Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

3

7 september 2011

Editie: Uithoorn, De Kwakel

NU SPAREN
VOOR EEN

GRATIS
HANDDOEK

gerechten. Dit alles heeft soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde Venen
kunnen realiseren door haar sponsoren, te weten Comhan Holland BV aluminium platen, aluminium profielen, lichtreclamesystemen, bouwsystemen en aluminium op maat; Raggers Schoonmaakbedrijf - een familiebedrijf met als werkgebied heel
Noord- en Zuid-Holland, Gooi &
Vechtstreek, en Flevoland; Verhuisbedrijf P.A. van Rooyen - Top Movers
voor privé verhuizen, zakelijk verhuizen, opslag en internationaal verhuizen; Geostick BV - een etikettenbedrijf met volledig eigen productie van

ontwerp tot eindresultaat; Jos van
den Berg - eigenaar van Albert Heijn op het Amstel Plein - verzorgde de
uitsmijter van de avond en wel een
overheerlijk dessertbuffet. Enige bewoners zorgden voor sfeervolle muziek, er werd naar hartenlust heerlijk gegeten, gezongen en uiteraard
veel gelachen. De vijf dames van de
soroptimistenclub werden bij hun afscheid nog in het zonnetje gezet met
een bos prachtige zonnebloemen.
Kortom, het was een dankbare avond
en wij hoorden uit alle hoeken dat zij
herhaling van zo’n evenement zeer
op prijs zouden stellen!

KDO 1 geeft extra glans met overwinning
in eerste competitiewedstrijd
De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag, na
zes weken voorbereiding, de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Onder lei-

ding van de nieuwe trainer Raymond de Jong werd in de oefenperiode de Regio Cup Argon gewonnen en plaatsten de Kwakelaars zich
voor de tweede ronde van het be-

kertoernooi. De start van de competitie betekende voor KDO een terugkeer in de vierde klasse. Na een
eenjarig uitstapje in de derde klasse speelde KDO deze middag tegen
een vertrouwde vierdeklasser Buitenveldert.
Noodrem
Trainer De Jong startte tegen Buitenveldert onder anderen met
nieuwkomer Ferdi Rademakers en
de vanuit de jeugd overgekomen
Matthijs van Rijn in de basis.
In de eerste helft was KDO de bovenliggende partij en moest Buitenveldert meerdere malen aan de
noodrem trekken om de Kwakelaars
in bedwang te houden. Dit leidde tot
enkele schandalige overtredingen,
waaronder één op linksbuiten Rick
Kruit, die op zeer grove wijze naar
de grond werd gewerkt en de wedstrijd na 25 minuten noodgedwongen moest staken. In de 35e minuut
was de maat ook vol bij de scheidsrechter en werd een Buitenveldertse middenvelder getrakteerd op een

Uithoorn - Bij het blussen van een
brand in zijn keuken is dinsdagmiddag de bewoner van een woning
aan het Legmeerplein gewond geraakt. Hij is met ademhalingsmoeilijkheden overgebracht naar een
ziekenhuis. De brand brak rond
14.30 uur uit in de keuken van de
woning op de derde etage. De bewoner heeft de brand met succes
geblust, maar ademde hierbij veel
rook in. De oorzaak van de brand is
nog onbekend.
rode kaart, nadat hij linksback Erik
Verbruggen moedwillig onderuitschopte. Tegen tien man kreeg KDO
enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar gescoord
werd er nog niet.
Ruimte
In de tweede helft kreeg KDO meer
ruimte om te voetballen en maakte
daar gretig gebruik van. Na een uur
spelen leidde dit tot het felbegeerde openingsdoelpunt. Door een prima steekbal van middenvelder Timo
Kas kwam Sven Vlasman vrij voor
de keeper te staan, Vlasman aarzelde geen moment en schoot de
bal onhoudbaar in de linkerbenedenhoek, 1-0. Na deze openingsgoal bleef KDO doordrukken en
leek tien minuten later de wedstrijd
definitief beslist te worden door opnieuw Sven Vlasman. Vlasman werd
wederom vrij voor de keeper gezet en schoot de bal knap in de benedenhoek, 2-0. In de 80e minuut
kwam Buitenveldert in één van haar
spaarzame uitvallen onverwacht op
2-1, waardoor de spanning in het
laatste gedeelte van de wedstrijd
terugkwam.
Knokken
Gelukkig bleef KDO knokken voor
elke bal en was er na het verlossende eindsignaal van de scheidsrechter reden tot vreugde. Door de
eerste driepunter in de competitie
nestelen de Kwakelaars zich in de
groep van zes ploegen die de volle
buit pakten. Volgende week speelt
KDO de altijd beladen burenruzie in Aalsmeer tegen RKAV. De
Aalsmeerders verloren verrassend
met 3-1 hun eerste wedstrijd tegen
Ankaraspor. De wedstrijd begint om
14.00 uur en KDO hoopt deze middag op veel Kwakelse steun!
Foto: Annemarieke Verheij
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De Stelling III
Uithoorn

onderdeel van

 9 herenhuizen
 12 appartementen
 14 twee-onder-een-kapwoningen

extra

iedereen welkom!
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donderdag 8 september
18.00 tot 22.00 uur

infoavond

Restaurant
Leenders
Drechtdijk 9
De Kwakel

Let op: Inschrijven kan nog tot vrijdag 16 september 12.00 uur!
tweed.nl 2925-11

Uithoorn - Vorige week donderdag organiseerde de soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde Venen voor
Ons Tweede Thuis aan de Glanskopmees 100 te Uithoorn, een uitgebreide barbecue-avond voor ca. 40 bewoners en enige begeleiders.
De weergoden waren hen goedgezind, want om 17.00 uur viel er nog
een pittige bui, doch toen de barbecue om 17.30 uur begon, scheen het
zonnetje weer lichtjes. Eenieder kon
naar hartenlust genieten van een lekker glas prosecco, wijn, bier of frisdrank, vergezeld van de heerlijkste
salades en een ruime keur aan vlees-

Bewoner gewond
bij blussen
keukenbrand
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Soroptimisten bezorgen bewoners Ons
Tweede Thuis een onvergetelijke avond

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4
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verder toelichten tijdens de Woondag. Er is door het bureau Vollmer
& Partners uit Utrecht een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat als
naam heeft gekregen ‘Allure aan de
Amstel’. Vandaar dat dit ook op het
informatiebord staat.”
De Woondag was vorig jaar een
enorm succes. Reden om die weer
te houden in samenwerking met
EKZ Makelaars, Koop Lenstra Makelaars en waaraan ook talrijke ondernemers in de bouw deelnemen. Belangstellenden zijn van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur
in Gebouw De Wieger aan de Wiegerbruinlaan 8 (tegenover KampeerPerfect). Zie ook www.woondag.com. Wie meer wil weten over
de Vinckebuurt kan dat doen via de
website www.vinckebuurt.nl waarbij
men zich tevens voor de regelmatige verschijnende (digitale) nieuwsbrief kan aanmelden.
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bonden koopwoningen en 41 koopappartementen, zal door het Bouwfonds Ontwikkeling ter hand worden genomen. De bouw van fase
1 vindt zijn start langs de Thamerweg en de Burgemeester van Meetelenstraat. Die zal door UBA Bouw
uit Uithoorn worden uitgevoerd omdat zij het beste uit de bus kwamen bij de aanbestedingsprocedure. “We willen eigenlijk vaart achter de bouw zetten om de bewoners
in die straten te laten meeprofiteren
van de infrastructuur die duidelijk
verbeterd wordt door bijvoorbeeld
herbestrating. Maar het wachten
is op de definitieve vaststelling van
het bestemmingsplan. De bedoeling
is dat voorjaar 2012 met de bouw
van de eerste woningen kan worden begonnen, waarna vervolgens
gefaseerd de nog open gebieden
worden volgebouwd. Op 1 oktober
aanstaande willen we de plannen

Eigen technische dienst
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Uithoorn - Ineens stond het er: een
groot informatiebord van projectontwikkelaar ZeemanVastgoed op
de hoek van de Wilhelminakade en
de Petrus Steenkampweg, nabij de
busbrug. Het ziet er dus naar uit dat
op (afzienbare?) termijn het al jaren
braakliggende en lelijke stuk grond
van de ‘Vleeschhoek’ en het voormalige Campinaterrein bebouwd
gaat worden, zoals dat in het convenant van 20 april jl. in de Thamerkerk is vastgelegd. Adjunct-directeur Peter Letschert van ZeemanVastgoed laat desgevraagd weten
dat het op voorhand gaat om de
nieuwbouw van 55 koopwoningen
in wat fase 1 wordt genoemd van de
in totaal 68 grondgebonden koopwoningen en 69 koopappartementen/bovenwoningen, zijnde het deel
van ZeemanVastgoed. Het andere
contingent woningen, t.w. 32 sociale huurappartementen, 79 grondge-

Miele specialist
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Nieuwbouw Vinckebuurt met
informatiebord aangekondigd

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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HARTELUST B.V.

UITHOORN
NOG 2 WEKEN...
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H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

www.wonenindestelling.nl

Je eigen tegel in de vloer van
winkelcentrum Amstel Plein
Uithoorn - Vanaf 5 tot en met 16 september 2011 kunnen alle kinderen van Uithoorn en omgeving een kleurplaat ophalen bij Albert Heijn
in winkelcentrum Amstel Plein. Op deze kleurplaat staat een tegel afgebeeld. Iedereen mag zijn of haar idee van 20 jaar Amstel Plein kleuren. De 15 mooiste inzendingen mogen op woensdagmiddag 21 september hun tekening naschilderen op een echte tegel. Op 5 oktober
worden deze tegels teruggeplaatst in de vloer van het winkelcentrum.
Winkelcentrum Amstel Plein 20 jaar
Winkelcentrum Amstel Plein bestaat dit jaar 20 jaar. Met het uitbrengen van de jubileumkrant deze zomer is het startsein gegeven voor alle feestelijkheden. Het winkelcentrum wil graag een blijvende herinnering hebben aan dit speciale jubileum en heeft daarom deze kunstzinnige actie bedacht. Je eigen tegel in de vloer van het winkelcentrum!
Stoeptegelwedstrijd
Van 5 t/m 16 september mogen alle kinderen in Uithoorn een eigen
creatie inleveren. Thema is 20 jaar Amstel Plein. Uit alle inzendingen
worden de 15 origineelste gekozen. De winnaars mogen op woensdagmiddag 21 september hun eigen creatie naschilderen op een echte tegel. Deze wordt twee weken later, voorzien van een coating, teruggeplaatst in de vloer van winkelcentrum Amstel Plein. Op 5 september
ontvangen alle leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen
in Uithoorn kleurplaten op schaal. Hierop mag iedereen zijn eigen idee
van 20 jaar Amstel Plein kleuren. Ook zijn de kleurplaten verkrijgbaar
in het winkelcentrum bij Albert Heijn. De kleurplaten kunnen tot en met
16 september ingeleverd worden bij Kaas&Zo.
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CoLoFoN
gemeente uithoorn
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
openingstijden publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
openingstijden
werk en inkomen g2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg g2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
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:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- 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
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

afsluiting Vuurlijnpad en
polderspoorpad
Binnen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn lopen vier
Glas en Land- wandelroutes. Twee van deze routes, het Vuurlijnpad
en het Polderspoorpad, zijn momenteel niet in hun geheel te bewandelen. In verband met de aanleg van de nieuwe N201 in de Bovenkerkerpolder is de voormalige spoordijk in Amstelveen namelijk afgesloten voor wandelaars.
Vanuit Amstelveen zijn beide routes gesloten vanaf de JC van Hattumweg en vanuit Uithoorn zijn ze gesloten op de voormalige spoordijk
vanaf de gemeentegrens met Amstelveen.
Wanneer u Vuurlijnpad en Polderspoorpad weer helmaal kunt lopen, is
nog niet bekend. Het Landscheidingpad en Fortenpad zijn wel in hun
geheel te bewandelen.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over de wandelroutes kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen, telefoonnummer 020 540 49 11.
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open monumentendag 2011
In Uithoorn zes monumenten open
Luisteren naar muziek, een rietdekker aan het werk zien, kijken naar een
nostalgische film over Uithoorn, een
wijntje of een biertje proeven, exposities bekijken of rondgeleid worden:
op Open Monumentendag 10 september kan dat in vijf monumenten in
Uithoorn en één in De Kwakel.
In Uithoorn zijn van 10.00 tot 17.00
uur open: De Hoeksteen, de Thamerkerk, het voormalige gemeentehuis
aan het Marktplein, bierbrouwerij De
Schans en Fort aan de Drecht. In De
Kwakel is publiek welkom op Drechtdijk 23, waar Terrazzobedrijf Botticino
een onderkomen heeft in een voormalige boerderij.

Voormalige boerderij,
drechtdijk 23

Vermoedelijk is rond 1900 deze boerderij gebouwd langs de in 1884 aangelegde Drechtdijk. Voordien bestond
de verbinding tussen De Kwakel en
Vrouwenakker uit een vaart: de Kleine Drecht. Het pad over de Drechtdijk
zal één geheel zijn geweest met het
voorerf. Goed zichtbaar is het proces
van opdringen van de weg, want de
boerderij ligt nu pal aan de verbrede
Drechtdijk, tegenover het dorpshuis.
De huidige eigenaren hebben de
boerderij gerestaureerd, waarbij het
mooie rieten dak is teruggekeerd en
de vroegere te groot uitgevallen dakkapellen zijn vervangen door beter
passende exemplaren. De boerderij
huisvest in de stal de showroom van
Terrazzobedrijf Botticino, die bezocht
kan worden. Van 13.00 tot 16.00 uur
demonstreert rietdekker Ronald Wieman uit De Hoef er zijn ambacht. José Samson exposeert er haar dierenbeelden en Sjani Bon haar schilderijen van onder meer koeien. Beide
kunstenaars zijn aanwezig.

Hoeksteen,
alfons ariënslaan 1

De voltooiing van de enige kerk die
hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld
niet meer mee. Het jaar voor de ingebruikname van de Hoeksteen in juli 1965 overleed hij. Zijn compagnons
J. van Dillen en J. van Tricht, met wie
Rietveld zich in 1961 associeerde,
maakten het werk af, door de details
in te vullen waaraan de grote bouwmeester niet was toegekomen. Men
kan zeggen, dat De Hoeksteen zijn
laatste schepping is. De atheïst Rietveld had zich in de maatvoering laten
inspireren door Bijbelteksten over het
nieuwe Jeruzalem. Amper twee decennia functioneerde De Hoeksteen
als kerk. Op 15 januari 1984 vond
de afscheidsdienst plaats en begon
de ombouw tot bibliotheek. Op Open
Monumentendag is in de Openbare
Bibliotheek een kleine expositie over
Rietveld ingericht en kan men het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, bezichtigen.

thamerkerk,
amsteldijk-Noord 3

De naam Thamerkerk verwijst naar
het buurtschap Thamen, dat lag ter
hoogte van de Europarei. Het ontvolkte toen de bewoners door de vervening werden gedwongen hoger en
droger langs de Amstel te gaan wonen. In 1663 werd in de bocht van
de Amstel een kerk gebouwd, die in
1834 door het huidige gebouw werd
vervangen. Het ontwerp in Biedermeier stijl was van de hand van gemeentelid L. van Heusden. De Thamerkerk wordt momenteel opgeknapt en de Open Monumentendag
biedt een kans te kijken hoe het werk
vordert. De kerkzaal kan niet betre-

gemeentehuis op 8 september
eerder gesloten
Op donderdag 8 september om 15.00 uur is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.
Vrijdag 9 september is het gemeentehuis weer gewoon geopend van
8.30 – 14.00 uur.

den worden, maar vanuit de hal kunt
u een kijkje nemen. Alleen op deze
dag kan men via de ingang die naar
het orgel voert, en die te vinden is op
het kerkhof, over het tongewelf heen
naar het torentje klimmen, om van
daaruit van een panoramisch uitzicht
over het dorp en de polders te genieten. In de kerk wordt van tijd tot tijd
het orgel bespeeld. De kerk is in gebruik bij de protestantse gemeente
van Uithoorn. Daarnaast exploiteert
de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn het gebouw.

Voormalig gemeentehuis,
marktplein 2

Het bedrijf Unicum Communicatie
is een van de huidige vijf gebruikers
van het in 1937 in gebruik genomen
gemeentehuis van Uithoorn en gastheer op Open Monumentendag. Tot
1976 vergaderde hier de Uithoornse gemeenteraad en sindsdien was
het eigenlijk niet mogelijk er zomaar
binnen te vallen, zoals op Open Monumentendag. Behalve het bijzondere interieur met zijn vele aan een vorig leven herinnerende details, is hier
doorlopend een uniek historische film
te zien over de bouw. Die is gemaakt
door filmer-fotograaf Tini de Boer, die
schuin tegenover het gemeentehuis
zijn fotostudio en –winkel had. De film
zal verbazing wekken bij kijkers, die
kunnen constateren hoeveel handkracht en vakmanschap er in de jaren
dertig aan te pas kwam bij het realiseren van het gebouw, dat is optrokken
in de traditionele stijl van de Delftse
School naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré Molière.

brouwerij de schans,
schans 17-21

Na de brand die op 23 juli 1781 bijna heel Uithoorn in as legde verrees
dit huizenblok. Na vele verbouwingen
door verschillende families is het rijtje
woningen eind vorige eeuw nog eens
goed onder handen genomen door
de huidige gebruikers. In 1996 werd
de basisrestauratie voltooid, waarmee het complex weer is teruggebracht tot de originele omvang. Ooit

De raad van de gemeente Uithoorn
heeft besloten met ingang van september 2011 op een andere manier
te gaan vergaderen. De belangrijkste
wijzigingen zijn:
- het invoeren van hoorzittingen;
- het Informatief Beraad wordt een
Informerend Debat;
- de raad neemt één keer per
maand besluiten (was twee keer
per maand).
Hiermee wil de raad de burgerparticipatie bevorderen en de vergaderingen als schouwspel voor het publiek aantrekkelijker maken.

- Hoorzittingen
Tot nu toe hield de raad alleen hoorzittingen bij de behandeling van bestemmingsplannen. In de nieuwe situatie kan de raad besluiten ook bij
andere onderwerpen een hoorzitting
te houden. Tijdens zo’n hoorzitting
krijgen belanghebbenden en belangstellenden gelegenheid hun mening
over een bepaald onderwerp aan de
raad te geven en toe te lichten. Een

hoorzitting biedt de betrokken inwoners een breder platform om hun mening kenbaar te maken dan het tot
nu toe gehanteerde spreekrecht. Dat
spreekrecht blijft overigens wel gehandhaafd tijdens het (nieuwe) Informerend Debat.

- Informerend Debat
Zoals in het vroegere Informatief Beraad al het geval was, kunnen raadsleden in het Informerend Debat toelichting vragen aan degene die een
voorstel aan de raad heeft voorgelegd. Nieuw is dat de raadsleden ook
elkaar kunnen bevragen op hun eerste indrukken over een voorstel. Hiermee wordt bereikt dat de raadsleden
ook deze indrukken kunnen betrekken bij hun meningvorming in het uiteindelijke Politiek Debat.
- Eén besluitvormingsmoment
per maand
In de oude situatie was elke twee weken een Politiek Debat met besluitvormingsmoment. Dit is in de nieuwe structuur beperkt tot één keer per
maand.

Fort aan de drecht,
grevelingen 30-66

Dwars door Uithoorn loopt de Stelling van Amsterdam, bestaande uit
een 135 kilometer lange dijk en een
veertigtal forten. Het gebied buiten
de dijk, die een ruime cirkel trok rondom de hoofdstad, zou in tijden van
nood onder een laagje water worden gezet. De forten bewaakten de
droog liggende toegangswegen tot
de stad, waarover een aanvallend leger zou moeten optrekken. Fort aan
de Drecht is dit jaar precies een eeuw
oud. In de ruimtes waar de soldaten verbleven zijn nu de werkplaatsen van Crea ondergebracht, galerie
Fort aan de Drecht, wijnproeflokaal
Vinocerf, Fotostudio Zuijver, Improvisatieacteurs Nhar entertainment, restaurant Amstelfort en het atelier van
beeldhouwer Gerard van Hulzen. In
de keelkazemat, waar de kanonnen
stonden, is een permanente expositie over de Stelling van Amsterdam.
In Van Hulzens atelier demonstreert
de geboren Zwitserse Beate Schnitzler de kunst van het glaskralen wikkelen. Haar werk wordt geëxposeerd en
is te koop, evenals Afrikaans kunsthandwerk, rechtstreeks afkomstig
uit Ghana. In de galerie – die deze
dag extra vroeg om 10 uur al opent
– hangt (t/m 2 oktober) werk van Zuijver Fotografen Daan Zuijderwijk en
Maaike Vergouwe. Zij tonen twee
monumentale fotoseries: ‘Vanishing
landscapes’, over de schoonheid van
verval, en ‘The Volgermeer recreated’, een ode aan de veerkracht van
de natuur; nieuwe natuur op een oude gifbelt.
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

Nieuwe vergaderstructuur
gemeenteraad uithoorn
Nieuwe vergaderstructuur

was het een groot woonhuis, met iets
rechts van het midden de hoofdingang en in de steeg achter de poort
links een dienstingang, waarvan nog
sporen te zien zijn in de buitenmuur.
Het gemeentelijke monument is ingericht als ambachtelijke bierbrouwerij
annex bierspeciaalzaak De Schans.
Wie binnen rondkijkt krijgt een indruk
van de sfeer van het oorspronkelijke woonhuis met uitzicht op de royale tuin met tuinhuis. Op Open Monumentendag kan men hier informatie krijgen over het bierbrouwproces
en de werking van de destilleerinstallatie. Hier wordt legaal de eerste Uithoornse sterke drank gemaakt en uiteraard is die te proeven.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

VooraaNkoNdigiNg raadsbijeeNkomst
15 september 2011
Op donderdag 15 september 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsbijeenkomst. Het betreft een Informerend Debat. De volgende onderwerpen staan
onder voorbehoud op de agenda:
- Afvalstoffenbeleid;
- Jaarstukken GreenPark Aalsmeer;
- Beheer en exploitatie De Scheg en MFA De Legmeer;
- Integratienota;
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
en de Verordening Grafrechten 2011;
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland;
jaarrekening 2010 en begroting 2012.
De agenda en de voorstellen voor de raadsvergadering worden op vrijdag
9 september 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op
woensdag 14 september 2011 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Uithoorn, tel.: 0297-513963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de griffie (per telefoon of e-mail).
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ALGEMENE INFORMATIE
Reiniging van het riool
Elk jaar laat de gemeente de riolen in
een deel van Uithoorn inspecteren en
reinigen. Deze werkzaamheden zijn
belangrijk om het riool schoon te houden, zodat het beter werkt. Door middel van de inspectie kunnen we zien
of er scheuren in de buizen zitten of
andere zaken mis zijn.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de ﬁrma GP Groot en zullen rond 28 oktober afgelopen zijn.

Welke delen van de gemeente
Uithoorn worden gereinigd?

Thamerdal: Nicolaas Beetslaan, Potgieterlaan, Guido Gezellelaan, Staringlaan en Couperuslaan
Legmeer: Muur, In het Midden, Bieslook, Langs de Baan, Brunel, Op de
Klucht, Groene Boord, Klein Hoefblad, Knautia, Korenbloem, Aan de
Kant en Bertram
Zijdelwaard : Leopoldlaan, A. van

Schendellaan, Van Deyssellaan,
Boutenslaan, Rodenbachlaan, Helene Swarthlaan en Pieter Langendijklaan.
Omwonenden krijgen een brief van
de aannemer over de werkzaamheden. U wordt tevens verzocht om uw
wc-bril en wc-deksel tijdens de werkzaamheden te sluiten en te verzwaren met een emmer water. Wanneer
ze bij u in de buurt aan het reinigen
zijn, staat er een grote vrachtwagen
bij de putten in de straat.

Vragen?

Voor vragen kunt u zich richten tot de
heer J. Groenheide van de ﬁrma GP
Groot, tel. 06-83214905. De contactpersoon voor de gemeente Uithoorn
is de heer R. van de Werf. Hij is te
bereiken op tel. 0297-513111 of via
e-mailadres gemeente@uithoorn.nl
t.a.v. de heer Van de Werf.

