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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

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

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk ADVERTEREN?

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698           ✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@mEERboDE.Nl

voor het officiële
gemeentenieuws 
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Geen krant?
0297-581698

zaterdag 7 en zondag 8 september 2013

GRATIS ENTREE
op vertoon van deze bon

U aangeboden door deze krant

!

!

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

KUNSTBEURS AAN DE
WESTEINDERPLASSEN
AALSMEER

#

#

OFFICIËLE DEALER VOOR SERVICE EN ONDERHOUD

1 JAAR GRATIS 
EERSTE HULP BIJ AUTOPECH 

Actie bij onderhoudsbeurt. Vraag naar de voorwaarden.

VAN KOUWEN
Mijdrecht, Communicatieweg 26

Hoofddorp, Robijnlaan 2b 
www.vankouwen.nl

Uithoorn - De bussluis in de Meer-
wijk die het oostelijke en westelijk 
deel van de wijk nu nog geschei-
den houdt voor doorgaand verkeer, 
lijkt zijn langste tijd nu toch te heb-
ben gehad. Aan beide kanten van 
de bussluis wordt gewerkt aan de 
herinrichting van de weg waarbij de 
bussluis verdwijnt en alle verkeer 
van de weg gebruik kan maken. De 
bussluis is gelegen in het groenge-
bied tussen de beide woonwijken, 
waarbij een van de doorgangen ter 
hoogte van de basisscholen De Ka-
juit en De Springschans ligt. Als dat 
een doorgaande weg wordt vraagt 
dit voor spelende en overstekende 
om de nodige veiligheidsmaatrege-
len. Die worden verwerkt in de no-
dige aanpassingen van het school-
plein, het wegtracé en snelheidsbe-
grenzing. Er wordt voorzien in veili-
ge oversteekplaatsen (zebra’s), een 
‘zogeheten ‘kiss&ride’ strook waar 
ouders hun kinderen met de auto 
kunnen afzetten en ophalen, meer 

parkeerplaatsen bij de scholen, een 
plek om fietsen neer te zetten aan 
de Eendracht en dergelijke meer. 
Tevens wordt het betreffende stuk 
weg tussen de Laan van Meerwijk 
(Oost) en de Polderweg (West) op-
genomen in een ‘schoolzone’ waar 
een maximumsnelheid van 30 km/
uur geldt.

Het al dan niet verdwijnen van de 
bussluis is de afgelopen jaren veel-
vuldig onderwerp van gesprek ge-
weest tussen de gemeente en de 
bewoners in de omgeving. Die wa-
ren/zijn bang dat bij het verdwij-
nen van de bussluis er een weg 
voor ‘doorgaand’ verkeer komt die 
de verkeersveiligheid voor de om-
wonenden niet ten goede zal ko-
men en bovendien overlast zal ver-
oorzaken. Destijds had wethouder 
Maarten Levenbach de afspraak 
gemaakt dat de bussluis zou wor-
den opgeheven zodra de omgeleg-
de N201 volledig in gebruik zou zijn 

genomen (iets dat op 15 mei dit jaar 
heeft plaatsgevonden). Dan zou er 
immers geen reden meer zijn voor 
het sluipverkeer om gebruik te ma-
ken van een doorgaande weg tus-
sen de beide woonwijken.
In 2012 heeft de gemeente samen 
met een bewonerswerkgroep ge-
werkt aan een ontwerp voor de (her)
inrichting van het gebied rondom 
de basisscholen. Uitgangspunt voor 
het ontwerp was om voor maatrege-
len te kiezen die de verkeersveilig-
heid rondom de scholen waarborgt. 
Dat ontwerp is verder uitgewerkt en 
in 2013 goedgekeurd. Het wordt nu 
in realiteit omgezet. Voordeel is wel 
dat bewoners vanuit de westwijk 
straks gemakkelijker naar het Am-
stelplein kunnen rijden in plaats van 
‘om te moeten’ via de N196. Het is 
nog niet precies bekend wanneer 
de doorsteek tussen de beide wij-
ken klaar is en voor alle verkeer kan 
worden opengesteld. Wij houden u 
op de hoogte.

Verbinding tussen beide 
Meerwijken in de maak

Uithoorn - Afgelopen vrijdag heeft 
groep 8a van basisschool de Spring-
schans meegedaan aan de Ice Buc-
ket Challenge voor de Stichting ALS. 

Juf Jessica was genomineerd en na-
tuurlijk hebben alle kinderen meege-
daan met deze uitdaging én 72,40 eu-
ro overgemaakt aan de Stichting ALS.

ALS Ice Bucket Challenge:
Ook Groep 8 van de 
Springschans deed mee

Uithoorn - De viering van het 30 ja-
rige jubileum van het Kringloopcen-
trum Ceres aan de Industrieweg in 
Uithoorn is afgelopen vrijdag inge-
luid met onthulling van het jubile-
umbord boven de ingang. Dit werd 
rond half elf ’s morgens op vlot-
te wijze uitgevoerd door wethouder 
en 1e locoburgemeester Marvin Po-
lak (VVD), aangezien burgemeester 
Dagmar Oudshoorn verhinderd was. 
Een en ander vond plaats onder het 
goedkeurend oog van het voltal-
lige stichtingsbestuur, medewer-
kers, vrijwilligers en een groot aan-
tal nieuwsgierige klanten. Laatstge-
noemden waren die ochtend mas-
saal naar het kringloopcentrum ge-
komen om te profiteren van de fees-
telijke kortingen op alle artikelen. 
Bovendien kregen zij ter gelegen-
heid van deze jubileumdag bij de in-
gang koffie met gebak aangeboden.
Voordat de onthulling plaatsvond 
heette Ceres’ stichtingsvoorzitter 
Jos Bon alle aanwezigen van har-

te welkom. Hij vertelde er trots op 
te zijn dan Ceres een van de oudste 
kringloopbedrijven in Nederland is. 
Vervolgens ging hij nog even terug 
in de tijd hoe het allemaal is begon-
nen met het kringloopbedrijf en de 
verschillende locaties in Uithoorn 
van waaruit werd gewerkt. Vandaag 
de dag vinden inzameling en ver-
koop alweer een aantal jaren plaats 
bij de huidige vestiging aan de In-
dustrieweg 33, naast de gemeen-
tewerf. De aanvoer van (bruikbare) 
goederen is echter zo omvangrijk 
geworden dat deze locatie feitelijk 
te klein wordt. De voorzitter bena-
drukte dat de kringloopwinkel een 
belangrijke functie heeft in de sa-
menleving, maar meer nog voor het 
milieu. Hij gaf de medewerkers en 
vrijwilligers voor hun inzet een groot 
compliment. “Van wezenlijk belang 
zijn ook de mensen die goederen 
komen brengen én natuurlijk ook 
degene die deze weer kopen. Zon-
der deze groeperingen kan Ceres 

niets betekenen voor anderen. Een 
bijzonder woord van dank is hier 
dan ook op zijn plaats”, aldus Bon.
Op zijn beurt sprak wethouder Polak 
zich in korte bewoordingen lovend 
uit over de activiteiten van Ceres en 
noemde het kringloopcentrum een 
begrip in de Uithoornse samenle-
ving. Hij zei zich vereerd te voelen 
het jubileumstuk boven de ingang 
te mogen onthullen. “Ceres is niet 
alleen voor de leefomgeving, maar 
ook sociaal-maatschappelijk een 
belangrijke factor, omdat zij werk 
biedt aan mensen met een achter-
stand op de arbeidsmarkt,” aldus de 
wethouder. Hij feliciteerde het be-
stuur met het dertigjarige bestaan 
en bood hen namens de gemeente 
als blijk van waardering een cheque 
ter waarde van 300 euro aan. Na de 
onthulling van het jubileumbord lie-
ten de talloze belangstellende klan-
ten zich niet onbetuigd in de winkel 
gelet op vele aankopen die aan de 
kassa werden verrekend.

Flinke toeloop bij jubilerende 
Kringloopcentrum Ceres

Uithoorn - Op zaterdag 13 septem-
ber is er in De Hoeksteen voor het 
publiek van alles te beleven. De bi-
bliotheek die op de gebruikelijke 
uren van 11.00 tot 15.00 uur is ge-
opend, biedt die dag ruimte aan een 
tentoonstelling over de geschiede-
nis van dit unieke monument. Naast 
aandacht voor de wereldberoem-
de architect Rietveld, is te zien door 
wie en hoe het pand in de loop 
der jaren is gebruikt. Stichting De 
Hoeksteen 50 jaar vestigt op deze 
manier alvast de aandacht op het in 
2015 te vieren jubileum en het boek 
dat over deze geschiedenis zal ver-
schijnen. Om 12.00 uur en om 14.00 
uur neemt voorzitter Bob Berkemei-
er belangstellenden mee voor een 
rondleiding door het pand. Via een 
verrassende klim door de voor ve-
len onbekende theaterzaal leidt de 
rondwandeling naar de bovenzaal 
van de Hoeksteen met schitterend 
uitzicht over Zijdelwaard. Vanaf 
15.00 uur wordt in deze bovenzaal 

elke nieuwsgierige bezoeker tegen 
een ‘vriendenprijs’ onthaald op ge-
bak van Perlo Plaza bij thee-met-
chocola van de Wereldwinkel. Wet-
houder Ria Zijlstra zal het startsein 
geven voor deze High Tea. Aange-
kleed met foto’s van Louise Prins 
en muzikale omlijsting door Judith 
Beuse, wordt dit feestelijk samen-
zijn letterlijk het hoogtepunt van 
Open Monumentendag 2014.

High Tea als hoogtepunt 
van Open Monumentendag
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Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen 
Regio - Zoekt u een mooi object voor 
in huis, tuin of bedrijf, of wilt u ge-
woon genieten van kunst, kom dan 
naar de vierde editie van de Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen.  
Deze beurs was voorgaande jaren 
een groot succes. Bezoekers toon-
den zich verrast door het aanbod. 
De deelnemende galeries en kunste-
naars zijn met zorg geselecteerd en 
staan garant voor een hoge kwaliteit. 
Alle disciplines zijn vertegenwoor-
digd. Schilderijen, bronzen en kera-
mische beelden, maar ook glaskunst, 
foto’s en sieraden kunt u in de mooi 
uitgelichte stands bewonderen. In te-
genstelling tot bij vele andere beur-
zen zijn de meeste kunstenaars zelf 
aanwezig. Men koopt direct van de 
makers, die daarbij toelichting kun-
nen geven op hun werk, technieken 
en inspiratiebronnen. Een aanrader 
voor iedereen die van schoonheid en 
van betaalbare, met vakmanschap 
gemaakte kunst houdt. Maak kennis 
met een breed aanbod van heden-
daagse kunst op de schitterende lo-
catie aan het water van galerie Sous-
Terre Aalsmeer. De ligging aan de 
Westeinderplassen met zijn stranden, 
eilandjes, jachthavens, flora en fauna, 
is een extra argument voor een cul-
turele ontdekkingsreis. Kom naar de 
beurs en laat u verleiden door al het 
moois dat er te genieten valt.

Win een portret van uzelf.
Mieke van Zundert is een virtu-

oos schilder. Naast haar vrije werk 
heeft zij honderden mensen gepor-
tretteerd. Met snelle, directe toetsen 
maakt zij in ongeveer twintig minuten 
een expressief, goed gelijkend por-
tret. Wilt u uzelf, een kind of een ge-
liefde in olieverf laten vereeuwigen, 
dan kunt u zich opgeven via de num-
mers 0297-364400 en 0412-482159 
of via kunstbeurs@aandewestein-
derplassen.nl . Ook bij binnenkomst 
op de beurs kunt u zich nog aanmel-
den. De kosten zijn e100,- per schil-
derijtje. U kunt het direct mee naar 
huis nemen. Tijdens de beursdagen 
wordt aan een aantal bezoekers aan-
geboden zich gratis door Mieke te 
laten portretteren.

Maak kans op een 
kunstcheque van e1000,- 
Onder de bezoekers die bij binnen-
komst op de beurs hun gegevens en 
e-mailadres achterlaten, wordt een 
kunstcheque van e1000,- verloot. 
Deze cheque kan besteed worden 
bij galerie Sous-Terre, de organisator 
van de beurs. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

Beleef een spetterend vuurwerk 
vanaf ons dakterras. 
Zaterdagavond 6 september vindt 
het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats. Een 
stoet prachtig verlichte boten vaart 
over de plassen en gaat rond 22.30 
uur voor anker bij de watertoren in 

Start Mindfulness trainingen
Regio - Binnenkort starten er in Am-
stelveen weer Mindfulness trainingen, 
voor iedereen die bewuster in het le-
ven wil staan. Trainsters Marjanne 
Kruyswijk en Renée Cooken geven de-
ze trainingen al 7 jaar met veel plezier. 
Renée legt uit wat Mindfulness bete-
kent: je bewust zijn van je ervaringen 
zonder dat je daar een oordeel over 
hebt. Mindfulness is het makkelijkst te 
begrijpen vanuit zijn tegenpool: leven 
op de automatische piloot. Bij het op-
staan, in de keuken, tijdens het autorij-
den - let maar eens op hoe vaak we op 
routine draaien terwijl we denken aan 
zaken uit verleden of toekomst. We zijn 
niet aanwezig in het hier-en-nu en re-
ageren vanuit automatische patronen, 
waardoor we geen vat hebben op ver-
anderingen. Een eerste vereiste om 
mindfulness te leren, is jezelf te con-
centreren op het heden. Ben je met de 

kinderen aan het spelen? Schakel bij-
voorbeeld je telefoon eens uit en ge-
niet volledig van je kinderen. Hierdoor 
zul je je meer ontspannen voelen. De 
boodschap is dus het geluk niet in de 
toekomst te zoeken, maar in het nu. 
Om je goed op het nu te leren con-
centreren, kun je de 8-weekse mind-
fulness training volgen, onder begelei-
ding van een ervaren trainer.  Marjan-
ne Kruyswijk en Renée Cooken zijn er-
varen trainers. Marjanne is counsellor 
van beroep en heeft een eigen prak-
tijk. ,,Door Mindfulness heb ik geleerd 
dat pijn, verdriet en geluk bij het leven 
horen en dat je emoties niet uit de weg 
moet gaan, want het vechten ertegen 
kost veel energie. Met Mindfulness 
leer je bewuster in het leven te staan 
en om meer te genieten van het mo-
ment. Mensen worden een stuk blij-
er van Mindfulness”, vertelt Marjanne.    

Kind Centrum Meerwijk van 
Solidoe feestelijk geopend
Uithoorn - Vrijdagavond 29 augustus 
opende wethouder Ria Zijlstra (DUS!) 
samen met leidinggevenden en me-
dewerkers van Kinderopvang Solidoe 
in een feestelijke sfeer het verbouw-
de en uitgebreide Kind Centrum (KC) 
Meerwijk. Zij deed dat buiten op de 
speelplaats door een prik te geven in 
een grote ballon waardoor een fikse 
hoeveelheid confetti op de hoofden 
van onder de ballon staande kinderen 
neerdaalde. Een ludiek gebeuren wat 
tot grote hilariteit leidde van de tien-
tallen aanwezige ouders die hun kin-
deren aan kinderopvang Solidoe toe-
vertrouwen. Met elkaar genoten zij 
volop van de feestelijkheden met een 
heerlijk hapje en een drankje. Eén en 
ander paste in het kader van het zo-
merfeest, waaraan het thema aardse 
elementen lucht, water en vuur wa-
ren gekoppeld: lucht in een spring-
kussen en ballonnen, water in de li-
monadefontein en het vuur wat door 
een spectaculaire vuurspuwer werd 
uitgeblazen. Het vernieuwde KC is er 
voor kinderen van 0-12 jaar en is ge-
vestigd aan de Eendracht 5-7 in de 
Meerwijk, aan het schoolplein pal 
naast de basisscholen De Kajuit en 
De Springschans. Het KC bestaat fei-
telijk uit twee aan elkaar geschakel-
de (school)woningen waar een van de 
beide bovenverdiepingen onlangs is 
verbouwd. Eerder zaten er al ’t Kraai-
ennest voor buitenschoolse opvang 
van kinderen van 9 jaar en ouder (tot 
12 jaar), de Piraat voor kinderen van 4 
t/m 8 jaar en de Matroos voor kinde-
ren van 4 en 5 jaar. Hier worden voor-
namelijk kinderen van de naastgele-
gen basisscholen vijf dagen per week 
opgevangen. In de nieuwe situatie is 
er een kinderdagverblijf bijgekomen. 
Solidoe kan nu op deze locatie ver-
schillende soorten kinderopvang bie-

den voor zowel bewoners van de wijk 
zelf, als zij die van buiten komen en 
voor deze opvang kiezen. Daaronder 
een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 
(‘hummeloord’) en buitenschoolse op-
vang.

52 Weken open
“In Meerwijk onderscheiden wij ons 
met een huiselijke inrichting en de uit-
straling van een professionele kinder-
opvang. Binnen onze visie met betrek-
king tot groepsgerichte aandacht blijft 
deze uitstraling voor ons een belang-
rijke rol spelen. In het gebouw heb-
ben we nu genoeg ruimte voor de op-
vang van kinderen binnen de verschil-
lende groepen,” laat Margreet van ’t 
Wout van BSO Meerwijk weten. “Wij 
zijn 52 weken per jaar geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 7.30 
uur tot 18.30 uur. De kinderen worden 
opgevangen en begeleid door meer-
dere gediplomeerde pedagogisch ge-
schoolde medewerksters. Op deze lo-
catie zijn negen collega’s werkzaam. 

