaculair in gebruik genomen
Vinkeveen- Zaterdagavond 29 au-
gustus om 19.00 uur werd het nieu-
we kunstgrasveld bij voetbalvereni-
ging SV Hertha aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg in Vinkeveen op specta-
culaire wijze in gebruik genomen. 

Rond die tijd daalden vier parachu-
tisten vanuit een éénmotorige Cess-
na op ruim 1 kilometer hoogte neer 
op het fraai aangelegde kunstgras-
veld. Nadat het vliegtuig, dat was 
opgestegen van vliegveld Hilver-
sum, in verband met de windsterk-
te even een rondje boven het terrein 
had gemaakt, werd eerst een banier 
uitgegooid om te zien waar deze te-
recht zou komen. Vervolgens kon de 
piloot bepalen op welke locatie bo-
ven land de parachutisten het toe-
stel moesten verlaten. Dat die erva-
ren springers waren bleek wel om-
dat ze alle vier keurig bij de midden-
cirkel landden. Dat waren Eef Dek-
ker (ca. 2.000 sprongen), Frits van 
der Wal (ca. 2.300 sprongen), Wer-
ner Pauchli (ca. 900 sprongen) en 
Mario Steenstra (ca. 1.200 spron-
gen). Laatstgenoemde had de bal 
bij zich waarmee burgemeester Ma-
rianne Burgman na een korte toe-
spraak van haar en voorzitter Har-

ry van Genderen, de aftrap ver-
richtte voor de eerste wedstrijd op 
het kunstgrasveld tussen de elftal-
len van Oud-Herta en Hertha Zater-
dag 1. 

De parachutisten zijn lid van het Pa-
rachutisten Centrum Midden Ne-
derland dat gestationeerd is op het 
vliegveld Hilversum. Marty van Nig-
tevegt, zelf eveneens parachutist, 
praatte als leider van de groep vanaf 
de grond het gebeuren aan elkaar. 
Hoewel er zowel in De Ronde Venen 
als in Uithoorn andere aantrekke-
lijke activiteiten op het programma 
stonden (t.w. Blues Night en Tropi-
cal Night), was de belangstelling bij 
Hertha toch aanzienlijk te noemen. 

Niet in de laatste plaats vanwege 
het feit dat naast de opening van het 
nieuwe kunstgrasveld eveneens het 
80-jarige bestaan van de club werd 
gevierd in de kantine waarvoor een 
grote partytent was opgezet. Leven-
de muziek en een gezellig samen-
zijn zorgden daar vanaf half negen 
voor een unieke sfeer. Ongetwijfeld 
zal een aantal aanwezigen na afloop 
ook nog even naar Mijdrecht zijn af-
gereisd om te genieten van diver-

se optredens in het kader van Blues 
Night. SV Hertha is wellicht de laat-
ste vereniging in De Ronde Venen 
die de beschikking heeft gekregen 
over een prachtig aangelegd kunst-
grasveld. Dat is geschikt voor zowel 
trainingsdoeleinden als wedstrijden 
die er zonder probleem op kunnen 
worden gespeeld. Het probleem van 
een tekort aan goed bespeelbare 
velden bij slecht weer is nu met de 
ingebruikname opgelost.

De gemeenteraad heeft oktober 
vorig jaar besloten tot de aanleg 
van het kunstgrasveld bij SV Hert-
ha. Dit voorjaar is het werk aanbe-
steed waarna na afsluiting van het 
voetbalseizoen in mei met de aan-
leg is begonnen. Het is uitgevoerd 
door een gespecialiseerd bedrijf op 
dit gebied en dat was de firma Krin-
kels BV uit Zoeterwoude. 

Mede dankzij de gunstige weers-
omstandigheden van de afgelopen 
maanden kon het nagenoeg pre-
cies op het tijdstip van het 80-jarige 
bestaan van de vereniging worden 
opgeleverd. Met de aanleg van het 
kunstgrasveld is een investering ge-
moeid van rond 850.000 euro.

Spel en Sport 55 Plus wint 2e 
prijs op stoelhonkbaltoernooi
De Ronde Venen -  De stoel-
honkbalgroep van Spel en Sport 55 
Plus was uitgenodigd voor het eer-
ste ‘Dick Bos’ Stoelhonkbaltoernooi 
2009 in IJmuiden op 26 augustus. 
Het was het tweede toernooi, maar 
wel het eerste in IJmuiden en wel 
om de reden dat de heer Dick Bos 
dit spel in Nederland heeft geïntro-
duceerd.

Spel en Sport 55 Plus heeft het eer-
ste stoelhonkbaltoernooi op 21 april  
in Mijdrecht gespeeld op het terrein 
van Argon, waaraan toen ook IJmui-
den heeft meegespeeld. Vandaar de 
uitnodiging om nu in IJmuiden te 
spelen.
Het was een gezellige dag en er 
werd met veel enthousiasme ge-
speeld door vijf ploegen.

Om ongeveer 9.00 uur is het gezel-
schap vertrokken met twee bus-

jes vanuit dorpshuis De Willisstee 
in Wilnis, waarna organisator Nol 
Wernert, aan de hand van de gege-
vens die de navigatie verstrekte, de 
deelnemers om ongeveer 10.30 uur 
veilig in IJmuiden heeft afgeleverd. 
Om 10.40 uur werd het toernooi 
geopend door de wethouder van 
sportzaken Annet Baerveldt, waar-
na het spel kon beginnen.

Het gebeuren kon, omdat het goed 
weer was, buiten worden gespeeld. 
De organiserende club had daar-
toe partytenten geplaatst waar de 
deelnemers heerlijk konden plaats-
nemen. Als men moest werpen dan 
was het opstaan geblazen en je best 
doen om zoveel en lang mogelijk op 
de baan te kunnen blijven als groep. 
Bij het behalen van een homerun 
werd er luid gejuicht en geklapt 
door de betreffende groep.   
Om ongeveer 14.30 uur was het 

toernooi afgelopen en werden de 
uitslagen bekendgemaakt. 

Als eerste is geëindigd groep “Zee-
wijk” uit IJmuiden; 2e werd groep 2 
van Spel en Sport uit De Ronde Ve-
nen; 3e werd Pino’s uit IJmuiden; 4e 
werd groep 1 van Spel en Sport uit 
De Ronde Venen en 5e groep “Huis 
ter Hage uit Driehuis.
Met dank aan de organisatoren 
werd de thuisreis aanvaard.

De wekelijkse activiteiten van het 
Stoelhonkbal wordt gestart op 7 
september om 14.00 uur in de Wil-
lisstee in Wilnis. Ook alle overi-
ge activiteiten van Spel en Sport 55 
Plus beginnen aanstaande maan-
dag 7 september. Kom eens kijken 
of meedoen. U bent van harte wel-
kom om een gratis proefles mee te 
maken .
Info bij Jos Kooijman tel. 285519.

Eerste Summer Football 
Event een grandioos succes
Mijdrecht - Op 18,19 en 20 augus-
tus vond op het terrein van SV Ar-
gon het Summer Football Event 2009 
plaats. Drie dagen waar 70 kinderen 
van 5 tot en met 13 jaar met plezier 
aan meegedaan hebben. Na de eer-
ste ochtend zenuwachtig, maar vol 
enthousiasme zich gemeld te heb-
ben, vertrokken ze naar de kleedka-
mers en kwamen ze even later, per 
groep met de trainer oplopen in hun 
mooie tenues, onder aanmoediging 
van de ouders. Door middel van het 
openen van een doos waarin aan-
wijzingen zaten, konden de kinde-
ren raden welk land hun groep de 
komende 3 dagen waren. 
Daarna echt aan de slag, er werd 
gestart met verschillende voetbal-
vormen. Ook ’s middags werd er 
na de lunch en een voetbalquiz, 
weer gevoetbald door alle teams. 
De dag werd afgesloten met de fi-
nale van het penaltyschieten, waar-
bij de jongens, onder aanmoediging 
van de ouders, zoveel mogelijk pe-
nalty’s moesten proberen te scoren. 
Elke dag vond er aan het einde van 
de dag een finaleonderdeel plaats, 
waarmee leuke prijzen te verdienen 
waren. 

Tweede dag
De tweede dag stond in het teken 
van sport en spel. Naast een zes-
kamp waren er verschillende wa-
teronderdelen. Watervolleybal, een 
grote waterbak en een gigantische 
waterglijbaan vielen goed in de 
smaak bij de kinderen en trainers 

met dit warme weer. Aan het einde 
van de dag werd de finale ook op de 
waterglijbaan gehouden, wie van de 
teams was het snelste beneden? En 
welke trainer pakte de punten, on-
der luid gejuich, van zijn team?
De derde dag, voorspeld als een tro-
pische dag, stond in het teken van 
voetbal en water. Zweten op het 
veld en afkoelen in het water. Ook 
werd er op de derde dag gezweet 
tijdens de quiz. Hier werden de laat-
ste, belangrijke, punten uitgedeeld 
voor de teamprijs. 
De teamprijs werd aan het einde 
van het Summer Football Event uit-
gereikt aan het team dat de mees-
te punten had verdiend met de quiz, 
de yell en het schoonhouden van 

hun kleedkamer en hun lunchtafel. 
De derde dag liep ten einde met de 
hitchallenge, punten verdienen door 
de paal te raken. Wat werd gevolgd 
door wedstrijdjes tussen de trainers 
en de teams. 
Het Summer Football Event werd af-
gesloten met de prijsuitreiking en 
het bedanken van de vrijwilligers. 
Welk team had deze drie dagen de 
meeste punten verdiend? Dit bleek 
de oudste groep, Franrijk, te zijn. 
Toen was het jammer genoeg afge-
lopen. Na drie dagen voel met zon, 
water en veel voetbalplezier, wil-
len zij via de Meerbode de trainers 
Swer, Michael, Glenn, Erik, Nick, Mi-
chael, Rudi en Tom en vrijwilligers 
nogmaals bedanken! 