Opruiming ﬁetswrakken
Tot en met 29 september kunt u uw ﬁetswrak ophalen.
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten om deze ‘wrakken’ op donderdag 22 september 2011 en vrijdag
23 september 2011 in Uithoorn en De
Kwakel weg te halen. Deze actie is
een samenwerking van de politie, de
gemeentesurveillanten en de afdeling Leefomgeving van de gemeente.
De fietswrakken die door de medewerkers van de gemeente worden afgevoerd, gaan naar de gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
Als wrak worden ﬁetsen aangemerkt
die:
- technisch onvoldoende in elkaar
zitten om er mee te kunnen rijden
(er ontbreken essentiële onderdelen);
- dusdanig verwaarloosd zijn dat
mag worden aangenomen dat de

eigenaar er afstand van heeft gedaan;
- een zodanig geringe economische waarde heeft dat opknappen
geen zin meer heeft.
Op 27 en 29 september 2011 kunt u
van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.00
tot 20.00 uur op de gemeentewerf
aan de Industrieweg 25 te Uithoorn,
kijken of uw ﬁets ertussen staat. Alleen als u aan kunt tonen dat de ﬁets
uw eigendom is, kan deze op vertoon
van een geldig legitimatiebewijs, worden afgegeven.
De ﬁetswrakken die na 2 weken niet
opgehaald zijn, worden afgevoerd en
vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de surveillanten van de gemeente Uithoorn. Dezen kunt u telefonisch
bereiken op nummer 0297-513111
van maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 10.30 uur en van 12.00 t/m
13.30 uur.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
10 sept.
Streekmarkt Uithoorn, de Schans, 11.00-16.00 uur. Verkoop van
streekproducten, presentatie van Uithoornse organisaties . georganiseerd door DUS!, PvdA en Brouwerij de Schans. Toegang:
gratis. Contact: Angeline Suiker, amsuiker@hotmail.com.
10 sept.
Open Monumentendag 2011, 10.00-17.00 uur. Locaties: Voormalige boerderij Drechtdijk 23, Thamerkerk Amsteldijk-Noord
3,Voormalig gemeentehuis Marktplein 2, Brouwerij De Schans
Schans 17-21, Fort aan de Drecht Grevelingen 30-66 en bibliotheek Uithoorn Alfons Arienslaan 1.
10 sept./
Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
26 nov.
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
11 sept.
Gerrie Knetemann Classic, Oude Dorp; 8.00-17.00 uur.
13 sept.
Bingomiddag, Bingo met fraaie prijzen, 13.30-16.30 uur Wijksteuncentrum Bilderdijkhof 1 uithoorn. Toegang: gratis. Contact:
H. Elserman Tel.: 0297-566501 of h.elserman@hetnet.nl.
13 sept./
Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend
22 nov.
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
14 sept.
Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 uur. Huifkartocht, schminken en consumptie, kosten € 2,-.
15 sept.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 uur, kosten: € 5,- (incl. thee en teksten).
16 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
17 sept.
Actieve Sportmarkt voor basisschoolleerlingen, Amstelplein,
11.00-14.00 uur, vrij toegang.
18 sept.
Sing In + Opera uitvoering, Buurtbeheer Europarei: bij ’t Buurtnest, 14.00-16.00 uur.
18 sept.
Opening cultureel seizoen, openluchtconcert KNA, Thamerkerk,
start 12.30 uur, toegang gratis. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
20 sept.
Ayurvedisch koken, kookstudio Uithoorn, 09.30-15.00 uur. Kosten: € 55,-.
20-30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 40
jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeentehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdagen van 8.3014.00 uur. Toegang gratis.
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166.
24 sept.
Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur
http://buurtbeheer.uithoorn.nl.
25 sept.
Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de titel
“Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30. Kosten: € 12,-.
Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of
0297-563709.
30 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).

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

Meer weten?
-

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

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
Elke ma.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
middag
13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
t/m 30 sept. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated.
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend:
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 (open monumentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.galeriefortaandedrecht.nl.
7 sept.
Buurtschouw buitengebied, start bij Dorpshuis De Quakel, 17.30
uur.
9 sept.
Aanmelden schildercursus, 19.00 – 21.00 uur, die in de week van
19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
10 sept.
Aanmelden schildercursus, 15.00 – 17.00 uur, die in de week van

Evenementen vanaf oktober 2011 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken
van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel
weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening
kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres:
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook
een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening
worden door de rechtbank kosten
in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebied De Legmeer
tussen Aan de Zoom, In het Rond, In het Midden en Zonnedauw. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Opheffen stopverbod eigen terrein serviceﬂat Thamerhorn. Ter inzage van 17
augustus t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-51311.
- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement
Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m
28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorlopig verkeersplan H. Swarthlaan e.o. Ter inzage van 24 augustus t/m 14
september 2011. Contactpersoon: dhr. L. Disseldorp 0297-513111
- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011.
Ter inzage van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.

-

Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in de voorgevel en de rechter zijgevel. Ontvangen 30 augustus 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, Vergunning aan Carrosserie Trailer Service voor het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2011. Bezwaar t/m 3 oktober 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van een roeiwedstrijd op
de Amstel vanaf de Wilhelminakade tot aan de Amsteldijk Zuid.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5
Vergunning aan de exploitant van Mehﬁl Indiaans Restaurant voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 augustus 2014;
- een drank- en horeca vergunning;
Bezwaar t/m 7 oktober 2011
- Amsteldijk-Noord 1, omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de
Thamerkerk. Beroep: t/m 9 oktober 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 40-44. Vergunning aan Blom & Blom ﬁetsexperts voor
het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2011. Bezwaar t/m 3 oktober 2011
- Wiegerbruinlaan. Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van een feestelijke opening van de rotonde aan de Wiegerbruinlaan op 11
september 2011 van 13.00 tot 14.00 uur. Bezwaar t/m 13 oktober 2011
- Staringlaan 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 11 oktober 2011.

Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e me d e d e l inGe n e n b e k e n d ma k in G e n
Vervolg van vorige blz.

(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

Verkeersbesluit

meerwijk-Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
woning Aan de Molenvliet 21 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 19 oktober 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend
bekendmakinG Openbare VerGaderinGen
welstandscOmmissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer

ter inZaGe leGGinG Ontwerpbestemmingsplan amsterdamseweg
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd.
De reden voor dit ontwerp bestemmingsplan is als volgt. Op 12 juni 2008 is het Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan zijn de benodigde infrastructurele aanpassingen als gevolg van de nieuwe N201. De nieuwe N201 is naar verwachting medio 2012 gereed. In de eindsituatie zijn er binnen Uithoorn twee belangrijke hoofdontsluitingswegen naar de nieuwe N201: de
Zijdelweg (N521) en de Amsterdamseweg. Beide wegen dienen te worden aangepast op de veranderende verkeersstromen. De aantakking van de Amsterdamseweg op de omgelegde N201 en opwaardering tot primaire (doorgaande) hoofdroute door het bedrijventerrein en entree tot het Oude Dorp/Dorpscentrum levert

www.uithOOrn.nl

Prinses Margrietlaan 86, 1421 XJ Uithoorn
www.dancestudioshannaelleswijk.nl
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Aanvang
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30 augustus
30 augustus

Startdatum ADV/peuterballet 29 september
Startdatum ADV/peuterballet 29 september

Open Lesweken
Open Lesweken

maandag 30 augustus t/m vrijdag 10 september
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Jazz/Showdance
Klassiek
KlassiekBallet
Ballet
Jazz/Klassiek combi
Jazz/Klassiek combi
ADV/Peuterballet
ADV/Peuterballet
Free Style
Free Style
Theaterklas
Theaterklas
Productieklas (‘Oliver’!)

Productieklas (‘Oliver’!)

Kijk voor het lesrooster op:
www.dancestudioshannaelleswijk.nl

Kijk voor het lesrooster op:
www.dancestudioshannaelleswijk.nl

daarmee een bijdrage aan de beoogde optimalisatie van de infrastructuur op het
bedrijventerrein. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische regeling om de aanpassing van de Amsterdamseweg mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg ligt vanaf 9 september 2011 t/m
20 oktober 2011 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Arienslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg kenbaar maken
aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 7 september 2011
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EHBO-cursus? Doen!
Uithoorn - De zomervakantie is
weer voorbij, hopelijk met veel
plezier en zonder kleerscheuren
verlopen!

Lekker fris het nieuwe (school)jaar
in. Denk eens na over een EHBOcursus. Klein of groot ongeluk kan
ook in jouw omgeving zomaar gebeuren. Een pleister plakken lukt
nog wel, maar een grote bloedende wond die maar niet wil stoppen?

Of iemand gedraagt zich anders dan
anders en wordt zelfs agressief als
je hem wil helpen, enig idee waar je
dan aan moet denken? Die oudere
meneer is ineens in paniek en heeft
moeite met ademhalen of erger nog,
hij zakt in elkaar en is niet meer
aanspreekbaar. Iedereen maakt wel
eens wat mee of hoort de verhalen
erover. Zorg dat je voorbereid bent,
dat je weet wat je kunt doen, of dat
er mensen in de omgeving zijn die

dat kunnen. Op je werk, thuis, sportveld, waar dan ook.
Eind septemer gaat er bij St. Camillus weer een EHBO-cursus van
start. Er is nog plaats!
De cursus bestaat uit 14 lessen op
maandagavond en wordt in maart
afgesloten met een examen.
Kijk voor informatie op de site:
www.ehbo-camillus.nl of mail/bel:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl,
tel: 0297-561758.

De waterwelpen gaan weer van start
Uithoorn - Op zondag 11 september om 10.00 uur zullen de
waterwelpen van Scouting Admiralengroep Uithoorn weer van
start gaan. Met een nieuw jaar
vol met allemaal leuke activiteiten en spelletjes.

Toekomst van de Irenebrug
vooralsnog niet bepaald
Uithoorn - Wie in de (nabije) toekomst de ‘eigenaar’ wordt van de
Irenebrug is vooralsnog niet bepaald. Dat staat in een brief van
de provincie Noord-Holland in
antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Benno van Dam
(Ons Uithoorn).
Hij had de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan
Remkes, tijdens diens werkbezoek
aan de gemeente op 26 januari jl.
een vraag gesteld over het beheer
van de Irenebrug na de omlegging
van de N201. Een en ander in het
kader van de ontwikkeling van het
dorpscentrum. Dit vond plaats tijdens het aanbieden van een zogeheten ‘goodiebag’, een tas met een
leuke inhoud en promotiemateriaal. En passant ontving de CdK door
Van Dam relevante gegevens over
de ontwikkeling van het dorpscentrum en de functie van de Irenebrug daarin. De brug in de N201
over de Amstel maakt deel uit van
de plannen van het gemeentebestuur om de dorpskern ingrijpend te
veranderen zodra de N201 is omgelegd en – zoals het er nu nog steeds
naar uitziet - medio 2013 in gebruik
wordt genomen. De brug blijft daar-

bij onderdeel van discussie. In dat
licht gezien had raadslid Van Dam
de CdK de volgende vraag gesteld:
‘Stel, de Irenebrug wordt afgewaardeerd tot een inrit van een parkeergarage. Is beheer en onderhoud van
deze brug dan nog steeds een kerntaak van de provincie?’
Het antwoord van de Provincie
Noord-Holland werd recentelijk als
volgt verwoord: ‘In de realisatieovereenkomst N201 is overeengekomen
dat de brug ook na de realisatie van
de nieuwe N201 in eigendom van
de provincie blijft en dus blijft ook
het beheer en onderhoud een verantwoordelijkheid van de provincie, Gedeputeerde Elisabeth Post is
zich bewust van het feit dat er plannen zijn om een ‘knip’ te realiseren en daarover is regelmatig contact met de verantwoordelijke wethouder (Maarten Levenbach. Red.).
Echter, tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt over het overdragen van de brug en dus geldt de realisatieovereenkomst waarin is afgesproken dat de brug niet in eigendom wordt overgedragen.’
Kosten
Uit dit antwoord maakt Ons Uithoorn op dat het nog geen uitge-

maakte zaak is dat de provincie het
dure beheer en onderhoud van de
brug blijft doen, ook al is de brug
dan verworden tot een inrit. De provincie zegt immers dat ‘tot op heden’ geen afspraken zijn gemaakt
over het overdragen van de brug.
“Wij begrijpen best dat de gemeente
Uithoorn het makkelijk vindt als de
provincie de kosten voor instandhouding van de Irenebrug voor haar
rekening neemt. Deze kosten worden begroot voor de komende 20
jaar op rond de €r4.500.000, oftewel
€ r225.000 per jaar.
Wij vragen ons af of de provincie
werkelijk bereid is te blijven betalen,
ook nadat de Irenebrug is verworden tot een inrit van een parkeergarage. Wij hopen dat de provincie
tot inkeer komt en dit bijdraagt aan
het mislukken van de parkeergarage-variant. Ons Uithoorn ziet niets
in de parkeergaragevariant, waarbij de Ireneburg een toegangsweg
wordt tot een ondergrondse parkeergarage.
De partij gelooft niet dat dit plan het
dorpscentrum zal redden. Wij zijn
voorstander van de historische variant, met herstel van de Lange Brug
en binnenhaven de Kil,” aldus fractievoorzitter Benno van Dam.

Scouting Uithoorn zou het ook leuk
vinden als ze dit jaar weer nieuw gezichten konden verwelkomen. Hou

Koopt u voor 20 euro of meer, ontvangt u een kortingsbon van 20%,
te besteden in oktober. Deze kortingsbonnen kunt u inleveren bij Zijdelfleur, winkelcentrum Zijdelwaard
in Uithoorn.
U ontvangt één kortingsbon per
aankoop. Het geldt niet voor aankoop van cadeaubonnen. Voor
meer info zie advertentie elders
in dit blad.

Creativiteit in atelier
‘De Rode Draad’
Uithoorn - In Atelier De Rode
Draad bruist het deze herfst van
creativiteit en inspirerende cursussen en workshops.
Je kan aan de slag met schilderen,
met een combinatie van meditatie en creativiteit, met mindfulness/
coaching en op twee manieren met
je stem. Ontdekken loopt als een rode draad door alle cursussen, workshops en coaching. Elders in de
krant is een kortingsbon ad 7,50 euro opgenomen, die je kunt inleveren bij deelname aan een activiteit
van dit najaar. Hieronder volgt een
korte beschrijving van de activiteiten. Uitgebreide informatie vind je
op de websites.
Joke Zonneveld: In mijn lessen
geef ik aandacht aan het schilderproces zelf. De beweging en waarneming, materiaalgebruik, vormgeving en wetmatigheden maak je je
spelenderwijs eigen. Ervaring gaat
voor resultaat, doen voor denken,
en zo kom je tot je eigen beelden.
‘Spelend Schilderen wat je raakt’,
11 lessen vanaf 10 september van
13.30-16.30 uur (ook deeltijd/proef-

les) en 6 lessen vanaf 13 september
van 9.30-12.30 uur (om de week)
www.jokezonneveld.nl of
tel. 020-6418680.
Carla de Brave: Stembevrijding
is niet alleen een mooi lied zingen
maar eerst klank en stem leren geven aan alles wat voelbaar aanwezig is. Door middel van oefeningen
met het fysieke lichaam kom je opnieuw in contact met wat in jou
leeft, en wat jou beweegt. Drie aansluitende zaterdagen, 22 oktober,
12 november en 10 december van
9.30-12.30 uur.
www.praktijkclarity.nl, 06-22608327.
Jean Arthur: Aandacht en ruimte geven aan jouw ervaringen door
middel van meditatief bewegen en
creëren. Ontdek je eigen creativiteit door te zijn wie je bent! “Mediteren en scheppen” 4x op dinsdag
vanaf 13 september van 19.00-21.30
uur, vrijdag vanaf 16 september van
13.30-16.00 uur,
www.praktijkainneamh.nl
(onder
korte cursussen of tel. 0297-264878.
Yinske Silva: In Stem & Creativiteit
maak je kennis met een breed palet aan stemgebruik. Wees nieuwsgierig naar je stem en prikkel je

gen gedaan. Die voor veel afwisseling zorgen.
Spreekt dit jou aan of wil je meer
info, mail dan naar water.welpen@
hotmail.com of bel naar 0297560040 (tussen 17.30-20.30 uur) of
kom een kijkje nemen op de site:
www.admiralengroep.nl en je bent
altijd van harte welkom op zondagochtend aan de J.A. van Seumerenlaan 3. achter de Mix.

Begraafplaats Zijdelveld nog
steeds niet in veilige haven

Septemberactie bij Zijdelfleur
Uithoorn - Bloemenboetiek Zijdelfleur in Uithoorn heeft deze
maand, september, een leuke actie.
Bij iedere besteding tussen de tien
en de twintig euro, ontvangt u een
kortingsbon van 10%, te besteden in
de maand oktober.

jij van het water en van de natuur?
En ben je altijd wel in om wat nieuws
te leren of om een leuk spel te spelen? Kom dan langs op zondagochtend. Zij zijn aanwezig van 10.00 tot
13.00 uur. En elke week doe je weer
wat anders. De ene keer ga je het
water op om te leren roeien of zeilen. En de andere keer ga je naar het
bos om daar een spel te spelen. Er
worden dus veel verschillende din-

Uithoorn - Begraafplaats Zijdelveld
is nog steeds niet in veilige haven.
Nog steeds hangen er donkere donderwolken boven. Nog steeds is het
R.-K. kerkbestuur voornemens meer
dan de helft van de grafstenen van
het kerkhof te halen. En nog steeds
kunnen ze niet een echte gegronde reden aangeven waarom ze dat
nu doen. Nog steeds hebben bewoners van Uithoorn het kunnen tegenhouden, maar nog steeds is er
geen rechter geweest die het kerkbestuur tegenhoudt.
In het laatste parochieblad meldt
het kerkbestuur het volgende:
“In ons vorige parochieblad meldden wij dat we in afwachting waren van een zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Want ook tegen de ingetrok-

ken vergunning was bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie heeft zonder zitting alle bezwaren niet-ontvankelijk verklaard
en dat geadviseerd aan burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur heeft dat advies overgenomen. Tegen dat besluit is tot 8 september nog beroep bij de rechtbank
mogelijk. Nog voordat burgemeester en wethouders ons dit op 29 juli jl. bekendmaakten, heeft de vereniging Vrienden Zijdelhofje besloten een advocaat in de arm te nemen. Op 28 juli ontving ons secretariaat een brief van deze advocaat
met de mededeling, dat het parochiebestuur binnen zes weken na
heden en derhalve vóór 7 september moet mededelen dat niet zal
worden overgegaan tot het verwijderen van grafstenen en grafbeplanting. Bij gebreke waarvan deze
advocaat van cliënte opdracht heeft
ons in rechte te betrekken en aan
de rechtbank te verzoeken ons dergelijk handelen te verbieden. Tenslotte wordt er in zijn brief op gewezen dat indien wij besluiten niet op
de brief te reageren en simpelweg
met de voorgenomen werkzaamheden aan te vangen, van cliënte opdracht is verkregen om het paro-

chiebestuur in kort geding te doen
dagvaarden. Uit de stukken die ons
nu bekend zijn, hebben we de indruk dat het enige doel van de vereniging is onze voorgenomen werkzaamheden op te houden. Dat zou
met procedures wel eens een jaar
kunnen beslaan. Na overleg is besloten eerst de verdere ontwikkelingen af te wachten. Nu de gemeente niet toestaat dat er in de grond
op de begraafplaats wordt gewerkt,
is enig onderhoud van de begraafplaats ook niet mogelijk. Dus er mag
niet geschoffeld, gegraven etc. worden. Het zal ieder duidelijk zijn dat
de begraafplaats er helaas steeds
slechter uit gaat zien. Hopelijk gaat
niemand tot goedbedoeld onderhoud over, want dan zullen wij gedwongen worden de begraafplaats
te sluiten.
In overleg met onze advocaat zal
nu bekeken worden hoe het vervolg
zal zijn. Het is echter goed om vast
te stellen dat er geen formeel juridische argumenten zijn om ons te
verbieden om grafstenen en grafbeplanting te verwijderen van graven waarvan de grafrechten verlopen zijn”, aldus het parochiebestuur
in het parochieblad.

Zonnebloemgasten vermaken zich prima
De Kwakel - Vorige week dinsdag was het de beurt aan de afdeling De Kwakel/Vrouwenakker om een dagje met de rondvaartboot van de Zonnebloem te
kunnen varen.
creativiteit. Ga op een ontspannen en laagdrempelige manier bezig met improviseren, zingen, spreken, acteren en bewegen. Vier donderdagavonden vanaf 13 oktober
van 19.30-21.30 uur.
www.metstem.nl of 06-28889241.
Marleen du Clou: Dender je vaak
als een intercity van de ene naar de
andere deadline? Werk je elke dag
in een hectisch tempo je ‘to do’ lijst
af? En denk je ’s avonds: waar is
mijn dag eigenlijk gebleven? Geef je
dan op voor een mindfulness training, start 14 september. Of mindful coaching. m.duclou@kpnmail.nl
of 06-52498878.
Alle vijf de docenten geven regelmatig een nieuwsbrief uit via de email, waarop je je gratis kunt abonneren. Het atelier is gevestigd aan
de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6
te Uithoorn en is in deeltijd te huur
(info@jokezonneveld.nl).

Nadat alle gasten en de vijf vrijwilligers zich op het dorp hadden verzameld kon de bus richting Amsterdam vertrekken. Bij aankomst bleek
de boot er nog niet te zijn, maar al
spoedig meerde deze aan. De gasten werden aan boord geholpen en
de vrijwilligers kregen instructies
over hoe en wat. Tijdens het ludieke
vertellen van de gids voer de schipper langs de mooiste plekjes van
Amsterdam.

Ondertussen zorgden de vrijwilligers dat de gasten te eten en te
drinken kregen. Omdat de boot zo
laag in het water lag, kon er onder
diverse lage bruggen worden doorgevaren, zodat je op plekken kwam
waar je normaliter niet komt met
een rondvaartboot. Er is daarom zoveel gezien zoals de Magere Brug,
de Westertoren, de Blauwbrug, de
diverse gevels van de huizen, de
watermuzikant en zelfs de meisjes
van plezier werden met en zonder
verrekijker bewonderd.
Het was een fantastische dag,
mede door het mooie weer, waar
nog lang op teruggekeken kan
worden.

Herkenning sieraden op kijkdagen Uithoorn
Uithoorn - Op de kijkdagen in het
politiebureau Uithoorn zijn vorige
week veel goederen herkend. Gedupeerde inwoners wezen vooral
sieraden en kleine voorwerpen als
sleutelbossen aan als hun eigendom.
Ondermeer met de herkenning van
de goederen, denkt de politie 21 in-

braken terug te kunnen voeren op
het conto van een drietal verdachten. De mannen werden na een inbraak in de nacht van 8 op 9 augustus, aangehouden. Na de aanhoudingen is er bijna niet meer ingebroken in Uithoorn.
Bij de aanhouding van één van de
verdachten werd deze door een

agent in zijn been geschoten. Als
locatie gaf de politie daarbij via een
persalarmering het adres Ebro 149
op. Dit adres is abusievelijk onjuist
vermeld.
Het onderzoek naar het schietincident is in handen van de Rijksrecherche.
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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.