Zij zorgen bij alle groepen voor een 
flexibele opvang. Kinderen van 0 tot 
4 jaar krijgen voor- en vroegschool-
se educatie en voor alle schoolgaan-
de kinderen is er voorschoolse op-
vang. In ons Kind Centrum vinden wij 
het contact tussen familieleden be-
langrijk. Ouders zijn bij ons altijd wel-
kom voor een kopje koffie of thee en 
kunnen broertjes en zusjes elkaar da-
gelijks opzoeken om met elkaar te 
spelen. In de vakanties is de buiten-
schoolse opvang hier de hele dag ge-
opend. We maken dan een program-
ma met diverse activiteiten voor kin-
deren binnen en buiten het gebouw.” 
Aldus Margreet die de grote toeloop 
van ouders en hun kinderen ziet als 
een bevestiging van het vertrouwen 
dat zij in de kinderopvang van Soli-
doe hebben.

Direct plaats
Kinderopvang Solidoe biedt een leuke 
en goede opvang, wijkgericht en dicht 
in de buurt. In Aalsmeer, De Kwakel, 
Kudelstaart en Uithoorn kan uw kind 
bij Solidoe naar het dagverblijf, de 
peuteropvang of de buitenschoolse 
opvang. Er is direct plaats! Voor elke 
leeftijd is de groepsruimte en de da-
ginvulling anders. Elke ontwikkelings-
fase vraagt immers om een eigen be-
nadering. Solidoe biedt kinderen een 
uitdagende, positieve omgeving waar-
in zij zich veilig voelen. Vanuit deze 
veilige omgeving kunnen ze spelen, 
zich ontwikkelen en vriendschappen 
sluiten. In alle groepen staat plezier 
voorop. Bent u benieuwd naar Kinder-
opvang Solidoe? Kijk dan op de web-
site www.solidoe.nl. Of bel gerust voor 
meer informatie. Beter nog: ga eens 
langs op een locatie. Een betere ma-
nier om de sfeer te proeven is er niet. 
U bent van harte welkom.

Open Monumentendag 2014

In Uithoorn vijf 
monumenten open
Uithoorn – Een ritje maken in een 
historische autobus, iets leren over de 
architect Gerrit Rietveld, een bijzonde-
re gevelsteen opsporen, luisteren naar 
orgelmuziek en een kerktoren beklim-
men. Het kan zaterdag 13 september 
in en om de vijf monumenten die in 
Uithoorn en De Kwakel meedoen aan 
Open Monumentendag. 
Duizenden monumenten in het land 
verwelkomen dat weekend publiek. In 
Uithoorn en De Kwakel kunnen zater-
dag 13 september van 10.00 tot 16.00 
uur bekeken worden: de Thamer-
kerk, Het Oude Spoorhuis, Fort aan de 
Drecht en de Tolhuissluis. De Hoek-
steen kan worden bezocht tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek: 
11.00 tot 15.00 uur.

Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1
De voltooiing van de enige kerk die hij 
ontwierp maakte Gerrit Rietveld niet 
meer mee. Het jaar voor de ingebruik-
name van de Hoeksteen in juli 1965 
overleed hij. Zijn compagnons J. van 
Dillen en J. van Tricht, met wie Riet-
veld zich in 1961 associeerde, maak-
ten het werk af, door de details in te 
vullen waaraan de grote bouwmees-
ter niet was toegekomen. Men kan 
zeggen, dat de Hoeksteen zijn laatste 
schepping is. De atheïst Rietveld had 
zich in de maatvoering van het enige 
kerkgebouw van zijn hand laten inspi-
reren door bijbelteksten over het nieu-
we Jeruzalem. Amper twee decennia 
functioneerde De Hoeksteen als kerk. 
Op 15 januari 1984 vond de afscheids-
dienst plaats en startte de ombouw tot 
bibliotheek. Op Open Monumenten-
dag zijn behalve de bibliotheek ook de 
theaterzaal en de voormalige kosters-
woning te bezichtigen. Men kan wor-
den rondgeleid, een expositie bekij-
ken over de geschiedenis van het ge-
bouw of meedoen aan een feestelijke 
high tea in samenwerking met de We-
reldwinkel. Zie ook www.hoeksteen-
50jaar.nl

Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 3
De naam Thamerkerk verwijst naar 
het buurtschap Thamen, dat lag ter 
hoogte van de Europarei. Het ont-
volkte toen de bewoners door de ver-
vening werden gedwongen hoger en 
droger langs de Amstel te gaan wo-

nen. In 1663 werd in de bocht van de 
Amstel een kerk gebouwd, die in 1834 
door het huidige gebouw werd ver-
vangen. Het ontwerp in Biedermeier 
stijl was van de hand van gemeente-
lid L. van Heusden. De Thamerkerk is 
recent gerenoveerd en Open Monu-
mentendag biedt de kans te zien wat 
ervan is geworden. 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 daar-
uit van een panoramisch uitzicht over 
het dorp en de polders te genieten. In 
de kerk wordt van tijd tot tijd het orgel 
bespeeld en zijn foto’s en kunstwer-
ken te zien met betrekking tot de kerk, 
die in gebruik is bij de protestantse 
gemeente van Uithoorn. Zie www.tha-
merkerk.nl

Het Oude Spoorhuis, 
Stationsstraat 41-45
In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting 
op een spoorwegnet. In 1911 was al 
een station gebouwd nabij een ijze-
ren spoorbrug die de Amstel over-
spande. Het net van de Haarlemmer-
meerspoorlijnen liep van Nieuwer-
sluis en Alphen tot aan Haarlem en 
Amsterdam, waar het eindpunt lag bij 
het Haarlemmermeerstation. De laat-
ste personentrein reed op 2 septem-
ber 1950 en in 1973 was het ook met 
het goederenvervoer gedaan. Het sta-
tionsgebouw is nu onderkomen voor 
grand-café/bistro Het Oude Spoor-
huis. Verder herinnert een oude ran-
geerlocomotief van de NS, die een 
plekje op het voormalige emplace-
ment kreeg, aan het spoorwegverle-
den. In het station kan men iets ge-
bruiken en zich de monumentale de-
tails van het gebouw laten wijzen. Er 
is een expositie over het spoorwegver-
leden en alleen op deze dag kan men 
weer een nostalgische rit maken naar 
Nieuwkoop. Per historische Maarse & 
Kroon bus weliswaar en niet per trein, 
maar wel via de oorspronkelijke rou-
te. Kijk voor de vertrektijden op www.
nieuwkoop.nl/terugindetijd

Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30-66
Dwars door Uithoorn loopt de Stelling 
van Amsterdam, bestaande uit een 

135 kilometer lange dijk en een veer-
tigtal forten. Het gebied buiten de dijk, 
die een ruime cirkel trok rondom de 
hoofdstad, zou in tijden van nood on-
der een laagje water worden gezet. De 
forten bewaakten de droog liggende 
toegangswegen tot de stad, waarover 
een aanvallend leger zou moeten op-
trekken. In de ruimtes waar de solda-
ten verbleven zijn nu de werkplaatsen 
van Crea ondergebracht en twee res-
taurants: Amstelfort en sinds dit jaar 
ook: Het Pannenkoekenfort. Verder 
vindt men in het fort, wijnproeflokaal 
Vinocerf, Imandco voor advies, coa-
ching en mediation, Improvisatieac-
teurs Nhar entertainment en het ate-
lier van beeldhouwer Gerard van Hul-
zen. In de keelkazemat, waar de ka-
nonnen stonden, is een permanente 
expositie over de Stelling van Amster-
dam. Zie ook www.fortaandedrecht.nl

Tolhuissluis, Jaagpad 33
Dit jaar is voor het eerst de Tolhuis-
sluis in De Kwakel te bezoeken, waar-
van de restauratie in mei is voltooid. 
Per auto vanaf Vrouwenakker bereik-
baar via het Nieuwveens Jaagpad en 
per fiets via het prachtige pad langs 
de Jan Ploegensluis aan de Kwakelse 
zijde van de Drecht. Ontvangen wordt 
men in theetuin [H]eerlijk! naast het 
rijtje monumentale sluiswachterswo-
ningen. In 1826 werden die betrokken 
door acht sluiswachters en hun gezin-
nen. Zoveel waren er nodig om twee 
sluiskolken te kunnen bedienen ze-
ven dagen per week, 24 uur per dag. 
Inmiddels is voor de sluiswachter een 
modern huis gebouwd, waar achter de 
vensters een expositie is met 24 his-
torische foto’s. De tolhuissluis ligt op 
de route van de oude trekvaart tussen 
Amsterdam en Gouda via de Amstel 
en Drecht. In 1817 was deze op diver-
se plekken te ondiep voor de binnen-
vaart. De Uithoornaar Jacob de Jong 
sprak koning Willem I aan op de de-
plorabele toestand van “zijn” Am-
stel, die actie ondernam en de sluis 
liet bouwen. Jacob de Jong benoem-
de hij in 1823 tot dijkgraaf. Die legde 
op 18 september 1824 de eerste steen 
voor het sluizencomplex op de grens 
van Noord- en Zuid-Holland. De eer-
ste steen zit er nog steeds, zoek maar 
goed!

Voedselbank De Kwakel 
in nood?
Uithoorn - Op het eerste gezicht lijkt 
dit niet zo. We hebben afgelopen zater-
dag weer een prachtige supermarktac-
tie mogen houden bij Deen in de Leg-
meer. De medewerkers van Deen had-
den hiervoor een aparte stelling ge-
maakt waarin het voedsel en de arti-
kelen stonden die voor de voedselbank 
gekocht konden worden. De reacties 
van het publiek waren positief en sym-
pathiek. Aan het eind van de dag waren 
er 38 kratten ingezameld. De collecte-
bus was gevuld met e90,05 Hier zijn wij 
heel erg blij mee en willen alle vrijwilli-
gers en alle medewerkers van Deen die 
hebben meegewerkt hier hartelijk voor 
bedanken.

Maar is dit genoeg?
Medio november 2013 zijn we begon-
nen met 12 voedselpakketten, inmid-
dels zijn dit er bijna 60 geworden. De-
ze stijging is het omgekeerde van de 
landelijke trend. Onze voedselbank wil 
hiermee met de gemeente in overleg 
om een mogelijke oorzaak te kunnen 
achterhalen. Immers, de gemeente is 
bezig met het ontwikkelen van een ar-
moedebeleid. 

Voedselveiligheid
Om medewerking van grote sponsors 
te krijgen moet de landelijke vereni-
ging Voedselbanken.nl een garantie 
kunnen geven dat alle aangesloten 154 
voedselbanken voldoen aan de richtlij-
nen van de Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit. (VVWA). Hiervoor is 
in juni 2014 een handboek versche-
nen met richtlijnen waar alle voedsel-
banken aan moeten gaan voldoen. On-
ze voedselbank moet hiervoor gaan in-
vesteren om de zogenaamde ‘koudeke-
ten’ gesloten te kunnen houden. Voed-
selbank dringend op zoek naar ruim-
te! De intake gesprekken om de aan-
vraag voor een voedselpakket te kun-
nen behandelen vinden plaats in het 
kerkgebouw van de PKN gemeente. De 
uitgifte van de voedselpakketten wor-
den gedaan in het kerkgebouw van de 
Rooms Katholieke parochie. Als voed-
selbank zijn wij hier natuurlijk ontzet-
tend blij mee. Maar door de toename 
van de aanvragen en door de richtlij-
nen van de NVWA moeten we kijken of 
deze faciliteiten nog voldoende kunnen 
zijn voor de werkzaamheden die uitge-
voerd moeten worden. Hiervoor zijn wij 

Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start daar 
een feest met optredens van diverse 
artiesten. Om 23.00 uur is er aanslui-
tend een grote vuurwerkshow van-
af een ponton op het water. De lo-
catie van de kunstbeurs bevindt zich 
pal achter de watertoren. Vanuit on-
ze beeldentuin en ons dakterras is 
het uitzicht op het vuurwerk magni-
fiek. Voor deze gelegenheid organi-
seren wij een ‘vuurwerkborrel’. Wilt u 
genieten van de muziek en het vuur-
werk en daarbij rustig kunnen verpo-
zen met uw familie of relaties, kom 
dan naar ons terras. Met een hapje 
en een drankje te midden van prach-
tige kunst is het hier goed toeven. 
Voor de liefhebbers worden er tij-
dens deze avond rondleidingen over 
de beurs georganiseerd. Bezoek aan 
het beursterrein is vanaf 20.00 uur 
gratis.

Lezersactie krant.
Knip de uitknip op de voorpagina 
van deze krant uit, lever hem in bij 
de balie van de beurs en u ontvangt 
gratis entree voor 2 personen. 

Beursinformatie
Beurslocatie:   
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (te-
genover de watertoren) Openingstij-
den: Zaterdag 6 september van 11.00 
uur tot 23.00 uur. Zondag 7 septem-
ber 2014 van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
De parkeerplaats op de beursloca-
tie is uitsluitend bestemd voor min-
der validen en bezoekers die op de 
fiets komen. Er zijn in de omgeving 
diverse openbare parkeerterreinen, 
onder meer bij zwembad ‘De Water-
lelie’, Dreef 7 in Aalsmeer. Vanuit hier 
gratis pendelbusjes naar de beurs.

Ook Renée is counsellor van beroep 
met een eigen praktijk. ,,Mindfulness 
heeft mijn hart gestolen omdat het 
mensen in contact brengt met zichzelf. 

Daarnaast zien we dat onze cursiusten 
er minder door piekeren en de kleine 
dingetjes weer kunnen zien. En dat 
geeft veel rust”. In 2 uur per week ge-
durende 8 weken training leer je con-
tact te maken met je eigen gevoelens, 
gedachten, gewoonten en gedragin-
gen. Je ontdekt hoe je je eigen geest 
kunt observeren en hoe je zelf je ge-
luk kunt creëren. Door onder andere 
yoga- en meditatie oefeningen leer je 
omgaan met wat er is en met wie je 
bent. Na de training hebben de cursis-
ten een soort gereedschapskist die ze 
thuis kunnen gebruiken, die hen helpt 
om te gaan met allerlei ‘weersomstan-
digheden’ in het leven. Voor meer in-
formatie: www.leveninhetnu.com Of 
bel met onze trainsters, Marjanne 06-
13536600 en Renée 06-41887715.

voor de intakegesprekken op zoek naar 
2 gescheiden (kantoor) ruimten van elk 
ongeveer 15 a 20M2. Voor de uitgifte 
zijn wij op zoek naar een vrije sorteer-
ruimte van ongeveer 100M2 met daar-
bij een tweede (kleinere) ruimte voor 
opslag. Het zou heel mooi zijn als we 
één grote ruimte krijgen waar dit alles 
in mogelijk zal worden Met dit bericht 
vraagt Voedselbank Uithoorn- De Kwa-
kel aan alle inwoners, bedrijven, scho-
len, verenigingen én de gemeente Uit-
hoorn voor tips om met ons hiervoor 
een oplossing te zoeken.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

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

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

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

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

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

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

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Naast Achterweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van de 

sloot. Ontvangen 25 augustus 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Koningin Máximalaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen 

van een tijdelijke uitweg ten behoeve van het bouwverkeer Park Krayenhoff. 
Ontvangen 26 augustus 2014.

- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
vlonder in de centrale vijver. Ontvangen 26 augustus 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan de ouderraad van R.K.B.S. de 

Springschans voor het organiseren van een feestmiddag op 30 augustus 2014 
van 12.00 tot 16.00 uur.

- Polderweg. Ontheffi ng van het geluid aan Dura Vermeer Infrastructeur B.V. 
voor het produceren van geluid bij werkzaamheden van 19 september 2014 
om 16.00 uur t/m 21 september 2014 tot 23.59 uur en van 26 september 2014 
om 16.00 uur t/m 28 september 2014 tot 23.59 uur en van 3 oktober 2014 om 
16.00 uur t/m 5 oktober 2014 tot 23.59 uur. Bezwaar t/m 10 oktober 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van de 

draagconstructie. Bezwaar: t/m 6 oktober 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het 

organiseren van het Rondje Stelling op 30 augustus 2014 van 07.00 tot 18.00 
uur.

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

Vanaf 2 september wordt er een ver-
keersonderzoek uitgevoerd op ver-
schillende locaties in Uithoorn. Hier-
mee brengt de gemeente Uithoorn de 
huidige verkeerssituaties in beeld.

Telslangen
Twee weken lang liggen er op onge-
veer twintig plekken tegelijk in Uit-
hoorn telslangen. 
Zowel het aantal voertuigen als de 
snelheid waarmee zij passeren, wordt 
geregistreerd. De gemeente gebruikt 
de gegevens om inzicht te houden in 

de intensiteit van het gemotoriseer-
de verkeer. Ook gebruikt de gemeen-
te deze gegevens om het regionale 
verkeersmodel actueel te houden. De 
telslangen kunnen enige geluidsover-
last veroorzaken als een voertuig pas-
seert. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Onregelmatigheden
Ontdekt u aan de teller of aan de tel-
slangen onregelmatigheden of liggen 
de telslangen los? U kunt dit doorge-
ven aan de gemeente via (0297) 513 
111, afdeling Leefomgeving.

Telslangen in Uithoorn

Uithoorn - Vrijdagmiddag 5 sep-
tember om 15.00 uur zal de wet-
houder van economische zaken en 
ruimtelijke ontwikkeling van de ge-
meente Uithoorn de heer M. Polak 
het officiële startsein geven voor de 
herontwikkeling van winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn. Vanaf 14.00 
uur is er een ontvangst voor geno-
digden en toespraken in de unit 
naast Zeeman in het winkelcen-
trum. De bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door de eigenaar van het 
winkelcentrum, Delta Lloyd Vast-
goed Winkels, WPM Groep vast-
goedmanager en herontwikkelaar, 
in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn.