Open Dag is niet nodig. Deelname is 
gratis en het enige dat je mee moet 
nemen is sportkleding en sport-
schoenen (en eventueel scheenbe-
schermers). 

Na afloop krijg je een informatie-
pakket mee naar huis. Als je het zo 
leuk vindt dat je binnen twee weken 
lid wordt van HVM, dan krijg je een 
Starter Set (stick, bitje en scheen-
beschermers) cadeau. 
Je kunt er ook voor kiezen om geen 
inschrijfgeld te betalen. 

Heb je vragen over de Hockey Open 
Dag, dan kun je contact opnemen 
met Carola Slooff op 0297–242264.  
Kijk ook eens op:
www.hvmijdrecht.nl.

zowel enkele beginnende als erva-
ren leden.  
Heeft u belangstelling om in het 
nieuwe seizoen bij de vereniging 
te komen bridgen, kom dan zonder 
enige verplichting eens een avond 
meespelen om de sfeer te proeven. 
De contributie bedraagt slechts 65,- 
euro per jaar. Voor nadere inlichtin-
gen en aanmelding kunt u contact 
opnemen met nummer 261818.

Welpendag bij KV Atlantis
Mijdrecht - Op 5 september aan-
staande organiseert Korfbalver-
eniging Atlantis de jaarlijkse (mini) 
welpendag. Van 9.30 uur tot 11.30 
uur kunnen alle kinderen van  vier 
tot en met acht jaar op een speelse 
manier kennismaken met de Korf-
balsport. 

Als je ook zin hebt om lekker te gaan 
sporten en de groeiende jeugdafde-
ling bij Korfbalvereniging Atlantis te 
versterken, dan is dit je kans om bij 
één van haar veertien jeugdteams te 
komen spelen. De allerjongsten trai-
nen iedere zaterdagochtend. Van-
af zes jaar train je op een doorde-
weekse avond en word je in één van 
de teams ingedeeld, zodat je zo snel 
mogelijk met de competitie mee 
kunt spelen. Komende zaterdag 5 
september kun je kennismaken met 
Atlantis en korfbal. Daarna kun je 
nog vier weken één keer in de week 
mee trainen.
Korfbal is een binnen- én buiten-
sport. Het zaalseizoen loopt onge-
veer vanaf de herfstvakantie tot de 
voorjaarsvakantie. De rest van het 
jaar wordt buiten op het (kunst)gras 
gespeeld. Competitiewedstrijden 
worden op zaterdag gespeeld. Jul-
lie spelen dan tegen verenigingen 
uit de regio.

Korfbalvereniging Atlantis is meer 
dan korfbal alleen. Voor de jeugd 
worden het hele seizoen nevenacti-
viteiten georganiseerd. Zoals drop-
pings, sinterklaasfeest, talenten-
jacht, disco’s, strandfeest, etc. Het 
seizoen wordt traditioneel afgeslo-
ten met een groots eindfeest per 
leeftijdscategorie. In de zomerva-
kantie gaan veel kinderen mee op 
het korfbalkamp.

Geef je op via jeugdledenwerving@
kvatlantis.nl (dan weet Atlantis hoe-
veel kinderen er ongeveer komen). 
Voor meer informatie mag je contact 
opnemen met Wim Meints: 
wim.meints@kvatlantis.nl of tele-
fonisch op nummer 0297-284915.  
Dus tot aanstaande zaterdag 5 sep-
tember om half tien op het terrein 
van KV Atlantis aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht!

Veenlopers naar de 
marathon van New York 
Regio - Uit de regio gaan er 11 run-
ners de marathon van New York lo-
pen. Deze marathon wordt gelopen 
op zondag 1 november door onge-
veer 30.000 hardlopers. Het groepje 
uit omgeving  Mijdrecht/Uithoorn/
Nieuwkoop bestaat uit 10 heren en 
1 dame. Onder hen bevinden zich 6 
ervaren lopers en 5 lopers die voor 
de eerste keer een marathon lo-
pen. Een leuke bijkomstigheid hier-
bij is dat er 2 vaders samen met hun 
zoon/dochter gaan lopen. De vader 

(68) en dochter lopen allebei hun 
eerste marathon. De vader (62) en 
zoon lopen respectievelijk voor de 
25e en de eerste maal een mara-
thon. Als voorbereiding op de ma-
rathon zijn er de afgelopen maan-
den al heel wat trainingskilome-
ters afgelegd. Het groepje lopers zal 
ook gezamenlijk aan de halve mara-
thon van Nieuwkoop op 6 septem-
ber deelnemen. De weken daarna 
zal er nog een aantal lange duur-
lopen (30-32 km.) gelopen worden 

met elkaar. De lopers worden spe-
ciaal voor de New York marathon in 
een nieuw tenue gestoken. Dit te-
nue wordt gesponsord door Auto-
bedrijf Maas, Taxi & Touringcarbe-
drijf van der Laan en De Jong Sport. 
De runners die naar New-York gaan 
zijn : Kitty van Bakel- de Brueijs, Pie-
ter de Brueijs, John v.d. Laan, Hans 
Groen in ̀ t woud, Rene v. Zon, Ed v.d 
Pijl, Roland v. Raaijen, Peter v. Leeu-
wen, Albert Kooy, Willem en Niels 
Balvert.

Welpendag bij Atlantis: een sportief feest!
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IN
GESPREK

MET

In Gesprek Met fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang:

De Ronde Venen - Nu het zomerreces 
weer achter de rug is komt ook het poli-
tieke leven in gemeente De Ronde Venen 
weer op gang. Het lijkt of er niets gebeurd 
is, maar de komende tijd komt toch een 
aantal spraakmakende zaken aan de or-
de. Hierbij springen de Herindeling en het 
Plusplan het meest in het oog. De maand 
september staat bol van de vergaderingen 
en de meeste gaan over de herindelings-
plannen en het nieuwe PlusPlan. Aange-
zien Anco Goldhoorn in beide zaken een 
uitgesproken rol speelt nodigden wij hem 
uit op ons kantoor en vroegen naar zijn 
mening over deze twee zaken.

Heeft de politiek de afgelopen maan-
den helemaal stilgestaan?
”Het lijkt er wel op, maar niets is minder 
waar. Zoals bekend heeft de staatsecre-
taris opdracht gegeven om een financië-
le scan te maken voor een aantal varian-
ten van Herindeling. Op zich is dat goed. 
Ik vraag me wel af of dat niet eerder had 
gekund. Wij, maar ook andere partijen, 
hebben daar het laatste jaar diverse ma-
len naar gevraagd, maar nooit was dat 
mogelijk. Door het overleg in Den Haag 
met de staatsecretaris werd het opeens 
wel mogelijk. Het resultaat, een boek-
werk van 175 pagina’s, hebben wij net 
ontvangen.”

Heb je dit al helemaal kunnen door-
lezen?
”Zodra het rapport beschikbaar kwam 
heb ik het op het gemeentehuis opge-
haald. Hierdoor heb ik een redelijk beeld 
gekregen. Het blijkt een bevestiging van 
wat wij al eerder hebben gezegd. Ik zal 
een aantal punten noemen:
- Herindeling is voor onze gemeente ab-
soluut niet noodzakelijk. Bestuurlijk en fi-
nancieel is onze gemeente op orde. 
- Indien wij toch meedoen aan een herin-
deling betekent dit een aanzienlijke kos-
tenverhoging voor onze inwoners. Dat 
geldt voor alle herindelingsvarianten. 
- De  grote herindelingsvariant  is het   
duurst. Herindeling met Abcoude levert 
de kleinste kostenverhoging op.”
 
Betekent dit dat je tevreden bent met 
dit rapport?
”Nee, maar zeer ten dele. Zoals je weet 
hebben wij als Ronde Venen Belang van-
af het begin van het herindelingsproces 
gehamerd op nut en noodzaak van her-

indeling, maar ook op de kosten voor on-
ze inwoners. Wij hebben met berekenin-
gen aangetoond dat de frictiekosten veel 
te laag zijn.”

Wat zijn frictiekosten?
”Frictiekosten zijn het totaal aan vergoe-
dingen die een heringedeelde gemeente 
krijgt van het Rijk om alle kosten van het 
herindelingsproces, zoals het opzetten 
van een nieuwe organisatie, wachtgelden, 
maar ook het gelijktrekken van verorde-
ningen en bestemmingsplannen te kun-
nen betalen. Dus alle kosten die met de 
herindeling te maken hebben moeten door 
de frictiekosten worden goedgemaakt.” 
 