Honden uitlaatplaatsen
Uithoorn - Naar aanleiding van de ingezonden brief van Marianne Huisman en de honden, uit de Nieuwe Meerbode van 17 augustus jl. wil ik nog even wat zeggen over het
honden-losloopbeleid van de Gemeente Uithoorn.
Zo af en toe komen er in Uithoorn wat hondenuitlaat-routes bij. Sommige gaan ook weer weg.
Het Libellebos is het mooiste, maar ook daar mogen ze niet het hele gebied los. Echt ontspannen
lopen is er niet bij. De voetpaden zijn erg slecht na
al die regen (veel modder) en het is dan toch, wat
Marianne Huisman ook al schrijft, los, vast, los,
vast.... De fietspaden zijn in het tennisseizoen best
druk. In de Legmeer zijn twee mooie veldjes gekomen, vlakbij de sportvelden, waar je je hond lekker los kan laten lopen. Voor mij wel weer wat verder, en dus moet ik dan de auto weer vaker pakken. De Meerwijk idem.
Wij wonen zelf in de Europarei en er waren tot
voor kort erg weinig gelegenheden om je hond
eens lekker los te laten bij ons in de buurt.
Sinds een tijdje hebben we bij de Briandflat en de
Brusselflat een nieuw losloopgebied.
Vlak langs een drukke weg, waar altijd erg hard
gereden wordt, hooguit een meter breed (als de
bosjes gesnoeid zouden worden....).... Ik heb het
niet uitgeprobeerd, aangezien ik al zie aankomen
dat dit levensgevaarlijke situaties gaat opleveren.
Het begint vanaf de rotonde van de Arthur van
Schendellaan, zit net voor een bocht, zodat zowel voor de voetgangers, als voor fietsers en au-

tomobilisten het zicht minimaal is. Eerst een stukje gras, daarna over in bosjes en onkruid. En loopt
tot achter de Briandflat de bocht door.
Ik vraag me toch af wie dit bedenkt ??!!
Heeft de gemeente nou echt geen andere
plekken waar de honden los mogen??
Karin,
Brusselflat, Uithoorn

Aanstaande zondag 11 september open huis

Danscentrum Colijn weer van start
Uithoorn - De vakantie zit er op
en Axel en Heleen Colijn van het
gelijknamige danscentrum zijn
natuurlijk, samen met hun medewerkers, alweer druk met de
start van het nieuwe seizoen.
Aanstaande zondag 11 september
is de aftrap met het open huis voor
het stijldansen (jeugd en paren), de
salsa en de zumba. Iedereen die belangstelling heeft voor deze dansvormen is van harte welkom in het
gezellige danscentrum.
Natuurlijk voor informatie en inschrijvingen of om deel te nemen
en/of te kijken naar een van de
workshops. Daarnaast zullen er ook
demonstraties zijn. Ook de leerlingen van het danscentrum zijn op
deze avond van harte welkom. Zij
kunnen dan nog even de voetjes
van de vloer doen en tegelijkertijd
aan de nieuwe bezoekers laten zien
hoe gezellig en leuk de sfeer in het
danscentrum is!
Open lesweek
In de week van 26 september is er

voor de overige dansvormen een
open lesweek. Dit is voor alle balletgroepen (popshowdance, hip
hop, ADV/kleuterballet en Combiklas), de Musicalklas (vanaf 9 jaar),
de breakdance (vanaf 8 jaar) en
natuurlijk de Glee Club (12+)! Tijdens deze lessen kan men kennismaken met lessen naar keuze zonder verdere verplichtingen. Daarna
kan men besluiten in te schrijven op
de betreffende groep op voorwaarde dat er nog plaats is natuurlijk. Er
zal ook iemand aanwezig zijn die de
tijd neemt om uw vragen te beantwoorden.
De salsalessen starten vanaf 9 of 16
september a.s. en worden verzorgd
door Club Fiera. De Zumba met Manon Lek start op dinsdag 20 september en alle overige lessen starten in de week van 26 september.
Danscentrum Colijn gaat voor kwaliteit. Dit houdt in dat de lessen worden gegeven door docenten met de
daarvoor benodigde diploma’s en/of
certificaten. Zij hebben niet alleen
oog voor de pasjes en de choreo-

grafieën maar zij kijken ook verder;
ontwikkelen de leerlingen zich op
de juiste manier? De lesopbouw is
uitgebalanceerd met veel aandacht
voor de techniek. Dit is een voorwaarde voor een goede dansontwikkeling en behoud van een gezond lichaam van u en uw kinderen!
Nieuw
Nieuw dit seizoen in het danscentrum is natuurlijk de Glee Club!! Deze combinatie van zang en dans is
bedoeld voor tieners vanaf de 1e
klas middelbare school! De zanglessen zullen worden gegeven door
Ireen van Bijnen, de in Uithoorn bekende zangcoach die ook leiding
geeft aan het kinderkoor Xing voor
kinderen van de basisschool.
De danslessen zullen worden verzorgd door de balletdocente van het
danscentrum, Merel Schrama. Zij
heeft de dansacademie voltooid in
2008.
Meer info: zie advertentie elders
in dit blad.

Uithoornaar Rein Maassen speelt
mee met Edinburgh Tattoo 2011
Uithoorn - De afgelopen maand
augustus is Rein Maassen uit
Uithoorn in Edinburg in Schotland geweest en heeft daar een
uitzonderlijke prestatie neergezet. Rein is de tweede van links.
Rein heeft meegedaan aan de jaarlijks terugkomende Royal Edinburgh
Military Tattoo 2011 en heeft na
een periode van anderhalf jaar zijn
droom doen uitgekomen vier weken
lang mee te spelen op zijn drum in
de Massed Pipes and Drums. Hij is
hiermee de eerste Nederlandse site drummer die heeft meegespeeld
sinds de oprichting in 1950 van deze

taptoe. Het begon allemaal in 2010
in Reindalen Duitsland, door verschillende contacten kwam Rein in
aanraking met de Crossed Swords
Pipe Band uit Duitsland. Deze band
bestaat voornamelijk uit mensen die
uit heel Europa komen om in deze band te spelen, het zijn allemaal
mensen die een passie hebben voor
Bagpipe en Highland Drumming. De
leden van deze band zijn voor het
grootste deel gefocust op het meedoen met grote evenementen zoals
Tattoo Moskou, Berlijn, en natuurlijk
Edinburg. De Tattoo in Edinburg is
zo bijzonder, omdat dit het hoogst
haalbare is op dit gebied en je mee-

speelt met de allerbeste bands, zoals de Massed Bands of Her Majesty’s Royal Marines, Band of the Royal Regiment of Scotland and Ireland.
Om zover te komen moest er eerst
flink gerepeteerd worden om op de
juiste manier de tunes te spelen,
en te marcheren. Na ongeveer een
jaar maandelijks een lang weekeinde in Reindalen bij elkaar te komen,
en een half jaar voor aanvang van
de Taptoe de muziek te hebben getraind, ging het er om spannen.
Ongeveer vier maanden voor aanvang van de taptoe komt een aantal mensen van de Army School of
Bagpipe Music and Highland Drumming die verantwoordelijk zijn voor
de zowel voor de kwaliteit van de individuele muzikant als voor het geheel kijken en luisteren of de tunes
die gespeeld moeten worden voor
de taptoe toereikend zijn en of iedereen goed kan marcheren. Dit om
uiteindelijk groen licht te krijgen om
mee te mogen doen aan de Taptoe.
Dit hield ook in dat iedereen individueel moest laten horen of hij of zij
alle tunes kon spelen.
Uiteindelijk is het allemaal gelukt en
kon Rein zijn droom waarmaken.

GEEN KRANT?
0251-674433

Uithoorns onbehoorlijk bestuur
nekt Galerie Fort a/d Drecht
Uithoorn - Galerie Fort a/d Drecht
bestaat eigenlijk al sinds eind jaren 70. We tellen dan de tijd mee
dat de galerie eerst als expositiecommissie van het Cultureel Centrum Uithoorn en daarna als Galerie De Olievaar actief is geweest in
boerderij D’Olievaer in het Libellebos. Al die jaren werd zij financieel gesteund door de Gemeente. Nu
heeft wethouder Verheijen van cultuur besloten dat de subsidiekraan
wordt dichtgedraaid.
Inmiddels heeft er al het e.e.a. in de
media gestaan en vond het bestuur
van Galerie Fort a/d Drecht het tijd
om openheid van zaken te geven.
Wij spraken met Harry Peelen, voorzitter van Stichting Galerie Fort a/d
Drecht:
Waarom is de Galerie
destijds naar het Fort a/d Drecht
verhuisd:?
“De oude boerderij D’Olievaer in het
Libellebos, waar we als galerie zaten, kreeg een andere bestemming
en moest worden afgebroken. Ter
vervanging heeft de Gemeente Uithoorn toen de ruimte in het Fort a/d
Drecht aangeboden. Het Fort was
toen net helemaal gerestaureerd
(2000) en een vaste tentoonstellingsruimte waar het hele jaar door
exposities te zien zouden zijn werd
zowel door de Gemeente als door
de Provincie Noord-Holland gezien
als een prachtige culturele invulling.
Uiteraard had een verhuizing voor
ons nogal wat voeten in de aarde.
De locatie was prachtig, maar met
name de veel hogere huisvestingsen inrichtingskosten vormden een
probleem. Hierover zijn toen goede afspraken gemaakt met de Gemeente.”.
Wat hielden die afspraken in?
“Van begin af aan was duidelijk dat
de huisvestingkosten voor ons als
Galerie nooit op te brengen zouden
zijn. Omdat de Galerie geen commerciële doelstelling heeft zou een
100% kostendekkende exploitatie
een utopie zijn. Dat was ook de reden voor de Gemeente Uithoorn om
voor de eerste 10 jaar een subsidie
beschikbaar te stellen voor huur en
energiekosten. De Gemeente heeft
zich daar ook netjes aan gehouden,
net zoals wij als Stichting aan onze
doelstelling, het toegankelijk aanbieden van hedendaagse kunst in
Uithoorn.”
Wat gebeurde er na afloop van
die 10-jarige overeenkomst?
“Juli 2009 hebben wij een open en
duidelijk gesprek gehad met de
toenmalige wethouder mevrouw
Oudshoorn en daarmee goede afspraken gemaakt. We hebben zwart
op wit gekregen dat voor 2011 de
subsidie gewoon nog een jaar ongewijzigd zou doorlopen. En als ik
even uit het door de Gemeente opgemaakte gespreksverslag mag citeren: ”De Cultuurfoto en vervolgens het uitvoeringsprogramma
zijn leidend voor het cultuurbeleid
van de komende jaren...... Eventuele wijziging (in de subsidieregeling),
op basis van de Cultuurfoto, worden
door de Gemeente tijdig kenbaar
gemaakt aan de betrokken organisaties en mogelijke vermindering of
afbouw van de subsidie wordt zorgvuldig uitgevoerd met een afbouwperiode “.
Inmiddels zitten we in
september 2011 en ook de
Gemeente Uithoorn moet
bezuinigen. Wat zijn de
consequenties voor Galerie Fort
a/d Drecht?
“Van de opvolger van mevrouw
Oudshoorn, de heer Verheijen,
mochten we vernemen dat in plaats
van een evt. voorstel tot verminde-

ring of afbouw, hij besloten had tot
een complete stop van de subsidie.”
Heeft het Bestuur de Gemeente
daar op aan gesproken?
“Ja, we hebben een gesprek gehad met wethouder Verheijen in mei
van dit jaar waarin we nadrukkelijk hebben aangegeven dat een totale subsidiestop het einde van de
Galerie zal betekenen. We zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van die subsidie. Galerie Fort
a/d/ Drecht is geen commerciële galerie. Als we dat al waren hadden we nooit enige vorm van subsidie gekregen. Dus eerst moet je als
Stichting niet-commercieel zijn omdat je anders geen subsidie krijgt en
de Gemeente je niet naar het (dure)
Fort kan laten verhuizen (want we
moesten uit de Boerderij omdat de
Gemeente de grond nodig had voor
een ander project, het huidige Biezenwaard) en dan moet je plotseling na al die jaren het roer omgooien en een aan vennootschapsbelasting en BTW onderworpen onderneming gaan worden!
Iedereen zal begrijpen dat dit een
proces is dat uitermate ingrijpend
is voor een non-profitorganisatie
met zo’n 50 vrijwilligers. Nog afgezien van de vraag of er in onze regio, zeker in het huidige financieeleconomische klimaat, behoefte bestaat aan nog een galerie die kunst
in- en verkoopt.“
Over wat voor subsidiebedrag
hebben we het eigenlijk?
“Aan jaarlijkse subsidie voor huur,
energiekosten en organisatiekosten ontvangen we momenteel zo’n
24.000 euro. Uiteraard hebben we
de afgelopen jaren van alles gedaan om te proberen de inkomsten
op te krikken, maar ondanks al die
inspanningen lukte dat gewoon onvoldoende. “
Waaruit bestaan de inkomsten
van de Galerie?
“De exposerende kunstenaars betalen een bijdrage voor drukwerken openingskosten. Daarnaast hebben we natuurlijk de provisie op de
verkoop van kunstwerken en verder de inkomsten uit verhuur van de
Galerie en niet te vergeten de grote groep van trouwe donateurs, die
de Galerie jaarlijks steunen met bijdragen variërend van 5 euro tot 75
euro. Verhuur van de Galerie als locatie voor de burgerlijke huwelijkssluiting is jarenlang een profijtelijke zaak geweest, omdat trouwen
op slechts drie plaatsen in Uithoorn
kon. Maar de Gemeente heeft (ondanks het door ons hiertegen aangetekende protest) trouwlocaties
vrijgegeven en dat heeft geleid tot
een forse daling van de inkomsten
uit deze activiteit. Ook de verhuur
voor andere doeleinden (recepties,
partijen, vergaderingen) loopt terug.
Dit is een landelijke trend waar wij
ook mee te maken hebben.
Het totaal van deze inkomsten is bij
lange na niet toereikend om kostendekkend te draaien.“
Is er ook gedacht aan sponsoring
door het bedrijfsleven?
“Jazeker, we hebben goede contacten met het lokale bedrijfsleven
maar tot op heden niemand gevonden die ons op langere termijn kan
en wil sponsoren. Maar ook de interesse van bedrijven en andere organisaties om de Galerie te huren voor
recepties,vergaderingen e.d. is tot
op heden gering gebleken.
Terwijl we toch zeker in samenwerking met medehuurders als Amstelfort, Vinocerf, Nahr Entertainment
en CREA, een leuk pakket zouden
kunnen aanbieden in de sfeer van
zaken doen gecombineerd met entertainment.”

Het zou jammer zijn als
dit belangrijke stukje
cultuureducatie en -bevordering
zou verdwijnen
“Jazeker! Als wij ermee moeten
stoppen is het ook gedaan met onze 2-jaarlijkse activiteiten die we
hebben met de Uithoornse scholen.
Hierbij proberen we de jeugd te enthousiasmeren voor kunst door ze
bijvoorbeeld zelf werk te laten maken en dat te exposeren in onze Galerie. Dan is het gedaan met projecten als een expositie door de cliënten van Ons Tweede Thuis, een tentoonstelling van Fotokring Uithoorn
en, niet te vergeten, populaire exposities als Kunst van Zolder en Kunst
als Geschenk! De Gemeente realiseert zich waarschijnlijk ook niet dat
de Galerie, met haar vrij te bezoeken
exposities, een belangrijke functie heeft in het toegankelijk houden van het Fort, ook voor niet-inwoners van de gemeente. Dat geldt
ook voor het Fort Museum dat open
is als de Galerie open is.
Van de hele Stelling van Amsterdam
met zijn 42 forten is Fort a/d Drecht
een van de weinige forten die een
multifunctionele bestemming als de
onze heeft gekregen. Terecht is bij
de Provincie Noord-Holland grote
waardering voor wat er in Fort a/d
Drecht gebeurt en geldt ons Fort
als voorbeeld voor de andere van
de Stelling. Meer dan 5000 bezoekers weten jaarlijks de weg naar onze Galerie te vinden en daar zijn wij
trots op.”
De Gemeente Uithoorn zou
daar dus eigenlijk ook trots
op moeten zijn?
“Dat is men denk ik ook. Wethouder Verheijen en zijn voorgangers
hebben diverse malen aangegeven
hoeveel belang de Gemeente Uithoorn hecht aan de activiteiten en
de kwaliteit daarvan in ‘‘ons’’ Fort.
Alleen, het mag de Gemeente kennelijk niets meer kosten!”
Hoe kijkt het Bestuur eigenlijk
aan tegen de afspraak zwart op
wit met mevrouw Oudshoorn
door het besluit van wethouder
Verheijen. Is hier sprake van
onbehoorlijk bestuur?
“Ik geloof niet dat de Gemeente Uithoorn zelf trots zal zijn op de huidige situatie. Maar wat heeft een afspraak die je maakt met een zittende wethouder voor waarde als die
niet wordt nagekomen door zijn of
haar opvolger? Ik kan dit met de
beste wil van de wereld niet betitelen als behoorlijk bestuur door een
betrouwbare overheid. Integendeel,
zou ik zeggen.”
En nu?
“Uiteraard snappen wij dat wethouder Verheijen ook zijn bezuinigingsdoelstellingen moet halen. Maar ik
vind ook dat wij mogen rekenen op
een betrouwbare overheid, die zijn
toezeggingen nakomt.
In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Cultuur dat momenteel wordt
voorbereid wordt een aantal uitgangspunten voor het beleid genoemd. Als je die leest kun je je niet
voorstellen dat de Galerie hier niet
onder mag vallen.
In de voorgestelde gemeentebegroting valt voor de dekking van
de continuering van onze subsidie
ruimte te vinden door bijvoorbeeld
het bedrag dat wordt uitgetrokken
voor de ontwikkeling van nieuw beleid – ik meen gelezen te hebben
dat het hier gaat om een post van ca
500.000,-- euro wat te verlagen. Het
zou toch doodzonde zijn als, in het
ergste geval, de Galerie zou verworden tot een opslagruimte. Wethouder Verheijen, c.q. het gemeentebestuur, zou dit niet moeten willen!”
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Groot aantal activiteiten tijdens evenement Stelling Nemen

Taptoe op Fort bij Uithoorn
Regio - Op Fort bij Uithoorn wordt
komende zaterdag, 10 september, in
het kader van het fortenevenement
Stelling Nemen, een Taptoe met veel
plaatselijke muzikanten gehouden.
Ook op Fort bij Nigtevecht is deze dag van alles te doen, waaronder een spannende wandeling over
de Liniedijk.
Om 10.00 uur geeft burgemeester
drs. M. Burgman van De Ronde Venen zaterdag het startsein voor Stelling Nemen met onder meer de decoratie van scholieren die hebben
deelgenomen aan een historisch
project rond Fort bij Uithoorn eerder dit jaar.
Om 11.00 uur barst vervolgens de
muziek los. Naast Triviant en VIOS
treedt tweemaal de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
in ceremonieel tenue op, zorgt Kunstencentrum De Hint voor verrassingen met Saxocalyptica en De Hint

Singers en sluit Brassband Concordia uit Vinkeveen rond 17.00 uur de
Taptoe af met een speciale uitvoering.
Op het fort is verder ook een prachtige fototentoonstelling over de Stelling van Amsterdam te bezichtigen,
zijn de historische verhalen en bijbehorende tekeningen van een
groot aantal basisscholieren uit de
gemeente te lezen en te bekijken,
worden er rondleidingen gegeven
en zijn antieke militaire voertuigen
te bewonderen. Voor een hapje en
een drankje kunt u terecht in de genieloods.
Nigtevecht
Op Fort bij Nigtevecht is er komende zaterdag in het kader van Stelling
Nemen eveneens van alles te doen.
U kunt bijvoorbeeld een spannende
wandeling vanaf Fort Abcoude maken, langs het Gein en over de Liniedijk, waar u verhalenvertellers te-

En maar hopen op mooi weer zaterdag!

Streekmarkt aan historische
en sfeervolle Schans
Uithoorn - Op de streekmarkt
van aanstaande zaterdag aan de
Schans komen 20 kramen met
verschillende producten uit de
regio.
Het Uithoornse restaurant e zal
er dit jaar voor het eerst ter plekke gerechten klaarmaken met verse ingrediënten van de verschillende deelnemers. Aan de Schans kunnen wegens ruimtegebrek geen zitjes geplaatst worden. Wel zal er een
aantal statafels komen.

Naast restaurant Amstelfort treft u
op de markt ander andere kaas van
de firma Schrama, groente en fruit,
honing, taarten, crëpes, jam, worsten, bier en wijn.
Informatie van de Groengroep en
varen met IVN. Leerlingen van de
Hint gaan optreden. De Wereldwinkel is aanwezig. Er zijn cadeau artikelen, zeepjes, olie en nog veel
meer. Nu nog mooi weer en veel bezoekers, en het wordt weer heel gezellig!

genkomt op de route naar het fort.
Onderweg treft u tevens schilders
aan, die in het spoor van Mondriaan
deelnemen aan een workshop en
fotografen die meedoen aan een fotosafari van Fotoworkshop De Ronde Venen. Op het fort zelf zijn rondleidingen. Ook presenteert de vereniging Natuurmonumenten zich
met diverse activiteiten.
Zaterdag 17 september concentreren de activiteiten van het fortenevenement zich rond Fort in de
Botshol en Museum De Ronde Venen in Vinkeveen. Zaterdag 24 september wordt Stelling Nemen afgesloten met een groots muziek- en
theaterspektakel op Fort Abcoude.
Alle activiteiten in het kader van
Stelling Nemen zijn gratis te bezoeken. De meest actuele informatie over het programma vindt
u op www.stellingnemen.nl.

Bingo Serviam
Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 10 september organiseert Stichting Serviam weer
een gezellige bingoavond in
het KNA gebouw aan het Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 20.15 uur zal
worden gestart. Op deze avond
kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze
avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

‘ Jezelf zijn’ tijdens nieuw
seizoen kinderyoga

Verder kan je met yoga stemmingswisselingen beïnvloeden en
de slaapkwaliteit verbeteren. Ook
zijn er recente onderzoeken gedaan naar de buikklachten van kinderen, waarbij de artsen geen oorzaak konden vinden. Uit ervaring
blijkt dat door ademhalings- en ontspanningsoefeningen te doen. De

buik ontspant en daardoor worden
de klachten minder. Voor kinderen
geeft yoga al vroeg handvaten om
met spannende gebeurtenissen –
bijvoorbeeld cito-toetsen, spreekbeurten, of een bezoek aan de dokter of de tandarts- om te gaan. Yoga is gebaseerd op een oosterse levensfilosofie die normen en waarden bijbrengt als respect, geweldloosheid, zelfcontrole en tevredenheid.
Tijdens de yogales- een uur per
week- hoef je niet te presteren, iedereen mag gewoon zichzelf zijn. Er
worden lessen peuter&ouder-, kinder-, tiener-, zwangerschaps-, volwassen- en zelfs lachyoga gegeven.

Uithoorn - Lijkt het je leuk om
eens te weten hoe je muziek
kunt maken en hoe je eigenlijk
noten leest? Denk jij dat je het
aankunt om muziek te maken op
diverse instrumenten?
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de
basisschool? Tot 16 september kun

je je inschrijven via de JeugdActiviteitenPas Gemeente Uithoorn/
De Kwakel. In oktober/november
geeft Tavenu vier kennismakingslessen muziek op dinsdag van 15.30
tot 16.30 uur in het dorpshuis in De
Kwakel.
Tavenu biedt jou na jouw JAP nog

acht gratis lessen aan om zo alle instrumenten te leren bespelen.
Als jij het leuk vindt, dan heb jij een
nieuwe hobby erbij: muziek maken!
Meld je aan via de JAP-website of kijk op de website van muziekvereniging Tavenu en dat is:
www.tavenu-dekwakel.nl.

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Op dinsdag 13 september a.s. organiseren de afdelingen
Uithoorn -de Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen ( ANBO ) en de Katholieke Bond
van Ouderen ( KBO ) voor de eerste keer gezamenlijk hun maandelijkse Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te
Uithoorn. Aanvang 14 uur, de zaal
is open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw
is Hanny Kampen. Ook niet ANBO-KBO leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag ! Er
zijn bijzonder mooie prijzen te winnen , bovendien zijn de consumpties prettig laag geprijsd. Kom eens
kijken,doe mee en geniet van de
leuke sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. De toegang is gratis !

Uithoorn - Op dinsdag 13 september beginnen de lessen bij
YOGAPRET weer. Yoga heeft een
positief effect want het maakt
jong en oud zich bewust van het
verschil tussen spanning en ontspanning, wat concentratie is, en
hoe belangrijk het is om op een
goede manier adem te halen.

Heb jij al eens geprobeerd muziek
te maken op diverse instrumenten?

Het verschilt per leeftijd waar er in
de les de nadruk op wordt gelegd.
Bij de jongere is de les meer een yoga-avontuur zoals indianen, liefde
of boerderij en naarmate de leeftijd
stijgt wordt de nadruk meer gelegd
op yogaoefeningen, concentratie en
ademhaling. Op deze manier wordt
er van alles bespreekbaar gemaakt
en worden yogahoudingen afgewisseld met meditaties en visualisaties.
Dit alles zorgt voor ontspanning
maar ook de creativiteit en het samenspel worden gestimuleerd.
Heb je interesse om mee te
doen met Kinderyoga? Wil je
meer informatie? Zie advertentie
elders in dit blad.

St. Jan de Doper één van laatst bewaarde
kerken van architect H.J. van den Brink
Uithoorn - De kerk van St. Jan de
Doper, een gemeentelijk monument uit 1867 dat in 2007 buiten
gebruik is gesteld, is één van de
twee laatst bewaarde kerken van
architect H.J. van den Brink.
De Rotterdamse architect Herman
Jan van den Brink (1816-1883) begon zijn loopbaan als wijnkoper en
distillateur en naast zijn werkzaamheden interesseerde hij zich voor
de bouwkunst. Nadat hij in contact
kwam met Monseigneur Zwijsen, de
aartsbisschop van Utrecht, toonde
hij zijn bekwaamheid door het ontwerpen van het seminarie van Rijsenburg. Zijn ontwerp werd goedgekeurd en Van den Brink kreeg nog
veel meer opdrachten voor de bouw
van kerken, scholen en andere instellingen. In 1859 werd hij benoemd
tot hofarchitect van het Aartsbisdom Utrecht, in welke functie hij onder meer de restauratie van de St.
Catharinakathedraal te Utrecht ter

hand nam. De St. Eusebiuskerk in
Arnhem, inmiddels helaas afgebroken, geldt als zijn belangrijkste werk.
Van de kerken die naar zijn ontwerp
gebouwd werden zijn inmiddels nog
maar twee kerken over, namelijk de
St. Bavokerk te Oud Ade en de St.
Jan de Doper te Uithoorn. Daarnaast
zijn nog delen van twee andere kerken bewaard gebleven.
De kerk te Uithoorn is in de jaren
60 uitgebreid, waarbij de fundering ook geheel is vernieuwd. Experts van het Cuypersgenootschap
en Bond Heemschut hebben eerder
laten weten, dat zowel het oude als
het nieuwe deel architectonisch zeer
de moeite waard is en behouden zou
moeten blijven.
Ook voorzitter Dick van Wees van de
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel
sprak zich in een nummer van ‘De
Lange Brug’ eerder uit voor de redding van het gebouw door de Uithoornse gemeenschap middels hergebruik.