Unieke virtuele maquette 
vernieuwde winkelcentrum 
Zijdelwaard
In het winkelcentrum zal aanslui-
tend aan de starthandeling een 
unieke virtuele maquette worden 
onthuld. De maquette bestaat uit 
een display met een scherm waar-
op met een uniek programma het 
nieuwe Zijdelwaard kan worden be-
keken. Met een besturingsapparaat 
kan iedereen zelf rondlopen in het 
nieuwe winkelcentrum en ontdek-
ken hoe het nieuwe winkelcentrum 

er uit komt te zien en waar de ver-
schillende winkels komen. 
 
Komende werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamhe-
den voor de bouw zijn al gestart. 
Het parkeerterrein Zijdelrij en een 
gedeelte van de Zijdelrij zijn afge-
sloten ten behoeve van het onder-
zoek naar kabels en rioolbuizen in 
de grond. De winkels aan de Zijdel-
rij blijven bereikbaar. Hiervoor zul-
len speciale prefab loopbruggen 
worden geplaatst. Na het onder-
zoek van de bodem zullen vanaf 1 
september a.s. de voorbereidingen 
worden getroffen voor het grond-
werk en heien van de palen be-
nodigd voor het parkeerdek en de 
overkapping van de Zijdelrij.

Op vrijdagavond 5 september zal 
supermarkt Albert Heijn starten met 
een algehele verbouwing. De winkel 
zal vanaf zaterdag 6 september ge-
sloten zijn. Het is de bedoeling dat 
de vernieuwde Albert Heijn woens-
dag 17 september zal worden her-
opend. Vrijdagavond 5 september 
zullen ook de werkzaamheden in 
de passage van Albert Heijn starten 
ten behoeve van de lichtkappen in 
de vernieuwde passage en wordt de 

entree tussen Albert Heijn en Beter 
Horen afgesloten. 

Uitgangspunten 
herontwikkeling Zijdelwaard 
Het plan voor de herontwikkeling 
van winkelcentrum Zijdelwaard be-
helst een modernisering van het 
bestaande winkelcentrum om deze 
aan te passen aan de eisen van de 
tijd en om het parkeren en de be-
reikbaarheid te verbeteren. Op het 
dak van het winkelcentrum zal par-
keergelegenheid worden gereali-
seerd voor ruim 115 auto’s. Het win-
kelcentrum wordt maximaal uitge-
breid met 2.000 m2 vloeroppervlak. 
Deze uitbreiding komt voorname-
lijk ten goede aan de verruiming 
van de bestaande winkels. Daar-
naast wordt ook het openbaar ge-
bied rondom het winkelcentrum 
door de gemeente Uithoorn aan-
gepast. Hierbij krijgt groen en fiets-
parkeren een belangrijke plaats. De 
bouwtijd zal naar schatting ander-
half jaar zijn. De oplevering van het 
nieuwe Zijdelwaard staat voorals-
nog gepland in het najaar van 2015. 
Gedurende het gehele bouwtraject 
zullen de winkels open blijven en 
alle winkels zijn bereikbaar voor de 
consument.

Onthulling unieke virtuele maquette van vernieuwde Zijdelwaard 

Officiele start herontwikkeling 
Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Op donderdag 28 au-
gustus was het 50 jaar geleden dat 
in de Grote Kerk in Goes het ja-
woord klonk van Adri Verburg en 
Betsy de Blaey. Samen betrokken ze 
hun eerste huis in Kruiningen, waar 
hun oudste dochter Astrid gebo-
ren werd. Later verhuisden ze naar 
Goes, waar Eline het levenslicht zag. 
In 1971 kwam het viertal in Uithoorn 
wonen, waar in 1972 Guido het ge-
zin compleet maakte.
Een halve eeuw later vroeg burge-
meester Oudshoorn, zelf afkomstig 
uit Goes, waarom zij de overstap 
hadden gemaakt. “Ik werkte des-
tijds bij de Rotterdam bank”, ver-
telde Adri. “In het personeelsblad 
stond toen een advertentie, wie er 
in de nieuwe Amrobank interes-
se had zich te specialiseren in au-
tomatisering.” Adri was een pionier, 
hij had hier wel oren naar, en Bet-
sy was ook wel in voor het avontuur. 
Beiden hebben ze het vanaf dag 1 
ontzettend naar hun zin gehad in de 
Elsschotlaan. “Het was niet moeilijk 
om nieuwe contacten te maken”, 
zo vertelt Betsy, “de kinderen gin-
gen hier op school, ik ben al snel op 
gymnastiek gegaan, en we hebben 
hier altijd fijne buren gehad.” 

Cruises
Het huwelijksbootje is na 50 jaar 
nog lang niet gestopt met varen. 
Letterlijk, want een van de hobby’s 
van het stel is het maken van crui-
ses. “Je hoeft niet zo lang te rijden, 
je ziet een heleboel, en het is lang 
niet zo duur meer als vroeger! Bo-
vendien ontmoet je veel gezellige 
mensen.” Ze hebben jarenlang ge-
kampeerd, maar dat gaat nu niet 
meer. Ze zorgen er wel voor om in 
goede conditie te blijven. Elke dag 
maken ze een wandeling, en Betsy 
zit nog altijd op gym, en zwemt elke 
week een uur in de Waterlelie. Op 
donderdagmiddag komen de klein-

Gouden huwelijksdag 
Adri en Betsy Verburg

dochters Amélie en Manon altijd 
langs, wat iedereen heel erg gezel-
lig vindt. Bovendien kan opa ze dan 
nog helpen met rekenen, wat hij bij 
zijn eigen kinderen ook altijd heeft 
gedaan. Het gouden huwelijksfeest 

wordt in familiekring gevierd in Pa-
viljoen Westeinder, met de kinderen, 
kleinkinderen en broers en zussen 
van het paar. De kinderen en klein-
kinderen wensen ze nog vele mooie 
jaren samen toe!



Veranderingen in de zorg

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen 
opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, 
sporten, leuke dingen doen. Veel van ons 
redden zich prima. En anderen hebben er hulp 
bij nodig. Bijvoorbeeld als je een dagje ouder 
wordt, te maken hebt met een chronische ziekte 
of beperking, je baan verliest of schulden hebt. 
Een deel van die hulp werd tot nu toe geregeld 
door ministeries of provincies: jeugdzorg, 
dagbesteding voor ouderen, langdurige zorg, 

speciaal onderwijs. Vanaf 2015 neemt de gemeente 
het grootste deel van die verantwoordelijkheden 
over. En voor deze zorgtaken is helaas veel minder 
geld beschikbaar. Het moet dus anders. 

Om u te informeren over alle veranderingen in de zorg 
en ondersteuning, nodigt de gemeente Uithoorn u van 
harte uit voor een informatiebijeenkomst. Er zijn twee 
bijeenkomsten in het gemeentehuis gepland: 
op woensdag 24 september van 19.30 -21.30 uur 

en woensdag 1 oktober van 09.00-11.00 uur. U kunt 
zich aanmelden voor een van beide bijeenkomsten 
door een mail te sturen naar valerie.van.den.berg@
uithoorn.nl. Wilt u niet vergeten aan te geven voor 
welke datum u zich opgeeft? Aanmelden kan tot 
20 september. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.

Hoe alles er voor u persoonlijk (of uw familielid) vanaf 
1 januari 2015 precies gaat uitzien, is nu helaas nog 

niet te zeggen. Het antwoord is namelijk voor iedereen 
anders. Bovendien zijn de maatregelen van het Rijk 
nog steeds niet allemaal helder en is de gemeente 
nog in overleg met diverse partners. Daarom kunnen 
we tijdens de bijeenkomsten niet ingaan op individuele 
situaties. Hoe de zorg en ondersteuning er straks 
uit komen te zien en wat er precies verandert, zal dit 
najaar steeds duidelijker worden. Ons doel is zorg op 
maat, in de buurt, met elkaar. Eén ding is zeker; wie 
echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen!

Vanaf 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. Met 
de Participatiewet komt er één regeling die de Wet 
werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het 
kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen 
met een arbeidsbeperking een baan vinden. 

Banenafspraak
In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale 
partners afgesproken dat er in de periode tot en 
met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Private 
werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra 
banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 
25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld 
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een 
inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon 
te verdienen. De baanafspraken zijn bedoeld voor 
mensen die graag willen werken maar door hun 
beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 
minimumloon te verdienen.

De nieuwe wet Passend Onderwijs zorgt dat ook 
kinderen die onze ondersteuning nodig hebben, zo 
veel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij 
huis. 
Vanaf komend schooljaar moeten scholen elk 
kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, 
bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding 
op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de 

school zorgen voor een plek op een andere school. 
Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, 
met kleinere groepen en extra ondersteuning. 
De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school 
zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 
De gemeente en het onderwijs zorgen dat hulp 
binnen en buiten de scholen zo goed mogelijk op 
elkaar zijn afgestemd.

Mensen die hulp nodig hebben 
bij het vinden van werk

Wat verandert er voor...

Gezinnen met jeugdhulp
Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente 
vanaf 2015 alle jeugd- en opvoedhulp, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van 
kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg 
(Jeugd-GGz) en zorg voor kinderen met een 
lichte verstandelijke beperking regelen. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat 
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met 
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg krijgt 
die u nu gewend bent. Het kan het zijn dat u vanaf 
2015 voor sommige onderdelen een eigen bijdrage 
moet betalen. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 Voor lichte vormen van jeugdhulp geldt 
dat professionals binnen de kinderopvang, 
het onderwijs, de huisarts, maar ook bij 
het consultatiebureau straks direct kunnen 
doorverwijzen. U kunt dus altijd bij hen terecht.

 Voor zwaardere vormen van jeugdhulp geldt dat 
er vanaf 2015 geen indicaties meer nodig zijn 
van Bureau Jeugdzorg of het CIZ. De gemeente 
Uithoorn kiest ervoor de toegang tot alle overige 
(complexere) vormen van jeugdhulp te regelen 
via het Sociaal Loket Uithoorn. Het loket beslist 
uiteindelijk samen met u welke zorg nodig is en voor 
hoe lang.

 Ook de aanvraag en behandeling van een PGB 
gaat vanaf 2015 via het Sociaal Loket Uithoorn.

 Tot uiterlijk eind 2015 blijft uw bestaande indicatie 
voor (jeugd)hulpverlening gelden (tenzij deze al 
eerder afl oopt in 2015). Daarna geldt deze niet 
meer. Alle nieuwe aanvragen in 2015 worden via 
professionals en/of het sociaal loket beoordeeld, 

waardoor het kan zijn dat u een nieuwe verwijzing 
voor (jeugd)hulpverlening krijgt, met mogelijk 
andere ondersteuning of zorg.

 Hierbij geldt dat er meer zal worden gekeken naar 
de inzet van algemene voorzieningen, minder 
individuele voorzieningen en een groter beroep op 
het eigen netwerk.

Wat blijft hetzelfde?
Ook vanaf 2015 blijft brede en laagdrempelige inzet 
van maatschappelijk werk beschikbaar. Bijvoorbeeld 
in en rondom de scholen. Pleegzorg indicaties zijn 
een uitzondering en lopen in ieder geval door tot 
en met 2021. Ook de gemeente Uithoorn blijft, net 
als voorheen, actief betrokken om zware inzet van 
jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan 
helaas niet altijd. De veiligheid van het kind staat 
voorop en daarmee soms ook de maatregelen die 
daarop volgen.

Scholieren die extra ondersteuning 
nodig hebben (Passend Onderwijs)

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 De instroom van nieuwe mensen in de Wsw 
stopt (ook de wachtlijst vervalt). Mensen die 
ondersteuning nodig hebben bij het zoeken van 
werk kunnen terecht bij het Werkgeversservicepunt.

 Mensen die een Wajong-uitkering aanvragen, 
krijgen deze alleen als zij langdurig en volledig 
arbeidsongeschikt zijn.

 Wanneer twee of meer meerderjarige personen met 
een bijstandsuitkering in dezelfde woning wonen, 
kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van hun 
uitkering.

 Meer mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt werkzaam in reguliere banen.

Wat blijft hetzelfde?
 Als u nu werkt via de Wsw blijven uw rechten en 
plichten gelijk.

 Mensen die al een Wajong-uitkering hebben, 
houden recht op een Wajong-uitkering. Wel gaat 
het UWV opnieuw beoordelen of zij mogelijkheden 
hebben om te werken. 

Kom naar de informatiebijeenkomst
Uithoorn maken we samen!



Wat verandert er voor...

Nu nog geen hulp nodig?
Gelukkig maar. Maar dat kan toch veranderen, 
sowieso als u een dagje ouder wordt. Doordat 
de overheid minder geld heeft voor hulp, zult u 
meer zelf moeten gaan regelen. Nu en voor de 
toekomst. Denk bijvoorbeeld goed na over een 
aanvullende zorgverzekering. Bekijk of uw huis 
ook geschikt blijft als u minder goed ter been 
wordt. Denk tijdig aan verhuizing naar een ander 
soort woning of kies goede oplossingen als u 
misschien toch al gaat verbouwen.

Meer weten?
Wij kunnen u op dit moment helaas nog niet vertellen 
wat er in uw persoonlijke situatie verandert. Dat 
zal uw begeleider, hulpverlener, zorgaanbieder of 
aanspreekpunt, u laten weten zodra dat bekend 
wordt, op zijn vroegst op het einde van dit jaar. 
Meer informatie vindt u ook op www.uithoorn.nl 
(veranderingen sociaal domein). Daar staat ook een 
overzicht met vragen en antwoorden. U kunt ook 
bellen met de gemeente: 0297 - 513 111.

Op dit moment regelt het Rijk langdurige zorg 
in de AWBZ. Vanaf 2015 richt de rijksoverheid 
zich alleen nog op mensen die in een (zorg)
instelling wonen of thuis intensieve verzorging 
en verpleging krijgen. De gemeente regelt, 
volgens de vernieuwde Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), begeleiding van 
mensen die thuis wonen, zodat zij zelfstandig 
kunnen leven en een dagbesteding hebben. 
Ook het beschermd wonen voor mensen 
in de GGZ wordt vanaf 1 januari 2015 een 
taak voor gemeenten. Amsterdam wordt als 
centrumgemeente verantwoordelijk voor het 
beschermd wonen in de gemeenten van de regio 
Amsterdam-Amstelland. 

De gemeente regelde tot nu toe hulp bij het 
huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, 
vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo. De komende 
maanden wordt gewerkt aan vernieuwingen van de 
begeleiding en dagbesteding. En deze zorg kan voor 
ieder persoon anders zijn. U krijgt van uw begeleider, 
verzorger of aanspreekpunt te horen wat er voor u 
verandert, zodra dat bekend wordt. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015:
 Dagbesteding voor ouderen en mensen met een 
beperking wordt dichtbij huis georganiseerd, en 
organisaties gaan hierin meer samenwerken.

 De keuze voor een persoonsgebonden budget 
(PGB) blijft bestaan, maar er worden scherpere 
voorwaarden gesteld aan de toekenning hiervan. 
U ontvangt geen geld meer op uw rekening, 
maar betalingen gaan lopen via de Sociale 
Verzekeringsbank. 

 Groter beroep op uw eigen kracht en hulp uit uw 
eigen netwerk.

 Minder individuele voorzieningen, meer collectieve 
en algemene voorzieningen.

 Kans op meer eigen bijdragen.

Wat blijft hetzelfde?
 Tot eind 2015 blijft uw bestaande indicatie gelden 
(tenzij deze al eerder afl oopt). Daarna geldt deze 
niet meer. In de loop van dit jaar of in 2015 krijgt u 
een uitnodiging om uw indicatie te bespreken.

Ouderen en mensen met 
chronische ziekten en beperkingen

 Mensen die nu beschermd wonen (GGz) 
behouden vanaf 2015 nog 5 jaar hun rechten, 
tenzij de indicatie eerder afl oopt. Ook een 
persoonsgebonden budget blijft mogelijk.

Aan wie vraagt u hulp of advies?
Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, dan kunt 
u zich natuurlijk ook in 2015 wenden tot vertrouwde 
gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, 
school, kinderdagverblijf of consultatiebureau. 
Zij kunnen u adviseren en weten waar u meer hulp 
kunt krijgen. 

Maar u kunt ook naar het Sociaal Loket van de 
gemeente Uithoorn. Zij maken samen met u een 
plan waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of 
vrijwilligers kunnen bijspringen en of professionele 
hulp nodig is. Wanneer er sprake is van meervoudige 
en/of complexe problematiek dan zal een regisseur uit 
het Sociaal Team een plan van aanpak opstellen. 
In het Sociaal Team werken professionals van 
verschillende organisaties samen zodat complexe en 
meervoudige hulpvragen op een snelle en effectieve 
manier worden opgepakt. 

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg: het sociaal 
domein.