En die frictiekosten zijn dus te laag?
”Ja, veel te laag. Er wordt totaal voorbij-
gegaan aan de verlaging van de uitkering 
uit het gemeentefonds. En dat heeft uiter-
aard ook te maken met een herindeling.”  
 
Kun je dat uitleggen?
”Elke gemeente krijgt een uitkering uit 
het gemeentefonds. Dat is een basisbe-
drag en dat basisbedrag wordt vermeer-
derd op basis van de oppervlakte van de 
gemeente, het aantal inwoners, de soci-
ale samenhang en nog wat factoren. Al-
le gemeenten, die bij de herindeling be-
trokken zijn krijgen elk een basisbe-
drag, dus 4 basisbedragen. Indien er 1 
nieuwe gemeente wordt gevormd krijg 
je nog maar 1 keer het basisbedrag. Je 
gaat dus elk jaar 3 basisbedragen mis-
sen. Dat is een heel grote som geld.” 
 
Dat wordt toch gecompenseerd? 
”Nee, dat wordt absoluut niet gecom-
penseerd. Dat verschil kan maar op 
2 manieren worden gecompenseerd; 
- door de gemeentelijke belastingen zo-
als de OZB  te verhogen
- door het serviceniveau te verlagen 
Je zult begrijpen dat wij als Ronde Ve-
nen Belang geen van beide ziet zit-
ten. Onze inwoners krijgen dan de reke-
ning van de Herindeling op hun bordje.” 
 
Als jij dat zo goed weet, waarom heb 
je dat dan niet eerder aangekaart?
”Dat vind ik een flauwe vraag. Dat heb-
ben we voortdurend gedaan. Wij heb-
ben de staatssecretaris en Gedeputeer-
de Staten en Provinciale Staten van-
af het begin hierop gewezen. Wij heb-
ben berekeningen gemaakt dat de he-

le Herindelingsoperatie 30 miljoen eu-
ro aan vermogen zou kosten. Daar is op 
gereageerd door zowel de Gedeputeerde 
als de staatssecretaris dat dat niet hun 
verantwoordelijkheid was, maar van de 
nieuwe gemeenteraad. Ik blijf erbij dat 
dat een zeer goedkope manier is om met 
deze problematiek om te gaan. Afschui-
ven van verantwoordelijkheid op de in-
woners noem ik dat. Maar ja, zo zijn de 
spelregels nu eenmaal. In de Tweede Ka-
mer vond ik wel gehoor. Daar zei bijvoor-
beeld Ronald van Raak van de SP dat een 
her in te delen gemeente juist beloond 
zou moeten worden met extra geld. Ook 
hij vond daarvoor geen medestanders.”  
 
Is die korting uit het gemeentefonds 
het enige kostenverhogende ele-
ment?
”Nee, absoluut niet. Je zou denken dat 
een nieuwe grotere gemeente goedko-
per zou gaan werken. Dat is totaal niet 
het geval. Ook dit punt hebben wij eerder 
aangekaart. Grotere gemeenten hebben 
hogere ambtenarenkosten per inwoner. 
Dat wordt veroorzaakt door hogere sa-
larissen bij een grotere gemeente, maar 
ook door meer ambtenaren, doordat er 
meer bestuurslagen komen. Dat staat 
ook in rapporten van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Ook die heb ik 
in mijn bezwaren tegen de herindeling 
aan Gedeputeerde Staten en de staats-
secretaris toegezonden.”
 
Hoe is daar dan op gereageerd?
”De gedeputeerde stelde dat ik onzin uit-
kraamde. De staatssecretaris heeft er 
niet eens op gereageerd. Ook binnen on-
ze Raad werd gesteld dat er zogenaamde 
inverdieneffecten zouden zijn. Een grote-
re gemeente zou goedkoper werken. Met 
name Cees Houmes, maar ook de Com-
binatie waren daarvan overtuigd. Ik ben 
benieuwd hoe zij nu op het rapport zul-
len reageren. Als zij kerels zijn moeten zij 
hun ongelijk nu toch wel moeten toege-
ven”.   

Hoe zie jij het nu verder gaan?
”Als deze krant uitkomt, zitten wij bij de 
staatssecretaris met de 5 gemeenten. Ik 
ga er vanuit dat Loenen en Breukelen zul-
len vasthouden aan een herindeling van 
deze gemeenten en dat zij zullen streven 
naar samenwerking met Maarssen. Dat is 
een goedkopere oplossing dan een her-

indeling van deze 3 gemeenten. Dat ligt 
weer aan de uitkering van het gemeen-
tefonds. 

Dan blijft Abcoude over. Aangezien er 
geen restproblematiek mag overblij-
ven, zal onze gemeente wel genood-
zaakt zijn om samen te gaan met Abcou-
de. Dat lijkt het meest logisch, maar ja, 
ik ben ook geen helderziende. Misschien 
komt er nog wel wat anders uit de bus. 
Feit is en blijft dat Loenen en Breukelen 
echt niet bij De Ronde Venen passen. Dat 
is een heel ander gebied. Als zij besluiten 
niet voor De Ronde Venen te kiezen zul-
len wij dat als Ronde Venen Belang ac-
cepteren. 

Als alleen Abcoude erbij komt hoeven we 
ook geen nieuw gemeentehuis te bou-
wen. Dat geeft ook weer een beperking 
van de kosten. Bij de grote variant is een 
nieuw gemeentehuis wel noodzakelijk. 
Ook die kosten werken weer door in de 
gemeentelijke belastingen. Bovendien is 
het inpassen van alleen Abcoude in de 
systemen van De Ronde Venen vele ma-
len eenvoudiger en goedkoper in verge-
lijking met de grote variant.”.
 
Nu een heel andere vraag. Krijgen de 
inwoners nog de kans om hun mening 
te geven?
”Daar kan ik me nou ontzettend over op-
winden. Onze Raad heeft besloten dat er 
een informatiebijeenkomst komt. Nee, 
geen raadpleging in de vorm van een 
opiniepeiling door bijvoorbeeld Mauri-
ce de Hond, zoals Ronde Venen Belang 
heeft voorgesteld. Een gemiste kans, om-
dat de ervaring leert dat maar weinig 
mensen naar zo’n bijeenkomst komen. 
Niet uit desinteresse, maar de drempel 
om hun mening te geven is te hoog. Dan 
doen ze het in Loenen vele malen beter. 
Daar houden ze in alle kernen een infor-
matiebijeenkomst en houden ze ook een 
opiniepeiling. Daar kan het wel en hier 
wil men gewoonweg niet. Ik maak me 
daar echt kwaad om. Blijkbaar is men 
bang voor de mening van de inwoners. 
Ik wil dan ook van deze gelegenheid ge-
bruik maken iedereen op te roepen naar 
de informatiebijeenkomst te komen. De-
ze wordt op woensdag 30 september 
gehouden in de Meijert in Mijdrecht. Ik 
hoop echt dat de Meijert te klein zal zijn 
!!!!!”, aldus Goldhoorn.

Financiële scan staatssecretaris 
geeft duidelijk aan: “Groot herindelen 
onbetaalbaar”
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Karin en Irma stelen show 
in dorpsloop Abcoude
Regio - Karin Versteeg en Irma van 
Balken blijven maar doorgaan op 
het pad der overwinningen.
Nu moesten de dames veteranen op 
de 10 km. het ontgelden.
Op een voor deze maal afwijkend 
parcours, het rondje Baambrug-
ge was vervangen door een rondje 
Gein en om de kerk, schitterden bei-
den met zeer fraaie tijden.
Karin liep zelfs een PR in 40.43 en 
sleepte daarmee met overmacht  de 
eerste prijs in de wacht.
Irma heeft inmiddels ook de smaak 
te pakken en pakte de tweede prijs 
in 44.29 met dank aan “haas” Jos 
Snel, die zijn energie keurig verdeelt 

tussen de Veenlopers en AKU en 
dezelfde  tijd liet noteren.
Wil Voorn liet 51.06 aantekenen en 
was daar eigenlijk wel content mee, 
want die “jonge” meiden zijn toch 
niet meer bij te houden en een tijd 
zo rond de vijftig minuten is zeker 
niet slecht.

Theo Noij testte zijn acceleratiever-
mogen en deed dat voortreffelijk 
met een finishtijd van 41.11.
Ook Fred van Rossum kan op een 
goede wedstrijd bogen met een tijd 
van 42.29 en Hans Mooy bleef net-
jes binnen de vijftig minuten met 
48.14.

Zaterdag 5 september:
Willis Paardenspektakel
De Ronde venen - Komende za-
terdag organiseert LR&PC Willis het 
jaarlijkse paardenspektakel. Plaats 
van handeling is ook dit jaar de wei-
landen bij Friezenstal Djokes Thûs 
aan de Bovendijk 20 in Wilnis.
Op deze dag is er van alles te zien 
en te beleven voor liefhebbers van 
de paardensport. ’s Ochtends van-
af 9.00 uur wordt begonnen met een 
landelijke dressuurwedstrijd waar 
tal van ruiters en amazones met hun 
paarden en pony’s zullen strijden 
om de eerste plaats en de vele ge-
sponsorde prijzen.