Jeugdnatuurclub heef t nog een paar plaatsen vrij

Weet jij wat een Veenmol is?
Regio - De JeugdNatuurClub ‘De
Veenmollen’ van het IVN bestaat uit
kinderen van 8-12 jaar die het leuk
vinden om bezig te zijn in en met de
natuur. Onder leiding van ervaren
natuurgidsen trekken zij erop uit,
wandelend of op de fiets, om iets
bijzonders in de natuur te onderzoeken. Bijvoorbeeld waterdiertjes
in een poldersloot, of bloemen en
vlinders in een mooie berm. Soms
steken ze de handen uit de mouwen
en gaan ze wilgen knotten of nestkastjes timmeren.
De Veenmollen komen één keer in
de maand, op de 3e zaterdagmiddag van 13.30-15.30 uur bij elkaar;
ze verzamelen bij het NME centrum
de Woudreus in Wilnis. Het Veenmollenseizoen loopt gelijk met het
schooljaar en begint dan ook weer
deze maand, op 17 september om
precies te zijn. Voor het komende
seizoen 2011-2012 zijn er bij de club
in De Ronde Venen nog een paar
plaatsen beschikbaar. Ook start er
dit jaar een aparte club in Uithoorn,

waar ook nog een paar kinderen bij
kunnen.
Lijkt dit je leuk en zit je volgend
jaar in groep 5, 6, 7, of 8 van de basisschool? Dan kun je lid worden!
Het kost 25 euro per jaar en daarvoor krijg je materialen, drinken,
de Rond-Uit (het blad van de IVN)

en het speciale club T-shirt van de
Veenmollen. Wil je meer weten of je
meteen opgeven? Bel dan naar Corrie van Asselen (264352), Marianne van den Bosch (257287) of Chiel
Bakkeren (241509). Voor meer informatie kun je ook surfen naar de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
(en klik op Jeugd).
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Spannende raadsvergaderingen door
andere vergaderstructuur
Uithoorn - Met ingang van het
nieuwe ‘vergaderseizoen’ van de
gemeenteraad zullen de raadsvergaderingen anders gaan verlopen. Het doel is niet alleen op
een efficiëntere manier onderwerpen te behandelen, maar
ook de burgers meer bij de politiek te betrekken en de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Dat vergt een andere
vergaderstructuur en dat maakt
het er voor zowel raadsleden als
belangstellende bezoekers ook
‘spannender’ op.
De ‘oude’ vergadermethode ervoeren burgers veelal als saai en
beklemmend. Daardoor was het
ook niet aantrekkelijk om een
vergadering bij te wonen. Daarnaast was een dialoog voeren
tussen raadsleden en (insprekende) burgers niet of nauwelijks mogelijk.

Hoe was het?
De vorige vergaderstructuur van de
raad was gebaseerd op het onderscheid in de drie fasen van het besluitvormingsproces, namelijk informatievergaring (Informatief Beraad (IB)), meningvorming (Politiek Debat (PD)) en besluitvorming
(Stemmingen). Deze fasen kwamen
op elke vergaderavond van de raad
aan de orde. Aangezien de raad elke twee weken op een donderdag
vergadert, was er elke twee weken
ook een besluitvormingsmoment.
De agenda voor een vergaderavond
wordt vastgesteld door het zogeheten ‘presidium’. Daarbij wordt ernaar
gestreefd ‘strak’ te plannen om elk
onderwerp voldoende aan de orde
te laten komen. In dat kader moest
ook de afspraak worden gezien dat
in het IB per onderwerp niet meer
dan drie vragen mogen worden gesteld. In de praktijk blijkt echter dat

de realiteit zich niet gemakkelijk in
een vooraf bedacht planningsschema laat vangen.
Een vergaderavond kent geen ruimte voor burgers om inbreng te hebben anders dan het inspreekrecht.
In het laatste geval krijgt een spreker maximaal vijf minuten de tijd om
zijn verhaal aan de raad te doen. Het
wordt als te formeel ervaren en is
bovendien niet interactief. Een dialoog voeren met en dus participeren
door burgers is niet mogelijk tijdens
de raadsvergadering. Terwijl juist
de burger de bron van informatie is
waarop de raad (mede) zijn besluitvorming dient te baseren.
Anders vergaderen
Het idee om raadsvergaderingen op
een vernieuwende manier te gaan
brengen door ook de burgers er
daadwerkelijk meer bij te betrekken
en een politiek debat op gang te

Raadsleden Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) en Katja Laugs (VVD) hebben samen een nieuwe vergaderstructuur
bedacht die voor ‘boeiende’ raadsvergaderingen moet zorgen.

brengen, is ingeluid door de raadsleden Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) en Katja Laugs-Wollfensperger (VVD). Immers, levendige
en boeiende discussies zullen eveneens bijdragen aan de animo om
een keer een raadsbijeenkomst bij
te wonen.
“Op een avond had je drie vergaderingen tijdens de raadsbijeenkomst.
Dat begon met een Informatief Beraad. Daarbij kon je wat vragen stellen maar niet te veel want dat duurde te lang. Laat staan dat je behoorlijk kon debatteren als dat al werd
toegestaan. Ik constateerde daarbij
bovendien dat de onderlinge uitwisseling van informatie heel matig was
en je praatte nauwelijks met elkaar”,
legt Klaas uit Bijlsma uit. “Bij het Informatief Beraad kreeg je wel antwoord op je vragen, maar je kon dan
nooit in debat met collega-raadsleden. Twee weken later mocht je nog
wel met elkaar in discussie, echter dan was er in de tussenliggende periode bij de fractievergadering
al een standpunt bepaald. Dat kan
je dan niet gemakkelijk meer veranderen want dat moet je dan weer
met je fractie overleggen. Toen ben
ik met Katja op het idee gekomen
een verandering in gang te zetten,
door van het informatieve gedeelte een ‘Informerend Debat’ te maken. Dus bij aanvang van de raadsvergadering bij de ingebrachte onderwerpen meteen met het debat te
beginnen en al doende informatie in
te winnen. De andere avond kan je
dan gebruiken voor de verwerking
van moties en amendementen en de
uiteindelijke besluitvorming.
Maar er was meer. Om een lang verhaal kort te maken, Katja en ik hebben een aantal zaken dat daarbij om
de hoek komt kijken, in de vorm van
een enquête aan onze mede-raadsleden voorgelegd en hebben hen
gevraagd hun mening daarover te
geven. Dat heeft geleid tot een voorstel van de fractievoorzitters van de
politieke partijen om het Reglement van Orde te herzien. Dat Reglement is het kader waarin de raad
zelf aangeeft hoe raadsvergaderin-

Cursussen EHBO binnenkort van start
Uithoorn - De EHBO afdeling Uithoorn organiseert in het seizoen
2011–2012 de volgende cursussen:
- Opleiding voor het EHBO diploma inclusief AED training en
de module verbandleer en kleine
ongevallen, reanimatie en AED
training, EHBO bij kinderen.
Kunt u helpen als het moet? Wist u
dat maar 2% van alle mensen in Nederland een EHBO diploma heeft?
Weet u wat u moet doen als:
- Iemand zich verslikt?
- Iemand zich verbrandt?
- Iemand een botbreuk oploopt?
- Iemand pijn op de borst heeft?
- Iemand een flinke bloedende
wond heeft?

- Iemand zijn enkel verstuikt?
- Iemand flauw valt?
- Iemand niet meer reageert op
aanspreken?
- Iemand niet meer ademt?
- Iemand vergif heeft ingeslikt?
Cursus
Weet u niet overal het antwoord op?
Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juiste manier geholpen wordt als u wat
overkomt? Op dinsdagavond 27
september aanstaande om 20.00
uur start bij de Kon. Ned. Ver. EHBO
afd. Uithoorn de opleiding voor het
diploma eerste hulp inclusief AED
training en de module verbandleer.
In 16 lessen, die gegeven worden
in sport- en activiteitencentrum De

Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100a in Uithoorn wordt u opgeleid tot eerstehulpverlener. Neem
uw man, vrouw, broer, zus, buurman, buurvrouw, vriend of vriendin mee. Iedereen vanaf 15 jaar kan
deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt met een internationaal erkend diploma. De cursus
wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.
Voor nadere informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met
de secretaris van de vereniging:
Ria van Geem, 0297–560160 of via
ehbouithoorn@kabelfoon.net.
Op website www.ehbo-uithoorn.nl
staat ook alle informatie over de diverse cursussen + aanmeldingsformulieren.

gen dienen te verlopen. Het is op
papier gezet en de griffier heeft het
uitgewerkt. Uiteindelijk is de raad er
mee akkoord gegaan. Het is dus een
voorstel van de raad zelf, dat uiteindelijk ter informatie ook aan het college van B&W is voorgelegd.”
Hoe wordt het?
De belangrijkste veranderingen in
de wijze van vergaderen door de
raad en de burgers meer bij de informatievoorziening en besluitvorming te betrekken zijn als volgt:
1. Er worden aparte hoorzittingen
georganiseerd om burgers de kans
te geven uitvoeriger met raadsleden
in dialoog te gaan over specifieke
onderwerpen. Daarbij is het niet de
bedoeling om tijdens de hoorzitting
een (politieke) discussie te voeren.
Die wordt bewaard voor de volgende stappen in het besluitvormingsproces. Het initiatief kan uitgaan
van zowel de raad als de burgers.
Uitvloeisel hiervan is ook de burger het gevoel te geven dat er inderdaad naar hem of haar wordt geluisterd en dat er wat met zijn/haar
informatie wordt gedaan. Dat betekent niet altijd dat men dan ook zijn
zin krijgt!
2. Het Informatief Beraad wordt omgevormd tot een ‘Informerend Debat’ waarin naast informatie ook
eerste inzichten kunnen worden uitgewisseld. Het Politiek Debat wordt
daardoor enerzijds wat meer beperkt maar kan zich anderzijds
meer op de discussie over de besluitvorming toespitsen (mede) aan
de hand van moties en/of amendementen.
3. Het aantal besluitvormingsmomenten wordt teruggebracht tot één
keer per maand (de laatste donderdag). De tweede donderdag van elke maand is de vaste avond voor
een Informerend Debat. Alle overige
donderdagen zijn gereserveerd voor
extra bijeenkomsten.
Voor alle duidelijkheid worden de
raadsvergaderingen vanaf begin
september als volgt uitgevoerd:
a. Eerste donderdag: hoorzitting en
inspreken;
b. Tweede donderdag: vaste avond

voor het Informerend Debat;
c. Vierde donderdag: besluitvorming
(naar behoefte voorafgegaan door
een ‘Informerend Debat’).
Goed initiatief
De gemeenteraad hoopt hiermee
tegemoet te komen aan de wensen van burgers op meer participatie, langere tijd van inspreken c.q.
dialoog om met elkaar te komen
tot een efficiëntere besluitvorming.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
is blij met het initiatief van de raadsleden en gaf aan dat het niet alleen
bijdraagt aan de politieke besluitvorming, maar het wordt bovendien
veel aantrekkelijker voor de burgers
om eens te komen luisteren naar de
debatten in de raadszaal. “Specifieke onderwerpen worden dan uitgelicht hetgeen ook tot een beter inzicht en begrip kan leiden waarom
bepaalde zaken lopen zoals ze zijn.
Wat niet betekent dat de besluitvorming altijd zo zal verlopen zoals de
burger dat wil. Dat kan niet want als
bestuur ben je er voor alle burgers
en vaak leidt dat tot een gemiddelde. Dat is inherent aan het democratisch systeem. In die zin denk ik
dat meer debat een goede zaak is,
ook al omdat het boeiender wordt
om er kennis van te nemen”, aldus
de burgemeester.
Katja Laugs is van mening dat
de nieuwe vorm van vergaderen
de levendigheid zal vergroten en
de scherpte van de raadsleden
zal bevorderen. “Vooral tijdens
de lange vergaderavonden met
saaie dialogen en onderwerpen
gaat bij veel mensen na elven
het licht een beetje uit”, laat Katja weten die veel verwacht van
de nieuwe vergaderstructuur. “Je
combineert straks de informatievergaring met het debatteren
over een onderwerp, waardoor je
eigenlijk ook meer informatie genereert. Door het informatiedebat en de besluitvorming uit elkaar te trekken krijg je een meer
gewogen besluit. Feit is wel dat
wij met z’n allen – de raad dus –
aan de nieuwe vergaderstructuur
zullen moeten wennen.”

Speciaal voor kids
Uithoorn - Op woensdag
14 september a.s. organiseert
kinderboerderij de Olievaar
een gezellige middag op de
boerderij.
Er is een leuke foto speurtocht, je
kunt je laten schminken en een

ritje maken met de huifkar. En wil
je even uitrusten, dan kun je genieten van een snoepje en een
beker limonade.
Natuurlijk kun je ook op bezoek
bij de geiten en schapen, mag
je het varken kriebelen en kun
je kijken bij de jonge cavia’s die

pas geboren zijn. Tussen 13.30 en
15.30 uur zijn kinderen en hun
ouders, opa’s en oma’s van harte welkom op de kinderboerderij.
Kosten voor de hele middag bedragen 2 euro per kind.
De Olievaar is te vinden aan de
Anton Philipsweg 10.

Zijdelwaard wijdt nieuwe rotonde in
Uithoorn - Buurtbeheer Zijdelwaard
nodigt alle bewoners van Zijdelwaard graag uit voor de opening van
de rotonde op de hoek Wiegerbruinlaan/Achterberglaan/Guido Gezellelaan. Deze is al een tijdje in gebruik,
maar wij willen de verbetering van de
veiligheid in onze buurt niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom
houdt Buurtbeheer Zijdelwaard aanstaande zondag 11 september van
13.00 tot 14.00 uur een happening
bij de nieuwe rotonde. Omdat op dit
punt slachtoffers gevallen zijn, houden zij de feestelijkheden beperkt.
De voorzitter van Buurtbeheer zal
spreken, evenals wethouder Maarten Levenbach. Het Shanty-koor de
Brulboeien uit Aalsmeer treedt voor
u op. Verder zullen een hapje en een
drankje geserveerd worden. U bent
van harte welkom!

Cursus boekbinden bij Ceres
Uithoorn - Dinsdag 4 oktober
start bij Ceres aan de Industrieweg 33 in Uithoorn, op veler verzoek, weer een cursus handboekbinden voor beginners. Acht dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30
uur. Het doel is het aanleren van
basisvaardigheden door het naaien, binden en in de band zetten
van tijdschriften en periodieken en

eenvoudige restauratietechnieken.
Mensen die de basistechnieken
al onder de knie hebben zijn ook
welkom. Kosten zijn 44 euro, exclusief materiaalkosten. De lessen
worden gegeven door een ervaren
docent. Er is plaats voor maximaal
10 personen. Voor aanmelding
kunt u bellen met 0297562848 of
mailen met rgj@xs4all.nl

Collectanten
gezocht

Uithoorn - Voor de collecte van het
Diabetesfonds Nederland in Uithoorn zoekt de organisatie dringend nog enkele collectanten. Het
betreft de omgeving: Van Meetelenstraat, Thamerweg en AmsteldijkNoord en de gehele Meerwijk-West.
De collecte wordt gehouden van 30
oktober t/m 5 november a.s. U kunt
zich aanmelden bij Joke Erdtsieck,
tel. 06-50555995.

Barbecue in Europarei-wijk
Uithoorn - En dan is het eindelijk zover, zaterdag 3 september, de
jaarlijkse dag van de buurtbarbecue
in wijkcentrum ‘t Buurtnest.
De vrijwilligers staan weer klaar om
te beginnen: de tuin opbouwen, leveranciers ontvangen, buffet klaarzetten, drank koud zetten, stokbroden snijden, salades, sauzen, enzovoorts. Om 17.00 uur zijn ze dan helemaal klaar om de buurtgasten te
ontvangen. De mensen komen vanaf dat tijdstip rustig binnendruppelen en nemen alvast een drankje bij
de bar. De buurtbewoners zoeken
elkaar op en gaan met een gevuld
bord een praatje met elkaar maken
aan de tafels in de binnentuin. Er
wordt hartelijk gelachen, informatie
en nieuwtjes uitgewisseld en kennisgemaakt met nieuwe buren. De
sfeer is wederom hartelijk. Het eten

heel smakelijk. Zelfs aan de vegetariërs is gedacht en ook zij genieten
van het grillen van Javaanse schijven en balletjes. Het fruittoetje valt
eveneens in goede aarde. De eindtijd is gezet op 20.00 uur. De laat-

ste bezoekers verlaten tevreden de
tuin en de vrijwiligers krijgen te horen: ‘Het was geweldig!’
Volgend jaar zeker weer!’. Er kan
worden teruggekeken op een geslaagde activiteit.
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Fotokring
Uithoorn
40 jaar
Regio - De Fotokring Uithoorn bestaat
in september 2011 40 jaar. De Fotokring is een vereniging van amateurfotografen; eenvoudiger gezegd een fotoclub. De Fotokring bestaat uit zeer ervaren en minder ervaren fotografen. De leden komen eens per veertien dagen bij
elkaar om foto’s te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Iedere enthousiaste en actieve amateurfotograaf kan
lid worden van de Fotokring.

De geschiedenis
De Fotokring is ontstaan uit een personeelsvereniging van het Uithoornse bedrijf Cindu. De Fotokring was binnen de Cindu een
groot succes. In 1971 werd echter besloten de Fotokring te verzelfstandigen, waardoor meer fotografen van buiten de Cindu
lid konden worden. Zo ontstond de Fotokring Uithoorn. Op 2 september 1971 werd
de eerste clubavond gehouden.
Het ledenaantal groeide snel en de Fotokring werd een succes. De contributie bedroeg toen 5 gulden per maand.
In 1971 werd ook de eerste expositie van de
Fotokring gehouden. Deze expositie werd
gehouden in wat toen de openbare leeszaal
heette, nu de bibliotheek. Sindsdien zijn er
vele exposities gevolgd.

Succes
Na succesvolle jaren kende de Fotokring
ook tegenslag. Omstreeks 1977 liep het ledental terug. Er waren spanningen tussen
de meer succesvolle en de minder ervaren
fotografen. Een aantal van de meer gevorderde fotografen verliet de Fotokring. Het
bestuur kwam in actie. Men ging op zoek
naar een betere locatie; via publiciteit in de
lokale media en door een interessant programma nam de belangstelling voor de Fotokring toe en groeide het ledental weer. De
leden waren actief met veel en goed fotowerk. Alle soorten fotografie kwamen aan

bod zoals architectuur fotografie, portret,
stilleven, maar ook dokatechnieken. We zaten immers nog in de periode van de analoge fotografie, waarbij werd gefotografeerd
op film en via chemische processen de film
werd ontwikkeld en de foto’s werden afgedrukt en vergroot in de donkere kamer.

Competitie
De Fotokring deed actief mee in competities van de landelijke Fotobond en de afdeling Kennemerland van de Fotobond. Daarbij haalde de Fotokring steeds mooie resultaten. Ook individuele leden van de Fotokring waren succesvol als fotograaf en deden actief mee aan nationale en internationale wedstrijden.
In de jaren ’80 werd de kleurenfotografie
steeds belangrijker. Toch waren er leden die
de zwart-wit fotografie trouw bleven, tot op
de dag van vandaag.
Na 2000 kwam de digitale fotografie op.
Een belangrijke ontwikkeling voor een fotoclub. Er waren leden die zich snel de nieuwe technieken en camera’s eigen wilden
maken en anderen die veel waarde bleven
hechten aan de vertrouwde analoge technieken. Het afscheid nemen van de analoge
technieken, die tientallen jaren de fotografie hadden bepaald, was voor velen een ingrijpend gebeuren. Het afscheid nemen van
een vertrouwde manier van werken, waarin veel ervaring en kennis was opgebouwd
gaat niet vanzelf. Het afscheid nemen van
je donkere kamer waarin al die chemische
processen plaatsvonden was voor veel leden geen gemakkelijk besluit.
Tegenwoordig weten we niet beter; de digitale fotografie heeft zijn intrede gedaan
en is volledig geaccepteerd in de Fotokring
Uithoorn. Geaccepteerd, dat is zwak uitgedrukt. Voor veel leden zijn de extra dimensies die de digitale fotografie met zich meebracht, zoals de bewerking en opmaak van
foto’s met de computer een belangrijk deel
van de hobby geworden en daarmee ook
voor de huidige Fotokring.

De fotokring in 2011
De Fotokring Uithoorn is een platform voor
iedereen die fotografie als hobby heeft. In
een gezellige en ongedwongen sfeer kunnen de leden met elkaar ingaan op fotografie en alles wat daarmee samenhangt. Dat
gebeurt eerst en vooral binnen de clubbijeenkomsten waar in een afwisselend programma allerlei onderwerpen de revue passeren. De FU geeft geen cursussen maar
probeert aan de hand van een interessant
activiteitenprogramma de leden te stimuleren en te activeren. Zelfwerkzaamheid is
daarbij belangrijk. Het motto is ‘al doende
leert men’. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:
• besprekingen van fotowerk; vrijwel elke
kringavond staat dit onderwerp op het
programma;
• eendaagse fototrips naar fotogenieke plekken binnen Nederland of – eenmaal per jaar - een fototrip van 3-4 dagen naar het buitenland;
• wedstrijden op regionaal of nationaal niveau;
• exposities;
• uitwisselingen met andere fotoclubs;
• doe-avonden;
• projecten.
De Fotokring wordt gefinancierd door contributieopbrengst en incidentele sponsoring. Zij krijgt geen subsidie.

Het 40-jarig jubileum
Het 40-jarig jubileum wordt aangegrepen
om ons zelf nog meer te laten zien aan onze
omgeving. Daarom zijn er naast het reguliere programma enkele bijzondere activiteiten
georganiseerd.
Het jubileumprogramma start met de Expositie 3600 Uithoorn. De gemeente Uithoorn
hebben ze verdeeld in 30 stukken en ieder
lid van de FU heeft binnen ‘zijn stuk’ een foto gemaakt van wat hem/haar daar bijzonder trof. Deze foto’s worden geëxposeerd in
de hal van het gemeentehuis van Uithoorn.

De tentoonstelling wordt op 20 september
geopend door de burgemeester van Uithoorn, drs. D.H. Oudshoorn. De tentoonstelling duurt tot 14 oktober en is te bezichtigen gedurende de openstelling van het gemeentehuis.
Ter gelegenheid van het lustrum zal in september het fotoboek “Fotokring Uithoorn 40
jaar” verschijnen. In dit boek is werk te zien
van alle leden van de Fotokring Uithoorn. Ieder lid heeft een aantal van zijn/haar beste
foto’s in het boek laten opnemen. Daarnaast
bevat het boek foto’s van enkele projecten
van de Fotokring. Een mooi document waarin de veelzijdigheid van de fotografie zoals
toegepast door de leden mooi is afgebeeld.
In het najaar organiseert de Fotokring Uithoorn een Grote Jubileumfotowedstrijd. Iedereen, met uitzondering van de leden van
de Fotokring Uithoorn, kan meedoen; de foto moet gemaakt zijn in Uithoorn of De Kwakel of iets van deze plaatsen tonen. Tot 20
november kunnen foto’s worden ingezonden en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens
de kerstmarkt op 11 december.
Met nog enkele besloten activiteiten zoals
een workshop Studiofotografie voor leden
en een reünie met oud-leden is het jubileumprogramma compleet. Gedurende het jubileumjaar zal de FU via de regionale bladen regelmatig verslag doen van haar activiteiten en eens per maand de winnende foto van de kringavonden tonen.