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

Veranderingen in de zorg
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Duivensport “PV rond De Amstel”
Regio - Dit weekend werden er 
weer twee duivenvluchten gevlo-
gen door de duiven van de duiven-
liefhebbers uit onze regio. De kor-
te vlucht was de derde vlucht van 
de natourcompetitie. Hier sloeg (wie 
kent hem niet) “Hallo mensen....” Piet 
van Schaik genadeloos toe. Piet wist 
net als vorig jaar de vlucht vanuit 
het in België gelegen Wovertem op 
zijn naam te schrijven. Piet zal voort-
aan door het leven gaan als “Mis-
ter Wolvertem”!! De duiven werden 
gelost om 14:15 uur voor een ge-
middelde afstand van 146 km. voor 
onze regio. Piet kon zijn eerste duif 
15:50 uur klokken, gevolgd door een 
duif van Ron den Boer, daarna kreeg 
Hans Half als derde een duif thuis.
In Rayon F stonden 1861 duiven aan 
de start. Piet werd hier 57e, Ron 92e 
en Hans 101e. 
De tweede vlucht was de zevende 
en tevens laatste vlucht van de jon-
ge duiven competitie. Hier was het 
Peter Bosse uit Uithoorn die de ze-
ge opeiste. Tweede werd Leo van de 
Sluis en derde werd Ali Khodair. De-
ze duivenliefhebbers leverde in Ray-

on F ook prima prestaties. Peter 
werd 2e van 1610 duiven, Leo 13e 
en Ali 22e . Over heel Noord-Hol-
land stonden 6004 duiven in con-
cours. Ook hier werd Peter 2e, Leo 
15e, en Ali 37e.
Nadat de computer alle berekenin-
gen uitgevoerd had bleek dat Leo 
van de Sluis zich dit jaar de jonge-
duiven kampioen mag noemen. Te-
vens bleek dat een jonge duif van 
Leo nl. de “061” de meeste punten 
verzameld had en zodoende duif-
kampioen jong werd.

De volledige uitslag 
Wolvertem, natour
01 Piet van Schaik, Uithoorn
02 Ron den Boer, Uithoorn
03 Hans Half, Amstelhoek
04 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
05 Peter Bosse, Uithoorn

Nanteuil, Jonge duiven
01 Peter Bosse, Uithoorn
02 Leo van de Sluis, Uithoorn
03 Ali Khodair, Aalsmeer
04 Hans Half, Amstelhoek
05 Martin van de Hoort, Uithoorn

Fietsen over cultureel 
erfgoed blijkt zeer speciaal
Regio - Bijna 400 fietsers namen 
afgelopen zaterdag deel aan de 
fietstocht rond de Stelling van Am-
sterdam. Bij het fort aan de Drecht 
gaf Ria Zijlstra, de nieuwe wethou-
der van sport van Gemeente Uit-
hoorn, om 09.00 uur het startsein 
voor de unieke fietsroutes rond Am-
sterdam. De weersvoorspelling was 
niet gunstig maar na het middaguur 
werd onder goede omstandigheden 
gefietst en konden de deelnemers 
bij terugkomst genieten van de zon 
op het buitenterras van Het nieuwe 
Pannenkoeken Fort. 
Verreweg de meeste fietsers ko-
zen voor de volledige Ronde. Met 
een afwisselend traject door onge-
rept natuurgebied rond Amsterdam 
werd de Stelling in zijn geheel ge-
rond. Onderweg een traktatie bij 
de forten die speciaal voor deelne-

mers aan de fietstocht waren ge-
opend. Erg veel deelnemers waren 
ook te vinden op de middellange af-
stand van 85 km langs twaalf forten 
met een verzorging in theehuis De 
Akermolen, ooit onderdeel van de li-
nie van Amsterdam. De belangstel-
ling voor nieuwe route van 45 km 
bleef door de weersvoorspelling wat 
achter maar desondanks kozen di-
verse gezinnen en recreatieve fiet-
sers voor de route door het Amster-
damse Bos. Vanwege grote drukte 
op de terrassen door het WK roeien 
konden deze fietsers met gevulde 
knapzak vertrekken. Een leuke ver-
rassing die door iedereen bijzonder 
op prijs werd gesteld. Mede dankzij 
geslaagde acties van Van Rijn Fiet-
sen, C1000 Piet Visser en Het Recht-
huis aan den Amstel ontbrak het de 
deelnemers niet aan aandacht.

Zondag open dag hockey 
Qui Vive
De Kwakel - Zondag 7 september 
organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive een open dag voor jongens en 
meisjes (vanaf 4 jaar). De open dag 
duurt van 10.45 tot 12.30 uur.  Onder 
leiding van ervaren trainers worden 
de eerste beginselen van het hockey 
uitgelegd en kun je ook meteen oe-
fenen met bal en stick, die je van de 
club kunt lenen. 
Het programma van de open dag 
is als volgt : 10.45 uur - ontvangst 
van de kinderen en de ouders;  van-
af 11.00 tot 12.00 uur - hockeycli-
nic voor de kinderen; vanaf 11.45 tot 
12.00 uur- presentatie voor de ou-
ders door de voorzitter en als af-
sluiting krijgen de kinderen na het 

hockeyen een broodje knakworst 
met limonade. Op de dag zelf zijn 
er vrijwilligers die alles weten over 
bijvoorbeeld de trainingen, hoe en 
wanneer een team wordt samenge-
steld, de spelregels, de contributie, 
het tenue en hoe je lid kunt worden 
van QV. Kinderen die zich inschrij-
ven tijdens deze open dag betalen 
geen inschrijfgeld. Als je nog vragen 
hebt, mail dan naar jongstejeugd-
hockey@quivive.nl. of stel ze op de 
open dag! Qui Vive, Vuurlijn 30, De 
Kwakel, 0297-562274. Voor de in-
gang is een parkeerterrein, maar je 
kunt natuurlijk ook op de fiets ko-
men via het nieuwe fietspad langs 
de Noorddammerweg !

Uithoorn - De ALS Ice Bucket 
Challenge, waarbij een lading ijs-
water over het hoofd van de deelne-
mers wordt gegooid, bracht Jos van 
den Berg, van Albert Heijn Jos van 
den Berg op het idee, om het groots 
aan te pakken. 

Hij was uitgedaagd, maar Jos zal Jos 
niet zijn, als hij er niet iets speciaals 
omheen zou verzinnen. Zo begon hij 

om via facebook iedereen op te roe-
pen om met hem mee te doen. Voor 
iedereen die met hem een emmer 
ijswater over zijn hoofd zou gooien, 
doneerde hij twee euro tot een be-
drag van 500 euro. Zijn oproep het 
werd goed bekeken, dus Jos , bang 
dat er honderden deelnemers op af 
zouden komen, nodigde de brand-
weer uit om de emmers te komen 
vullen. Wel er kwamen geen hon-

derden deelnemers, met zo rond de 
vijftig waren er zeker wel. Veel jeugd 
en die genoten van het waterballet. 
Ook werden in zijn zaak heerlijkhe-
den gebakken en was ook deze op-
brengst voor ALS. 
ALS Ice Bucket Challenge is in de 
Verenigde Staten begonnen, om 
aandacht te vragen voor de rela-
tief onbekende spierziekte ALS en 
natuurlijk om geld op te halen. De 

Stichting ALS heeft het aantal do-
naties de afgelopen weken met 
honderdduizenden euro’s zien toe-
nemen door de actie. Om de stich-
ting ALS nog meer onder de aan-
dacht te brengen is er een Face-
book actie bedacht en inmiddels 
gaan er op FB al meer dan 2,5 mil-
joen filmpjes rond. Albert Heijn Jos 
van den Berg haalde met zijn acties 
1750,00 euro op.

ALS ice Bucket Challenge bij AH 
Jos van den Berg

Uithoorn - Dit jaar organiseert 
Stichting Jongeren Uithoorn voor 
de 7e keer Xtreme Showdown in het 
skatepark in Uithoorn. Dit jaar be-
looft het de grootste en meest spec-
taculaire editie tot nu toe te worden! 
Xtreme Showdown is op zaterdag 6 
september van 11.00 tot 21.00 uur 
bij het Skatepark in Uithoorn aan 

de Laan van Meerwijk. Dat is gele-
gen in de groenzone tussen de wij-
ken Meerwijk-West en Meerwijk-
Oost bij de bussluis (foto). Het is 
het eerste jaar dat er zonder de hulp 
van Stichting Cardanus een Xtreme 
Showdown wordt georganiseerd. 
“We hebben dit jaar meer sponsors 
aangetrokken en de insteek is dat 

Xtreme Showdown een evenement 
wordt voor jong en oud,” laat Alex 
Broekmeulen van de stichting we-
ten. “Onze sponsoren dit jaar zijn: 
Rabobank Coöperatiefonds, de Li-
onsclub, de UBA, Meerwijk/Leg-
meer en centrum wijkbeheer en 
Eigen Haard. Er zal een competi-
tie voor skateboarden, inline ska-

Xtreme Showdown 
7e editie nog groter!

ten, BMX en steppen worden ge-
organiseerd. Dit jaar zal er voor het 
eerst een Step competitie worden 
georganiseerd, omdat wij zien dat 
veel jongeren in Uithoorn hier mee 
bezig zijn. Samen met onze spon-
sors stellen wij tot duizend(!) eu-
ro aan prijzen beschikbaar,” aldus 
Broekmeulen. Inschrijven ter plaat-
se kost 512,-, maar online inschrij-
ving is wat goedkoper en kost 510,- 
en krijgt de deelnemer een gratis 
customized t-shirt, af te halen op de 
dag zelf. Inschrijven kan via: www.
sjuticket.eventbrite.nl.

Behalve de competitie zal er een po-
dium zijn met optredens van Draw 
the Parade, Wolfshunters en diverse 
DJ’s. Ook wil men dit jaar Uithoorn 
aan de Amstel laten kennismaken 
met nieuwe extreme sporten zoals 
Slacklinen en Capoeira. Op de dag 
zelf zijn er diverse activiteiten voor 
kleine kinderen zoals een spring-
kussen en schminken en in de och-
tend vanaf 11.00 uur is er gratis ska-
teles onder begeleiding. Dit jaar zal 
de horeca verzorgd worden door 
Discafé het Dorp. Voor het eerst op 
Xtreme Showdown is er een markt 
met diverse leuke kraampjes. On-
langs heeft men een professione-
le filmploeg ingeschakeld voor een 
promotievideo van dit evenement. 
Voor meer info: www.facebook.
com/Xtremeshowdown, www.stich-
tingjongerenuithoorn.nl en www.
stichtingjongerenuithoorn.nl/xtre-
me-showdown.

Wat te doen in wijkcentrum ’t Buurtnest?
Uithoorn - In ’t Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan 59 vindt 
deze vrijdagavond 5 september de 
grote Buurtbingo in Uithoorn plaats. 
Van 19.30 – 22.30 uur met de hoofd-

prijs e50,- aan cadeaubonnen en 
vele andere prijzen. Bingokaarten 
51,- per stuk of e 55,- voor 6 stuks. 
Deze zaterdagmiddag 6 september 
vindt de succesvolle Buurtbarbecue 

in Uithoorn plaats. Van 17.00-19.30 
uur zijn alle buren met de kinderen 
welkom in het gezellige Buurtnest. 
Op het buffet staan vlees (ook halal 
en vegetarisch), salades, fruit, brood 

Uithoorn - Woonzorgcentrum Het 
Hoge Heem in Uithoorn bestaat 40 
jaar.  Oud-medewerkers zijn dan 
ook van harte welkom op zondag 21 
september a.s. vanaf 14.30 uur bij 

de officiële opening van de feest-
week. De officiële opening vindt 
plaats om 15.00 uur in het restau-
rant van Het Hoge Heem aan de 
Wiegerbruinlaan 29.

en sauzen geserveerd. Heeft u zich 
al opgegeven in het wijkcentrum bij 
de beheerder Edwin Konijn?

Vanaf deze maand is er in ’t Buurt-
nest weer elke dinsdagmiddag van 
13.30-15.30 uur koersballen voor € 
52,- per keer.

Oproep aan oud-medewerkers 
Het Hoge Heem!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

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

De Kwabaal
Regio - Ik ben een gepassioneerde sportduiker die vaak in het helde-
re water van de Vinkeveense Plassen duikt samen met SDVP, hier vele 
fi lmpjes en foto’s maakt van het onderwater leven. Laatst kwam ik een 
hele aparte vis tegen, namelijk de Lota Lota of Kwabaal, deze vis is heel 
bijzonder omdat deze in Nederland bijna is uitgestorven.  In een ge-
zamenlijk project van o.a. Project Baseline en Stichting RAVON was er 
al een zoektocht geïnitieerd naar deze zeer zeldzame vis. De vis wordt 
ongeveer 40 cm groot en verkiest normaal gesproken watertempera-
tuur tussen de 3 en 12 graden Celsius.

Kees Fransen

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

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

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

Complimenten voor Nick Ros-
man voor de mooi geschoten 
opname van ‘een pijlstaartrups’.
 
Als IVN-natuurgids wil ik hierbij een 
kleine aanvulling van de bij de foto 
geplaatste tekst aanleveren: “De fa-
milie van de pijlstaarten (nachtvlin-
ders) omvat wereldwijd ongeveer 
1050 soorten, waarvan het groot-
ste deel in de tropen leeft. In Neder-
land en Belgie komen 18 soorten 
voor, waarvan de meeste als stand-
vlinder (waarbij de hele cyclus van 
ei, rups, pop en vlinder in Neder-
land plaatsvindt) en enkele als trek-
vlinder (die vliegt vanuit het zuiden 
van Europa soms naar het noorden 

maar kan vaak niet hier overwinte-
ren). De afgebeelde rups is van de 
Ligusterpijlstaart, een standvlinder. 
De vlinders(ca. 41-55 mm) vliegen 
hier ’s nachts van half mei tot begin 
september. De rups is te vinden van 
juli tot begin november. De soort 
overwintert als pop in de grond op 
een diepte van soms meer dan 30 
cm. Het is een gewone soort die in 
overal voorkomt: graslanden, stru-
welen, open bossen, tuin en moe-
rassen. De planten waar je de rups 
op kunt vinden: liguster, sering, es, 
sneeuwbes, gelderse roos, moeras-
spirea en vlier.’ 

Elza Vis, natuurgids bij  IVN 

Reactie op goed 
geschoten vorige week

Geen vis 
maar een 

krab 
Uithoorn - “Mijn kleinzoon van 7 
jaar ging gisterenavond met zijn 
vader na het eten nog even vissen 
in de Amstel bij Uithoorn, met als 
resultaat dit monster”.
 
Mvgr.J.Pijnenburg 
uit Uithoorn

Uithoorn – Zondag 7 september 
is al weer de laatste open dag van 
2014 in de Tuin van Bram de Groote. 
Het einde van de zomer wordt al 
zichtbaar in de tuin, maar er zijn 
nog veel bloeiende planten en de 
appels en peren rijpen volop. De vo-
gels doen zich te goed aan de ve-
le bessen. En het is tijd om zaden 
te verzamelen zodat we ook volgend 
jaar verzekerd zijn van een bloemrij-

ke tuin. Na 7 september gaat de tuin 
fl ink op de schop om op de eerste 
zondag in april weer open te gaan 
voor onze vele trouwe bezoekers. 
U bent zondag a.s. tussen 13.00 en 
16.00 uur van harte welkom. De 
toegang is gratis. De ingang van de 
tuin is aan de Boterdijk tegenover 
nummer 61. Fietsen kunt u stallen 
bij de werkschuur op de hoek van 
de Elzenlaan en de Boterdijk. 

Open Dag Tuin Bram de 
Groote

Collecte Prinses 
Beatrix Spierfonds
Uithoorn - Van 7 t/m/ 13 septem-
ber wordt ook dit jaar weer huis aan 
huis gecollecteerd voor alle mensen 
die lijden aan een spierziekte, zoals 
b.v. Duchenne, Parkinson, Multiple 
Sclerose, Bifi da, Huntington, ziekte 
van Pompe, SMA, ALS en nog vele 
andere vormen van spierziekte, wel 
600 verschillende. In Nederland is 
de kans op spierziekte 1 op 80. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds wil spier-
ziekten de wereld uit helpen. Het 
fonds is een sturende en stuwende 
kracht achter wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten in Neder-
land. Ook zet het fonds zich in om 
mensen met een spierziekte en hun 
familie de hoogst mogelijke kwali-
teit van leven te bieden. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat, van al-
le Europeanen, Nederlanders het 
meest geven aan goede doelen. Het 
liefst aan een doel dat zich inzet om 
ziektes te bestrijden. Geef ook dit 
jaar weer met gulle hand, zodat wij 
voor vele spierzieke mensen de zon 
weer een beetje kunnen laten schij-
nen.

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Op dinsdag 9 septem-
ber a.s. organiseren de Ouderen-
bonden ANBO en KBO hun ge-
zamenlijke Bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. Aanvang 14 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Dit 
is de eerst bingo van de Ouderen-
bonden in het nieuwe seizoen. Ook 
niet ANBO-KBO leden zijn van har-
te welkom op deze gezellige mid-
dag ! Er zijn bijzonder mooie prij-
zen te winnen , bovendien zijn de 
consumpties redelijk geprijsd. Kom 
eens kijken,doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n bin-
gomiddag heerst. Ende toegang is 
gratis.

Uithoorn - Als op zaterdag 13 sep-
tember de deuren van de biblio-
theek om 11.00 uur open gaan, 
wordt elke bezoeker onthaald op de 
geschiedenis van dit unieke pand. 
Een tentoonstelling over het als kerk 
door Gerrit Rietveld ontworpen ge-
bouw besteedt niet alleen aandacht 
aan deze wereldberoemde archi-
tect, maar ook aan de gebruikers 
die er in de loop der jaren in zijn ge-
huisvest. Als in 2015 het 50-jarige 
jubileum van dit monument wordt 
gevierd, wil Stichting De Hoeksteen 
50 jaar over deze rijke geschiedenis 
een boek uitbrengen. Daarom doet 
de stichting een beroep op ieder-
een die nog verhalen, verslagen of 
foto’s kan inbrengen voor dit boek. 
Voor de jeugd is deze dag een fo-
tospeurtocht uitgezet en de voor-

zitter van de stichting, Bob Berke-
meier neemt om 12.00 uur en om 
14.00 belangstellenden mee voor 
een rondleiding door het pand. Via 
een verrassende klim door de voor 
velen onbekende theaterzaal leidt 
de rondwandeling naar de boven-
zaal van de Hoeksteen met schitte-
rend uitzicht over Zijdelwaard. Van-
af 15.00 uur wordt in deze boven-
zaal elke geïnteresseerde bezoeker 
tegen een ‘vriendenprijs’ onthaald 
op gebak van Perlo Plaza bij thee-
met-chocola van de Wereldwinkel. 
Wethouder Ria Zijlstra zal het start-
sein geven voor deze High Tea, het 
hoogtepunt van Open Monumen-
tendag 2014. Zie www.hoeksteen-
50jaar.nl voor nadere informatie.