Vanaf 14.00 uur begint het middag-
programma, dat naast een specta-
culaire menwedstrijd vooral in het 
teken staat van allerlei demonstra-
ties. Als eerste zal een Kür op Mu-
ziek gereden worden met een zes-

tal Friese paarden. Ook is er de mo-
gelijkheid voor de kinderen om zelf 
een ponyritje te maken onder be-
geleiding van een aantal van onze 
leden. Verder bevat het showpro-
gramma optredens van verschillen-
de amazones met een Kür op mu-
ziek en  pas de deux. De meer snel-
heidsbeluste paardenliefhebbers 
komen ook aan bod met de men-
wedstrijden en de spectaculaire de-
mo van Stal Warmtebron

De toegang voor bezoekers is de 
gehele dag gratis. Het Willis Out-
door Spektakel wordt mede moge-
lijk gemaakt door genereuze bijdra-
gen van Amco compressoren, Van 
den Heuvel CV , Rabobank Veen-
stromen, Van Schie, W.J. van Vliet, 
C.Treur, Bots diervoeders en Koos 
van der Vaart.

Wedstrijden bij Paardensport 
vereniging Troje
De Ronde Venen - Het was een 
drukte van belang tijdens de on-
derlinge dressuur en spring wed-
strijden van psv Troje. De wed-
strijd commissie heeft zich inge-
zet voor een wedstrijdmiddag waar-
bij men zich kon opgeven voor 
dressuur,oefenspringen en sprin-
gen. Dit keer heeft men deze wed-
strijd open gesteld zodat ook niet 
leden zich konden inschrijven voor 
deze middag. Van voor naar achter 
was het goed gedraineerde terrein 
gevuld met paarden liefhebbers. In 
de springwei kon men losspringen 
en van natuurlijke hindernissen ge-
bruik maken. In de 20x 40 bak werd 
druk gedressuurd en in de 20x60 
bak stond voor het springen een 
mooi springparcours opgebouwd .
Voor de dressuur wedstrijd moest 
dit keer proef  3 en 4 in de klasse B 
en proef 7en 8 in de klasse L gere-
den worden en de jury had de taak 
om wedstrijd ruiters zwaarder te ju-
reren dan de hobby ruiters. Dat re-
sulteerde in de volgende uitslagen.

Proef 4 Troje 
Op de eerste plaats Rachel de Jong 
met Opaz Diaz 198 + punten tweede 
plaats Sabine v Dijk met Lizzy 198 
en derde werd Anouk Voorneveld 
met Fleur 192 punten

Proef 3 Zadelpret
Lisanne Schouten met Kasmira 196 
punten Marijn Blei ook met Kasmi-

ra 195 en derde werd Anouk Voor-
neveld met Fleur met 191+ 

Nadat diverse springers gelegen-
heid genomen hadden van het oe-
fen parcours kon men starten voor 
het echie 
En dankzij de goede begeleiding 
hebben de ruiters wat springen be-
treft weer wat bijgeleerd en het re-
sultaat was als volgt.

Troje
Sabine van Dijk met Lizzy eindigde 
na de barrage als eerste Wendy Kok 
met haar pony als tweede en Rachel 
de Jong met Opaz Diaz als derde

Zadelpret
Sophie v.d.Plas met Tum Tum als 
eerste Sabine v Dijk met Lizzy als 
Tweede en Lisanne Schouten met 
Kasmira als derde 

12 September organiseert P.s.v. Tro-
je op locatie in Waverveen bij Stal 
Zadelpret weer een knhs dressuur 
wedstrijd Deze wedstrijden wor-
den gereden op zandbodem. Losrij-
den in de springwei op zandtoplaag 
met grasmat. Opgeven kan via wed-
strijd telefoon nr 0622 264 319 of 
via de site van de club. www.paar-
densportverenigingtroje.nl 25-26-27 
september staat het jaarlijkse terug-
kerende ruiterkamp in nunspeet al-
weer voor de deur, waarvoor de op-
gave massaal binnenstromen.

Hete strijd bij TV Wilnis
Wilnis - Afgelopen week werd er 
weer druk gestreden om de felbe-
geerde hoofdprijs, wie wordt de 
clubkampioen 2009 bij Tennisver-
eniging Wilnis?!
Voor het eerst werden de clubkam-
pioenschappen van de junioren en 
de senioren in dezelfde week ge-
houden. Dit bracht veel drukte en 
ook gezelligheid met zich mee. De 
senioren herleefden oude tijden bij 
het zien van het talent bij de jeug-
digen. 
De hele week werd er met goed 
weer gespeeld, behalve op vrijdag-
avond. Toen gooide regen en on-
weersbuien flink wat roet in het 
eten. Dit was ook de avond dat er 

ontheffing was om tot 00.00 uur te 
kunnen doorspelen. Helaas heeft 
dat geen doorgang kunnen vinden! 
Desondanks heeft de organisatie er 
voor kunnen zorgen dat alle wed-
strijden gespeeld konden worden in 
het weekend. 
Enkele winnaars waren al voor het 
weekend bekend bij de junioren. 
Bij de meisjes ging Emma Schrama 
er na een spannende partij met de 
1e prijs vandoor in de hoogste ca-
tegorie. Bij de junioren is de uit-
eindelijke titel clubkampioen t/m 
17 jaar gegaan naar Matthijs Uyte-
waal, 2e prijs René de Haan. Mat-
thijs deed ook nog bij de categorie 
t/m 14 mee, waar hij ook de titel bin-
nen haalde. De nummer 2, Gerben 
van der Schaaf, heeft hard zijn best 
gedaan om deze uiteindelijke club-

kampioen weg te houden van de 1e 
plaats tot en met 14. Matthijs trok 
toch aan het langste eind, maar al-
le lof voor Gerben, want het was een 
wereldpartij om naar te kijken. Het 
publiek heeft ervan genoten!

Senioren
Bij de senioren is het aantal inschrij-
vingen nog nooit zo hoog geweest. 
Velen gingen de uitdaging van de 
single aan! Enkel bij de dames in 
de hoogste categorie bleef het aan-
tal inschrijvingen uit. Helaas voor 
de dames hadden Caroline Prins en 
Karin de Vink alleen elkaar om te-
gen te strijden. Desondanks hebben 
zij er op de finaledag een leuke pot 

van weten te maken, waarin Caroli-
ne Prins de uiteindelijke clubkampi-
oene werd. Zij heeft de titel nu voor 
de tweede keer achtereenvolgend 
gewonnen, dus zij zal volgend jaar 
hard strijden om de felbegeerde be-
ker te mogen houden! 
Bij de heren mondde de finale uit in 
een beladen partij tussen Niels He-
melaar en Koen van de Drift. Beiden 
waren erg gebrand om te winnen, 
waardoor de emoties hier en daar 
hoog opliepen. Koen van de Drift 
ging er voor de 4e keer vandoor met 
de winst.
Bij Tennisvereniging Wilnis maken 
ze zich nu weer op voor de herfst-
competitie waarin de dubbel en mix 
centraal staan. De junioren zullen 
weer gaan strijden in de najaars-
poules.

Dewaal&dewaal 
kampioenschap
Uithoorn - Op zaterdag 12 septem-
ber a.s. vindt voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar het tennistoer-
nooi om het Kampioenschap van 
Uithoorn plaats. 
De clubkampioenen van de Ten-
nisclub Uithoorn (TCU) en Qui Vive 
gaan die dag strijden om het Kam-
pioenschap van Uithoorn.
Vorig  jaar organiseerden beide 
clubs dit toernooi voor de eerste 
keer.
Het idee van een wedstrijd tussen 
de clubkampioenen van de tennis-
clubs van Uithoorn is met groot en-
thousiasme ontvangen. 
Burgemeester Berry Groen en wet-
houder Jeroen Verheijen waren die 
dag aanwezig en speelden een par-
tij tegen de voorzitters van beide 
clubs. Er was veel publiek, er wer-
den hapjes en drankjes geserveerd 
en het weer werkte ook mee. Kort-
om het Dewaal&dewaal Kampioen-
schap van Uithoorn was een dave-
rend succes.

Vorig jaar eindigde het Clubkam-
pioenschap in een gelijkspel (8-8). 
Na telling van de gewonnen games 

(20-18), werd Qui Vive uiteindelijk 
uitgeroepen tot Kampioen van Uit-
hoorn en ontving de wisselbeker.

Spannend
Het toernooi belooft ook dit jaar 
weer spannend te worden. De bur-
gemeester en wethouder Verheijen 
zullen wederom aanwezig zijn om 
op beide voorzitters van TCU en Qui 
Vive revanche te nemen.
Er zijn 68 deelnemers, verdeeld over 
de categorieën jongens en meisjes, 
dames en heren; de senioren spe-
len naast enkel ook dubbel (dames 
dubbel, heren dubbel en gemengd). 
Om de deelnemers goed te kunnen 
herkennen zullen de leden van TCU 
in witte polo’s en de tennissers van 
Qui Vive in blauwe polo’s spelen.
Alle finalisten ontvangen een beker. 
De wisselbeker gaat naar de beste 
club…
Het Kampioenschap van Uithoorn 
2009 wordt gespeeld op de ten-
nisbanen van Qui Vive in De Kwa-
kel.  Het toernooi vindt plaats op 12 
september a.s. en begint omstreeks 
11.00 uur. De prijsuitreiking zal om-
streeks 17.30 u plaatsvinden.