Sfeerbeeld van een
kringavond
Jaarlijks maakt de fotokring een gevarieerd
programma voor de kringavonden. Een seizoen omvat doorgaans 19 avonden, van
september tot mei. Zie voor het programma
van dit seizoen de website van de Fotokring.
Hoewel de kringavonden ieder een specifiek programma kennen, wordt hier een
beeld geschetst van hoe een gemiddelde kringavond er uit ziet. Ze beginnen om

kwart voor acht met koffie en thee, waarna het programma om acht uur start. Vaak
vindt er een bespreking plaats van foto’s, of
series van foto’s, gemaakt door de leden.
Meestal gaat het om kleurenfoto’s, maar
soms ook om zwart-wit. De foto’s (prints)
worden getoond op een passe-partoutkarton en opgesteld op een stelling. Leden geven afwisselend hun mening over een foto, soms gevolgd door discussie. De avond
wordt onderbroken door een pauze, waarin
een consumptie kan worden genoten en ervaringen worden uitgewisseld. Na de pauze vindt vaak nog een bespreking van foto’s plaats. De fotobesprekingen hebben
soms een competitiekarakter; de foto’s krijgen een beoordeling van de leden en zo
ontstaat bijvoorbeeld elke maand een ‘foto
van de maand’. Een min of meer vast programma onderdeel vormt ‘de tien minuten
van …’. Hierin geven leden een inkijk in hun
fotohobby, door het tonen van een specifieke fotoserie of het demonstreren van hun
werkwijze. De leden geven zelf vorm en inhoud aan deze 10 minuten presentaties.
Naast de fotobesprekingen zijn er ook kringavonden waarop gastsprekers hun werk tonen of het fotowerk van de leden bespreken. Vaak gaat het daarbij om bekende fotografen of leden van andere fotoclubs. Zo
is er een uitwisseling van ervaring en ideeen met andere fotoclubs in Nederland. Ook
fototechnieken of methoden van het digitaal
bewerken van foto’s komen aan bod op de
kringavonden.
Ben je amateurfotograaf en heb je belangstelling voor het lidmaatschap, kom dan
eens langs op een van de kringavonden, je
kunt dan geheel vrijblijvend kijken of je lid
van de Fotokring Uithoorn wilt worden.
Zie voor meer informatie, o.a. over het lidmaatschap de website van de Fotokring:
http://www.fotokringuithoorn.nl/
Foto’s: , Marcel van Balken, Jean Pierre Roché, Hans van der Pol en Piet Geusebroek.

40 jaar

2e katern
UWTC’ers al klaar voor prachtig
spektakel in Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 28 augustus stonden UWTC’ers Rene Wiebes en Guus Zantingh in Gouda
aan de start van een 50+ veteranen wedstrijd. Vanaf de start werd
er hard gekoerst, mede omdat dit
een gecombineerde wedstrijd was
met 40+ veteranen, met een aparte klassering voor de 50+ veteranen.
Na 11 ronden ontstond er een kopgroep, van 6 renners, helaas zaten
hier geen UWTC renners bij. Vanuit
het peloton werd nog wel gepoogd
om een sprong naar de kopgroep
te maken, maar dit mislukte. Doordat de renners goed samenwerkten
werd er een grote voorsprong opgebouwd en werden zij niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Bert Zaal. Guus Zantingh
wist zich goed voorin te handhaven
en eindigde op een 8e plaats. Het
was zijn tweede wedstrijd van dit
seizoen, in de categorie 50+ veteranen. Rene Wiebes eindigde als 17e.
Jeugd
Van 8 t/m 13 augustus werd de ‘Tour
de Junior’ verreden in Achterveld,
het grootste meerdaagse landelijke jeugdevenement. Op maandagochtend werd al vroeg vertrokken
richting Achterveld, om een plekje
op de camping te zoeken. Bij aankomst stond de familie van Rick van
Wieringen en Jeroen van Goor al op
de camping. Het weiland was drassig, dus de trekker van de boer was
nodig om het terrein opgesleept te
worden. Naast de UWTC stond ook
de hele Amstel ploeg met enkele
Deense rijders op de camping. Na
aanmelding in de Moespot stond
Bart ingedeeld in het Gibo team, Jeroen in het Rabo team, André Looij
in Kroon Wilnis en Rick in het Voskamp team. ‘s Middags werden alle 20 teams op de foto gezet. Het
shirts van Bart was veel te groot en
werd ter plekken iets ingenomen
door de moeder van Rick. Voor Bart
en Jeroen (beide cat 7) werd dit de
1e deelname aan de Tour de Junior.
Bart heeft afgelopen jaar alleen wat
inter-club wedstrijden gereden, dus
deze stratenparkoersen waren helemaal nieuw voor hem.
De week ervoor was Bart ziek geweest, maar hij was net op tijd weer
beter om het toch te gaan proberen.
Op de eerste dag stond een wegwedstrijd op het programma, met
een parcours van bijna 4 km lang.
Bart moest helaas in de 2e ronde
het peloton laten gaan, waarna hij
zijn wedstrijd in eingen tempo solo uit reed. Voor Bart een hele belevenis om zo tussen de motoren en
materiaalauto’s onder luid applaus
naar de finish te rijden. Jeroen ging

de strijd aan om de groene trui aan
en deed zeer actief mee in de diverse puntensprints. De gele trui winnaar Corné ten Hove verdiende ook
eigenlijk de groene trui, maar omdat je maar met één trui kan rijden
mocht Jeroen de groene trui in ontvangst nemen. André Looij eindigde op de 1e dag naar een 26e plaats
en kon de volgende dag helaas niet
meer van start i.v.m. problemen met
de knie. Ook Rick reed de wedstrijd keurig in het peloton uit (38e
plaats).
Bergtijdrit
De volgende ochtend vertrokken
alle deelnemers al vroeg om gezamenlijk naar de start van de bergtijdrit te rijden. Bij elkaar een groep
van 120 renners. Alle kruisingen werden door de politie afgezet. De tijdrit was met een kilometer niet lang, maar iedereen had het
erover dat het wel een pittige klim
was. Jeroen werd in deze etappe 9e, Bart 21e en Rick 44e. In de
avond werd een criterium verreden, op een parcours van 1100 meter lengte. Het publiek zag de renners dus vaak voorbijkomen. Bart
moest in de 5e ronde de kopgroep
laten gaan, om wederom in eigen
tempo de wedstrijd netjes uit te rijden. Jeroen heeft zijn best gedaan
om de groene trui te verdedigen. Hij
pakte weer diverse punten mee in
de tussensprints, maar net niet genoeg om de trui te behouden. Rick
heeft de hele wedstrijd keurig in
het peloton meegereden. Het tempo lag erg hoog. Jeroen werd in deze etappe 17e, Bart 21e en Rick 31e.
Woensdag stond een echte klassieker op het programma, met een omloop van ruim 10 km. Er stond erg
veel wind en het was lastig koersen.
Bart werd er in de 2e ronde uitgehaald aangezien hij al een behoorlijke achterstand op het peloton had.
Hij was hier erg teleurgesteld over.
Jeroen werd 20e, Bart 21e, Rick 40e.
Donderdagochtend werd weer een
klimtijdrit van 1 km in Leusden verreden. Jeroen liet hier zien dat tijdrijden hem goed afgaat en eindigde op dit onderdeel als 5e, Bart 21e,
Rick 25e. Donderdagavond werd
weer een criterium verreden. Het
parcours was nat, waardoor er diverse valpartijen werden gemeld.
Bart was helemaal in zijn element,
want hij maar 1x ingehaald door het
peloton en werd dit keer niet laatste maar 19e plaats. Jeroen werd in
deze etappe 11e en Rick 31e. Vrijdagochtend stond er een langere
tijdrit op het programma van 3800
meter. Het wegdek was nat, het regende en er stond een flinke wind.

Jeroen startte 1 minuut na Bart en
wist hem vlak voor de finish in te
halen. Jeroen stond op het podium
met een 3e plaats in de tijdrit, Bart
werd 21e en Rick 44e. In de avond
werd weer een wegwedstrijd verreden. Jeroen liet zich iedere ronde weer van voren zien. Samen met
de gele trui drager (Corné ten Hove)
en groene trui drager (Noah van der
Meer) maakte Jeroen er spannende
sprints van voor de punten om de
groene trui. Bart kon het tempo niet
volgen, maar werd niet gedubbeld
door het peloton. Jeroen werd uiteindelijk 6e en Bart 21e. Rick bleef
de hele wedstrijd voor in het peloton. Met een vlammende eindsprint
wist hij deze avond zelfs als winnaar af te sluiten (zie foto). Later op
de avond kwamen de Amstel nieuwelingen aan Rick’s vader vragen
of hij hun ook training wilde gaan
geven!! Rick’s moeder zou later op
pad moeten om de beloofde velgen
te kopen die hij zou krijgen bij een
overwinning. Op zaterdag, de laatste wedstrijddag, stond er ook een
criterium voor de jeugd categorieën
1 t/m 4 op het programma. Tristan
Geleijn werd 12e en Owen Geleijn pakte een fraaie podiumplek
met een 3e plaats. Rogier had een
blijkbaar na de wedstrijd een beetje haast, want hij was per ongeluk
huiswaarts gegaan zonder zijn rugnummer in te ruilen voor zijn licentie. Omdat het op zaterdag maar een
kort rondje was (830 m) moesten de
renners zodra ze gedubbeld waren
de koers verlaten. Door het enorme
hoge tempo bij cat 7 was Bart helaas na 5 rondjes al uit koers. Jeroen
moest door een valpartij na 10 rondjes uit de wedstrijd. Rick was ook
nuweer scherp en reed naar een
13e plek. Op zaterdagavond werden de eindprijzen uitgereikt. Jeroen werd 3e in puntenklassement
en 19e in eindklassement. Bart werd
21e in het eindklassement en kreeg
hiermee ook de felbegeerde rode
lantaarn. Rick werd 37e in eindklassement. Ondanks het matige weer
was de Tour de Junior weer een geweldig goed georganiseerde en gezellige wielerweek.
Wielerronde van Uithoorn
Zondag 18 september a.s. wordt
weer de jaarlijkse Wielerronde van
Uithoorn verreden, op het parcours
aan het Marktplein. Er wordt vanaf 12.00 uur gestart in diverse categorieën. In de volgende uitgave van
deze krant hierover uiteraard meer.
Reserveer daarom alvast zondag 18
september in uw agenda, om weer
te genieten van een prachtig wielerspektakel.

Op de foto: Rick van Wieringen (midden)

De huldiging van Jolanda (links op de foto). Foto: Bert Bouwmeester

AKU atlete Jolanda ten Brinke
verovert zilveren medaille

Regio - Zondag 4 september
heeft Jolanda ten Brinke bij het
NK 10 km op de weg in het Brabantse Tilburg op weergaloze
wijze de 2e plaats weten te bemachtigen.

Het was benauwd en klam weer,
wat de wedstrijd extra zwaar maakte. Direct na de start liepen de favorieten in de categorie dames masters 40 bij elkaar. De hele race werd
er tactisch gelopen en hielden de
dames elkaar scherp in de gaten. In
de laatste kilometers versnelde Agnes Schipper en moesten de beide
andere dames haar laten gaan. Jolanda zette in de laatste kilometer

nog eens aan, waarna Lia Wijnberger niet kon volgen. Zo snelde Jolanda naar een mooie 38.53,0 op
de 10 km, wat 21 seconden na de
winnares was. Op de meet hield zij
een voorsprong van 15 seconden op
nummer 3. Na afloop werd het drietal gehuldigd en kon Jolanda met
een zilveren NK medaille huiswaarts
gaan.
Minder goed verliep de wedstrijd
voor Marcel Pool. Deze atleet is onlangs toegetreden tot het Steenbok
RunningTeam en traint, net als Jolanda, bij Bert Bouwmeester. Hij
startte voortvarend, maar moest na
4 km constateren dat de snelheid

te hoog was en niet vol te houden.
Vervolgens heeft hij de wedstrijd laten lopen en is, als was het een training, naar de finish gelopen. Hij had
teveel last van de benauwdheid en
kwam na een teleurstellende race in
38.46,0 over de meet.
Beter verging het John van Dijk. Deze AKU atleet zag de race over 10
km als tempotraining in de aanloop
naar het NK ½ marathon dat 2 oktober in Breda wordt verlopen. Hij
hield zijn tempo tot 8 km goed vast,
moest het toen wat laten vieren, om
een kilometer later weer aan te zetten. Hij kan tevreden zijn met zijn tijd
van 35.07,0.

De Vinken laat eerste punten liggen
Vinkeveen - Het vlaggenschip van
korfbalvereniging De Vinken begon afgelopen zaterdag 3 september aan de eerste competitiewedstrijd op het veld. Tegen Woudenberg 1 wist De Vinken, ondanks een
stroeve eerste helft, toch op een 6-4
voorsprong te komen. In de tweede
helft was De Vinken het spoor bijster na de comeback van Woudenberg. Het antwoord bleef uit en zo
werd De Vinken uiteindelijk met 118 verslagen.
Nieuwe tenue van ABN AMRO
Het achttal van coach Fred Straatman speelt, net als vorig seizoen, op
het veld in de tweede klasse. Afgelopen jaar speelden deze ploegen
ook al tegen elkaar, waarbij beide
teams eenmaal wisten te winnen.
Op deze zonovergoten middag begonnen aanvallend aanvoerder Peter Kooijman, Peter Koeleman, Mariska Meulstee en Silvia Oussoren. Verdedigend startten Kelvin

Hoogeboom, Rudy Oussoren, Joyce
Kroon en Melanie Kroon.
Na een aftastende beginfase, was
het Mariska die met haar schot de
eerste voorsprong nam. Al snel wisten twee dames van Woudenberg
ook het gele plastic te doorboren.
Na de 2-2, uit handen van Rudy,
kon De Vinken weinig lange aanvallen draaien. Dit kwam mede door te
kort geschoten ballen die in handen
van de meer gretigere Woudenbergers kwamen. Verdedigend konden
de zusters Kroon, ondanks de lange
Woudenbergse aanvallen, veel ballen onderscheppen. Met een redelijke druk hadden de Woudenbergers dan ook geregeld plaatsfouten. Aanvallend wist Peter Kooijman vanaf de stip te scoren en Joyce zag met haar schot de stand op
4-4 komen. Net voor rust wisten Peter Koeleman en Mariska De Vinken
op een kleine voorsprong te zetten.
Na rust kwamen de Woudenbergers

langszij en wisten binnen een kwartier op 8-6 voorsprong te komen. De
Vinken kwam niet meer in het gewenste aanvalsspel en liet zich volledig uit de wedstrijd halen door de
fysieke duels. De frustratie was duidelijk zichtbaar, waardoor De Vinken geen vat meer kreeg op de
wedstrijd. Ook de goede kansjes die
er waren bleven onbenut. Pas na de
10-6 wist De Vinken te scoren, door
middel van een doorloopbal van
Silvia. Met de inbreng van Helene
Kroon werden nog verwoede pogingen gedaan om de achterstand in te
halen. Maar met een simpel wegtrekballetje van Woudenberg was
de achterstand, nog maar een kleine tien minuten voor tijd, te groot.
Het laatste afstandschot van Rudy
besliste de eindstand op 11-8.
Volgende week speelt De Vinken 1
thuis tegen DES 1 uit Delft. De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in
sportpark De Molmhoek.

morgen zijn we
er nog dichterbij

TranSportdag op 10 september
Mijdrecht - Komende zaterdag
10 september zal er een ‘TranSportdag’ voor G-sporters georganiseerd worden, dit in het kader van het 75-jarig jubileum
van Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Tijdens deze feestelijke dag is er
een leuk afwisselend programma
opgesteld, waarbij er zoveel mogelijk geld ingezameld wordt voor de

Stichting Sporten op Nivo. Rond de
klok van 14.00 zullen er 16 vrachtwagenchauffeurs met als bijrijder
een G-sporter met de vrachtauto´s
vertrekken en een rondrit door De
Ronde Venen gaan maken.
Na een rit van 45 minuten zullen de
G-sporters het op de CSW-velden
op gaan nemen tegen 16 ´RondeVeense prominenten´. In vier wedstrijden van 4 tegen 4 zal de competitie met elkaar worden aangegaan.

Rond de klok van 16.00 uur worden alle G-sporters weer opgehaald
door de chauffeurs.
Op het terrein van Brouwer Transport en Logistiek B.V. zal onder het
genot van een buffet de middag afgesloten worden. De Stichting Sporten op Nivo zal een cheque overhandigd krijgen, waarmee zij hun
activiteiten binnen De Ronde Venen
verder uit kunnen breiden.

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor patiënten.
Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl
om te zien wat ú kunt doen.
iedereen verdient een morgen
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Qui Vive start met trainingsgroep
voor 4/5-jarige kinderen
Uithoorn - Om ook de jongste
jeugd kennis te laten maken met
hockey start Qui Vive dit najaar met
een trainingsgroep voor de 4/5 jarigen de zogenaamde Stokstaartjes.
Het trainingsprogramma is gebaseerd op het Funkey-lesprogramma dat door de KNHB is ontwikkeld voor deze leeftijdsgroep, waarbij FUN in goed leren bewegen de
KEY is. De Stokstaartjes trainingen zijn op zondagochtend van 9.30
tot 10.30 en worden gegeven in 2
blokken; 1 blok van 8 lessen in het
najaar en nog een blok van 8 lessen in het voorjaar. Het eerste blok
gaat – bij voldoende aanmeldingen
– van start op zondag 25 september. Kinderen kunnen zich aanmelden voor 1 blok maar meteen voor

2 blokken aanmelden mag natuurlijk ook. Het doel van de trainingen
is kinderen met plezier te laten bewegen en spelenderwijs balvaardigheid te trainen. Uiteraard wordt er
gehockeyd, maar ook andere balsporten en -spelletjes zullen aan
bod komen. Voor degenen die (nog)
geen eigen stick hebben geeft Qui
Vive tijdens de trainingen een stick
te leen. Plezier staat op de 1e plaats
bij de Stokstaartjes. Omdat de concentratieboog van deze groep nog
niet zo groot is, duren de trainingen
50 minuten, en wordt elke training
afgesloten met gezamenlijk limonade drinken.
Door deel te nemen aan een trainingsblok van de Stokstaartjes is er
niet meteen sprake van het automatisch lid zijn van Qui Vive. Deelna-

me aan de Stokstaartjes trainingen
verplicht derhalve tot niets. Na de
Stokstaartjesgroep kunnen kinderen vanaf 6 jaar doorstromen naar
de Benjamins bij Qui Vive.
De 4/5 jarigen zijn in sportkleding
en -schoenen met hun ouders van
harte welkom op zondag 18 september tijdens de open dag bij Qui
Vive. De open dag start om 10.45
uur met een kennismakingstraining.
Na de training kunnen zij springen op het springkussen, zich laten schminken of een (gratis) hotdog bestellen. Voor de ouders staat
de koffie en thee klaar en is alle informatie over Qui Vive beschikbaar.
Voor meer informatie over de Stokstaartjes of sporten bij Qui Vive: mail
jongstejeugdhockey@quivive.nl

Judo Ryu Kensui start met G-Judo
en heeft een nieuwe dojo
Uithoorn - De scholen zijn weer
begonnen en ook het nieuwe judoseizoen is deze week weer
van start gegaan.
Bij Judo Ryu Kensui start vanaf deze maand op dinsdagavond ook GJudo, dit is judo voor mensen met
een verstandelijke beperking en/
of een lichte fysieke beperking. De
spelregels zijn nagenoeg gelijk aan
de regels van het reguliere judo.
Soms is men makkelijker en soms
wat strenger. Je leert op een plezierige manier stoeien/vechten vol-

Dames Legmeervogels starten
het seizoen met winst
Uithoorn - De eerste veldwedstrijd
van het seizoen was teen het team
van Vriendschap/TOB uit Amsterdam. Dit is niet de meest prettige
tegenstander om mee te beginnen
maar de dames in de shirts van The
Pool Shack waren er op gebrand
om goed aan de competitie te beginnen. Het team heeft een aantal
nieuwe speelsters die worden ingepast en door de late vakantie werd
er slechts 1x geoefend. Tijdens deze
oefenwedstrijd tegen KDO werd er
wisselvallig gespeeld maar wel gewonnen dus het vertrouwen was er
nog niet helemaal.
Na het beginsignaal bleek dat de
tegenstander een stuk fanatieker en
feller uit de startblokken kwam als
de dames van legmeervogels. Dit
resulteerde in een 0-3 stand voordat de thuisploeg wat terug kon

doen. Maar door veelvuldig balverlies door slordig spel en doordat de
dekking niet sterk was liep Vriendschap toch langzaam weg naar een
behoorlijke voorsprong. Legmeervogels was niet scherp en liep constant achter de feiten aan. En als er
al eens kansen waren stond de goede keepster van de tegenpartij een
score in de weg. De ruststand was
dan ook een terechte afspiegeling
van de 1e helft, 7-12 in het voordeel
van de bezoekers.
Na de limonade werd het aanwezige publiek, er waren veel mensen
op de 1e speeldag aanwezig, verrast door een veel beter spelend
Legmeervogels. Langzaam werd de
achterstand ingelopen en bij 1313 was de aansluiting bereikt. Door
veel sneller te spelen en meer be-

weging in zowel de aanval als de
verdediging was het heft in handen genomen en dit werd niet meer
weggegeven. Vriendschap kwam
niet meer door de verdediging heen
en nu werden in de aanval een aantal goede combinaties op het asfalt
gelegd die resulteerden in mooie
doelpunten. The Pool Shack dames
gingen goed door en na een tussenscore van 9-0 (!) was de stand 1813 voor de thuisploeg. Beide teams
wisten nog eenmaal het net te vinden waardoor er een eindstand van
19-14 voor Legmeervogels op het
bord stond.
De eerste 2 punten van het seizoen
zijn dus binnen. Volgende week is
Vido (de kampioen van vorig jaar)
de tegenstander en zal het team de
gehele wedstrijd goed moeten spelen om kans te maken.

Kanoërs doen non-stop Elfstedentocht
Uithoorn - Jaarlijks varen dappere
kanoërs uit heel Nederland de nonstop 11 Stedentocht te zeekano.
Van roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter zijn Nico van Baren
en Mattijn Vroon na maanden intensieve training naar Franeker gegaan
waar ’s vrijdagochtend om 9.00 uur
de start was met 24 deelnemers. De
tocht ging via Bartlehiem naar Dokkum. Vanaf 18.00 uur kwamen die
dag de meeste deelnemers in Leeuwarden aan. Vanaf Leeuwarden is
samen varen met iemand die het
zelfde tempo vaart verplicht omdat
’s nachts over grote meren gevaren
wordt, wat erg gevaarlijk is.

De tocht vervolgde via Sneek, IJlst,
Sloten, en Stavoren in de nacht met
veel mist en zonder maan zodat menig deelnemer de weg kwijt raakte. In de ochtend vervolgde de weg
via Hindelopen, Workum, Bolsward
en Harlingen weer terug naar de organiserende kanovereniging “Onder
de wadden” in Franeker.
Mattijn (instructeur bij MdR) eindigde dit jaar eerste door om 14.00 uur
op zaterdag binnen te komen na iets
meer dan 29 uur. Nico kwam met
zijn groep vlak na de tweede groep
na 31 uur kanoën over de finish.
Rond 19.00 uur kwamen de laatste 4 deelnemers binnen en volgde het uitreiken van het eremetaal.

Deze tocht heeft zowel deelnemers
als walploegen verbroederd, zodat
er door het hele land weer connecties voor het leven zijn gelegd. Een
walploeg is verplicht en noodzakelijk om voldoende vocht, voedsel en
steun te bieden in en tussen de 11
steden en bij de twee kluunplekken. Op de vraag van de organisatie
of Nico volgend jaar weer meedoet
antwoordde hij met: ,”Daar moet ik
nog een paar nachtjes over slapen.”
Mattijn die voor de vijfde keer meedeed en zijn kano had verbouwd om
die sneller te maken, hoopt in ieder
geval volgend jaar een nog betere
tijd neer te kunnen zetten en niet
meer te verdwalen in de Luts.

gens bepaalde regels. Bij hun judolessen wordt er veel aan stoeispelen gedaan, waarbij vooral sfeer en
pret, maar ook techniek en discipline belangrijk zijn. De lessen worden
gegeven door judoleraar Ruud van
Zwieten en zijn broer Leen. Beiden
hebben ervaring met lesgeven aan
mensen met een beperking. Vanaf
dinsdag 13 september van 19.00 tot
20.00 uur is men van harte welkom
om eens te komen kijken. Judo Ryu
Kensui is gevestigd binnen Sport &
Health Club Amstelhof, Noorddammerweg 30 in Uithoorn.

Meer informatie kunt u vinden op
www.judoryukensui.nl. Vanaf 6 september zullen alle judolessen in een
nieuwe zaal bij Sport & Health Club
Amstelhof plaatsvinden. De judomat
is nu met 160m2 zeer ruim geworden. Men heeft hierdoor ook weer
ruimte voor nieuwe leden en kinderen die eens willen kijken of ze judo een leuke sport vinden zijn dan
ook van harte.
De lessen worden gegeven op dinsdag- en vrijdagmiddag. Ook hierover kunt u op dewebsite meer informatie vinden.

Tafeltennis voor 60/80 plussers
Uithoorn - Wilt u bewegen en
uw reactiesnelheid verbeteren
in een sportieve omgeving dan
bent u welkom bij de tafeltennis vereniging de MEPPERS.
Tafeltennis is een sport die zich
uitstekend leent voor het verbeteren van uw conditie en reactiesnelheid.
Tafeltennis vereniging de Meppers nodigt u uit om in september gratis kennis te maken met
het senioren tafeltennis.