Historie van De Hoeksteen 
centraal op Monumentendag

Uithoorn - De workshop eerste 
hulp aan kinderen bij Kinderdag-
verblijf Speel-Inn in Uithoorn was 
met één woord top. De bijeenkomst 
zorgde voor een grote opkomst op 
27 augustus jl. Na de workshop 
schreven de aanwezige personen 
zich direct in voor de vervolg cur-
sus kinder-EHBO. 
De cursussen kinder-EHBO gaan 
plaatsvinden in de maand septem-
ber, de cursussen zullen twee avon-
den zijn van 2,5 uur. Wij kijken er 
naar uit om u het certifi caat kinder-

EHBO te overhandigen na de cur-
sus. Was u toevallig niet aanwezig 
bij de workshopavond dan heeft u 
nog steeds kans om voor 62,50 euro 
zich aan te melden bij info@spee-
linn.nl. Voor meer informatie bel 06-
25553149. Oefen alle EHBO-vaar-
digheden die je nodig hebt voor 
EHBO aan baby’s en kinderen, In-
clusief reanimatie toegespitst op 
baby’s en kinderen en een Certifi -
caat. Je sluit de cursus af met een 
geregistreerd certifi caat Eerste Hulp 
aan Kinderen

Workshop eerste hulp aan 
kinderen

De Kwakel - Traditie getrouw start 
de hobbyclub vrijdag na de Kwakel-
se kermis weer met het nieuwe sei-
zoen. Vrijdag 5 september om 19.00 
uur gaat de deur weer open op de 
bovenetage van het dorpshuis in De 
Kwakel. Alle kinderen vanaf 8 jaar 
(niet jonger) zijn dan weer van harte 
welkom. Voor wie nog nooit van de 
hobbyclub gehoord heeft (wat bij-
na niet voor te stellen is) de hobby-
club is een club die 56 jaar geleden 
is opgericht met als doel de jeugd 
op vrijdagavond twee uur lekker te 
laten knutselen. Na een aantal ver-
huizingen is de hobbyclub alweer 
22 jaar één van de huurders van het 
dorpshuis in De Kwakel. Dat de club 
een groot succes is blijkt wel uit de 
opkomst elke vrijdagavond tussen 
de 50 en 60 kinderen is geen uit-
zondering. Dit succes is te danken 
aan de grote vrijheid die de kinde-
ren hebben tijdens deze avonden. 
Wil je geholpen worden om iets te 
maken dan kan dat, maar wil je he-
lemaal zelf iets verzinnen en maken 
dan kan dat natuurlijk ook. Vele ma-
terialen zijn er aanwezig van hout, 
stof, papier, kralen, verf, klei zo er is 
altijd wel iets om van te maken. Na-
tuurlijk krijg je van al dat knutse-

len honger en dorst. Bij oma snoep 
kan je voor weinig geld een glaasje 
drinken kopen en een snoepje kost 
maar 5 eurocent per stuk.

Disco
Buiten de normale avonden orga-
niseert de club ook wel eens een 
speurtocht met een disco achter-
af. Eens per jaar wordt er een open 
huis gehouden voor alle ouders, 
opa’s, oma’s en broertjes en zus-
jes. Een ander belangrijk onderdeel 
is de jaarlijkse ontruimingsoefening 
dit gaat altijd in samenwerking met 
het dorpshuis en de brandweer van 
Uithoorn. 
Zoals je kunt lezen is de hobbyclub 
een zeer actieve club waar vele en-
thousiaste vrijwilligers iedere vrij-
dagavond voor de jeugd klaarstaat. 
Om dit te kunnen blijven doen is de 
club wel afhankelijk van giften zoals 
de Kwakelse veiling en voorheen de 
subsidie van de gemeente, helaas is 
deze kraan dichtgedraaid daardoor 
is de club genoodzaakt om de en-
tree prijs te verhogen van 1,50 eu-
ro naar 2 euro per kind per avond. 
Mocht je nog vragen hebben bel 
dan even met Adrie van den Hoorn 
tel: 0297 540092

Kwakelse Hobbyclub-
Fantasie ‘83

Uithoorn - Begin uw bezoek met 
een kopje koffi e of thee met huisge-
maakte taart of speciale stroopwa-
fel, laat u vervolgens verleiden tot 
een kroketje, pannenkoekje, mis-
schien een stukje fruit of kaas. Pro-
beer daarna een speciaal biertje, 
een sapje of wijntje. Dat gaat onge-
twijfeld samen met olijven en kaas. 
En tot slot: een ijsje. De Streekmarkt 
Uithoorn biedt naast de biologische 
en/of ambachtelijke producten, ook 
cadeau-artikelen, wol en zijde. Ver-

der presenteren diverse lokale ver-
enigingen zich. Terwijl de ouders el-
kaar ontmoeten op het zitje onder 
het genot van een versnapering, 
kunnen kinderen zich laten schmin-
ken, uitleven op een springkussen 
of genieten van een suikerspin. U 
bent van harte welkom op zaterdag 
13 september van 11-16 uur op het 
Amstelplein in Uithoorn. Het is een 
unieke kans om kennis te maken 
met de producten van onze regio.

Proef de Streekmarkt
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Persoonlijke benadering en begeleiding op maat

Sportschool PLUX start nieuwe 
seizoen met kennismaking
Uithoorn - Deze week kunnen lief-
hebbers van verantwoord spor-
ten en fitnessen vrijblijvend kennis-
maken met Sportschool PLUX en 
wat die te bieden heeft. De bekend-
ste sportschool van Uithoorn, geves-
tigd aan de Johan Enschedeweg 180, 
pal naast het Libellebos, organiseert 
hiervoor een Open Week van maan-
dag 1 tot en met zaterdag 6 septem-
ber. Met het verschijnen van deze edi-
tie is die week halfweg. Wat niet weg-
neemt dat u nog altijd uw licht kunt 
opsteken wat men bij PLUX te bie-
den heeft en dat is erg veel. Sporten 
en bewegen, de beleving ervan en de 
tijdstippen waarop men dat het liefst 
doet, worden een plaats gegeven bin-
nen de levenssfeer. Daar ligt een gro-
te mate van flexibiliteit aan ten grond-
slag. Want zowel jonge als (vooral) 
oudere sporters hebben overdag vaak 
een druk bezette agenda en kunnen 
niet op elk tijdstip sporten en bewe-
gen. Dat moet ingepast worden in de 
dagelijkse gang van zaken. Daarnaast 
speelt het sociale aspect een rol wat 
steeds meer aan een uurtje gezel-
lig sporten wordt gekoppeld. Al met 
al zijn dat factoren waar Sportschool 
PLUX met zijn instructeurs mede op 
inhaakt en rekening mee houdt. On-
derscheidend in persoonlijke aan-
dacht en begeleiding van sporters en 
fitnessers waar dat nodig is. Andere 
deelnemende partijen die zich in het 
unieke pand – een voormalige wa-
terbunker - hebben gevestigd, doen 
daarin mee.

PLUX voor iedereen
Bij PLUX kunt u ook terecht voor fy-
siotherapie, manuele therapie, men-
sendieck e.d. Er is zelfs een beau-
tysalon (Amber) met zonnebanken, 
een sauna met Turks stoombad en 
niet te vergeten het Grand Café PLUX 
met gezonde voeding, zoals sala-
des, sandwiches en soepen die hele-
maal passen bij een gezonde levens-
stijl zoals die bij PLUX wordt gepropa-
geerd. Samen sterk in het aanbod en 
het creëren van een gezellige spor-
tomgeving met een sportbar, een in-
formele sfeer en een breed aanbod 
van toestellen en mogelijkheden zijn 
daarbij belangrijke factoren. Bij PLUX 
zijn sporters dus aan het juiste adres 
als zij een dergelijke ambiance op het 
oog hebben. PLUX is er voor iedereen 
en presenteert anno 2014 een nieuw 

seizoen met nieuwe uitdagingen. Lek-
ker sporten, revalideren, onder pro-
fessionele begeleiding werken aan 
je conditie om je lichaamsgewicht op 
peil te houden of gewoon elke week 
een paar keer fitnessen tegen alles-
zins aantrekkelijke tarieven, het kan 
allemaal.
Voor jongeren tot 23 jaar is er bijvoor-
beeld een speciaal tarief. Zij kunnen 
voor 25 euro per maand onbeperkt 
sporten. Naar buiten om echt fit te 
worden? Doe dan mee aan de boot-
camp! PLUX staat ook bekend om 
zijn veelvoud aan groepslessen waar 
u aan kunt deelnemen. Niet te ver-
geten zijn er ook verdedigingsspor-
ten waar liefhebbers zich op kunnen 
inschrijven. Teveel om op te noemen. 
Het is daarom raadzaam om de web-
site www.plux-uithoorn.nl eens te be-
kijken waarop u alle informatie vindt. 

Warme band
Martin Elsemulder en Maarten Roes-
tenburg runnen met hun deskundi-
ge team van medewerkers sinds be-
gin deze zomer de sportschool, waar 
zij inmiddels ook de eigenaar van 
zijn. Beiden zijn al jaren verbonden 
aan PLUX en zetten hun deskundig-
heid in om mensen verantwoord en 
plezierig op verschillende manieren 
te laten sporten op diverse niveaus, 
met inachtneming van de lichamelij-
ke conditie en de gezondheid. “Er zijn 
sinds dat PLUX van start ging in 2006 
meer sportscholen in de regio bij-
gekomen. Het was een echte groei-
markt. Met ook aan de onderkant van 
de markt goedkope aanbieders. Dat is 
niet in het voordeel geweest van re-
guliere sportscholen met een hoog 
servicegehalte en deskundigheid zo-
als PLUX dat voorstaat. Toen de cri-
sis in 2008 zijn intrede deed werd het 
alleen maar slechter wat het bezoek 
van een sportschool betreft en mede 
daardoor het aantal leden terug liep. 
Omdat een sportschool in feite ook 
een onderneming is moet je wat gaan 
doen om het tij te keren. Daar zijn we 
sinds begin van de zomer hard mee 
bezig en het gaat langzaam maar ze-
ker weer de goede kant uit, maar we 
zijn er nog niet,” vertelt Martin die zijn 
visie op de zaken weergeeft. “Wij wil-
len een warme band met onze leden 
smeden, ze leren kennen en een ge-
sprekje met ze houden. De bedoeling 
is dat bezoekers zich hier thuis voelen 

en in een gezellige omgeving kunnen 
sporten. Laagdrempelig en toeganke-
lijk, hen bekend maken met de toe-
stellen en wijzen op de mogelijkheden 
en kwaliteiten die wij in huis hebben 
dank zij onze instructeurs en instruc-
trices. De mensen moeten met een 
ontspannen en voldaan gevoel naar 
huis gaan en ook graag weer willen 
terugkomen. Wij hebben van alles te 
bieden, van bootcamp tot PT’s, van 
spinning tot aan fitnessbegeleiding 
met een schema. Iedereen die hier 
komt vindt nagenoeg alles op sport-
gebied, behalve zwemmen. Op ver-
zoek informeren wij ook over gezon-
de voeding, het voorkomen van bles-
sures en zetten we specifieke sche-
ma’s op om conditie op te bouwen. 
Het zijn de details waarin wij ons wil-
len onderscheiden, maar ook in een 
actieve benadering en begeleiding. 
Dat kan omdat we daarvoor de moge-
lijkheden en mensen in huis hebben,” 
vult Maarten met geloof in eigen kun-
nen aan. “Kortom, wij geven duide-
lijk aan wat je mag verwachten, trans-
parant en no-nonsens. Verder wordt 
ook het sociale aspect aan de sport-
bar niet vergeten met een kopje koffie 
of een sportdrankje. We gaan er voor!”

Meer dan alleen sportschool
De sportschool heeft ook de ope-
ningstijden aangepast. Vanaf 7 uur ’s 
morgens kan men al terecht. Dit om 
degenen die nog voordat de werk-
dag begint op kantoor een uurtje wil-
len sporten en daarna te douchen de 
gelegenheid te geven dat te kunnen 
doen. Deze maand gaat het nieuwe 
fitnessrooster van start. Daarin wordt 
extra aandacht geschonken aan de 
verschillende trainings- en conditie-
programma’s waar iedereen (vrijblij-
vend) onder leiding van een instruc-
teur aan kan deelnemen. Vrijdag-
avond 5 september is er een feest-
avond bij PLUX als onderdeel van de 
Open Week. Zaterdag worden er al-
lerlei sportlessen gegeven waaraan 
men gratis kan deelnemen om te er-
varen wat dat inhoudt. Jongeren kun-
nen op gepaste wijze kennis maken 
met de mogelijkheden die het spor-
ten bij PLUX biedt. Er is een spring-
kussen voor kinderen en eigen pro-
gramma voor hen waarbij samenwer-
king met de naast gelegen kinderop-
vang ‘Brood en Spelen’ (tot voor kort 
De Blokkendoos) wordt geaccentu-
eerd. Wie hier een poosje wil spor-
ten, maar zijn of haar kind(eren) niet 
alleen kan laten, kan die meenemen 
en bij de kinderopvang tijdelijk even 
‘stallen’. Ook dat is een pré. Alle par-
tijen die in het gebouw gevestigd zijn 
laten zich ook zien of doen van zich 
horen tijdens deze promotieweek. 
PLUX bergt dus meer in zich dan al-
leen maar een sportschool te zijn! Dat 
kunt u zelf ervaren tijdens de Open 
Week. De eigenaren hebben idee-
en genoeg om de verschillende tak-
ken van sport binnen hun sportschool 
te promoten en er thema’s aan te ver-
binden. Ook willen zij op termijn graag 
investeren in nieuwe en uitgebreide-
re mogelijkheden om hun leden daar-
van te laten profiteren. Daar wordt 
momenteel volop naartoe gewerkt om 
dat te realiseren.

Selectie van KDO maakt zich op 
voor de start van de competitie!
De Kwakel - Zodra de Kwakelse 
Kermisoptocht aankomende dins-
dag voorbij is, zal het vizier van de 
KDO-selectie volledig gericht zijn op 
de start van de competitie op zon-
dag 7 september. Voor KDO 1 be-
tekent dit een terugkeer in de der-
de klasse, nadat het elftal afgelopen 
seizoen kampioen wist te worden in 
de vierde klasse F. De eerste tegen-
stander voor de Kwakelaars zal het 
onbekende Wijk aan Zee zijn. Zo-
dra men begin september aan Wijk 
aan Zee denkt, wordt er niet direct 
een link gelegd met voetbal, maar 
met strand, blauwe lucht en bikini’s. 
Toch wordt het voor Wijk aan Zee al 
het derde seizoen op rij in de derde 
klasse, waarbij er vorig seizoen als 
tiende geëindigd werd. 
De voorbereiding van de KDO-se-

lectie verliep voorspoedig, waarbij 
er o.a. op het FC Aalsmeer toernooi 
een keurige tweede plaats werd be-
haald. Daarnaast werd erin het be-
kertoernooi alleen verloren van 
tweedeklasser CSW (4-2). Afgelo-
pen woensdagavond was de ploeg 
van trainer Raymond de Jong knap 
Abcoude met 1-0 de baas, terwijl 
er afgelopen weekend met 2-2 ge-
lijk werd gespeeld tegen BVV’31 in 
Blaricum. Om 14:00 uur begint in De 
Kwakel de wedstrijd KDO-Wijk aan 
Zee die onder leiding zal staan van 
scheidsrechter K. Dinkelberg.

KDO 2 
Voor KDO 2 begint eveneens aan-
komende zondag de competitie met 
een thuiswedstrijd, zij starten tegen 
Kampong 4. De eerste feestvreugde 

was afgelopen weekend al een feit, 
want de ploeg van Paul ten Brink 
plaatste zich voor de tweede ronde 
van het bekertoernooi. Dankzij twee 
overwinningen (3-1 tegen NFC en 
1-0 tegen Sporting Martinus) was 
een gelijkspel in de thuiswedstrijd 
tegen Ouderkerk 2 genoeg om eer-
ste te worden in de poule.
Topscorer in de voorbereiding voor 
KDO 2 was Jean-Paul Verbruggen 
die acht keer het net wist te vin-
den in de zes wedstrijden die er ge-
speeld werden.
De wedstrijd KDO 2 – Kampong 4 
begint om 11:30 uur en wordt geflo-
ten door I. Adam.

Wij hopen u aankomende zondag te 
mogen begroeten op ons sportpark 
aan de Vuurlijn.

Zonnekoning van het 
Zomerbridge
Uithoorn - Het is Ruud Lesmeis-
ter gelukt, na twaalf avonden zomer 
bridgen met Bridgeclub de Legmeer 
met een ongekend hoge tegenstand 
van meer dan gemiddeld veertig pa-
ren per avond, kwam hij uit op 489,18 
punten en vergaarde zo dus eeuwi-
ge roem. Cora de Vroom kwam nog 
dichtbij door de laatste avond boven 
de zestig procent te scoren, maar 
haar totaal van 484,12 reikte dus net 
niet ver genoeg. Gerda Schavema-
ker legde beslag op de derde plek 
met 469,31 en Hetty Houtman werd 
als niet A speelster knap vierde door 
459,52 punten te verzamelen. Jan 
Egbers, die deze zomer vele hand en 
span diensten voor de toppers ver-
vulde, hield er tenslotte met een to-
taal van 455,36 een zeer verdiende 
vijfde plaats aan over. 