Wereldrecord poging, stunts en 
demonstraties
Michiel de Ruyter zet het 
oude dorp in Uithoorn op 
zijn kop
Uithoorn - Aankomende zondag 
is het feest in het oude dorp. En ie-
dereen is uitgenodigd. Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter or-
ganiseert een wereldrecordpoging, 
die wordt aangekleed met span-
nende demonstraties en stunts. Van 
14:00 tot 17:00 uur wordt het publiek 
onophoudelijk vermaakt! 
Het feestje dat Michiel de Ruyter 
met iedereen wil vieren, wordt ge-
geven ter gelegenheid van haar 45-
jarige bestaan. De horeca in het ou-
de dorp reageerde meteen enthou-
siast op de plannen van de vereni-
ging. Zij zijn zondag mede-gastheer 
tijdens het evenement. Voor elk café 
staat een tappunt waar bier en an-
dere dranken worden verkocht. Bo-
vendien hebben de horecaonderne-
mers een dixieband ingeschakeld 
die het evenement gaat verrijken 
met een muzikale noot. 
Ook de gemeente Uithoorn zal in 
het oude centrum vertegenwoor-
digd zijn. Burgemeester Groen is 
zondag eregast, terwijl wethou-
der Verheijen zal optreden als één 
van de onafhankelijke juryleden. De 
burgemeester krijgt, samen met en-
kele VIP-gasten, een plaatsje in een 
luxe sloep..

record poging
De techniek die wordt gebruikt voor 
de recordpoging is ontwikkeld door 
MdR zelf. De kanoërs liggen in een 
rijtje in het water en gaan om beur-
ten om, waarna een loper over de 
onderkanten van de kano’s loopt. De 
organisatie mikt op twee records: zo 
snel mogelijk over 25 boten en over 
zoveel mogelijk boten lopen. Omdat 
het record nog niet bestond, komt 
het niet in aanmerking om te wor-
den opgenomen in het Guinness 
Book of Worldrecords. Mocht ie-
mand het record proberen te verbe-
teren, dan is er wel een Guinness-
notaris aanwezig. 
Over de demonstraties kan de orga-
nisatie het volgende verklappen. De 
freestyle-kanoërs komen met en-
kele spectaculaire stunts, waar al 

maanden voor wordt getraind. Ook 
de roeiers hebben een spannende 
demo voorbereid. Het publiek heeft 
zoiets waarschijnlijk nog nooit ge-
zien! 

Demo’s
Eén onderdeel van de demo’s is niet 
alleen spectaculair, maar ook revo-
lutionair. Visionairs op de club heb-
ben maanden gesleuteld aan zelf 
omgebouwde kano’s. Deze boten 
zijn uniek in de wereld en zijn nog 
amper getest. Ze moeten unieke en 
komische technieken mogelijk ma-
ken. Of ze aan hun hooggespannen 
verwachtingen kunnen voldoen, is 
nog maar de vraag. 
Naast de kayakwalk hebben enkele 
kanopoloërs van Michiel de Ruyter 
dit jaar nog een hoogtepunt. Maar 
liefst zeven(!) van de 24 poloërs kwa-
men dit jaar in actie op het Europe-
se Kampioenschap kanopolo. Zon-
dag zijn de international allemaal te 
bewonderen in de twee kanopolo-
demonstraties die op het program-
ma staan. Ze zijn allemaal gebrand 
om hun prachtige sport tentoon te 
stellen in het oude dorp. 
Voor de presentatie van het festijn 
is natuurlijk ook goed gezorgd. Het 
startsein zal worden gegeven door 
oud-schaatser Gianni Romme, die 
in de gemeente Uithoorn woont. De 
activiteiten en de demo’s zullen van 
commentaar worden voorzien door 
opperspreekstalmeester Jan-Wil-
lem Dienske, die veel jonge Uithoor-
naars kennen van zijn werkzaamhe-
den op het Alkwin Kollege. 
Als er geen schokkende gebeurte-
nissen plaatsvinden in het land, zal 
SBS6 verslag doen van het evene-
ment. Film- en Videoclub de Cines-
jasten zal het evenement vastleg-
gen op film. De filmers, die zeer en-
thousjast zijn over de recordpoging, 
zullen er zelfs een DVD van maken. 
Die zal een paar weken na de re-
cordpoging voor iedereen verkrijg-
baar zijn. De kayakwalk is uniek in 
de wereld en zal ongetwijfeld veel 
publiek trekken.

Hennie Pothuizen winnaar
Regio - Om 10.10 uur werden zater-
dag de duiven voor de derde vlucht 
die telt voor de Navluchten in het 
Belgische Strombeek met een har-
de west zuidwesten wind in Duffel 
gelost. De gemiddelde afstand was 
152 Km. Het werd een snelle vlucht, 
want om 11.48.58 uur klokte Hen-
nie zijn eerste duif, en deze maak-
te 1529,845 meter per minuut, bij-
na 92 Km per uur. Hennie presteer-
de het om 8 duiven bij de eerste tien 
in de vereniging te klokken, en dat 
geeft aan hoe de vorm op het hok 
bij hem is. Het waren dit weekend 
voor hem drie vliegen in een klap, 
want met dit resultaat werd hij dus 
eerste in de vereniging, ook eerste 
en tweede in Rayon F, en deze over-
winning was goed om het Kampi-
oenschap van de vereniging te pro-
longeren. Henk Snoek uit De Kwa-
kel werd met deze voor hem ongun-
stige wind keurig tweede en Mar-
tien van de Hoort uit Uithoorn werd 
derde. Ginkel en Berg werd eerste in 
de B-Groep, en zijn met overmacht 
kampioen in deze groep geworden. 

De uitslag is als volgt; Strombeek 
528 duiven en 17 deelnemers.
C. Pothuizen
H.P. Snoek
M. v.d. Hoort
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen

Sander en Birgit Berk 
winnen Triathlon Aalsmeer
Regio -  De 22ste editie van de Mul-
ti Triathlon Aalsmeer maakte de slo-
gan weer waar: het was de mooiste 
zondag van augustus. Niet alleen 
vanwege het weer, dat verrassend 
goed bleef, maar vooral door de ve-
le mooie prestaties van de ruim 500 
deelnemers kon de organisatie van 
een succes spreken. 

De jongste triathleetjes van 6 tot 13 
jaar gingen als eerste van start voor 
hun Mini-triathlon. De Aalsmeer-
se wethouder van sport Jaap Over-
beek loste om 9.30 uur het start-
schot voor de 48 enthousiaste deel-
nemers. In Zwembad De Waterlelie 
zwommen zij 250 meter om vervol-
gens de fiets te pakken voor 10 kilo-
meter fietsen en tot slot nog 2,5 ki-
lometer te lopen. 

Mini
In deze eerste startserie werd ook 
gestreden om de Nederlandse ti-
tels voor aspiranten. Finn Timmer-
mans uit Broekhuizervorst kwam in 
34.09 minuten als eerste over de fi-
nish. Minder dan een minuut later 
finishte ook het eerste meisje, Eli-
sa de Ruyter uit Almere. Ze werden 
later ook gehuldigd als Nederlands 
aspiranten kampioenen. Op dat NK 
waren de triathleetjes van het Multi 
Triathlon Team sterk aanwezig. Maar 
liefst drie keer kleurde het podium 
paars. Bij de jongens-8 kreeg Jus-
tin Heysteeg uit Aalsmeer het brons 
omgehangen, net als zijn broer Da-
vy bij de categorie jongens-10. Bij 
de categorie jongens-12 stond ook 
een Multi op het NK-podium. Niels 
van Bunningen uit Aalsmeer zorgde 
voor de derde bronzen medaille op 
het kampioenschap. 

Snelste Aalsmeerder
Een uur na de eerste start ston-
den de deelnemers op de recrea-
tieve achtste al klaar voor hun tri-
athlon over 500 meter zwemmen, 
20 km fietsen en 5 km lopen. Frank 
Heestermans uit Ede was hier met 
55.34 minuten de snelste. Tijdens 
het fietsonderdeel had hij de leiding 
genomen en met een snelle loop-
tijd won hij de wedstrijd vlak voor 
Multi triathleet Freek de Boer. Der-
de werd Henry Piek uit Rumpt. Bij 
de dames ging de winst naar Cindy 
Brussé uit Zoetermeer, die maar een 
halve minuut voor Helen Hofstede 
uit Utrecht finishte. Multi triatlete 
Jolande ten Brinke eindigde op de 
derde plek. In deze startserie ston-
den ook een groot aantal Aalsmeer-
ders aan de start. De dorpsgenoten 
gingen op de achtste de strijd met 
elkaar aan om de prijs voor Snelste 
Aalsmeerder en Snelste Aalsmeer-

se. Bruus-Jan Willemsen en Mari-
et Tas waren de snelste dorpsge-
noten en kregen daarom een mand 
vol Aalsmeerse specialiteiten: twee 
flesjes van de Scone Bierbrouwers, 
een Westeinderbrood van Bakke-
rij Vooges en het boekje ‘Op eenza-
me hoogte’ over de watertoren van 
Aalsmeer, aangeboden door Boek-
huis Aalsmeer. 