Special gericht op de doelgroep
van 60 plussers en ouder, (heren
en dames). U bent welkom op elke dinsdagochtend van 11.00 uur
tot 13.45 uur in de sportschool
van Plux in het Libellebos.
De Meppers is een tafeltennisclub
met een staat van dienst van ruim
30 jaar met een ledenbestand van
16 actieve spelers, zowel dames
als heren, variërend in de leeftijd vanaf 60 jaar. Het oudste lid
is 97 jaar en daar zijn de Meppers

trots op. Hun doel is sportief gezellig sporten, geen wedstrijden
of toernooien. Zij spelen meestal dubbel gemengd dames en/of
heren. Tafeltenniservaring is mooi
meegenomen, maar geen must,
een klein beetje ervaring opgedaan op camping of school is al
voldoende.
Heeft u interesse, ga eens buurten of bel voor nadere informatie
0297-567873 na 16.00 uur.
Tot ziens!

Hartenvrouwen in de startblokken
Uithoorn - Dinsdag 30 augustus is het startsein gegeven voor
het nieuwe bridgeseizoen van
bridgeclub ‘Hartenvrouw’.
Allereerst was er de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij afscheid
werd genomen van hun penningmeester Ted Brand die na jarenlang
de “‘centjes’ bewaakt te hebben, te
kennen heeft gegeven het stokje te
willen overdragen. Zij werd daar uiteraard héél hartelijk voor bedankt
met een presentje, bloemetje en het
verdiende applaus. Haar opvolger is
Ria van Geelkerken en haar wordt
veel succes toegewenst.
Clubkampioenen
Daarna werden de clubkampioenen
van het seizoen 2010/2011 bekendgemaakt; evenals vorig jaar zijn dit
geworden: Guus Pielage en Greet
Overwater, de laatste gaat in verband met verhuizing, na bijna 30
jaar lid te zijn geweest, de club helaas verlaten. Het kampioenspaar
heeft in 4 parencompetities van 6
ronden een gemiddelde score behaald van 54,06% !! Zij werden op de
voet gevolgd door Kitty van Beem en
Agnes de Kuijer met 53,47%, waarna met een minimaal verschil Geke
Ludwig en Margo Zuidema volgden
met 53,33%. De vierde plaats is voor
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck

met een score van 52,65%, de vijfde
plaats werd opgeëist door Rita Vromen en Trudy Fernhout met 51,10%,
terwijl de zesde plaats toekomt aan
de dames An van Schaik en lea Wit.
Vergadering
Na de vergadering werden er nog
5 ronden gebridged in één lijn met
24 paren, om er weer een beetje in
te komen en bij te kletsen, want ja,
het blijven dames. De uitslag is als
volgt: 1: Geke Ludwig en Margo Zuidema 61,45%, 2: Greet Overwater en
Guus Pielage 60,64%, 3: Ted Brand

en Alice Oostendorp 59,00%, 4: het
gelegenheidspaar Vera van Wessem
en Renske Visser 55,18%, 5: het gelegenheidspaar Reina Slijkoord en
Trudy van den Assem 54,64%. U ziet
het, de ware kampioenen verloochenen zich niet.
Volgende week gaat Hartenvrouw
echt van start met de eerste ronde
van de eerste parencompetitie, dus
dames: de bridge-spikes uit de kast.
Voor inlichtingen of aanmelding
kunt u terecht bij het secretariaat:
Mieneke Jongsma tel: 0297-56756
of mail wjongsma1@hotmail.com.

KDO handbaldames winnen
eerste competitiewedstrijden
De Kwakel - Na de positieve resultaten na de oefenwedstrijd van
dinsdag 30 augustus tegen de selectie van Legmeervogels, hebben
de dames 1 en 2 afgelopen weekend hun eerste competitiewedstrijden gespeeld op het sportpark van
KDO. Met de nieuwe teamsamenstellingen was het even afwachten
hoe de wedstrijden zouden verlopen, maar beide teams hebben een
goede wedstrijd gespeeld en de
punten in De Kwakel weten te houden.

tineerde team van DSS uit Heemskerk. Afgelopen seizoenen wist het
eerste team van KDO bijna nooit
van deze ploeg te winnen. Zondag echter maakten zij een flitsende start; met name door goed uitgespeelde break-outs en mooie aanvallen stond het na 10 minuten spelen 6-2 voor KDO. Die voorsprong
wisten de meiden vast te houden,
al was het spel de rest van de wedstrijd niet zo goed als in die eerste
10 minuten. Einduitslag werd 15-11
voor KDO.

Dames 1 speelde tegen het gerou-

Dames 2 speelde tegen Westsite

uit Amsterdam. Het flink verjongde dames 2 was een tikkeltje te
snel voor de wat oudere dames van
Westsite. Het harde schot van verschillende Westsite speelsters wist
KDO nog wel eens te verrassen,
maar KDO was over het algemeen
de betere partij. Einduitslag was 1910 voor KDO.
Volgende week is het eerste uitweekend en speelt KDO 1 bij Westsite en KDO 2 bij Vido in Purmerend.
Hopelijk worden de punten dan
weer meegenomen naar De Kwakel,
zodat de toon voor een goed seizoen is gezet!
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SCHOOLJAAR 2011-2012 VAN START

Leerlingen

VeenLanden College
hebben

er zin in!

De eerste dagen in de brugklas van het voortgezet onderwijs.
Dat is een ervaring die je nooit meer vergeet: een groot nieuw
schoolgebouw, niet een maar heel veel nieuwe leraren, nieuwe
vakken en wellicht het meest spannende: nieuwe klasgenoten.
Dat was wel even wennen en daarom heeft het VeenLanden College de afgelopen week drie introductiedagen voor de nieuwe
brugklasleerlingen georganiseerd, waarin de leerlingen ‘schoolwijs’ werden gemaakt.
In een recordtempo leerden ze de lokalen vinden, hoe ze veilig
naar school kunnen komen, het rooster lezen, de schoolregels
kennen en maakten ze kennis met medeleerlingen en mentor.
Dat gebeurde in mentorlessen, een puzzeltocht, verkeerslessen
door Veilig Verkeer Nederland, strandactiviteiten en poldersport.
Wij wensen alle leerlingen een boeiend en succesvol schooljaar.
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Welk bedrijf is het meest duurzaam in De Ronde Venen?

Genomineerden voor de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2011. Breng uw stem uit op www.mvoprijs.nl.

Level 45, inzet van kennis & kunde
Level45, gevestigd aan de Communicatieweg 9-14 in Mijdrecht,
is een landelijk opererend (erkend) bemiddelingsbureau voor
hoogopgeleide mensen vanaf 45
jaar, met hoogwaardige werkervaring. Het gaat hier om alle vakgebieden. Level45 is een maatschappelijk gedreven organisatie die wil voorkomen dat kennis
en ervaring voor de maatschappij
verloren gaan.

Toyota Van Ekris, autobedrijf
Als één van weinige autodealers
in de regio mag Autobedrijf Toyota Van Ekris Mijdrecht BV aan
de Industrieweg 48 (en het filiaal
in Maarssen) officieel het predilkaat ‘Erkend Duurzaam Autobedrijf’ voeren. Het certificaat is
door BOVAG toegekend en vormt
het bewijs dat Van Ekris in alle
facetten van de bedrijfsvoering
duurzame verbeteringen heeft
doorgevoerd.
Schone techniek
Het www.bovag.nl “Wat doet de
Bovag aan duurzaam ondernemen”
is een jaar lang geldig. Maar Stefan
van Ekris is niet van plan om hem
ooit weer in te leveren! “We willen
nóg duurzamer worden! Duurzaamheid sluit immers aan bij zowel de
wereldwijde ambitie van Toyota als
die van ons om in alle geledingen
van de onderneming zo schoon mogelijk te zijn. Voor auto’s ligt de ambitie op ‘zero emissions’, oftewel nul
emissies. Zo weinig mogelijk uitstoot dus”, aldus een gedreven Stefan. “De titel Erkend Duurzaam
geeft uitstekend de filosofie van
ons merk én ons dealerbedrijf weer,

want wij staan voor schone en innovatieve techniek, duurzame productieprocessen en een uitgekiende recycling van onze producten. Wist u
bijvoorbeeld dat een batterij uit een
hybride auto vrijwel CO2-neutraal
wordt gerecycled en dat het teruggewonnen nikkel opnieuw in een
batterij wordt gebruikt? Op locaal
niveau geven wij ook richting aan
die filosofie waarbij wij ons als team
maximaal inzetten om het begrip
duurzaam ondernemen in alle facetten van onze onderneming terug te
laten komen. Het thema ‘duurzaam’
zien wij bovendien als een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Leenfiets
Het rijdend wagenpark van Van Ekris
bestaat voor 80 procent uit A-label
auto’s. Op het gebied van voorraadbeheer wordt het ‘Just In Time principe’ toegepast. Dat zorgt voor lagere voorraden en dus vermindering van magazijnruimte. Onderdelen worden binnen 24 uur geleverd
en er is een expresservice, waardoor de doorlooptijd verkort wordt
en er minder vervangende auto’s

nodig zijn. Tevens worden vervangende auto’s in hybride of een klasse A aangeboden of kan een leenfiets worden gebruikt.

Verdient Level45 uw stem in dit
kader? Laat het weten!

Nierstichting Mijdrecht
zoekt collectanten

Heeft u interesse, neemt u
dan contact op met de Dierenbescherming op tel. 0297343618.

Xtreme Showdown 2011

Wolfhunters
Gruizige swamp rock, voor de doorgewinterde rocker die niet bang is

Door een weloverwogen inzet van
ervaren mensen ontstaat een referentiekader voor de leiders van de
toekomst. Een goede teamsamenstelling van ervaren en minder ervaren medewerkers zorgt voor een
prettige doorstroming van kennis,
vaardigheden en gedrag. Daar is
elke onderneming bij gebaat, ook
als het gaat om verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Meer weten?
Kijk op www.toyotavanekris.nl.
Is het u waard om aan dit schone
bedrijf uw stem te geven omdat het
geheel beantwoordt aan de eisen
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Toon dat dan.

Regio - De twee lieve katertjes op de foto hiernaast zijn
half mei geboren en aan een
eigen tehuis toe. Wie wil ze dit
geven?
Deze katertjes mogen samen
of apart geplaatst worden.

Voor de vierde keer wordt Xtreme Showdown georganiseerd. Het
skatefestival zal plaatsvinden in het
skatepark van Uithoorn in de Meerwijk. Tijdens het festival zal er een
podium zijn, op dit podium is er
vooral ruimte voor lokaal talent.
Er zal opgetreden worden door:
Wolfhunters, The Dead Wings, View
Apart en SVS.

Missie
“Level 45 wil bijdragen aan een rendabele en hoogwaardige bedrijfsvoering door zoveel mogelijk inzet van hoogopgeleide 45+-ers. Level 45 matcht mensen op werk en
adviseert en ondersteunt ondernemers op basis van vakkennis, bewezen vaardigheden en levenservaring. Zij streeft naar een integere
en duurzame werkrelatie met zowel
opdrachtgevers als met kandidaten.
Dat is onze missie”, laat Anco Goldhoorn weten die najaar 2008 samen
met zakenpartner Philip de Winter
het bemiddelingsbureau heeft opgericht (foto). “Wij denken voor de
korte- en lange termijn na over het
succesvol voortbestaan van een onderneming. Wij bieden toekomstvast advies en bekwame, flexibel inzetbare en betrokken mensen voor
nu en straks tegen een fair tarief.”

Besparing van tijd en geld
Bij Level 45 spreekt men de taal van
de ondernemer, worden zijn dilemma’s begrepen en wordt snel naar
de kern geschakeld van het probleem/de vraagstelling. Een korte
analyse, daarna in overleg met de
ondernemer koers kiezen en dan direct met de juiste mensen aan de
slag om het afgesproken resultaat
te boeken. De kandidaten die Level
45 voorstelt zijn gepokt en gemazeld. Zij nemen geen ongewenste
omweg, zij doen geen zinloze experimenten en nemen geen onnodige
bedrijfsrisico’s. Dit bespaart de ondernemer tijd en geld en heeft zelfs
faillissementen voorkomen.

Welzijn
Ook als werkgever heeft Toyota
Van Ekris een uitstekende reputatie in maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zo wordt volop aandacht geschonken aan het welzijn
van de medewerkers door hen goede en gezonde arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te
bieden. Buiten het bedrijf toont Van
Ekris zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door onder meer de
sponsoring van de Lionsclub, hockeyclubs in Loenen en Mijdrecht, de
Spin boardsport, StudentCar (deelauto), tennisclub Breukelen, het Leger des Heils en het Oranjecomité
Maarssenbroek.

Goed tehuis
gezocht

Uithoorn - Op zondag 11 september organiseert het jongerenwerk van Stichting Cardanus,
in samenwerking met het buurtbeheer van de Meerwijk en een
aantal enthousiaste jongeren,
een skatefestival.

De komende jaren gaan 600.000 ervaren werknemers met pensioen.
Hierdoor ontstaat een tekort aan
arbeidskrachten en aan kennis en
ervaring. Daartegenover staat dat
werkzoekende 45+-ers door onterechte vooroordelen, reorganisaties en bedrijfssluiting moeilijk
of nauwelijks meer op de arbeidmarkt kunnen instromen, waardoor
een verloren generatie ontstaat. Dit
is een enorm maatschappelijk probleem. Level45 draait dit om door
actief te wijzen op de economische
en maatschappelijke noodzaak van
inzet van 45+-ers. Dat biedt voordelen, want daarmee kan invulling
worden gegeven aan (tijdelijke) vacatures, (interim)opdrachten en het
geven van organisatie- en bedrijfs-

adviezen. Veel mensen willen echter
hun expertise blijven inzetten. Dit
kan via Level45 die hiermee de menselijke dimensie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verbreedt. Degene die ‘op niveau’ wil
instromen, kan zich bij Level45 aanmelden via de website www.level45.
nl. Of bellen met tel. 06 273 945 07.

om verslonden te
worden door een
roedel wolven. Winnaars van de popprijs 2011!
A View Apart
View Apart speelt
covers uit de betere top 40 jaren, maar
ook eigen nummers
en altijd in een prettige mix. Met nummers van onder anderen Anouk, Coldplay, Van Velzen,
Guus Meeuwis, André Hazes en The
Police, The Dead Wings. Stevige
rock met de roots in Uithoorn en
Mijdrecht SV. Een van de lokale HipHop helden van het Vonk! collectief.

Gedurende de hele dag geven lokale graffitikunstenaars Alex Broekmeulen en Justin Buskermolen een
live demonstratie.
Vanaf 11.00 uur kunnen In-line skaters, Skateboarders en BMX’ers
zich inschrijven voor de competitie.
Deelname kost 5 euro. Let er wel op
dat deelnemers zelf moeten zorgen
voor beschermende kleding.
Alle opbrengsten van het festival
komen ten goede voor het opknappen van de skatebaan. In de verschillende categorieën zijn er door
sponsors beschikbaar gestelde prijzen te winnen.
Om 10.45 uur zal wethouder
Ria Zijlstra het evenement openen. Vanaf 12.00 uur zullen de
extreme sporten beginnen.

Mijdrecht - Van 18 t/m 24 september is het weer zover: de collecteweek van de Nierstichting.
In Mijdrecht zorgen jaarlijks
ruim zestig mensen er voor dat
er veel geld wordt ingezameld
voor de Nierstichting. Daar is
de Nierstichting enorm blij mee!
Toch kunnen we altijd erg goed
nieuwe collectanten gebruiken.
Nu zijn er straten en wijken in
Mijdrecht waar nog niet gecollecteerd wordt. En elke euro is
er één!

Als collectant gaat u in de week
van 18 t/m 24 september met een
collectebus van deur tot deur in uw
buurt. Dat kunt u alleen doen, of samen met een vriend, vriendin of familielid. Als collectant laat u duidelijk zien waar u voor staat. U draagt
bij aan een betere toekomst voor
nierpatiënten. Bovendien is het een
leuke manier om in contact te komen met uw buurtgenoten.
Rondom de collecteweek voert de
Nierstichting een landelijke cam-

pagne met het thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade.’ Met
de opbrengst van de collecte kan
de Nierstichting o.a. wetenschappelijk onderzoek financieren naar
het voorkomen en behandelen van
nierziekten. Het zou fantastisch zijn
wanneer u hieraan wilt bijdragen.
Een uurtje van uw tijd maakt het
verschil!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
Marella Verhagen, telefoon 241489.

Deli Line Gewichtsbegeleiding
breidt haar activiteiten uit!
Regio - De praktijk van Deli
Line Gewichtsbegeleiding, met
vestigingen in Leimuiden en
Uithoorn, is onlangs versterkt
met diëtiste/leefstijlcoach Elma Kanis-Goulooze.
Met de komst van Elma breidt
Deli Line het werkterrein uit
door ook klanten met medische problemen te begeleiden.
Elma heeft een brede kennis
van diëtetiek met als specialisatie diabetes en het begeleiden van vrouwen voor, tijdens
en na de zwangerschap.
Ook nieuw bij Deli Line is de service om de klanten te helpen bij
het zoeken naar een sportmaatje
of groepje in de buurt. Wandelen
en fietsen zijn bij uitstek geschikte
activiteiten voor mensen die willen afvallen of zich eenvoudigweg
fit willen voelen. Een sportmaatje
kan een goede stimulans zijn om
in beweging te komen en dit te

blijven doen. Wat niet verandert is
de kenmerkende aanpak van Deli Line: de persoonlijke benadering
en de speciale aandacht voor de
oorzaken van overgewicht.
Overgewicht ontstaat vaak door
ongezonde eetgewoonten en weinig beweging. Ook stress en andere emoties kunnen, net als medische oorzaken, een rol spelen.
Zijn de onderliggende factoren
duidelijk dan wordt een persoonlijk plan gemaakt. Het doel daarbij is om te komen tot een nieuwe
levensstijl, een stijl die bij de klant
past en dus ook het makkelijkste
is vol te houden.
Voor klanten die hun streefgewicht hebben bereikt wordt er
een goed nabegeleidingsplan opgesteld. Want op je gewenste gewicht komen is al niet eenvoudig,
maar op gewicht blijven is voor de
meesten het allermoeilijkste. Door

contact te houden met de klanten
is de kans dat de kilo’s er weer bijkomen een stuk kleiner.
Voor mensen bij wie het afvallen
om welke reden dan ook moeizaam gaat maakt Deli Line gebruik van het Prodimed-eiwitdieet.
Het snel zichtbare resultaat werkt
zeer motiverend. Prodimed blijft
echter een hulpmiddel waarbij het
succes afhankelijk is van een goede begeleiding, zowel tijdens als
na het dieet. Het uiteindelijke doel
is ook hier het verbeteren van de
levensstijl. Alleen dan is het resultaat blijvend.
Voor een consult of behandeling van de diëtist is per 1 september 2011 geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig. Meer informatie vindt u op
www. Deli.line.nl. Bellen kan
natuurlijk ook en wel op telefoonnummer 0297-522 824.

GOEIE TIP VOOR DE KRANT? BEL 0297-581698
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Postduivenvereniging Rond de Amstel

Wim Könst wint vlucht uit Pommeroeul

Regio - Zaterdag was de voorlaatste vlucht vanuit het Belgische Pommeroeul met een gemiddelde afstand van 213 km.
Door de afkoeling ‘s nachts, kon
er niet vroeg gelost worden, en de

vooruitzichten waren prima. Om
10.20 uur konden de duiven losgelaten worden, dit gebeurde bij windstil en zonnig weer met zeer aangename temperaturen, iets wat we deze zomer weinig meegemaakt hebben. Er werd hier en daar een berekening losgelaten hoe hard de duiven zouden vliegen, want de omstandigheden waren wel mooi,
maar ook zwaarder dan voorgaande weken i.v.m. de hogere temperatuur. Iedereen ging van ongeveer
90 km per uur uit, en dat kwam aardig uit. De eerste duif van de vereniging werd door Wim Könst uit Uithoorn geklokt, en deze duif maakte
een snelheid van 1567,819 meter per
minuut en dat is ruim 94 km per uur.
Wim werd met deze duif 2e in Rayon F waar 3579 duiven in concours
stonden, en 5e van geheel NoordHolland waar 13.359 duiven mee
waren. Een mooie afsluiting voor
Wim, omdat hij om gezondheidsredenen afscheid neemt van de duivensport. Deze eerste prijs pak-

ken ze niet meer af, misschien kan
hij dat volgende week op de laatste vlucht nog een keer herhalen.
Hans Half uit Amstelhoek werd 2e
en Cor van Bemmelen uit De Hoef
3e. Leo v.d. Sluis werd eerste in de
B-Groep. Hans werd in Rayon F 50e,
Cor 53 en Ron den Boer uit Uithoorn
54e. De strijd om het kampioenschap schijnt???!!! beslist te zijn in
het voordeel van Ron, maar a.s. zaterdag is de allesbeslissende vlucht
weer vanuit Pommeroeul.
Uitslag
Pommeroeul
451 duiven en 16 deelnemers
W. Könst
H. Half
C. van Bemmelen
R. den Boer
W. Wijfje
H.P. Snoek
C. Pothuizen
L. v.d. Sluis
P.J. van Schaik
M. Bosse

Groene trui voor Tom Wijfje
van Van Rijn Tweewielers
Regio - “Een grote verrassing.... afgelopen zaterdag, was ik bij van
Rijn, de fietsenwinkel in Vrouwenakker en wat mij daar overkwam! Ik
kreeg een Groene trui van het CERVÉLO team met daarop een handtekening van Thor Hushovd, een
wegwielrenner die, als enige Noorse wielrenner ooit, een gele trui
heeft gewonnen in de Ronde van
Frankrijk. Ze noemen hem ook wel:
de beer van Grimstad. Wat ben ik
blij hiermee, zeg. Over de hele wereld zijn er tien exemplaren en ik
heb er nu 1 van. Ik heb de trui overhandigd gekregen van mijn fietsenwinkel H.J. van Rijn en Zn. Tweewielers te Vrouwenakker, omdat ik tijdens de Tour de junior in Achterveld
zo mijn best gedaan heb en daar de
eindoverwinning in de wacht had
gesleept. De Tour de Junior is een
Tour de France voor de internationale wielerjeugd.

Op de foto schenkt Driekus van Rijn de groene trui aan Tom

Dit is echt supergaaf en ik ga hem
dragen”, aldus de dolblije 12 jarige
Tom Wijfje uit Ter Aar

Bram Anderiessen van AKU
is de beste van Nederland
Uithoorn - Afgelopen weekend
heeft AKU atleet Bram Anderiessen een geweldige prestatie
neergezet door op de nationale
D-spelen in het Olympisch stadion de 1000 meter te winnen.
De D-spelen is het officieuze NK
voor junioren D (11-12 jaar) en
word jaarlijks in het Olympisch sta-

dion gehouden. Bram is een groot
talent op de langste loopafstand, de
1000 meter, en dat liet hij dit weekend dan ook zien. Hij wist van kop
af aan iedereen af te troeven en
de winst voor zich op te eisen in
een nieuw persoonlijk record van
3.03.00. Na flink wat geduw en getrek bij de start wist Bram zich vrij
te maken en direct een voorsprong

te nemen die hij vast wist te houden
tot op de streep.
Isabel Hooijman deed ook mee aan
de D-spelen voor AKU en kwam uit
op het verspringen en de 60 meter
sprint. Op de sprint noteerde ze een
tijd van net onder de 10 seconden;
9.99. Bij het verspringen kwam Isabel tot een afstand van 3.43 meter.

Veertiende Uithoornse Lions Golf
Dag brengt 15.000 euro op
Regio - Voor de 14e keer alweer organiseerde de Lions Club Uithoorn
de jaarlijkse golfdag ten behoeve
van een goed doel, met wederom
3D Golfvakanties als hoofdsponsor.
Voor het eerst speelden 21 flights
op de prachtige en uitdagende 18
holes baan van golfclub Veldzijde
in Wilnis onder ideale omstandigheden, weinig wind, veel zon en een
prima geprepareerde baan.
De opbrengst van deze dag was bestemd voor de Uithoornse Stichting
Anak Anak Bali die zich inzet om
kinderen zonder ouderlijk huis op
Bali een veilig, schoon en harmo-

nieus onderkomen te bieden, alsmede zorg te dragen voor goed onderwijs om daarmee bij te dragen
aan een betere toekomst voor deze kinderen.
Winnaars
Bij de dames Lilian Schmitz (team
Berveling/Geostick) en bij de heren
hcp >19 Peter Zwager (team Gomes
NH) en hcp <19, Jan Willem Lodder
(team Fritz Hansen).
Jan Willem liep met handicap 7.8
de baan in 79 slagen en scoorde 35
stablefordpunten!
De felbegeerde teamprijs ging naar
het team van Gomes NH, onder de

bezielende leiding van captain Flip
Janssen. Op het terras en tijdens
het uitstekende diner-buffet speelden Les Frères en het was weer als
vanouds bijzonder gezellig.
Na de traditionele loterij en veiling
kon aan de dankbare dames van de
st. Anak Anak Bali een cheque van
15.000 euro worden overhandigd!
De Lions Club Uithoorn dankt alle
deelnemers en sponsoren die door
hun deelname en bijdragen voor dit
prachtige resultaat hebben gezorgd
en hoopt dat de golfdag 2012, het
derde lustrum, weer net zo plezierig
en succesvol zal zijn.