In de A- lijn waren Joop van Delft & 
Frans Kaandorp deze avond de bes-
te met 62,24%. Luuk Smit liet zich 
ook weer eens zien en dat resulteer-
de samen met Johan Le Febre in een 
derde plek met 59,38%. Francis Ter-
ra & Wim Slijkoord hebben elkaar 
duidelijk teruggevonden, alweer bij 
de top vijf, ze werden nu vierde met 
55,93% net voor Gerda Schavema-
ker & Jaap Kenter die op 55,47% uit-
kwamen. In de B- lijn ging de eer-
ste plaats naar Joop den Blanken & 
Riet Doeswijk met 57,99%. Ook Rie 
Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt za-
ten als tweede met 54,86% weer in 
de top. Ina Brandt stond deze keer 
Cobie Bruine de Bruin bij en dat le-
verde als derde 54,51% op. Ellen v/d 
Toorn & Ineke Koek kwamen daar 
als vierde erg dichtbij met 54,17% 

en de vijfde plaats werd met 53,47% 
gedeeld door Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer en Ada van Maarse-
veen & Wouda Roos. In de C- lijn 
kreeg Wim Röling deze avond steun 
van Mieke Peeters en daar werd 
hij eerste mee met 59,17%. Tineke 
Schreurs & René de Jong volgden 
als tweede met 58,75% waardoor ze 
Hetty Houtman & Atie de Jong die 
op 55,83% uitkwamen de baas ble-
ven. Henny & Viviane van Nieuwkerk 
werden vierde met 54,17% en ook 
hier werd de vijfde positie gedeeld, 
Marte Pijnappels & Wies Gloude-
mans en Marjan & Jan Wille behaal-
den gezamenlijk 53,75%. Na het af-
sluiten van de zomerbridge cyclus is 
het nu weer tijd voor de verenigings-
competities. Ook hier speelt Bridge-
club De Legmeer een actieve rol op 
de zelfde tijd en woensdagavond in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297-
567458.

TC Qui Vive in de bloemen 
gezet door Zijdelfleur
Uithoorn/De Kwakel - Bij TC Qui 
Vive is het topdrukte in de zomer-
maanden, Competitie en Clubkam-
pioenschappen worden opgevolgd 
door de Open Toernooien. In juni, 
op de valreep voor de zomervakan-
tie vonden de Clubkampioenschap-
pen van de junioren plaats. Onge-
veer 80 kinderen in alle leeftijden 
streden om de titel Clubkampioen. 
Dankzij het mooie weer en de va-
kantie stemming was het een heel 
gezellige sportieve week die afge-
sloten werd met een barbecue. In 
de laatste week van de zomerva-
kantie vond traditie getrouw het Al-
bert Heijn Jos van den Berg Open 
Jeugd Toernooi plaats. Ondanks de 

slechte weersvoorspellingen scheen 
het zonnetje boven het park van TC 
Qui Vive en konden alle wedstrijden 
lekker buiten gespeeld worden. Vo-
rige week was het de beurt aan het 
Van der Wurff Makelaars 35+ Open 
Grastoernooi en ook daar weer veel 
gezelligheid en veel mooie wedstrij-
den. Wij sluiten het buiten seizoen 
af met de Clubkampioenschap-
pen voor de senioren in de tweede 
week september. Natuurlijk wordt 
het park altijd gezellig gemaakt voor 
een toernooi en horen bij iedere 
prijsuitreiking bloemen voor de win-
naar en de organisatoren. TC Qui Vi-
ve is heel blij met de samenwerking 
met Zijdelfleur (www.zijdelfleur.nl). 

Zij zorgen telkens dat de bloem-
bakken op het terras er stralend bij 
staan en dat iedere prijsuitreiking 
opgevrolijkt wordt met mooie bos-
sen bloemen.

Legmeervogels E1 speelt Ajax E1 zoek
Uithoorn - Onthutst ging Ajax E1 van 
het veld na een middagje voetballes 
bij de Legmeervogels aan de Rand-
hoorn. De tweede bekerwedstrijd was 
net afgelopen in een 1-6 nederlaag 
voor de Ajaxieden en dat was zeker 
geen vertekende uitslag, integendeel. 
Eerder op de middag begon Legmeer-
vogels E1 samen met Trainer-Coaches 
René van Boxtel en Raymond Haf-
kamp aan de wedstrijd bespreking 
tijdens een heerlijke lunch, verzorgd 
door ouders Marian en Linda. Een ge-
zellig en leerzaam begin aan wat een 
geweldige voetbalmiddag zou gaan 
worden. Veel toeschouwers hadden 
de weg naar de Randhoorn gevon-
den om deze beker topper met ei-
gen ogen te kunnen aanschouwen. 
Het weer zorgde voor optimale condi-
ties en het veld lag er goed bij. Hoe-
wel de spanning er door de ontspan-
nen voorbereiding een beetje af was, 
had Ajax E1 in de eerste helft al snel 
het eerste doelpunt te pakken. Hoe-
wel gewaarschuwd, werd er toch met 

iets teveel respect aan de wedstrijd 
begonnen. De vogels herpakten zich 
echter geweldig en pakten de draad 
geweldig op door volle druk te gaan 
spelen. Hierdoor veroverden ze de 
bal snel en door uitstekende combi-
natie spel werden er veel kansen ge-
creeerd. Een staaltje fantastisch voet-
bal spel werden de enthousiaste toe-
schouwers voorgeschoteld, met een 
snelle gelijkmaker voor Legmeervo-
gels E1. De vogels hadden de smaak 
te pakken en drukten door. Vooral het 
sleurende werk van spits Sebastiaan 
en de goede ondersteuning van ach-
teruit van Amir zorgden voor veel bal-
bezit. Laatste man Robin stond te ver-
dedigen als een beer en won elk duel.  
Schitterende goals van Derk en Jes-
se (de bal met links hoog boven in de 
kruising) en een mooi schot van Nico-
lai leverde een ruststand op van 3-1 
ten voordele van Legmeervogels E1. 
Welverdiend en vastberaden werden 
de puntjes verder op de i gezet tijdens 
de rust in de kleedkamer, maar zowel 

technisch als tactisch gecombineerd 
met een geweldige teamgeest zorgde 
voor deze terechte ruststand.

Huiswerk
Ajax had zijn huiswerk in de rust ook 
goed gedaan en begon in de tweede 
helft met een aangepaste opstelling. 
Dit leverde enkele gevaarlijke kan-
sen op, maar keeper Caden bleef koel 
en haalde een paar schitterende bal-
len van de doellijn. De Legmeervogels 
machine was nu echt op gang geko-
men en denderde door. De toeschou-
wers konden genieten van enke-
le schitterende combinaties van Leg-
meervogels kant. De mooiste steek-
passes, individuele acties en soms een 
forse tackel kon het publiek wel beko-
ren. De individuele kwaliteiten van en-
kele Ajax, maar ook Legmeervogels, 
spelers waren af en toe een lust voor 
het voetbalkenner oog. Ajax had ech-
ter niets in te brengen tegen dit ont-
ketende Legmeervogels E1 en kreeg 
vanmiddag voetballes. Derk pikte we-
derom zijn goaltjes mee door een ge-
weldige assist van Nassim. Nassim 
zelf wist ook zijn goal te scoren waar-
bij hij profiteerde van het goede werk 
van Sebastiaan. Mika, Raoul, David en 
Alex werkten als leeuwen om de bal 
snel weer te veroveren wanneer Ajax 
aanvallende intenties had. Ze deden 
dat geweldig en schakelden snel om 
zodat Legmeervogels E1 weer levens-
gevaarlijk richting het doel van Ajax 
E1 wist te stormen. Een enerverende 
wedstrijd met een terechte winnaar. 
“Bedankt voor de voetballes” was een 
gevleugelde en terechte uitspraak van 
de Ajax trainer na afloop richting de 
trotse Legmeervogels trainer Rene. 
Het zou wel eens de voorbode kun-
nen zijn voor een mooi voetbalseizoen 
aan de Randhoorn. Legmeervogels 
E1, ik zou ze maar in de gaten houden!





www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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Mijmeringen
Ice bucket 
challenge
De laatste paar weken kun je er niet om-
heen, ergens heb je het gehoord, gele-
zen en vooral gezien: de Ice Bucket Challenge. De internethype om 
de ziekte ALS meer bekendheid te geven en vooral om geld in te za-
melen om zo onderzoek naar deze ziekte en een mogelijke kuur te 
verwezenlijken.

Waar komt dit fenomeen vandaan?
De Ice Bucket challenge, vrij vertaald de ijsemmer uitdaging begon in 
Amerika. Als je gaat zoeken, vind je geen duidelijk antwoord hoe en 
wie dit nu heeft gestart. Een golfer zou een emmer ijswater over zich 
heen hebben gegooid om aandacht te vragen voor ALS en daagde 
iemand anders uit om hetzelfde te doen. Een ander verhaal gaat weer 
dat het is gestart bij de acties van Pete Frates, een sportman die de 
diagnose ALS kreeg. Hoe het ook is begonnen, wanneer iemand niet 
de uitdaging aangaat of dit niet binnen 24 uur voor elkaar krijgt, dient 
deze persoon 75 euro te doneren aan de stichting ALS Nederland. 
Wanneer iemand wel de uitdaging aangaat, zou men niet hoeven te 
doneren. Veel deelnemers plaatsten echter zowel een filmpje en ga-
ven aan dat zij een donatie gingen doen. Sindsdien gaat de hype de 
hele wereld rond, mede door de vele filmpjes op de social media en 
de inzet van beroemdheden die deze uitdaging aangaan. 

Wat is ALS?
ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose en is een ongenees-
lijke spier/zenuwziekte. Nederland telt op dit moment rond de 1500 
patiënten. Elk jaar overlijden er 500 mensen aan ALS en komen er 
ongeveer 500 ALS patiënten bij. Ondanks wereldwijd onderzoek is de 
oorzaak van ALS nog steeds onbekend en er is er ook geen medicijn 
welk het proces kan stoppen, laat staan genezen.

Opbrengsten
Wat heeft deze challenge de wereld nu gebracht? Ten eerste wereld-
wijde bekendheid voor de ziekte ALS, maar veel beter nog is dat er 
naast deze bewustwording ook simpelweg geld is gekomen voor on-
derzoek. Stichting ALS Nederland krijgt normaal zo’n 200 donaties 
per maand. Sinds de Ice Bucket Challenge is er ruim 51.000 keer ge-
doneerd en heeft het al een miljoen euro opgeleverd, alleen al in ons 
eigen kleine kikkerlandje! 

En dan?
Niet iedereen is blij met deze hype. Sommige noemen het een uit de 
hand gelopen versie van een kettingbrief. Mensen doen alsof het een 
leuke activiteit is, gooien een emmer koud water over zich heen, no-
mineren drie anderen en geven vervolgens geen geld aan het goede 
doel. Anderen geven aan dat het raar is dat wij zo met schoon water 
omgaan, terwijl er in de wereld genoeg landen zijn waar ze helemaal 
geen water hebben en zeker niet zo met drinkwater om zouden gaan. 
En weer anderen wijzen terecht met de vinger richting ons zorgstel-
sel. Wat als er dan eindelijk een medicijn zou zijn, kunnen deze pa-
tiënten deze medicatie dan nog wel krijgen? Met ons eigen risico wat 
elk jaar hoger wordt en de zorg steeds meer wordt uitgekleed. En de 
treurige standaard van tegenwoordig, wat verdienen de mensen die 
werken voor zo’n stichting? Hoeveel blijft er aan de strijkstok han-
gen? Maar dat is een onderwerp voor een geheel nieuwe actie, mo-
gelijke werktitel zou kunnen zijn “geld voor goede doelen is voor on-
derzoek, niet voor bestuurders”.

En toen was ik aan de beurt!
Vanuit Amerika, met voorgangers als Oprah Winfrey, George W. Bush 
en vele andere beroemdheden is het fascinerend om te zien hoe snel 
het internet werkt en hoe snel die challenge niet meer ver van je bed 
is, maar heel vlakbij. Dus van de week werd ik genomineerd door 
mijn zus. Wat prima is, alleen een beetje jammer dat ik op dat mo-
ment een migraine aanval had en al een dag of wat op bed lag met 
de gordijnen dicht. No way dat ik dan een emmer ijswater over mijn 
hoofd ga gooien, mijn hoofd knalde vanzelf al bijna uit elkaar. Of de 
plotselinge kou zou een verkwikkend medicijn kunnen zijn, maar ook 
voor migraine is het wondermiddel nog niet uitgevonden. Nu mag en 
wil ik absoluut niet klagen. Ik heb regelmatig last van migraine, maar 
ik weet dat het weer overgaat en dat ik daarna mijn gewone leven 
weer kan hervatten. Voor heel veel mensen met ALS of andersoorti-
ge aandoeningen is dit niet het geval. Er is een recordbedrag bijeen 
gebracht voor een ziekte die voorheen niet zoveel bekendheid ge-
noot en het zorgde voor een goed gesprek met mijn kinderen over 
het hoe en waarom van deze challenge en over wat nu nomineren 
en doneren is.

Tot slot
En alleen daarom al heb ik meegedaan. Ik weiger mee te gaan in het 
negatieve. Diegene die dit heeft bedacht, heeft ervoor gezorgd dat ie-
dereen het over ALS heeft. Je weet niet of het geld echt goed besteed 
wordt, maar als je zo gaat denken, hoef je nooit meer iets aan het 
goede doel te geven. Vervolgens kun je alle andere positieve initiatie-
ven ook bekritiseren of negeren, maar ik wil geloven dat de mensheid 
goed is en iedereen die in actie komt is geweldig, want niks doen le-
vert maar een ding op en dat is niks!

Dus die emmer ijswater heb ik over me heen gegooid, ik heb drie no-
minaties gedaan en ik heb geld gedoneerd. Die emmer ijswater viel 
reuze mee, je voelt weer even van top tot teen dat je leeft en is dat 
niet net waar we dankbaar voor mogen zijn?

De zon schijnt. Prachtig septem-
berlicht, mooie kleuren in de tuin. 
En bovendien is het oogsttijd en 
daar word ik altijd blij van. Het 
is dit jaar bij ons in de tuin voor-
al een goed perenjaar. De afge-
vallen peren verzamelen we om 
er sap van te maken. En wat dan 
opvalt is dat er dit keer helemaal 
geen wespen te zien zijn. Vliegen 
in allerlei soorten en maten en    , 
ja, die zijn er wel. Maar wespen? 
Het blijkt dat dit komt door de ex-
treme regenval. En dan niet die 
van afgelopen weken, maar van 
mei. Vanwege het vroege voor-
jaar waren de wespenkoningin-
nen extra vroeg bezig met het 
maken van nesten. En toen het 
in mei zoveel regende (kunt u het 
zich nog herinneren?) overleef-
den veel werksters hun voedsel-
strooptochten niet. En daardoor 
verhongerden de larven en zijn 
er nu minder wespen. De mees-
te mensen hebben hier overigens 
geen problemen mee. Maar een 
nadeel van weinig wespen is wel 
dat de natuurlijke bestrijding van 
vliegen en muggen dit jaar be-
duidend minder is. Een werkster 
vangt gemiddeld zo’n anderhal-
ve prooi per uur. Een wespennest 
op sterkte zou rond deze tijd van 
het jaar rond de honderdduizend 
vliegen en muggen per dag weg-
vangen.
Hebben andere dieren ook last 

van de regen, vroeg ik me af. Dus 
even een speurtocht op inter-
net op de websites van natuur-
bericht en natuurkalender. Over 
bijen kan ik niets vinden. Wel dat 
de hazenstand te lijden heeft on-
der regen in de zomer of de vroe-
ge herfst. Jonge hazen overleven 
de nattigheid niet. En parasieten 
die ziektes bij hazen kunnen ver-
oorzaken houden juist wel van de 
vochtigheid.
Regen heeft ook voordelen. Er zijn 
bijvoorbeeld al erg veel padden-
stoelen te zien. Vooral veel bole-
ten zoals eekhoorntjesbrood. En 
door de relatief warme en vochti-
ge zomers van de afgelopen jaren 
vestigen zich in Nederland ook 
nog eens nieuwe boletensoorten. 
Kijk, dat vind ik leuk nieuws. Veel 
regen is ook goed voor mensen 
die last van hooikoorts hebben: 
de regen spoelt de lucht ‘schoon’. 
Maar van de regen van de afge-
lopen tijd zullen we ons vooral 
de beelden van overlopende rio-
len en vollopende kelders herin-
neren. En veel boeren merken het 
aan de oogst. Gelukkig hebben 
wij in onze tuin hier geen last van. 
Ook niet van de boycot van peren 
door Rusland. We eten ze lekker 
allemaal zelf op, zonder concur-
rentie van wespen.