Olympische afstand
Om 11.30 uur gaf burgemeester 
Pieter Litjens het startschot voor 
de olympische afstand. Ruim twee-
honderd deelnemers renden tege-
lijk vanaf het Surfstrand het water in 
voor 1500 meter zwemmen. Favoriet 
Sander Berk kwam als eerste uit het 
water. Ook tijdens de 40 km fietsen 
bleef hij aan de leiding. In het finale-
onderdeel, de 10 km lopen, bouwde 
Berk zijn voorsprong verder uit. Hij 
finishte in 1:53:40 als winnaar, ruim 
tweeënhalve minuut voor Machiel 
Ittmann uit Hilversum en Aalsmeer-
der Frans van Heteren, die in 1:57:00 
finishte. Bij de dames ging de winst 
naar een ander lid van de familie 
Berk: Birgit Cals-Berk. Hoewel ze 
tegenwoordig in Maastricht woont 
voelde Aalsmeer toch weer als haar 
thuiswedstrijd aan. Birgit Cals-Berk 
ging net als haar broer van start 
tot finish aan de leiding en finishte 
in 2:04:29 uur. Achter haar eindig-
de Hanneke de Boer-Bouma uit Lei-
den in 2:11:15 op de tweede plek en 
Multi triatlete Diana Gorter uit Am-
stelveen in 2:21:02 uur op de derde 
plek. Tijdens de wedstrijd waren ook 
alle ogen gericht op handbiker Jet-
ze Plat uit Vrouwenakker. Deze 19-
jarige athleet heeft twee slechte be-
nen, maar hij volbracht wel de olym-
pische triathlon van Aalsmeer. Hij fi-
nishte in 2:21:08, een knappe pres-
tatie. 

NK junioren
Het slotstuk van Triathlon Aalsmeer 
werd gevormd door het spectacu-
laire Nederlands kampioenschap 
voor jeugd en junioren. Sander Berk 
schoot om 13.45 de meisjes weg 
voor hun wedstrijd over 750 meter 
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km 
lopen. Vijf minuten later loste Bir-
git Cals-Berk het startschot voor de 
jongens. Peter de Vries, afkomstig 
uit het Nationaal Topsport Centrum 
Triathlon in Sittard, finishte na 59:07 
minuten als Nederlands kampioen. 
Maaike Caelers, eveneens uit Sit-
tard, werd Nederlands kampioen bij 
de meisjes in 1:04:09 uur. Voor hen 
en de Nederlands kampioenen in de 
andere leeftijdscategorieën klonk 
het Wilhelmus als afsluiting van een 
mooie triathlondag. 
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Kees Griffioen kampioen 
van Biljartclub de Merel
De Ronde Venen - Kees Griffioen 
is voor de tweede maal kampioen 
van Biljartclub De Merel geworden.  
Na het hele seizoen op de vierde en 
vijfde plaats gebivakkeerd te heb-
ben sloeg Kees op de laatste wed-
strijddagen toe met fraaie overwin-
ningen op Dorus van der Meer, Har-
ry de Jong en Marry Verhoef en zo-
doende de titel binnenhaalde. Met 
op de tweede plaats Marry Verhoef 
die de halve competitie op kop had 
gestaan maar de laatste wedstrijden 
te wisselvallig speelde om kampioen 
te worden. Als goede derde was het 

Evert Oudhof die goede spelers als 
Peter Marsen en Ben Fransen ach-
ter zich wist te houden. De hoog-
ste serie was voor Evert Oudhof met 
liefst 68% van zijn te maken caram-
boles, de kortste partij was voor Do-
rus van der Meer en Wim Roest . 
Het nieuwe seizoen staat voor de 
deur en Biljartclub De Merel kan 
nog wel spelers of speelsters ge-
bruiken op de dinsdagavond, aan-
vang is 20.00 uur. 
Voor meer informatie Cafe Biljart De 
Merel, Arkenpark Mur 43, Vinke-
veen. Tel. 0297-263562.

Gratis lid worden van 
tennisclub vltv
Vinkeveen - Zaterdag 12 septem-
ber a.s. viert de VLTV met alle le-
den het 40-jarig bestaan op fees-
telijke wijze. Afgelopen jaren is het 
tennispark van de VLTV met 8 gra-
vel/all weather banen en een mi-
nibaan voor de jongste jeugd sterk 
gemoderniseerd en kan er het ge-
hele jaar door (zomer en winter) ge-
tennist worden. 

Inmiddels zijn er 746 leden bij de 
VLTV waarbij jeugd, veteranen 
(meer dan honderd 50-plussers) en 
zowel recreatief als wedstrijdspelers 
goed vertegenwoordigd zijn. 
Beginnend of niet te passeren aan 
het net, fanatiek of puur voor de ge-
zelligheid? De VLTV biedt u een ten-
nismenu naar keuze.
De VLTV gaat binnenkort het 750ste 
lid begroeten. Voor hem of haar 
heeft de VLTV een speciale verras-
sing in petto! Eén jaar gratis lid en 
onbeperkt vrij tennissen.

Waarom zou u bij de VLTV gaan ten-
nissen? Omdat tennissen gezond is 
en er zijn banen en gediplomeerde 
trainers beschikbaar om het te le-
ren. De club zelf biedt veel gezel-
ligheid met een uniek gelegen ver-
hoogd terras en heel veel activitei-
ten voor leden en 1 keer per jaar 
zelfs ook voor niet-leden tijdens het 
zeer bekende Plassentoernooi in de 
laatste volle week van juli.
U bent van harte welkom bij VLTV 
als lid en wie weet bent u de 750ste 
en kunt u 1 jaar lang gratis tennis-
sen bij de VLTV. Zij leren u graag 
kennen en maken u persoonlijk 
wegwijs in hun club. 
Wilt u informatie vooraf, kijk dan op  
www.vltv.nl of bel gerust met Bart 
Mouter van Jeugdtennis, tel. 0297-
262419
Janneke Stoeltie, van Seniorenten-
nis, tel. 0297-284944
Ferry Verbraak van Veteranentennis  
tel. 0297-582882.

Op de foto reikt voorzitter Arie van Vliet de beker aan Kees uit

Het bridgeseizoen is 
gestart bij Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 25 augustus 
startte het nieuwe bridgeseizoen 
van “Hartenvrouw” met de Algeme-
ne Ledenvergadering.
Leden en bestuur waren tevreden 
over het afgelopen jaar en gaan 
vol goede moed een nieuw sei-
zoen met elkaar in. Tijdens de ver-
gadering werden de clubkampioe-
nen Greet Overwater en Guus Piela-
ge van 2008/2009 bekend gemaakt 
en verblijd met de daarbijbehorende 
onderscheiding: De Beker!.
Na het officiële gedeelte werd er 
ook nog gebridged. Ditmaal alleen 
voor de “eer”, want een open zitting 
zonder consequentie voor de com-
petitie, maar toch: hoge scores. Dit 
belooft wat voor het “echie”:

In de A-lijn, met elf paren werden 
eerste Kokkie van den Kerkhoven 
en Corrie Smit met 68.33%, tweede 
de kampioenen van vorig jaar, Greet 
Overwater en Guus Pielage met 
64.17%, derde werden Ted Brand en 
Alice Oostendorp met 59.17%.
In de B-lijn, met twaalf paren, moch-
ten Vera van Wessem en Ans Wij-
ckmans zich verblijden met de eer-
ste plaats: 59.44%. Tweede werden 
Ria Bulters en Gerda Egbers met 
58.33%. Als derde plaatsten zich 
Thecla Maarschalk en Rees van der 
Post met 57.22%.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlich-
tingen bij de secretaris Alice Oost-
endorp, telefoonnummer 0297-
540183.

´Denk en Zet - Advisor’
Schaakjeugd in de 
startblokken
De Ronde Venen - Als de scho-
len zijn begonnen, hebben de scha-
kers zich al bezonnen. Waarop? Op 
de volgende zet natuurlijk! Vrijdag 
4 september opent schaakvereni-
ging Denk en Zet–Advisor het nieu-
we seizoen met de ledenvergade-
ring voor jeugdleden. De schaak-
vereniging werd in 1914, héél lang 
geleden dus, opgericht en is hard op 
weg naar het eeuwfeest. De jeugd-
afdeling is 31 augustus jl. pas 10 
jaar geworden, maar zal niettemin 
met gepaste trots dit jubileumjaar 
vorm en inhoud geven. 