Veenlopers zeer actief in weekend
Regio - Afgelopen weekend was
een groot aantal Veenlopers te
vinden in het Wheel of Energy op
Schiphol. Er werd echter ook nog
gelopen bij de regionale wedstrijden. Michael Woerden en Joris van
der Wilt behaalden hier ereplaatsen.
Op zondag liet Michael Woerden
weer eens van zich spreken. Hij
liep eerst de Run of the Roses in
de Aalsmeerse bloemenveiling. Er
was daar in combinatie met de Ride
of the Roses een spectaculair par-

koers in en om de veiling uitgezet.
De deelnemers aan de 10 km kregen maar liefst 12 steile klimmetjes
voorgeschoteld.
Michael liet alle concurrentie ruim
achter zich. Hij liep de 10 km in
36.36. Joris van der Wilt behaalde
hier een heel mooie derde plaats.
Zijn tijd was 41.17. Joris was één van
de Veenlopers die op zaterdag was
te vinden in het Wheel of Energy.
Na de prijsuitreiking in Aalsmeer
had Michael nog net voldoende tijd
om naar Nieuwkoop te fietsen. Hij

nam hier deel aan de 5 km. Hij gebruikte deze 5 niet om uit te lopen.
Ook daar ging hij als eerste over de
finish, in een tijd van 17.14.
De ‘echte mannen’ liepen hier echter
de halve marathon, met een schitterend parkoers rond de Nieuwkoopse Plassen. Frans Woerden bleef
net onder de anderhalf uur: 1.29.48.
Herman van ’t Schip was tevreden
met zijn 1.44.36. Theo Noij koos voor
de 10 km. Ook hij was tevreden met
z’n 46 minuten.

Nazomertoeren met De Merel
De Ronde Venen - Zondag 11
september organiseert TTC De
Merel de Nazomertoer, een
fietstocht langs de mooiste plekjes van het Groene Hart.
De afstand bedraagt 100 kilometer. De tocht wordt in twee groepen
gereden. De eerste groep fietst met
een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur, groep twee rijdt enkele kilometers langzamer.

Bij deze tocht zijn ook niet-leden
van TTC De Merel van harte welkom. Iedereen met een racefiets en
een redelijke fietsconditie kan mee.
Een valhelm is bij TTC De Merel verplicht.
Molenviergang
De rit staat in het teken van de molengang. Een molengang, ook wel
maalgang genoemd, is een aantal
samenwerkende poldermolens voor

het droogmaken en drooghouden
van een polder. De deelnemers passeren twee molenviergangen.
Bij de diepere polders was het noodzakelijk dat het water in ‘trappen’
omhoog werd gebracht. De laagste
molen schept het water naar de ‘onderboezem’, de hoogste schept het
water naar de ringvaart. Een molengang bestaat doorgaans uit twee of
drie ‘trappen’, maar er zijn ook viergangen (zoals in Aarlanderveen).
De molenviergang Aarlanderveen is
de enige in bedrijf zijnde molengang
ter wereld die zonder mechanische
hulp een polder bemaalt. Het overtollige water wordt afgevoerd naar
de Oude Rijn. Een andere molenviergang waar de rit langs komt, is
de molenviergang van Zevenhuizen.
Deze loost het polderwater in de
Rottemeren. Dankzij deze molens
fietsen de deelnemers zondag met
droge voeten door de mooie polders
van het Groene Hart.
Start
De start is om 8 uur bij café De
Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen. Als u wat eerder komt,
heeft u nog tijd voor een kop koffie en kan ook op tijd vertrokken
worden..
Leden van TTC De Merel en andere NTFU-fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld, nietleden betalen een euro meer.
Info: tel. 06-29204925 of op
de site www.ttcdemerel.nl

Veenlopers 12 uur in Wheel of Energy
Regio - Op zaterdag 3 september
liepen bijna 50 Veenlopers hard
in het Wheel of Energy. Dit Wheel
staat op Schiphol.
De organisatie Wheel of Energy365
wil bijdragen aan een wereld waarin
de ziekte kanker niet langer levensbedreigend is. Om 12 uur ’s middags begonnen de eerste drie hardlopers. Omdat het een zeer warme dag was, bleek het lopen wel
iets zwaarder dan verwacht. En ook
het lopen in een draaiend wiel is
toch anders als lopen op een vlakke weg. Elke loper liep een half uur
of een uur. Er waren twee lopers die
zelfs anderhalf uur gelopen hebben.
Een prachtige prestatie! De wisselmomenten waren best spannend,
de lopers kwamen toch wat onvast ter been het Wheel uit. Voor de
nieuwe lopers was het spannend in
het draaiend rad te stappen, en direct te gaan hardlopen. Niet alleen
in het Wheel hadden de lopers veel
plezier, ook de toeschouwers (familie, vrienden en medehardlopers)
konden genieten van het heerlijke
nazomerzonnetje! Een van de toeschouwers zorgde voor een hilarisch
moment, hij drukte per ongeluk de
noodknop in. Het rad ging langzamer draaien en stond stil! Gelukkig

kwam de bewaking van Schiphol
snel en het rad kwam weer in beweging. De Veenlopers vielen op in
hun rode shirts, met opdruk Kool en
Reurings advocaten. Veel reizigers
die op Schiphol Plaza aankwamen,
keken verbaasd naar het Wheel en
de vele hardlopers. Sommigen kwamen vragen wat de bedoeling was
van het lopen in het Wheel en dit leverde leuke gesprekken op. Dankzij
de sponsering van bakker Elenbaas
uit Mijdrecht en de Kingsalmarkt uit
Amstelveen, werd iedereen voorzien van verse krentenbollen, water

en energydrank. Dit gaf voldoende
energie voor 12 uur hardloopplezier.
Om vijf voor twaalf ’s nachts sloten vijf Veenlopers, waaronder organisatoren Ellen van Gijsel en Irma van Eeken de 12 uur durende
loop af, door gezamenlijk met de
aanwezige toeschouwers af te tellen. Daarna overhandigde Irma aan
de organisatie Wheel of Energy een
cheque, waarop het bedrag stond
van 2046,25 euro, dat de Veenlopers
bijeengelopen hebben.
Een prachtig bedrag aan het eind
van een sportieve dag!

Traditiegetrouw staat
De Kwakel weer op

ZIJN KOP

En dat betekent veel meer dan een ritje in de botsauto
of zwieren in de draaimolen. Eén van de hoogtepunten
is de kinderkermisoptocht op zondagmiddag.
Bijna 200 kinderen deden al wandelend of rijdend mee
aan de ronde door het dorp. Het was weer een bont gezelschap:
zo kwamen o.a. een brandweerwagen, legertank en
slakkenhuis voorbij. Maar ook de New Kids, Kwakels
Topmodel en indianen en nog veel meer kleurrijke figuren.
Wat is er, al dan niet met hulp van de ouders, weer een hoop
tijd en werk verricht, het zag er prachtig uit! Ondanks dat van
tevoren de weersverwachting niet al te best was werd het een
prima middag met slechts een paar spatjes regen en dat maakt
het natuurlijk altijd nog gezelliger.
Op de maandagavond vond voor de 5e keer het open Kwakels
kampioenschap vlettentrekken plaats. Ter ere van dit jubileum
waren veel deelnemers getooid met een geel mutsje, wat er extra
leuk uit zag in het avondzonnetje. Aangemoedigd door de vele
toeschouwers aan beide zijden van de ringvaart, hebben zowel
de heren- als damesteams gedurende ruim 2 uur gestreden
om de Gouden Peddel.
Op www.verheijfotografie.nl zijn veel foto’s te bekijken
en ook te bestellen van de Kwakelse Kermis.
Een fotoverslag van de grote optocht die
dinsdag is gehouden volgt in de volgende
editie van deze krant.
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Vanuit metaalwarenfabriek van Walraven:

Foto Expo van de profileermachine
Mijdrecht - Ad van der Made, lid
van Fotoworkshop De Ronde Venen, heeft de unieke kans gekregen om twee maanden lang in
de metaalwarenfabriek van Van
Walraven in Mijdrecht te fotograferen.
Uit de vele foto’s die hij heeft gemaakt, heeft hij een selectie gemaakt van twaalf foto’s die in september en oktober te bezichtigen is
in het Hofland Medisch Centrum in
Mijdrecht.
De selectie die Ad van der Made heeft gemaakt, hebben alle betrekking op één enkele machine: de
profileermachine. De bedoeling van
deze serie is dat zelfs een leek het
functioneren van deze ingenieuze
machine kan aflezen.

Gezellig naar de historische
bioscoop in september en oktober?
De Ronde Venen - Wilt u/wil jij
gezellig naar de historische bioscoop? Ja, dat kan! In september
en oktober organiseert de Historische Vereniging De Proosdijlanden een gezellige film/fotomiddag voor de inwoners van de
kernen Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis. De toegang is gratis.
Eerst wordt per kern een deel van
een door de historische vereniging
geproduceerde film gedraaid, samengesteld uit films gemaakt door

diverse inwoners. Hierna wordt er
per kern een serie historische foto’s
getoond, waarvan de herkomst vaak
niet duidelijk is en waarbij verwacht
wordt dat er een levendige discussie
zal ontstaan tussen de aanwezigen.
Programma
Van 14.00 tot 14.45 uur: Draaien van
een deel van de historische film
Van 14.45 tot 15.15 uur: Pauze
Van 15.15 tot 16.00 uur: Vertoning
van een aantal historische foto’s
Van 16.00 tot 16.30 uur: Afsluiting.

Data en locatie
- Donderdagmiddag 15 sept. in
De Boei, Kerklaan 20 in Vinkeveen,
- Donderdagmiddag 29 sept. in
De Schakel, Dorpsstraat 20 in
Wilnis
- Donderdagmiddag 13 okt. gebouw
Irene, Kerkstraat 9 in Mijdrecht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjen Schuil: tel.
0623117671 of 0297-241827.

Ad van der Made is getroffen door
de schoonheid van de diverse onderdelen van deze machine en uit
zijn dank naar de directie en de
medewerkers van Van Walraven
voor hun medewerking bij het tot
stand komen van deze fotoserie.
Ook dankt hij meneer De Vor, oudmedewerker van Van Walraven te
Mijdrecht. “Voor mij als a-technicus
is een onbekende wereld open gegaan”, aldus Ad van der Made.

Waar en wanneer?
In de maanden september en
oktober is deze expositie te
bewonderen in het Hofland
Medisch Centrum, Hofland 48,
3641 GE Mijdrecht.
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Fotograaf: Ad van der Made,
lid van Fotoworkshop De Ronde Venen.
Locatie:
HOFLAND MEDISCH CENTRUM
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Bibliotheek in Wilnis gaat
over op zelfservice
Wilnis - De Bibliotheek Wilnis stapt
over op zelfservice. Dit betekent
voor u dat de huidige balie wordt
vervangen en dat daarvoor in de
plaats een nieuwe balie komt waarop u zelf, zonder tussenkomst van
een medewerker, uw materialen
kunt inleveren en kunt lenen.
Het werkt eenvoudig. Op de zelfservicebalie treft u een zwarte plaat
aan. Voor het inleveren legt u de

materialen één voor één op deze
plaat. De computer geeft aan dat de
materialen zijn ingeleverd en u hoeft
de materialen alleen nog maar in de
kast ernaast te plaatsen.
Ook het uitlenen werkt simpel. U
legt uw bibliotheekpasje op de
scanplaat. Vergeet uw pasje dus
niet, u heeft het echt nodig om materialen te kunnen lenen. Eén voor
één plaatst u vervolgens de materi-

alen op de zwarte plaat en de computer geeft aan dat de materialen
zijn geleend. Als u klaar bent drukt u
op de knop en krijgt u de lenersbon.
Op de website www.bibliotheekavv.nl vindt u meer informatie over
de zelfservicebalie. Uiteraard blijven de medewerkers van de bibliotheek graag voor u klaarstaan om u
van dienst te zijn en u te adviseren
wanneer u daarom vraagt.

Gratis naar Museum De Ronde Venen
tijdens Open Monumentenweekend

Open huis bij Proosten Borgh
Mijdrecht - In samenwerking met
Ruijgrok Makelaars in Mijdrecht organiseren de eigenaren Ed en Anneke Swaab op zaterdag 17 en zondag 18 september aanstaande een
open huis bij hun appartementencomplex in aanbouw, Proosten
Borgh genaamd. Het is gelegen op
de hoek van de Mijdrechtse Dorpsstraat en de Passage.
Tussen 11.00 en 16.00 uur is het
complex Proosten Borgh voor het
eerst geopend voor belangstellenden. Op een van beide dagen is iedereen van harte welkom om een

kijkje te komen nemen in de ruimte van de appartementen en de winkels in wording.
Van het pand werd op 19 augustus
jl. het hoogste punt bereikt. Bouwbedrijf H.M. van Scheppingen uit
Mijdrecht bouwt inmiddels verder
aan het complex, waarvan eerst de
winkelruimten op de begane grond
zullen worden afgebouwd. Die zijn
op een na allemaal verhuurd. De ondernemers hopen daar eind van dit
jaar te kunnen intrekken. De bovenste verdiepingen lopen in een zelfde
bouwtijd mee, maar de afbouw van

de vier appartementen, waarvan er
inmiddels twee zijn verkocht, neemt
wat meer tijd in beslag vanwege de
vele details. Naar verwachting zal
het eerste appartement in het voorjaar van 2012 worden opgeleverd.
Voor meer informatie over de appartementen en de indeling daarvan dienen belangstellenden zich
te wenden tot Ruijgrok Makelaars,
Hofland 19 te Mijdrecht, tel. 0297283375. Of kom naar het open huis’
voor een (vrijblijvende) indruk en/of
gesprek.

Groot aantal activiteiten tijdens evenement Stelling Nemen

Taptoe op Fort bij Uithoorn
Regio - Op Fort bij Uithoorn wordt
komende zaterdag, 10 september, in
het kader van het fortenevenement
Stelling Nemen, een Taptoe met veel
plaatselijke muzikanten gehouden.
Ook op Fort bij Nigtevecht is deze dag van alles te doen, waaronder een spannende wandeling over
de Liniedijk.
Om 10.00 uur geeft burgemeester
drs. M. Burgman van De Ronde Venen zaterdag het startsein voor Stelling Nemen met onder meer de decoratie van scholieren die hebben
deelgenomen aan een historisch
project rond Fort bij Uithoorn eerder dit jaar.
Om 11.00 uur barst vervolgens de
muziek los. Naast Triviant en VIOS
treedt tweemaal de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
in ceremonieel tenue op, zorgt Kunstencentrum De Hint voor verrassingen met Saxocalyptica en De Hint

Singers en sluit Brassband Concordia uit Vinkeveen rond 17.00 uur de
Taptoe af met een speciale uitvoering.
Op het fort is verder ook een prachtige fototentoonstelling over de Stelling van Amsterdam te bezichtigen,
zijn de historische verhalen en bijbehorende tekeningen van een
groot aantal basisscholieren uit de
gemeente te lezen en te bekijken,
worden er rondleidingen gegeven
en zijn antieke militaire voertuigen
te bewonderen. Voor een hapje en
een drankje kunt u terecht in de genieloods.
Nigtevecht
Op Fort bij Nigtevecht is er komende zaterdag in het kader van Stelling
Nemen eveneens van alles te doen.
U kunt bijvoorbeeld een spannende
wandeling vanaf Fort Abcoude maken, langs het Gein en over de Liniedijk, waar u verhalenvertellers te-

genkomt op de route naar het fort.
Onderweg treft u tevens schilders
aan, die in het spoor van Mondriaan
deelnemen aan een workshop en
fotografen die meedoen aan een fotosafari van Fotoworkshop De Ronde Venen. Op het fort zelf zijn rondleidingen. Ook presenteert de vereniging Natuurmonumenten zich
met diverse activiteiten.
Zaterdag 17 september concentreren de activiteiten van het fortenevenement zich rond Fort in de
Botshol en Museum De Ronde Venen in Vinkeveen. Zaterdag 24 september wordt Stelling Nemen afgesloten met een groots muziek- en
theaterspektakel op Fort Abcoude.
Alle activiteiten in het kader van
Stelling Nemen zijn gratis te bezoeken. De meest actuele informatie over het programma vindt
u op www.stellingnemen.nl.

Vinkeveen - Aanstaande zaterdag 10 en zondag 11 september is het
weer Open Monumentendag, met dit jaar het thema ‘Nieuw gebruikOud gebouw’. Het museum is dit hele weekend gratis toegankelijk
tussen 10.00 en 17.00 uur en er zijn diverse speciale activiteiten georganiseerd.

seum De Ronde Venen. Bent of kent
u iemand die nog weet hoe de veensteekmachine vroeger klonk? Kom
dan langs het laat het horen! Toegang is gratis.

Het museum staat dit jaar geheel in
het teken van de Veensteekmachine. Deze unieke machine uit 1895,
gebruikt voor de machinale vervening in Vinkeveen, heeft sinds enkele jaren een museale functie. Speciaal voor Open Monumentendag
zal het technische team van Museum De Ronde Venen op zaterdag
10 september de oude 80 pk Bronsmotor weer starten. Vanaf 14.00 uur
bent u van harte welkom bij deze
spectaculaire gebeurtenis en kunt u
alles te weten komen over deze bijzondere machine.

Open Monumentendag
Nieuw gebruik-Oud gebouw’
Het museum is geopend op zaterdag en zondag 10 en 11 september
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.
Zaterdag 10 september 14.00 tot
17.00 uur:
• demonstratie veensteekmachine.
Zondag 11 september tussen 13.00
en 14.00 uur:
• concert van harmonie St. Michael
uit Heemstede
(www.stmichael-heemstede.nl)

Baggeren
Weet u nog hoe de veensteekmachine vroeger klonk tijdens het bag-

geren op de plassen? Zaterdag 10
september kunt u dat vertellen, in
het kader van het project De Symfonie van de veensteekmachine,
waarbij het museum het karakteristieke geluid van de machine probeert terug te halen.
Zondag 11 september zal bij goed
weer de harmonie St. Michael uit
Heemstede tussen 13.00 en 14.00
uur een concert opvoeren bij het
museum. Het hele weekend is er de
gelegenheid een kijkje te nemen in
de tijdelijke tentoonstelling over de
laatste veensteekmachine “Uitstekend werk…”. Mis deze unieke kans
dus niet!
Beide dagen bent u van 10.00 tot
17.00 uur van harte welkom in Mu-

Museum De Ronde Venen is gevestigd aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, tel. 0297 262 223 of website:
www.museumderondevenen.nl
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BVK tart Kwakelse traditie
De Kwakel - Die eerste speelavond van BVK vond plaats op
donderdag 1 september en dat is
strijdig met de nergens officieel
vastgelegde maar wel stilzwijgend
geaccepteerde ‘regel’ dat het verenigingsleven in De Kwakel pas
start na de Kwakelse kermis, het
culturele hoogtepunt van het jaar.
Wellicht mede hierdoor ontbrak
een groot aantal leden, want
slecht 33 paren bevolkten de
bridgearena in het feestelijk versierde Dorpshuis De Quakel en in
die 33 paren bevonden zich ook
een aantal gelegenheidsparen,
wat soms tot grote successen
leidde en soms juist helemaal niet.
De avond werd geopend door
voorzitter Elly van Nieuwkoop, die
o.a. melding maakte van nieuwe
leden, nieuwe combinaties, leden
die vertrokken zijn en een paar leden die helaas door soms ernstige fysieke problemen niet van de
partij konden zijn. Hun medebrid-

gers wensen die leden sterkte en
een voorspoedig herstel toe. Daarna gaf wedstrijdleider Cor Hendrix
het officiële startschot en stortten
de leden zich op het kaarten
A-lijn
De allereerste eerste plaats dit
seizoen in de A-lijn, die bestond
uit 14 paren, was voor Huub en
Kitty van Beem met een score
van 60,42%. Atie en Wan Overwater hadden blijkbaar de hele zomer doorgetraind, want zij werden
gewoon 2e met 58,33% en Dick
Elenbaas en Andre Verhoef eisten
de 3e plaats op met 56,94%.
B-Lijn
In de B-lijn troffen we Tiny en Han
Mann, na jaren ook weer een brigdepaar, op de 1e plaats aan met
59,38%. Tiny en Adriaan Kooyman
hadden waarschijnlijk deze zomer
contact gehouden met Atie en
Wan uit de A-lijn, want zij scoor-

den ook de 2e plaats met een vergelijkbare score (58,85%). Elly en
Jaap van Nieuwkoop werden hier
3e met 56,77%. terwijl Susanne en
Riet nog even op gang moeten
komen, want zij werden hier 10e
van de 10.
C-lijn
De topscore van de avond vinden
we in de C-lijn, waar Huub Kamp
en Greet de Jong tot elkaar waren ‘veroordeeld’. Een paar simpele afspraken en gezond boerenbridgeverstand leidden tot een
hoge score van 62,5%. Helen Conijn speelde deze week met Joop
den Blanken en ook die gelegenheidscombinatie speelde alsof zij
al jaren met elkaar kaartten, want
zij werden met 57,5% 2e, gevolgd
door Frans en Tilly Wouda, die hun
eerste van een ongetwijfeld grote reeks 50+ scores noteerden:
53,33%. Houd dat paar dit seizoen
in de gaten!

Uitstekende start Legmeervogels
Uithoorn - Op een zeer warm Olympia veld wist Legmeervogels toch
een puike wedstrijd neer te zetten.
Legmeervogels nam het initiatief en
zette Olympia direct onder druk.
Mooie snelle aanvallen eindigde
vaak met schoten net over of naast
het doel. Als er vanaf de achterlijn
de bal strak en laag voor het doel
gegeven werd stonden Legmeervogels drie aanvallers op een rij elkaar
aan te kijken wie de bal tegen het
netje zou schieten. In de 15de minuut is het dan eindelijk raak. Cyrill
Gill wist eindelijk een mooie aanval
af te ronden, 0-1.

Strafschop
In de 33ste minuut bereikt Jelle Righarts op karakter het strafschopgebied en wordt binnen de 16 door
twee man van Olympia onreglementair afgestopt, strafschop. De toegekende strafschop wordt door Coen
van Weerdenburg feilloos ingeschoten, 0-2. Daarna zijn er voor Legmeervogels nog enkele mogelijkheden om de scoren verder op te voeren. Olympia probeerde in de resterende tijd voor de rust nog wat terug
te doen, maar echt gevaarlijk waren
ze niet. Als Olympia het met een afstandsschot probeerde stond daar

Over en uit
In de 75ste minuut is het de uitstekend in gevallen Melvin Gitts die de
bevrijdende 0-3 binnen tikt. Daarna gaat het snel. Drie minuten later is het Coen van Weerdenburg
in die een hard schot net buiten de
16 onhoudbaar voor de keeper binnen schiet 0-4. Dan is het over en
uit voor Olympia. In de 85ste minuut
is het Peter Lakerveld die de 0-5
scoort. Na dit doelpunt vind Legmeervogels het prima, zo ook de
scheidsrechter. De 0-5 uitslag is een
goede afspiegeling van de krachts
verhoudingen.

Ruud en Cora absolute Legmeertoppers
Uithoorn - Veertien keer organiseerde Bridge Vereniging De Legmeer zomerbridgen op de woensdagavond.
Met groot succes, 194 verschillende
deelnemers uit de gehele regio beleefden hier groot plezier aan getuige
het enthousiaste applaus op de laatste avond in sporthal De Scheg.
Het eindklassement, gerekend over
de beste resultaten in alle lijnen van
acht avonden, toont Ruud Lesmeister
op de eerste plaats met een torenhoog gemiddelde van 59,03%.
De tweede plaats was, niet geheel
verrassend gezien het vele uitstekende samenspel met Ruud, voor Cora de Vroom die 56,68% binnenhaalde. Voor Anton Berkelaar was het virtuele brons weggelegd met 56,43%,
waarmee hij het echelon uit Vinkeveen knap aanvoerde. Ben ten Brink
en Jan Bronkhorst deelden de plaatsen vier en vijf in de ‘line of fame’ met
56,37%.
A-lijn
Ook de laatste avond stond in de Alijn in het teken van Ruud Lesmeister.