Ineke Bams 
IVN-natuurgids

Het regent peren

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Vinkeveen/Uithoorn - Dinsdag 26 
augustus vierden Bertus en Fietje 
Smits-Bom uit Vinkeveen het heu-
gelijke feit dat zij 65 jaar met elkaar 
getrouwd zijn. In alle opzichten een 
briljante gebeurtenis; want niet al-
leen wordt het briljant gekoppeld 
aan dit lustrum, ook is het steeds 
meer een unicum in deze tijd. Een 
bijzonder moment dus in hun le-
ven dat zich verder afspeelt in Zorg-
centrum Zuiderhof. Oorspronkelijk 
woonden Bertus en Fietje in Nieuw-
Avondlicht in Mijdrecht. Maar dat 
staat op de nominatie om te ver-
dwijnen en dus werden de inwo-
ners medio dit jaar verhuisd naar 
andere zorgcentra in De Ronde Ve-
nen. “Punt is wel dat we bijna 50 
jaar zonder één keer te verhuizen 
in de Beatrixlaan in Uithoorn heb-
ben gewoond en nu binnen twee 

jaar drie keer. Dus van Uithoorn 
naar Mijdrecht, van Mijdrecht naar 
Vinkeveen en sinds kort nog eentje, 
namelijk van de vijfde verdieping 
waar we eerst zaten naar de vierde. 
De bovenverdieping wordt namelijk 
verbouwd, Maar het is tijdelijk, want 
als het klaar is gaan we weer te-
rug naar boven. Dat is dan zelfs vier 
keer”, rekent een helder van geest 
zijnde Bertus voor. Eerst had men 
een oogje op het Hoge Heem in Uit-
hoorn, maar daar was geen plaats, 
dus werd het uiteindelijk Nieuw-
Avondlicht in Mijdrecht. Je mag van 
geluk spreken dat het toen nog kon!

Bertus was er al vroeg bij
Bertus komt oorspronkelijk uit Uit-
hoorn/De Kwakel. Hij is geboren op 
26 februari 1925 en kreeg de offi-
ciële namen Lambertus Wilhelmi-

nus Smits in het trouwboekje van 
zijn ouders bijgeschreven. Fietje zag 
op 11 augustus 1926 in Amstelhoek 
het levenslicht en kreeg de namen 
Sophia Maria Cornelia Bom. Bertus 
woonde met zijn familie aan de Bo-
terdijk, Fietje aan de rivier de Am-
stel. Ze trouwden op 26 augustus 
1949 voor de wet in het (oude) stad-
huis te Uithoorn en pas anderhalf 
jaar later op 26 april 1951 voor de 
RK kerk in de Schanskerk. Uit het 
huwelijk werden een zoon en twee 
dochters geboren. Intussen zijn er 
zes kleinkinderen, 3 jongens en 3 
meisjes.
Bertus en Fietje kennen elkaar al 
meer dan tachtig jaar. “Ja, ik was er 
al vroeg bij. Toen we nog kinderen 
van een jaar of zes waren speelden 
we al met elkaar aan huis. Zij was 
het zusje van een vriend van mij. Op 

Bertus en Fietje Smits-Bom 
65 jaar getrouwd

mijn veertiende vroeg ik haar of we 
verkering konden hebben, maar dat 
vond Fietje nog te vroeg. Pas later 
‘gingen’ we met elkaar en werd het 
serieus,” aldus Bertus. Het groot-
ste deel van zijn leven heeft hij ge-
werkt bij ‘Nettenbouw’. Dat is later 
opgegaan in wat nu Imtech heet. 
Fietje heeft altijd voor het huis-
houden gezorgd en erop toegezien 
dat het gezin bleef ‘draaien’. Grote 
hobby van Bertus was muziek ma-
ken. Hij speelde trompet en mond-
orgel. Hij was en is nog steeds lid 
van mondharmonicaclub ‘De Oude 
Klanken’. Maar meer nog kent men 
hem hoofdzakelijk in Uithoorn als 
de scheidsrechter bij de pupillen en 
junioren, toen nog bij V.V. Uithoorn 
(later SV Legmeervogels). Hij heeft 
dat tot op hoge leeftijd gedaan. Zijn 
Fietje was ook actief bij de club en 
stond o.a. in de kantine en waste 
ook de sportkleding. Al met al heb-
ben zij veel voor de club gedaan en 
de kinderen hebben sommige ta-
ken nu zelfs overgenomen en voort-
gezet. Op 10 augustus is het feest-
je ter ere van de briljante gebeurte-
nis in besloten familiekring gezellig 
gevierd. Trots werd de brief met fe-
licitaties Van Koning Willem Alexan-
der getoond en eveneens die van 
de Commissaris van de Koning in 
Utrecht. Burgemeester Maarten Di-
vendal kwam traditiegetrouw zijn 
persoonlijke gelukwensen over-
brengen en nam namens de ge-
meente een fraai bloemstuk en het 
boek ‘De Plassen’ als cadeautje 
mee. Het jubilerende echtpaar was 
bijzonder in zijn nopjes met deze 
geschenken en niet in het minst met 
de taart die speciaal voor deze gele-
genheid was gemaakt en hen werd 
aangeboden. Bruidspaar, na deze 
mijlpaal in uw leven kijkt u natuur-
lijk uit naar het volgende feestje in 
uw leven, namelijk de datum waar-
op u voor de kerk bent getrouwd. 
Over anderhalf jaar dus. Dat moet 
met uw conditie en wellevendheid 
haalbaar zijn! Mooi vooruitzicht!

Mijdrecht - Persoonlijke verzor-
ging is eerder een noodzaak dan 
een luxe wil je er goed uitzien. En 
wie wil het laatste nu niet. Boven de 
Passage aan Bozenhoven 19a (de 
trap op aan de zijkant achter de vis-
kiosk) is een ‘plaza’ waar je je ge-
zicht en lichaam in de breedste zin 
van het woord goed kunt (laten) ver-
zorgen. Je vindt er een zonnestudio 
(SunCare Mijdrecht), Slimness (ge-
wichtsconsulente), een pedicure, 
een nagelstudio annex salon voor 
een haarbehandeling (extensions) 
en schoonheidssalon Nzuri als on-
derdeel van zonnestudio SunCare. 
Nzuri?? Daar zit meer achter. De 
naam stamt uit het Swahili in Afrika 
en betekent schoonheid, mooi, aan-
genaam, lekker… De salon doet die 
betekenis in haar doen en laten be-
slist eer aan. Schoonheidspecialiste 
Laura Haak is degene die u verwent 
in haar salon met heerlijke ontspan-
nende lichaamsmassages alsook 
huidverzorgende én huidverbete-
rende behandelingen voor het ge-
zicht. Zij doet dat met daartoe ge-
eigende (Nederlandse) producten 
van de merken ‘Cenzaa’ en ‘han-
nah’. Maar ook voor verven, wenk-
brauwen modelleren harsen van ge-
zicht en lichaam en sinds kort ook 
voor het definitief ontharen van li-
chaamsdelen met de IPL-methode 
bent u hier aan het goede adres. De 
lichtimpulsen bij IPL tasten uitslui-
tend de ‘wortels’ van de haargroei 
aan waardoor de haren niet meer 
terugkomen. Het is risicoloos en 
kan zonder gevaar toegepast wor-
den, ook bij zwangerschap of men-
sen die ziek zijn. Niet alleen zijn da-
mes welkom, ook de heren kunnen 
bij Nzuri van Laura hun uiterlijk en 
lichaam laten verzorgen. Dat is trou-
wens heel gewoon tegenwoordig. 
Laura beaamt dat en geeft aan dat 
mannelijke clientèle ook tot haar 
klantenbestand behoort.

Weldaad voor de huid
“Sinds 1979 is ‘hannah’ de Ne-
derlandse visionair op het gebied 
van huidverbetering met de unie-
ke bindweefselmassage en het ge-
bruik van beproefde producten. 
Toen de schoonheidssalon onder de 

naam Nzuri in april vorig jaar werd 
geopend, zijn we eerst gestart met 
producten van het merk ‘Cenzaa’. Wij 
wilden ‘hannah’ er graag bij hebben, 
maar dat kon toen niet omdat een 
salon in de regio het merk ook al 
voerde. Toen die ophield te bestaan 
kregen wij het exclusieve recht om 
de producten van ‘hannah’ te mo-
gen gebruiken,” aldus Laura. “Onze 
klanten die bij hun gezichtsbehan-
delingen hiervoor hebben gekozen, 
zijn er erg enthousiast over. Het is 
een exclusief Nederlands merk voor 
huidverbetering in de breedste zin 
van het woord. Cenzaa is ook een 
goed product maar meer voor well-
ness behandelingen. De twee mer-
ken vullen elkaar prachtig aan. Bij 
Nzuri kan iedereen terecht voor zo-
wel ontspannende, verzorgende als 
huidverbeterende gezichtsbehande-
lingen. Een weldaad voor de huid.” 
Laura legt uit dat bij een ‘hannah’-
behandeling eerst de conditie van 
de huid met een apparaat wordt on-
derzocht en gemeten. Bescherming 
van de huid bestaat onder ande-
re uit vet, vocht en zuurgraad. Die 
drie onderdelen worden met het ap-
paraat gemeten. Met name op de 
zuurgraadmeter heeft ‘hannah’ een 
patent. Aan de hand van het resul-
taat wordt de behandeling van de 
huid aangepast. Zo kan de behan-
deling voor elke huid op maat wor-
den uitgevoerd. Het merk heeft een 
ruime keuze in producten met spe-
cifieke eigenschappen. Het gebruik 
ervan is erg effectief. Na de behan-
deling moet de huid wel onderhou-
den worden. Dat kan men thuis 
doen. Op zaterdag 11 oktober a.s. is 
er een Open Dag. Dan komt er ook 
een specialist van ‘hannah’ die ex-
tra informatie geeft aan belangstel-
lende klanten. Die kunnen dan gra-
tis en professioneel hun huid laten 
meten. Wie op die dag een afspraak 
voor een behandeling op een later 
tijdstip maakt, betaalt dan slechts 
45 euro in plaats van 60 euro. Laura 
werkt uitsluitend op afspraak; graag 
online of per e-mail, maar ook bel-
len kan natuurlijk. Tel. 06-31576702. 
Voor alle informatie, behandelingen 
en producten, zie de website: www.
nzuri.info.

Mooi met ‘hannah’ bij 
schoonheidssalon Nzuri

Regio - Op zaterdag 6 september 
zal de nieuwe Opel Vivaro worden 
geïntroduceerd bij Van Kouwen in 
Amsterdam. 

Deze introductie wordt feestelijk ge-
vierd met een drankje en een hapje 
in de vorm van een barbecue. Voor 
de kinderen is er een springkussen 
aanwezig, zodat een bezoek voor 
iedereen de moeite waard is. Uniek 
in Nederland biedt Van Kouwen de 
nieuwe Opel Vivaro op 6 september 
aan met een gratis navigatiepak-
ket of korting op het comfortpakket 
op de Vivaro Sport, e250,- aan gra-
tis accessoires, een gratis tankpas 

t.w.v. e500,- en e2.500,- inruilbonus 
op uw huidige bedrijfsauto. De zeer 
compleet uitgeruste Vivaro beschikt 
over een krachtige en efficiënte Bi-
Turbo dieselmotor. Hierdoor heeft 
de Vivaro de laagste gebruikskosten 
en brandstofverbruik in zijn klas-
se. Ook met zware belading! Ver-
der biedt de nieuwe Vivaro het ho-
ge comfort en de luxe van een per-
sonenauto. De nieuwe Opel Viva-
ro is er al voor e17995,-. Bovenge-
noemde voordeelacties gelden nog 
t/m 13 september. Van Kouwen Am-
sterdam is gevestigd aan de Snij-
dersbergweg 99-101 in Amsterdam 
Zuidoost en vindt u naast de Praxis. 

Feestelijke introductie van de 
nieuwe Opel Vivaro bij Van Kouwen
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Dammers ontwaken uit 
zomerslaap!

Atletische open dag bij
AKU Uithoorn groot succes

Yoga bij Stichting Help de 
Zwerfkat ontzettend leuk!

Legmeervogels op doelsaldo 
geëlimineerd in het bekervoetbal

KDO handbal zoekt meer 
scheidsrechters!

Nieuw seizoen Filatelisten 
Vereniging Uithoorn gestart

Cursus ‘Leer beter bridgen’ 
in ‘t Buurtnest Uithoorn

Uithoorn - Als de vakantie en de 
kermis voorbij is dan begint het ver-
enigingsleven weer in De Kwakel. 
Een van de oudste verenigingen 
is daar damclub Kunst en genoe-
gen, zij starten maandagavond de 
8e september in hun denkbunker ‘t 
Fort. Voor de 88e jaargang gaan de 
hoofden weer tussen de handen om 
het mooie spelletje te spelen. 

De leden bekampen elkaar om de 
onderlinge titel, in beker- en bonds-
wedstrijden, de Th. Voorn-prijs en 
in vluggertjes bij het sneldammen. 
Dit gaat allemaal in een gemoede-

lijke en gezellige sfeer in het knus-
se ‘t Fort, elke maandagavond van-
af 19.30 uur. Met twee teams ma-
ken zij nog verschillen uitjes naar 
andere damclubs. Uniek is de do-
nateur dammiddag die in december 
georganiseerd wordt. Vele damlief-
hebbers steunen K&G, daar doet de 
damclub op deze middag graag wat 
voor terug. Om de gezelligheid nog 
meer te verhogen zijn nieuwe le-
den van harte welkom. Elke maan-
dagavond mag iedereen aan komen 
schuiven en komen proeven van dit 
o zo mooie denkspel. Inlichtingen bij 
Adrie Voorn, 0297 568472.

Uithoorn - Een kleine 70 kinderen 
trokken met hun ouders zaterdag 30 
Augustus naar de atletiekbaan aan 
het Randhoorn park voor hun eer-
ste ervaring met een atletiektrai-
ning. De kinderen kregen een trai-
ning in sprint, balwerpen, kogelsto-
ten, cross estafette en verspringen. 
In groepjes werden ze verdeeld on-
der de diverse deskundige trainers 
van AKU onder leiding van succes-
trainer Tim Verlaan. Tim was o.a. 
trainer van Eva Lubbers die deel 
genomen heeft aan de Olympische 
Spelen van Londen en Nederlands 
topsprintster Linda van Rossum. Na 
een korte kennismaking volgde een 
gezamenlijke warming up. De kin-
deren hadden er duidelijk zin in. 
Ook de vele ouders langs de kant 
genoten van het onverwacht lek-
ker zonnetje op de bankjes langs de 
mooie nieuwe atletiekbaan. Onder-

tussen startte seniorentrainer Pe-
ter Klooster zijn clinic met een aan-
tal ouders die langs de kant stonden 
te kijken. Met een kleine loopscho-
ling, wat uitleg over trainingsmetho-
des en een individuele tip voor elke 
deelnemer sloot hij een klein half-
uurtje later zijn clinic af.
Intussen werd er door de kinderen 
fanatiek gesport en werden de ou-
ders in de kantine verrast door een 
drankje dat aangeboden werd door 
het bestuur van AKU. Rond 16.00 
uur werd de eerste AKU Uithoorn 
open dag afgesloten door de trotse 
voorzitter die voor alle deelnemende 
kinderen een kleine verrassing had. 
Wil je zelf eens komen trainen of 
komen kijken? Kijk op http://www.
aku-uithoorn.com/clubinformatie/
aanbod voor de trainingstijden en 
kom gewoon eens langs voor een 
gratis proef trainen. 

Uithoorn - Onder de noemer: ‘Yo-
ga doe je overal’, heeft Marle de 
Leede vrijdag 29 augustus om 11.00 
uur ’s morgens een heerlijke yoga-
les in de tuin van Help de Zwerfkat 
gegeven. Het was een unieke erva-
ring om dit tussen de zwerfkatten 
te doen. De weergoden zaten mee, 
want er was een heerlijk zonnetje 

waardoor de katten extra genoten 
en sommige van hen zich zelfs lie-
ten inspireren om ook mee te doen 
met de les. 

Voor mens en dier was dit een heel 
bijzondere en ontspannen ervaring. 
Het was zo ontzettend leuk dat ze 
dit vast nog eens zullen doen.

Uithoorn - Het doelsaldo in pou-
le 81 is uiteindelijk de doorslagge-
vende factor geweest om te bepalen 
welke vereniging daar mag gaan in 
het bekergebeuren. AFC zo.2. Argon 
za. en Legmeervogels zo. Wisten alle 
drie twee duels winnend af te slui-
ten. Voor Legmeervogels was er het 
verlies, in een tijd van 8 minuten, 
thuis tegen Argon za. Daarna was 
er de winst uit in Amsterdam tegen 
het 2e elftal van AFC zondag, dat 
uitkomt in de reserve hoofdklasse 
met 3-5. Hier was het niet alleen de 
winst welke telde, maar ook , vooral 
in de eerste 45 minuten, het spel van 
de Vogels. Dit belooft veel goeds 
voor de competitie. Dan de laatste 
wedstrijd voor de Vogels was uit in 
Hilversum tegen Altius za. Het is een 
zeer eenzijdige wedstrijd geworden 
waarin Legmeervogels de boven-
toon voerde. Legmeervogels winnen 
deze laatste poule weedstrijd met 
0-8. Dit geteld bij de andere resulta-
ten levert dan de volgens eindstand 
op in poule 81. De eerste plaats is 
voor Argon za. Met 6 punten uit drie 
duels en een doelsaldo van + 10. De 
tweede plaats is dan voor Legmeer-
vogels. Ook 6 punten uit twee du-
els maar een doelsaldo van +6. De 
derde plaats gaat dan naar AFC zo. 
2, ook hier zijn 6 punten gehaald en 
hier is het doelsaldo +4. Dan blijft 
over de 4e plaats en deze is dan 
voor Altius za. 3 duels gespeeld en 
nul punten doelsaldo -20. 