Het afgelopen decennium heeft de 
jeugdafdeling zich, met circa twin-
tig leden, ontwikkeld tot een stabie-
le tak van Denk en Zet. Dat is een 
hele prestatie als je bedenkt dat de, 
als saai bestempelde, denksport 
schaken moet opboksen tegen tal 
van andere populaire bewegings-
sporten en dat er even geen in het 
oog springende grootmeester zo-
als Euwe of Timman is die een aan-
zuigend effect heeft. Concurrentie 
is er ook van het digitale schaak-
aanbod. Waarom zou je op een club 
gaan als je ook kunt schaken op je 
(spel)computer of internet? Scha-
ken op de club maakt schaken wel-
iswaar niet tot een bewegingssport, 
maar wel tot een bewogen sport: 
spannend, dynamisch, verrassend 
en uitdagend.    
Schaken bij Denk en Zet betekent 

dat je elke week wordt begeleid 
door ervaren clubschakers, dat je 
les krijgt met het officiële materiaal 
van de Nederlandse Schaakbond, 
dat je elke week een of twee partijen 
voor de interne competitie speelt en 
dat de mogelijkheid geboden wordt 
om ook mee te spelen in de externe 
competitie. Bij tal van gelegenheden 
zul je schakers uit de regio ontmoe-
ten. Elk jaar zijn er vriendschappelij-
ke wedstrijden tegen de verenigin-
gen van Loenen en Uithoorn en er is 
natuurlijk het eigen schaaktoernooi 
van  Denk en Zet–Advisor, zaterdag 
7 november.  

Kies voor hart en sport, kies voor 
schaken. Bij Denk en Zet zitten ze 
niet stil. Wist je dat inmiddels voor-
malige jeugdleden doorgestroomd 
zijn naar de senioren en de jeugd 
begeleiden? Dat betekent dat de 
kweek uit eigen vijver van goede 
kwaliteit is en het daar goed toe-
ven is.
Heb je ook interesse om in clubver-
band te schaken? Weet je het niet 
zeker maar wil je graag wel meer in-
formatie? Kom gerust komende vrij-
dag 4 september naar de jaarverga-
dering van de jeugd. De vergade-
ring begint om 19.00 uur en wordt 
gehouden in het vaste speellokaal 
van Denk en Zet-Advisor  in dorps-
huis De Boei in Vinkeveen. Voor uit-
gebreide informatie: kijk op de web-
site  www.svdenkenzet.nl.

Fietsen op zondag 6 september
Nazomertoer met De Merel
De Ronde Venen - De mooie fiets-
zomer is voorbij, de herfst is in aan-
tocht. Maar ook in de nazomer wor-
den we altijd weer verrast met mooie 
fietsdagen. TTC De Merel organi-
seert aanstaande zondag 6 septem-
ber de Nazomertoer, een fietstocht 
langs de mooiste plekjes van het 
Groene Hart.
De Nazomertoer gaat via Nieuw-
koop, Boskoop en Moerkapelle naar 
de Rottemeren, het schitterende 
watergebied ten noorden van Rot-
terdam. Langs stille riviertjes als de 
Rotte doorkruisende deelnemers dit 
gebied. Halverwege is er een stop in 
het plaatsje Oud-Verlaat.
Via het Bleiswijkse Verlaat, Hazers-
woude, Koudekerk aan de Rijn, 
Woubrugge en Zevenhoven wordt 
teruggefietst naar Mijdrecht. 

De afstand van de Nazomertoer be-
draagt 100 kilometer. De rit wordt in 

groepsverband gereden. Dus u rijdt 
lekker mee in de groep, uit de wind 
en achter de ruggen van de sterke 
en ervaren voorrijders. 
Gereden wordt met een snelheid 
van 27 tot 30 kilometer per uur, af-
hankelijk van de deelnemers. Het 
dragen van een valhelm stelt de ver-
eniging verplicht bij deelname aan 
deze groepstocht.
De start is om 8.00 uur bij Café-Bar 
De Paddestoel aan Hofland 33A in 
Mijdrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 eu-
ro. Leden van De Merel en andere 
fietsverenigingen krijgen een euro 
korting. 
Wilt u lekker in een groep fietsen? 
En nog wat zien van de omgeving? 
Ga dan zondag 6 september mee 
met de Nazomertoer van TTC De 
Merel.
Meer informatie: info@ttcdemerel.
nl” info@ttcdemerel.nl).

Paddestoelen doen het goed
De Ronde Venen - De kop is er af 
in de teamcompetitie van Biljartfe-
deratie De Ronde Venen.
Met name de Paddestoel 1 en 3 be-
haalden een maximale winst.
Paddestoel 3 speelde tegen colle-
ga 2 maar team 3 bestaande uit Ral-
ph Dam, Michel Bak, Jonathan van 
Diemen en Jos van Wijk hakte de 
mannen van 2 volledig in de pan, 0-
9 dus.
De Paddestoel 1 met nieuwkomer 
Peter Jongerling als kopman speel-
de ruim boven zijn moyenne en liet 
Ton Bocxe verbijsterd achter. Ca-
rolien had aan Pieter Coenen een 
makkie. Wijnand Strijk, ook nieuw, 
speelde een spannende partij tegen 
Derk Bunders die er slechts 5 te-
kort kwam. Adrie Blauwhof kreeg 45 
beurten de tijd en benutte die door 
Aria Dolmans eveneens met nog 5 te 
maken liet staan.
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7 van 
APK-Mijdrecht 2. Twee hele nieuwe 
ploegen met nieuwe spelers heb-
ben wel gebiljart want ze hadden die 
avond 149 beurten te tijd genomen.
Een nieuwe naam; Merel/Heeren-
lux 2 tegen collega 1:  2-7. John Vrie-
link van team 1 was de man van de 
match, hij was in slechts 11 beurten 
uit en toverde een serie van 40 uit 
zijn keu.
Dio 1 heeft er weer zin in, want Paul 
is weer toppie, tegen Dio 2 werd het:  
5-4.
De schans verloor met een nipte 4-5 

van de kampioen 2008-2009, de Vrij-
heid-Biljartmakers dus.
Cens 1 begon tegen collega 2 met 
een 4-5 waardoor de punten netjes 
gedeeld werden. Hans van Rossum 
kwam het beste uit de vakantieperi-
ode, hij won in slechts 18 beurten.

De Merel/Heerenlux 3 verloor met 2-
7 van collega-team 4. Toon van Dijk, 
Jeroen Vis en Benno de Rooij waren 
degenen die het deden.
De Kromme Mijdrecht 1 heeft een 
nieuwe topper want Kees Westkamp 
was in slechts 11 beurten uit.   Het 
team van Kees won overigens met 5-
4 van De Kromme Mijdrecht 2. 
We zullen dit komende seizoen zeker 
meer van Kees gaan horen.

Superleuke KickFun voor 
Kids bij PK Sport
De Ronde Venen - Vanaf septem-
ber zal er een nieuwe start worden 
gemaakt met KickFun voor Kids bij 
PK Sport.
Vaak wordt vergeten hoe belangrijk 
bewegen voor kinderen is. Om dit 
vol te houden staat plezier voorop. 
KickFun, de naam zegt het al, is dé 
manier om lol in het sporten te krij-
gen. KickFun is een superleuke wor-
kout op muziek waarbij plezier en 
helemaal uit je dak gaan op nummer 
één staan. Er worden stoot- en trap-
technieken uit verschillende vecht-
sporten gemaakt (o.a. Taekwondo, 
Kickboksen en Karate) op de Kick-
bag, een soort staande bokszak. 
Zo wordt er op een leuke en verant-

woordelijke manier gewerkt aan de 
conditie en coördinatie en je wordt 
opgezweept door de lekkere mu-
ziek.
De trainingen zullen verzorgd gaan 
worden door Shanna van Mens. 
Shanna heeft zelf veel ervaring in de 
vechtsportwereld. Al ruim 9 jaar be-
oefent zij taekwondo en daarnaast 
heeft Shanna ook enige ervaring in 
karate en kickboksen. Zij zal deze 
passie voor vechtsporten dan ook 
ruim verwerken in de KickFun trai-
ningen. 
De lessen vinden plaats op woens-
dagmiddag bij PK Sport en zijn toe-
gankelijk voor alle kinderen van 6 t/
m 14 jaar. 

Heerenlux nieuwe sponsor 
biljartclub De Merel
Vinkeveen - Biljartclub de Merel 
uit Vinkeveen zal de komende ja-
ren als hoofdsponsor Heerenlux uit 
Aalsmeer op haar kleding dragen. De 
club is zeer blij met deze sponsor. 
Even een kleine impressie van het 
bedrijf in verven, al 75 jaar meer dan 
goed. Verfindustrie Heeren en Me-
ijer b.v. uit Aalsmeer heeft haar eigen 
productlijn Heerenlux in een nieuw 
jasje gestoken. Heerenlux is een verf 
op alkydbasis en is verkrijgbaar in 
hoogglans en zijdeglans voor zowel 
binnen als buiten. Tevens omvat de 
Heerenlux-lijn een ruime sortering 
muurverven. De heer J.M. Bergme-
ijer, directeur van Heeren en Meijer: 
“Heerenlux is een kwalitatief hoog-
waardig product. De nieuwe vorm-
geving van de etiketten was mede 
noodzakelijk in verband  met wet-
telijke eisen op het gebied van ge-
bruiks-en veiligheidsvoorschriften 
voor 2010. De nieuwe lay-out is mo-
dern en toch herkenbaar gebleven. 
Overigens is de wijziging niet alleen 
beperkt gebleven tot het etiket. Het 
milieubewustzijn staat bij Heeren 
en Meijer in een hoogvaandel. Daar 
waar mogelijk zijn de grondstoffen 
vervangen door minder milieubelas-
tende  grondstoffen. Wij kunnen ook 
zeggen dat Heerenlux helemaal bij 
de tijd is”, aldus de heer Bergmeijer. 
Naast Heerenlux heeft Heeren en 
Meijer b.v. ook een professionele lijn 
onder de naam Hemeyline. Deze pro-
fessionele lijn, bedoeld voor de bouw 
en industrie, bestaat uit producten 
die voldoen aan de strenge eisen die 
de schilder stelt op het gebied van 
verwerkbaarheid en duurzaamheid. 