Ditmaal werd met Cees Bergkamp de
eerste plaats met 59,58% binnengehaald. Joop van Delft & Toon Overwater werden tweede met 54,58% gevolgd door Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen met 54,17%. Jan
Egbers & Lijnie Timmer konden Kees
& Marja Mooij net voorblijven als
vierde met 52,92 om 52,50%.
B lijn
In de B-lijn deze maal de hoogste score van de avond, 66,67%, behaald door Gijs de Ruiter & Wouda
Roos. Ook Lia van Kessel en Thea
van Twaalfhoven belandden in het
percentage der sterken als tweede
met 60,42%. Joke de Wit en Doretta Suppan bleven hier net onder met
59,58% op plaats drie. Wim Slijkoord
kwam deze avond met Trudy van Assem aan tafel en ze waren goed voor
56,67% als vierde.
Marijke en Ger van Praag kwamen
terug van weg geweest en pakten uit
de losse pols plek vijf met 54,58%.
C-lijn
In de C-lijn viel een knap staaltje bridge van Ineke Hilliard op. Ui-

terst gedreven behaalde ze met Anne Tolsma de eerste plaats en de
wijn met 58,92%. Gouke van der Wal
kwam deze keer met Herman Roelof op de proppen. De heren, hoewel
nog niet geheel op elkaar ingespeeld,
deden het uitstekend als tweede met
58,58%. Ellen van den Toorn en Ineke Koek kwamen als derde uit de bus
met 56,74%, gevolgd door Elisabeth
van den Berg en Maarten Breggeman
die 55% precies bij elkaar speelden.
Atie de Jong en Ans Voogel deden
ten opzichte van een week ervoor een
stapje terug, maar eindigden toch bij
de beste vijf met 54,44%.
Vandaag, woensdag 7 september,
start de reguliere competitie weer.
Begonnen wordt met vijf avonden
ladderen waarna de lijnen A, B en C
zullen worden samengesteld. Ook u
kunt hiervan deel uit maken. Ervaar
hoe leuk bridgen is bij BV De Legmeer, elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat Gerda Schavemaker telefoon 06 17240344.

altijd nog de betrouwbare sluitpost,
Piet Persoon. Tweede helft een zelfde spelbeeld. Een overheersend
Legmeervogels en een machteloos Olympia. Legmeervogels kreeg
ruim de mogelijkheid om te scoren
maar ging daar slordig mee om. Dit
gaf Olympia de mogelijkheid om de
aansluitingstreffer te maken.
Dan toch weer een beetje irritatie binnen de Legmeervogels ploeg.
Die irritatie die de kop op stak had
zeker ook te maken met de warmte en het slappe droge gras waardoor de bal niet lekker rolde. Deze
omstandig heden waren ook van invloed op de conditie van beide elftallen. Gelukkig had Olympia hier
eerder last van dan Legmeervogels.

Bridgeseizoen geopend bij ABC
Uithoorn - Donderdag 1 september was het weer feest bij
bridgeclub ABC.
Het nieuwe seizoen is weer van
start gegaan, alhoewel velen elkaar getroffen hadden op het landje van de fam. v.d.Schot, klein Schotland, was het toch weer een gezellig
weerzien van de leden na zo’n lange tijd elkaar niet of nauwelijks gezien te hebben. Voorzitter Jan v.d.
Schot opende deze happening met
wat mededelingen over het wel en
wee van de leden. Ook kon ABC
een nieuw lid verwelkomen in de
persoon van Lydia Zondag en een
aspirant-lid, Piet Hoogenboom, die
kwam kijken hoe gezellig het kaarten er bij ABC aan toe gaat, op een
toch zeer aanvaardbaar niveau.
Deze week werd er nog geen com-

petitie gespeeld. Er werd in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn waren er 7 tafels, met
helaas een stilstaande ronde.
Eerste werd het paar Ria Prager en
Ciny v.d. Elsen met 62,50 %, gevolgd
door Frits Uleman en Gerard Prager
met 57,08 %, en dan gaat de familie
Prager ook nog enkele dagen naar
Texel om het bridgen beter onder de
knie te krijgen. Derde werd de familie v.d. Meer met 54,00 %, ook deze
familie gaat nog maar eens op trainingskamp, zelfs buiten onze landgrenzen.
In de B-lijn werd er aan 6 tafels gespeeld.
Eerste werd het gelegenheidskoppel Marthe Pijnappels en Wim Egbers, omdat de vaste partner van
Wim, Riet Bezuien, wegens omstan-

digheden niet aanwezig kon zijn,
met 65,42 %.
Tweede werden Corry Snel en Lenie
Veninga met 60,83 % en derde Corry Boomsma en Bibet Koch, die het
nu nog niet kunnen geloven, met
57,92 %.
Bridgeclub ABC heeft haar speelochtend op de donderdag en er
wordt om 9 uur gestart, dus geen
club voor langslapers, al zijn de spelers wel uitgeslapen.
Men speelt in het “Buurtnest” aan
de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.
Bent u geïnteresseerd om te bridgen in een leuke en ontspannen
sfeer, dan kunt u op de clubochtend om 9 uur langskomen om nader kennis te maken.

Kids Day Zijdelwaardplein
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Speel
Mee
week
Uithoon
ongekend populair
bij kinderen
Uithoorn - Voor het 39e (!) achtereenvolgende jaar werd
van maandag 29 tot en met vrijdag 2 september de Speel
Mee week Uithoorn georganiseerd voor kinderen van 5 tot
12 jaar. Ook dit keer was door het ondernemende bestuur
van de organisatie een gevarieerd programma samengesteld, voornamelijk bestaande uit actieve en creatieve onderdelen. Omdat het aantal deelnemende kinderen dit
jaar groter dan ooit was, had men gekozen voor activiteiten die zich zowel binnen als buiten Sporthal De Scheg aan
de Arthur van Schendellaan afspeelden. Onder meer in de
Vuurvogel en Dance centre Jolanda van Beek aan de overkant van De Scheg. De Speel Mee week biedt kinderen van
5 tot 12 jaar de mogelijkheid zich vijf dagen lang van 10.30
tot 15.00 uur (op vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur) zowel binnen als buiten lekker uit te leven. Er daar wordt driftig gebruik van gemaakt! Naast knutselen en lekker creatief bezig zijn mogen ze bijvoorbeeld ook films kijken. Traditiegetrouw kunnen de kinderen tijdens de Speel Mee week twee
dagen lang hun bouwkunsten botvieren in de vorm van
hutten bouwen buiten naast De Scheg. De laatste dag bestaat gewoonlijk uit deelname aan een heuse kinderkermis
met allerlei attracties en spelletjes. Gedurende de dagen
wordt in de middagpauze het zelf meegebrachte lunchpakket verorberd en tussentijds krijgen ze van de organisatie
iets lekkers. Wie wil dat nou niet? Alles onder toezicht en
leiding van jongere en oudere vrijwilligers. En dat per kind
voor maximaal 4 euro bij (tijdige!) voorinschrijving via internet op de website (www.speelmeeuithoorn.nl).

Kinderkermis hoogtepunt
Maandag stond voornamelijk in het teken van knutselen, bewegen op muziek en leuke spelletjes. Dinsdag konden kinderen meedoen aan workshops theater, muziek en
dans, waaronder ook Capoeira. Gelukkig waren de weergoden de kinderen op woensdag en donderdag gunstig gezind bij het traditionele hutten bouwen. Dat gebeurt altijd
naast de Sporthal. Zonder de andere activiteiten tekort te
doen wordt de kinderkermis op vrijdag toch altijd ervaren
als het hoogtepunt van de Speel Mee week. Talloze attracties zijn dan bijeengebracht en opgesteld in de grote sporthal en in de naastgelegen ruimten. Behalve bestuursleden
zijn er ook altijd talloze vrijwilligers in de weer om de activiteiten in goede banen te leiden. Zij verdienen een woord
van dank. Naast deze enthousiaste mensen zijn er ook anderen die de Speel Mee week mogelijk maken. Dat is o.a.
de gemeente Uithoorn, sinds kort eigenaar van De Scheg
en die het complex voor dit doel ter beschikking stelt. Maar
ook de sponsors uit Uithoorn hebben een belangrijke inbreng. Zonder hen géén Speel Mee week! Daarom mogen
ze hier best voor het voetlicht worden gehaald: Gemeente Uithoorn, EHBO vereniging Uithoorn, Krijtenberg Hifi
met IQ, E-launch Internet Services, Cafetaria Friends, Supermarkt C1000 Reurings, Scholte & De Vries-Estoppey, Gamma Aalsmeer, PPG (Sigma Coatings) Uithoorn, AH winkelcentrum Zijdelwaard, AH Jos van den Berg, C1000 Oude
Dorp, Groentenspeciaalzaak De Goudreinet winkelcentrum
Zijdelwaard, Bakker Versteeg, Geostick B.V., Dansschool Jolanda van Beek, Capoeira Uithoorn, Multimate, Van Bakel
B.V. en Nhar Entertainment. Sponsors, namens de organisatie ook u hartelijk dank! Aan het einde van de vrijdagmiddag was de Speel Mee week Uithoorn 2011 voorbij. Het was
zoals gebruikelijk weer geweldig. Volgend jaar kunnen ouders hun kinderen via de website andermaal inschrijven bij
de organisatie. Graag tot ziens!
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In week van 18 t/m 24 september:

Nierstichting zoekt collectanten
Mijdrecht - Van 18 t/m 24 september is het weer zover: de
collecteweek van de Nierstichting. In Mijdrecht zorgen jaarlijks ruim zestig mensen er voor
dat er veel geld wordt ingezameld voor de Nierstichting. Daar
is de Nierstichting enorm blij
mee! Toch kan zij altijd erg goed
nieuwe collectanten gebruiken.
Nu zijn er straten en wijken in
Mijdrecht waar nog niet gecollecteerd wordt. En elke euro is
er één!

Als collectant gaat u in de week van
18 t/m 24 september met een collectebus van deur tot deur in uw
buurt. Dat kunt u alleen doen, of samen met een vriend, vriendin of familielid. Als collectant laat u duidelijk zien waar u voor staat. U draagt
bij aan een betere toekomst voor
nierpatiënten. Bovendien is het een
leuke manier om in contact te komen met uw buurtgenoten.
Landelijke campagne
Rondom de collecteweek voert de

Nierstichting een landelijke campagne met het thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade.’ Met de
opbrengst van de collecte kan de
Nierstichting o.a. wetenschappelijk onderzoek financieren naar het
voorkomen en behandelen van nierziekten.
Het zou fantastisch zijn wanneer u
hieraan wilt bijdragen. Een uurtje
van uw tijd maakt het verschil!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
Marella Verhagen, telefoon 241489.

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN
Omdat we regelmatig mensen ontmoeten die vragen: ‘Wat doen jullie
nu eigenlijk’ vonden we het een goed idee om een keer per maand
iets te vertellen over onze Stichting en... onze activiteiten. We zijn
blij dat we in deze column de gelegenheid krijgen u te informeren
over de verschillende zaken waar wij mee te maken hebben en/of
waar we mee bezig zijn.
Als je als oud-Amsterdammer hier in de regio komt wonen, is
dat best wel even wennen. Je komt terecht in een totaal andere
omgeving en na korte tijd merk je dat dát eigenlijk is wat je wilde.
Je vindt ruimte, het is niet overal zo’n gekkenhuis, je kunt overal
dichtbij je auto kwijt en heel veel dingen zijn per fiets te bereiken.
Kortom: Je woont ‘buiten’.
Mensen die al wat langer hier wonen beseffen (en waarderen) het
misschien niet meer zo, maar wat ís het een prachtige omgeving
waar we wonen. Waar kun je nog zó ver kijken over een prachtig
groen gebied, vol koeien en schapen en met sloten die het land in
keurige blokken verdelen. Waar hoor en zie je overal zoveel vogels ?
Ik was, toen ik hier kwam wonen, meteen enthousiast toen ik in
contact kwam met Stichting De Bovenlanden, want dat was voor mij
dé manier om wat meer te weten te komen over de natuur in deze
omgeving.

Nieuw seizoen
Durven & Doen
Mijdrecht - Deze maand start
het nieuwe seizoen van de Club
Durven & Doen. Kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 die meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
zijn welkom op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in het
speellokaal van OBS De Trekvogel in Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt
toneelspelen gecombineerd met
een sociale vaardigheidstraining.
In de Club worden heel spelenderwijs allerlei thema’s behandeld zoals stevig staan, duidelijk praten,
pesten, opkomen voor jezelf, ergens
bang voor zijn, enzovoorts. Door toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde oefeningen leert je kind steviger in zijn schoenen te staan en
zich te uiten.
Op laagdrempelige wijze krijgt je
kind zo een steuntje in de rug. De
cursus is ook geschikt voor kinderen die toneelspelen ‘gewoon leuk’
vinden! Het cursusblok start op 12
september en bestaat uit 10 lessen
van een uur.
Meer informatie en/of aanmelden
bij de docente Astrid Millenaar via
telefoonnummer 06-40977903 of via
de website www.despeltuin.nl

Supermarkt
Jumbo trakteert

St. Jan de Doper één van laatst bewaarde
kerken van architect H.J. van den Brink
Uithoorn - De kerk van St. Jan de
Doper, een gemeentelijk monument uit 1867 dat in 2007 buiten
gebruik is gesteld, is één van de
twee laatst bewaarde kerken van
architect H.J. van den Brink.
De Rotterdamse architect Herman
Jan van den Brink (1816-1883) begon zijn loopbaan als wijnkoper en
distillateur en naast zijn werkzaamheden interesseerde hij zich voor
de bouwkunst. Nadat hij in contact
kwam met Monseigneur Zwijsen, de
aartsbisschop van Utrecht, toonde
hij zijn bekwaamheid door het ontwerpen van het seminarie van Rijsenburg. Zijn ontwerp werd goedgekeurd en Van den Brink kreeg nog
veel meer opdrachten voor de bouw
van kerken, scholen en andere instellingen. In 1859 werd hij benoemd
tot hofarchitect van het Aartsbisdom Utrecht, in welke functie hij onder meer de restauratie van de St.
Catharinakathedraal te Utrecht ter

hand nam. De St. Eusebiuskerk in
Arnhem, inmiddels helaas afgebroken, geldt als zijn belangrijkste werk.
Van de kerken die naar zijn ontwerp
gebouwd werden zijn inmiddels nog
maar twee kerken over, namelijk de
St. Bavokerk te Oud Ade en de St.
Jan de Doper te Uithoorn. Daarnaast
zijn nog delen van twee andere kerken bewaard gebleven.
De kerk te Uithoorn is in de jaren
60 uitgebreid, waarbij de fundering ook geheel is vernieuwd. Experts van het Cuypersgenootschap
en Bond Heemschut hebben eerder
laten weten, dat zowel het oude als
het nieuwe deel architectonisch zeer
de moeite waard is en behouden zou
moeten blijven.
Ook voorzitter Dick van Wees van de
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel
sprak zich in een nummer van ‘De
Lange Brug’ eerder uit voor de redding van het gebouw door de Uithoornse gemeenschap middels hergebruik.

Inmiddels woon ik nu al twintig jaar hier, mag ik meewerken als
bestuurslid en heb ik veel geleerd over de natuur en vooral over
de gebiedjes die hier in onze regio behouden moeten blijven voor
de toekomst. Als je in het Groene Hart een aantal natuurgebieden
beheert en onderhoudt, dan word je je steeds meer bewust hoe
belangrijk het is dat er ook vrijwilligers zijn die helpen om wat
mooi is – ook mooi te houden.
Van Stichting De Bovenlanden heb ik veel geleerd. Als stadsmens had
ik van heel veel zaken geen idee en woorden als kleiput, legakker,
kreekrug en geriefhoutbosje zeiden me niets. Maar van veel excursies
en van knot- en hooidagen in de verschillende gebiedjes kom je
steeds meer te weten en leer je veel. En... ga je steeds meer van die
‘natuur vlakbij’ houden. Goed dat zo’n organisatie die zich vooral
bezighoudt om mooie gebiedjes hier in de buurt voor de toekomst
te behouden, dat al 25 jaar doet en – zoals duidelijk blijkt – daar
volop mee doorgaat.
En... dat knotten en hooien is best leuk werk. Als u een keer mee
wilt doen : alle hulp is welkom en zo af en toe een ochtend buiten
met de natuur bezig zijn geeft je
veel voldoening.
Inl: www.debovenlanden.nl
of tel.0297–26 34 90.

Vinkeveen - Donderdag 1 september heeft Jumbo Vinkeveen
de bewoners van Zuiderhof, Vinkenoord en Maria-Oord getrakteerd op heerlijke Jumbo bonbons.
Alle bonbons werden hartelijk in
ontvangst genomen en onder het
genot van een bakkie koffie of thee
opgegeten. Jumbo Vinkeveen vond
het leuk om de bewoners zomaar
eens wat extra’s te geven.

Martin Kemperman
Bestuurslid
Stichting De Bovenlanden

Jeugdnatuurclub heeft nog een paar plaatsen vrij

Weet jij wat een Veenmol is?
Regio - De JeugdNatuurClub “De
Veenmollen” van het IVN bestaat uit
kinderen van 8-12 jaar die het leuk
vinden om bezig te zijn in en met de
natuur. Onder leiding van ervaren
natuurgidsen trekken zij erop uit,
wandelend of op de fiets, om iets
bijzonders in de natuur te onderzoeken. Bijvoorbeeld waterdiertjes
in een poldersloot, of bloemen en
vlinders in een mooie berm. Soms
steken ze de handen uit de mouwen
en gaan ze wilgen knotten of nestkastjes timmeren.
De Veenmollen komen één keer in
de maand, op de 3e zaterdagmiddag van 13:30-15:30 uur bij elkaar;
ze verzamelen bij het NME centrum
de Woudreus in Wilnis. Het Veenmollenseizoen loopt gelijk met het
schooljaar en begint dan ook weer
deze maand, op 17 september om
precies te zijn. Voor het komende
seizoen 2011-2012 zijn er bij de club
in de Ronde Venen nog een paar
plaatsen beschikbaar. Ook start er
dit jaar een aparte club in Uithoorn,
waar ook nog een paar kinderen bij
kunnen.

Legakkers beschermen tegen afkalving…

Wie weet iets over deze diefstal? Sloep gestolen!
Sloep met inboardmotor
Interboat 19 – 5.70 meter. Kleur:
zwartblauw.
Registratienummer:
(HIN) NLIBL19345 F000. Blauwe buiskap. Kabelaring met Turkse
knoop. Teakhouten vloer en teakhouten blad op motorkist. Zwemtrap rvs. Aandrijving: binnenboordmotor Vetus Mitsubishi Diesel 22
pk 3 cylinders. Motornummer:
116599101346. Motortype: M 3.10.
Bakboord (links) en stuurboord
(rechts) voorop de naam: DaMe.
Achterop de naam: Wilnis. Bouwjaar boot en motor: jaar 2000 (2608-2000 – exact 11 jaar oud). Vaaruren ca. 430 uur. ABUS geel kabelslot van ca. 3 meter met ABUS grijs
hangslot.
Tijdstip vermissing/diefstal: Tus-

sen maandag 22 augustus 2011 ca.
14.30 uur en zaterdag 3 september
2011 ca. 12.00 uur. Vaste ligplaats
Jachthaven Omtzigt B.V., Achterbos
24a, 3645 CD Vinkeveen, Steigernr

4, Boxnr. 38. Weet u iets? Graag
contact met Daniël Ederzeel , Trilgras 26, 3648 JD Wilnis, Tel. 0297284522. Mobiel: 0653704556. Email: daan.ederzeel@casema.nl

Zelfservice in Bibliotheek Wilnis
Lijkt dit je leuk en zit je volgend jaar
in groep 5, 6, 7, of 8 van de basisschool? Dan kun je lid worden! Het
kost 25 per jaar en daarvoor krijg
je materialen, drinken, de Rond-Uit
(het blad van de IVN) en het speciale club T-shirt van de Veenmollen.
Wil je meer weten of je meteen op-

geven? Bel dan naar Corrie van Asselen (264352), Marianne van den
Bosch (257287) of Chiel Bakkeren
(241509).
Voor
meer
informatie
kun
je ook surfen naar de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
(en klik op Jeugd).

Geen
krant?

Bel

0297-581698

Wilnis - De Bibliotheek
Wilnis stapt over op zelfservice. Dit betekent voor
u dat de huidige balie
wordt vervangen en dat
daarvoor in de plaats een
nieuwe balie komt waarop u zelf, zonder tussenkomst van een medewerker, uw materialen kunt
inleveren en kunt lenen.
Het werkt eenvoudig. Op de
zelfservicebalie treft u een
zwarte plaat aan. Voor het
inleveren legt u de materialen één voor één op deze plaat. De computer geeft
aan dat de materialen zijn
ingeleverd en u hoeft de
materialen alleen nog maar
in de kast ernaast te plaatsen.
Ook het uitlenen werkt simpel. U legt uw bibliotheekpasje op
de scanplaat. Vergeet uw pasje dus
niet, u heeft het echt nodig om materialen te kunnen lenen. Eén voor
één plaatst u vervolgens de materi-

alen op de zwarte plaat en de computer geeft aan dat de materialen
zijn geleend. Als u klaar bent drukt u
op de knop en krijgt u de lenersbon.
Via www.bibliotheekavv.nl vindt u

meer informatie over de zelfservicebalie. Uiteraard blijven de medewerkers van de bibliotheek graag voor
u klaarstaan om u van dienst te zijn
en u te adviseren wanneer u daarom vraagt.
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Rampscenario bij schoolplein

Grote oefening EHBO en Brandweer in Wilnis

Beknelde fietsster onder auto
wordt verzorgd en gekalmeerd.
Wilnis - Op maandagavond 5 september heeft bij de Beatrixschool op
de Veenweg in Wilnis een oefening plaatsgevonden van de EHBO vereniging in samenwerking met Brandweer Wilnis. De oefening werd mede mogelijk gemaakt door 8 LOTUS-slachtoffers die ernstige en minder
ernstige verwondingen naspeelden. Ruim 25 vrijwilligers van de EHBO
vereniging en 9 vrijwilligers van de brandweer hadden de taak om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de gewonden te stabiliseren, gerust te stellen en waar mogelijk verwonden te verzorgen.

gerd. Een persoon raakt hierbij bekneld en zwaar gewond door inwendige bloedingen. De bestuurder van de auto zit bekneld met zijn voet, die
hij heeft gebroken. De andere auto heeft drie fietsers geraakt. Eén fietser ligt klem onder de auto met ernstig rugletsel, de andere twee fietsers liggen gewond nabij de auto met onder meer een sleutelbeenbreuk
en een bekkenbreuk. Ook op het schoolplein zijn door de schrik gewonden gevallen, die door de EHBO’ers verzorgd moesten worden.

het slachtoffer welke tussen het hek en de auto bekneld zat en de fietser die onder de auto lag te bevrijden. Met speciale hefkussens is een
auto van de fietser getild en met een lier is de andere auto weggetakeld
om de beknelde slachtoffers te bevrijden.

Meer informatie

Tijdens het einde van een feestavond op de het schoolplein van de
Beatrixschool in Wilnis slaat het noodlot toe, als er met hoge snelheid
een auto op de Veenweg op een andere auto inrijd. Een flinke botsing is
het gevolg, waarbij een van de auto’s tegen het schoolhek wordt geslin-

De aangewezen commandant van de EHBO vereniging heeft snel de situatie geïnventariseerd en taken toegewezen aan de aanwezige EHBOers en de Brandweer Wilnis. EHBO-leden hebben slachtoffer geholpen
met stabiliseren van breuken, wonden verzorgen en natuurlijk slachtoffers en omstanders gerustgesteld. De brandweer had de handen vol om

Kijk op www.ehbowilnis.nl voor meer informatie over KNV EHBO afdeling Wilnis. KNV EHBO afdeling Wilnis verzorgt opleiding- en herhalingslessen voor het officiële EHBO-diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED. Om het jaar start de vereniging een nieuwe EHBOopleiding. De EHBO’ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden ingezet
voor EHBO hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen. Meer informatie kunt u
opvragen via info@ehbowilnis.nl.

Fietser is geschept door
achteruitrijdende auto.

Man met ernstige verwondingen bekneld tussen
auto en hek en vrouw met snijwonden.

Slachtoffer met sleutelbeenbreek
wordt gerustgesteld door EHBO’er.

EHBO’ers inventariseren verwondingen
bij bestuurder van auto.

Bestuurder van auto met gebroken enkel
wordt gekalmeerd door EHBO’ers.

EHBO’ers verzorgen wonden
om infectie te voorkomen.

Wondverzorging door
EHBO vrijwilligers.

Slachtoffer wordt op brancard
afgevoerd naar gewondennest.

EHBO commandant
inventariseert vorderingen.

Chaos door ongeval
voor het schoolplein.

Slachtoffer in shock wordt
op brancard geholpen.

Bestuurder van een auto
met hersenschudding.

Noodlot tijdens feest
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