Heerenlux kan desgewenst ook on-
der privat label worden geleverd aan 
de detaillist. Dit kan voor de detai-
list een welkome aanvulling zijn op 
het bestaande assortiment. Tevens is 
Heeren en Meijer bezig met uitbrei-
ding van het aantal verkooppunten. 
“Onlangs is ons verkoopteam uitge-
breid met een medewerker die zich 
in hoofdzaak richt op uitbreiding van 
het aantal verkooppunten voor Hee-
renlux en Hemeyline om aan de toe-
nemende vraag  naar onze produc-
ten te voldoen”, aldus de heer Berg-
meijer. 
Meer informatie kunt u krijgen bij 
Verfindustrie Heeren en Meijer b.v., 
Aalsmeer, tel. 0297-380911. E-mail 
info@heeren-meijer.nl www.heeren-
meijer.nl. 

De co-sponsors dit jaar voor biljart-
club de Merel zijn Metaal Mijdrecht 
(handel in  ferro en non-ferro meta-
len) uit Mijdrecht, Jachtwerf van Vliet 
voor al uw bootwerkzaamheden in 
Vinkeveen, Electrotechniek GJ van 
der Vliet (Electr/techn.installateur) in 
Mijdrecht, Restaurant De Veensteker 
in Vinkeveen. Ook kan De Merel nog 
enkele leden plaatsen voor de club-
avond op dinsdag. De clubavonden 
beginnen om 20.00 uur. U stapt naar 
binnen in hun clubhuis, meld u aan 
de bar en u kan direct spelen. Komt 
het u niet gelegen om op de dins-
dagavond te spelen dan kan dat ook 
op de donderdagavond bij de oudste 
club van De Ronde Venen D.I.O. Dit 
alles in Café Biljart De Merel Arken-
park Mur 43 3645 EH Vinkeveen, tel. 
0297-263562. E-mail thcw@xs4all.nl
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Uithoorn - In het voormalige 
schoolgebouw aan de Prinses 
Margrietlaan 86 is een ware 
kunstenaarskolonie ontstaan.  
Atelier Herman Morssink & 
Jack Allister, en Atelier “De 
Rode Draad” met Joke Zonne-
veld, Irma Vroegop en Pascale 
Bazille houden Open Dag op 5 
september 2009, van 13 tot 17 
uur, evenals Salon Body en Si-
lence van Marianne van Veen.

In Atelier “De Rode Draad”: Joke 
Zonneveld geeft cursussen en 
workshops “Spelend Schilde-
ren” met aquarel en acrylverf. 
Het gaat daarbij   vooral om het 
schilderproces zelf,  niet  om 
het resultaat. “Door vanuit de 
beweging in het voelen te ko-
men, kom je in contact met je-
zelf en van daaruit spreek je je 
creativiteit aan. De lessenserie 
‘Spelend schilderen en aquarel’ 
(vanaf 19/22 sept.) is er op ge-
richt om via materiaal verken-
ning tot vormgeving te komen 
van wat jou raakt aan een stil-
leven.” Naast  bloemstillevens 
maakt ze zelf vooral abstract 
werk met aandacht voor detail 
en structuur. Via De Hint stelt zij 
haar atelier open voor atelier-
bezoek door schoolklassen, om  
kinderen kennis te laten maken 
met het creatieve proces. Haar 
collega Irma Vroegop heeft een 
serie lessen ontwikkeld, die het 
bezoek aan het atelier voor-
bereiden. Om 14 en 15 uur is 
er  OPEN LES van 30 minuten 
(deelname gratis) waarin Joke 
Zonneveld en Irma Vroegop 
aan de hand van een oefening 
toelichting geven op hun eigen 
manier van werken in groepen. 
Irma Vroegop geeft door middel 
van haar tekeningen, schilde-
rijen en kleiwerk  op een beel-
dende wijze uiting  aan wat er 
in haar leeft. In 2006 maakte zij 
kennis met het model Geweld-
loze Communicatie en ontdekte 
dat het model haar ook woorden 
geeft om helder te maken wat 
er in je leeft  en nieuwsgierig 
naar een ander te blijven, ook 
in moeilijke situaties. Om haar 
opgedane ervaringen, kennis, 
inzichten en enthousiasme met 
anderen  te delen startte zij op 
1 september diverse vormings-
activiteiten onder de namen “Ik 
volg je” & “Talklab.”.  Op 27 sep-
tember (14 – 16 uur) is er een 
eerste kennismakingsbijeen-
komst in Centriek 86.  Mensen 
die er daarna mee aan de slag 
willen, kunnen verder in het 
coachingstraject “Wat bezielt 
je” om bijv. meer helderheid te 
krijgen over hun eigen behoef-
tes. Specifiek in de aanpak is de 
verbinding met de twee stro-
men: de taal van het Beeld & het 
Woord.  Van oorsprong is Irma 
agoog en als trainer gespeci-
aliseerd in omgangskunde en 
groepsdynamische processen.

De francaise Pascale Bazille 
is  geboren in Chateauneuf en 
Thymerais – Normandie, en 
volgde na haar studie verschil-
lende kunstopleidingen in Paris. 
Vervolgens reisde zij de wereld 
rond hetgeen een grote invloed 

had op haar creativiteit en haar 
werk. Toen zij enkele jaren later 
in Nederland neerstreek is zij 
ook hier workshops bij verschil-
lende ateliers gaan volgen en 
heeft  enige jaren de Rietveld 
Academie bezocht. 
Zij benut de indrukken die zij 
tijdens haar reizen op doet om 
een unieke vorm van creatieve 
expressie vast te leggen. Haar 
werken omvatten een breed 
scala hoewel zij zich op dit mo-
ment concentreert op struc-
tuurvolle materialen met diepe 
kleuren textuur. Deze specifieke 
benadering van haar werken il-
lustreren haar passie en door-
zettingsvermogen om een eigen 
en unieke visie te ontdekken en 
vorm te geven.

Renée Cooken en Marjanne 
Kruyswijk  geven in de atelier-
ruimte op 8 maandag- en don-
derdagavonden een mindful-
ness cursus. Atelier De Rode 
Draad is te huur voor het geven 
van cursussen, lezingen e.d.
Jack Allick en Herman Morssink 
werken samen in het atelier bo-
ven rechts naast de trap. Jack 
Allick  is een Britse schilder die 
in Nederland woont en werkt. 
In Londen studeerde hij aan de 
Slade School of Art en de Edin-
burgh College of Art.

Na een loopbaan in de reclame 
en marketing in zowel Engeland 
als Nederland heeft hij zich in 
Amstelveen gevestigd.
Zijn werk zoekt de grens op 
tussen uitbundige- en simpele, 
elegante kleur composities, dat 
iedere keer weer leidt tot een 
intrigerende visuele ervaring. 
Hij weet met zijn schilderijen 
een unieke emotionele balans 
te vinden tussen kleur, emotie 
en vorm.

Herman Morssink komt na zijn 
grafische opleiding en Acade-
mie terecht in de reclame, waar 
hij jarenlang als art director en 
creative director werkt. Sinds 
2008 richt hij zich volledig op 
het schilderen van portretten 
en alles wat hem interesseert. 
Dit kan variëren van bloemen 
tot circushondjes. Momenteel 
werkt hij aan een serie sport-
schilderijen voor Sparts, Art in 
Sport Galerie (www.sparts.nl). 
Zijn schilderijen kenmerken 
zich door hun kleurrijkheid en 
intensiteit. Door middel van een 
perfecte balans tussen formaat, 
kleur en uitkadering, weet hij 
juist dàteffect te scoren wat zijn 
werkzo uniek maakt.
Gelijk rechts van de ingang is 
de Schoonheids/pedicure Sa-
lon Body en Silence. Marianne 
van Veen: “Al lijkt het een beetje 
vreemd, mijn salon tussen al 
die kunstenaars, ik voel me hier 
thuis. Ik creëer een sfeer van rust 
en aandacht voor mijn klanten, 
en in  CENTRIEK 86 heb ik mijn 
plek  gevonden.” Kortom, het 
gonst van de bedrijvigheid, en  
de gebruikers van CENTRIEK 
86 nodigen u van harte uit om 
binnen een kijkje te nemen. 
Adres: Prinses Margrietlaan 86, 
1421 XJ Uithoorn.

CENTRIEK 86: 
OPEN DAG OP 5 SEPt 2009 
13.00 -17.00 UUR