Zondag
Legmeervogels zo. 2 heeft wel goe-
de vooruitzichten om de volgen-
de ronde te halen. Om de 2e ron-
de te halen zal er minimaal thuis ge-

lijk gespeeld moeten worden tegen 
RKDES zondag 2. Dit is voor bei-
de de laatste wedstrijd in deze pou-
le fase. De stand op dit moment is 
dat beide RKDES zo.2 en Legmeer-
vogels zo.2, twee duels hebben ge-
wonnen en dan ook de volle buit, 6 
punten binnen hebben. Het doelsal-
do is Legmeervogels tot aan het du-
el tegen RKDES dat Legmeervogels 
zo.2staat op +11 en RKDES zo.2 op 
+2. Als u dit leest in de wedstrijd 
Legmeervogels zo.2 – RKDES zo.2 al 
gespeeld. Het duel was op dinsdag 
2 september 2014, om 20.30 uur. 

Competitie
Op zaterdag 6 en zondag 7 septem-
ber gaat dan de competitie A- cate-
gorie van start seizoen 2014 – 2015. 
Legmeervogels zat.1, dit seizoen 
spelend in het District West 2 met 
toch hele leuke tegenstanders zoals 
KDO za.1 en Roda’23 za.1
Legmeervogels za.1 begint thuis 
met een streekderby tegen het al-
tijd zeer lastige Roda’23 uit Boven-
kerk. De zondag 1 begint ook met 
een thuisduel maar zij spelen dan 
tegen het uit de 1ste klasse gede-
gradeerde NVC uit Naarden. Deze 
club heeft al aangegeven om bin-
nen een seizoen terug te willen ke-
ren in de 1ste klasse. Legmeervo-
gels 1 – NVC 1 begint om 14.00 uur. 
Legmeervogels 2 begint thuis tegen 
Nieuw Utrecht 2. Ook dit is een he-
le moeilijke wedstrijd voor Legmeer-
vogels 2. Vorig seizoen was er dan 
wel de makkelijke winst op Nieuw 
Utrecht maar als je deze tegenstan-
der treft in het begin van het seizoen 
dan tref je een heel ander elftal dan 
later in het seizoen.

De Kwakel - Ook de afdeling hand-
bal van KDO is weer in volle gang 
bezig. De trainingen zijn hervat, 
het openingstoernooi bij onze bu-
ren van Legmeervogels is gespeeld 
en de eerste competitiewedstrijden 
staan voor het weekend van 6 en 7 
september op het programma. 
Alles mooi, maar als afdeling lo-
pen we wel tegen een probleem op: 
SCHEIDSRECHTERS! Door de groei 
van het aantal leden, met name bij 
de jeugd, is ons huidige scheids-
rechtersbestand niet toereikend ge-
noeg om alle wedstrijden in goede 
banen te kunnen leiden. Behalve 
dat dit erg lastig is voor onze nieu-
we Scheidsrechterscontactpersoon, 
Anneke Overwater, kan dit op ter-
mijn ook tot problemen leiden met 
betrekking tot de competitie. Zon-
der scheidsrechter kan er immers 
niet gespeeld worden. Daarom van-
uit het bestuur deze oproep: Wie oh 
wie wil hen als scheidsrechter ko-
men helpen? 
Het is onmogelijk om de scheids-
rechters die we nu hebben, voor al-
le wedstrijden op te laten draven. 
Daarom is versterking echt nodig. 
En hoe meer mensen we kunnen in-
schakelen voor de wedstrijden, hoe 
flexibeler mensen ingedeeld kun-

nen worden. Met name voor dege-
ne die slechts af en toe willen/kun-
nen fluiten, is het gewoon: hoe meer 
scheidsrechters, hoe beter!! Op die 
manier hoeven we niet elk week-
end een beroep te doen op dezelf-
de mensen. 
Mocht u/je wel willen fluiten, maar 
een voorkeur hebben voor een be-
paald team (bijv. ouders van jeugd-
leden die bij hun kind willen flui-
ten?), of voor een bepaalde dag of 
dagdeel, is dit geen enkel probleem! 
Hiermee kan ten allen tijde rekening 
worden gehouden. 
Voor degene die nu denken: ‘ik zou 
wel willen, maar is zou niet weten 
wat ik moet doen, is er de moge-
lijkheid om een scheidsrechtercur-
sus te volgen. Deze wordt gehou-
den bij KDO en start zodra er vol-
doende aanmeldingen zijn, wat ons 
betreft dus zo snel mogelijk!
Meer informatie over aanmelden als 
scheidsrechter, of als geïnteresseer-
de voor de scheidsrechtercursus 
kunt u krijgen via emailadres hand-
bal@kdo.nl. 
Wellicht ten overvloede: dit is niet 
zomaar een oproep. We hebben 
echt nieuwe scheidsrechters nodig 
om alle teams hun wedstrijden te 
kunnen laten spelen!!!!

Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen en daarom gaan 
wij weer de maandelijkse zaterdag-
se postzegelruilbeurs van de Filate-
listen Vereniging Uithoorn houden 
op zaterdag 6 September. Het is de 
eerste ruilbeurs van het nieuwe sei-
zoen, kom dus langs. Er is ruimte 
genoeg om te parkeren en om post-
zegels te ruilen in het Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof.
Er zijn altijd leden van de Filatelisten 
vereniging aanwezig, bij wie U infor-
matie kunt inwinnen over het verza-
melen van postzegels. Ook is er de 

mogelijkheid, dat er advies wordt 
gegeven bij taxatie en verkoop van 
verzamelingen. Ruilen, kopen, ver-
kopen in een ontspannen sfeer, dat 
vindt je op deze ruilbeurs. Ook zijn 
er de vertrouwde handelaren aan-
wezig. Men kan ook in de insteek-
boeken met postzeges voor 1 stui-
ver gaan kijken.
De jeugd is zeer zeker welkom om 
te ruilen en voor eventuele vragen 
over het verzamelen van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Uithoorn- Komende vrijdagmid-
dag 5 september start de vervolg-
cursus bridgen in ‘t Buurtnest in Uit-
hoorn, schuin tegenover Sporthal De 
Scheg in Uithoorn. We starten de les-
sen om 13. 30 en eindigen rond 16.00 
uur. Er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar. De totale cursus bestaat 
uit 8 lessen. Naturlijk herhalen we 
de biedregels, zowel voor een vier-
kaart als ook voor het vijfkaart hoog 
systeem. We komen terug op het eer-
ste bijbod en het vervolg: de herbie-
ding en het tweede bijbod. We gaan 
in op de kaarten herwaarderen, gaan 
ons verdiepen in preëmptieve openin-
gen. Leren we sterk bieden met zwak-
ke punten (zwakke twee). Diverse uit-
spel thema’s (Werkkleur, Snijden, En-

tree’s, Blokkades, Speelplan maken, 
Forcing/niet forcing, Signaleren, Uit-
komst etc). Ook komen we terug op 
tussenbieden en daar weer op rea-
geren. Als toetje gaan we slem bie-
den met 14-30 RKC (Roman Key Card 
blackwood). Als je de eerste beginse-
len van het bridge spel achter de rug 
hebt dan is dit de kans om de punt-
jes op de ‘I’ te zetten om dat slagje 
meer te halen. Ook leer je hoe je het 
je tegenspelers erg lastig kunt ma-
ken. Steeds een uur theorie en vervol-
gens samen ongeveer 12 oefenspel-
len spelen. Elke week ontvang je een 
samenvatting van het geleerde om la-
ter nog eens terug te lezen. Voor meer 
info mail naar hans.selman@planet.
nl of bel met 06-5321 1411

Henk de Jong Nederlands 
kampioen tijdrijden
Regio - Zaterdag 30 augustus vond 
het Nederlands kampioenschap tijd-
rijden voor Masters plaats in Dron-
ten. Een mooi parcours van 30 km 
door Flevoland moest worden afge-
werkt. Henk de Jong uit Mijdrecht 
nam deel aan de klasse Masters 

30+. De Jong werkte het parcours 
af met een gemiddelde snelheid van 
45,47 km en bleef daarmee Maar-
ten Schavemaker uit Nieuw-Vennep 
één seconde voor. Gijsbert Nieuw-
koop uit Veen werd 3e en gaf 15 se-
conden op de Jong toe.

BMX West Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
alweer de zesde wedstrijd verreden 
om de strijd de beste rijder van de 
clubs van het Westen. Deze keer op 
de eigen baan in Uithoorn en zo vlak 
na de vakanties was het mooi om te 
kijken hoe je er na een rustperiode 
voorstaat. 58 Rijders van UWTC had-
den zich vandaag ingeschreven voor 
de eigen en de open klasse, de klas-
se voor de dagprijzen. Om 10.30 uur 
werd er mooi op tijd begonnen met de 
39 manches in de eigen klasse en de 
23 manches in de open klasse. In de 
manches zaten veel rijders van UWTC 
bij elkaar en die moesten op hun eigen 
baan een flinke onderlinge strijd leve-
ren. Dit leverde vaak mooie gevechten 
op. Om 13.30 uur waren alle manches 
in de eigen en open klasse verreden 
en moesten er nog twee herkansingen 
plaatsvinden bij de boys 13 en boys 17 
voor een plek in die felbegeerde halve 
finale. Dit pakte goed uit bij de boys 13 
jaar voor Boris Zandvliet (3e). Jeffrey 
Koeleman (2e) en ook Michiel Jansen, 
bij de boys 17 +, reden mooi naar plek 
3. Helaas lukte het Lars Wiebes niet 
om bij de eerste vier te eindigen. 

Eigen klasse
Bij de boys 9/10 veel Uwtc-ers die zich 
wisten te plaatsen voor de finale in de 
eigen klasse. Goed gedaan Alec van 
der Mast, Jessy Soede, Daan Corts, 
Rens Grömmel en Joël Rijneker. Bij de 
boys 11/12 lukte dit ook voor Tonko 
Klein Gunnewiek, Max de Beij
en Jochem van de Wijngaard. Brian 
Boomkens bij de boys 12/13 de he-
le dag al sterk rijdend reed in zijn hal-
ve finale mooi naar een tweede plaats! 
Bij de boys 13 jaar ook een flink aan-
tal Uwtc-ers die zich wisten te plaat-
sen voor de grote finale, Kevin Boom-
kens, Flip van Walraven, Jimmy van 
Woerkom en Maarten van de Mast. 
Ook een plek in de finale bij de boys 
14 voor Joey Nap en Bart van Bem-
melen. Bij de boys 15/16 reed Thomas 
v.d. Wijngaard mooi naar een vierde 
plaats. Voor Wiljan Brouwer bij de boys 
17 was het nog spannend tot het laat-
ste stuk maar wist toch nipt zijn con-

current voor te blijven en eindigde in 
zijn halve finale op een vierde plaats. 

Open klasse
Net bijgekomen van hun halve finale 
in de eigen klasse konden de mannen 
weer aan de bak voor de halve fina-
le in de open klasse. Veel tijd om uit te 
rusten was er niet. Bij de boys 7- reed 
Jur de Beij heel sterk naar de eerste 
plaats. Hij had vandaag wel weer zin 
om een beker mee naar huis te ne-
men. Ook bij de boys 8/9 vier Uwtc-
ers naar de finale, Rens, Jessy, Daan 
en Alec. Ook Joël Rijneker lag mooi op 
koers voor een plaats in de finale maar 
in de laatste bocht viel hij helaas. Bij 
de boys 10/11 reed Brian Boomkens 
mooi naar plek 1 in zijn halve finale 
en nog drie rijders van UWTC, Tonko, 
Max en Jochem wisten zich te plaat-
sen. Bij de boys 12/13 wisten Kevin, 
Joey en Bart zich te plaatsen en ook 
bij de boys 16 + twee rijders in de fina-
le te weten Mats en Michael.

Nu was er toch een kleine pauze, zo-
dat een ieder zich goed kon voorbe-
reiden voor zijn of haar finale. In to-
taal waren er 29 A/B finales in de ei-
gen klasse en 5 finales in de open 
klasse. De top 3 notering van de A-
finales in de eigen klasse: cruiser 40 
+: Gaby Paans 2e, cruiser 30/39: Eric 
Schoenmakers 3e, cruiser 17/29: Wou-
ter Plaisant v.d. Wal 1e, Sven Wiebes 
2e en Mike Veenhof 3e Boys 9/10: Jes-
sy Soede 2e Boys 10/11: Brian Worm 
2e Boys 11/12: Max de Beij 2e Boys 13: 
Kevin Boomkens 1e Boys 14 Joey Nap 
1e de volledige uitslag is te lezen op 
BMXwest.nl. 

De volgende rijders van UWTC gingen 
nog met een mooie beker naar huis: 
Boys 7- en Jur de Beij 2e Boys 8/9. 
Jessy Soede 2e en Daan Corts 3e, in 
deze finale gingen helaas 4 rijders in 
de eerste bocht al onderuit, gelukkig 
hield geen enkele rijder er een blessu-
re aan over. Boys 10/11: Brian Boom-
kens 1e, Boys 12/13 Joey Nap 1e en 
Kevin Boomkens 2e en bij de Boys 16+ 
werd Michael Schekkerman 3e.
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Creatief talent in 
Kwakelse Kinderoptocht

Foto’s Dirk Plasmeijer

Hoeveel creati ef talent er is in De Kwakel 
bleek zondag wel weer bij de kinderoptocht. 
Actuele thema’s zoals de Ice Bucket Challenge, 
The High Tea in het Enge Bos en  Zwarte Piet 
werden aangegrepen om een prachti ge kar 
over te maken. We zagen ook weer veel leuke 
woordspelingen zoals : Ik ben het hoofdgerecht, 
Met ons hoofd in de wolken, Wij gaan uit ons 
dak en Wij zijn aan elkaar gehecht.

En wist u dat:
� De oren van de spelers van KDO 
 (Kwakelse domoren) sinds zondag 
 � ink gegroeid zijn?

�  KDO nu ook met schuimscheidsrechters 
 werkt?

� Het vlettentrekken nu 3 ronde Missen 
 heeft?

�  Er  een sushi restaurant in De Kwakel is?

�  De Love Politie een date voor u kan 
 regelen?

�  Als de fruitmachine 3x hetzelfde fruit 
 geeft, dat je dan 3 snoepjes krijgt?

� Er ook in De Kwakel sjieke dames 
 rondlopen?

�  Niet Max Verstappen maar Nees Wahlen 
 de jongste Formule 1 coureur ooit is?

�  Je ook verbonden kan zijn als je niet bij 
 elkaar op school zit?

� Groep 8 met zijn allen aan de optocht         
 meedeed?
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Badminton bij Veenshuttle bij 
uitstek geschikt voor recreanten
Mijdrecht - Badminton is een leuke 
en intensieve sport die door ieder-
een beoefend kan worden. Jeugd 
vanaf 8 jaar tot en met senioren ver 
in de zeventig kunnen op ieder ni-
veau een shuttle slaan. De intensi-
teit wordt bepaald door het individu 
en zijn mogelijkheden. De sportieve 
uitdaging is op ieder niveau aanwe-
zig en gezelligheid is er altijd. 
Donderdag 4 september begint het 
badminton seizoen weer bij bad-
minton vereniging Veenshuttle. Ie-
dere donderdag spelen alle groe-
pen in de sporthal Phoenix aan de 
hoofdweg in Mijdrecht. De groeien-
de jeugdafdeling in twee groepen 
vanaf 18.30 en 19.30 uur met trai-
ning onder begeleiding van erva-
ren spelers. De senioren spelen ‘s 
morgens van 9.30 tot 12.00 uur en 
‘s avonds van 20.00 tot 23.00 uur en 
ook daar is voor beginners en er-
varen recreanten training waar je 
voor in kunt schrijven. Ook rolstoe-
lers zijn ‘s avonds van harte welkom. 

Er zijn al een aantal rollers aanwe-
zig die graag wat meer tegenstan-
ders zien komen.
Twee jeugdteams en drie senioren 
teams doen mee aan de bondscom-
petitie. Voor een aantal recreanten 
toernooien in de regio wordt door 
een grote groep gezamenlijk inge-
schreven. Hierdoor is het mogelijk 
op ieder niveau badminton te spe-
len.

Nieuwe leden, zowel jeugd als se-
nioren, zijn natuurlijk altijd welkom 
en kunnen zo binnen komen lopen. 
Men kan 3 maal mee komen spe-
len om te ervaren hoe leuk het spel-
letje is en de sfeer van de club te 
proeven. Rackets liggen klaar, dus 
sport kleding en zaal schoenen aan 
en je kunt gezellig mee spelen. Voor 
nieuwe leden is er een aantrekke-
lijk aanbod om tot eind van dit jaar 
een proef abonnement af te sluiten. 
Meer informatie is te vinden op onze 
website www.veenshuttle.nl .

Korfbalvereniging de Vinken wint 
Goede Doelen Actie Cheque
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het feest bij MC Meu-
belen in Amstelhoek. MC Meube-
len mocht namens het meubelmerk 
Henders & Hazel de gewonnen 
Goede Doelen Actie Cheque uitrei-
ken twv van maar liefst €3000,- aan 
Marco Gijsen van Korfbalvereniging 
de Vinken uit Vinkveen. De korfbal-
vereniging had via facebook aan de-
ze wedstrijd meegedaan. Het maat-

schappelijk betrokken merk bestaat 
10 jaar en had daarom een mooie 
actie opgezet, de verenigingen kon-
den voor €3000,- aan meubels win-
nen voor hun clubhuis. Maar liefst 
10 goede doelen in Nederland heb-
ben deze prijs gewonnen. MC Meu-
belen is trots dat zij als ervaren dea-
ler deze prijs hebben mogen uitrei-
ken en zien de korfballers terug om 
de prijs te verzilveren.

Duivensport “PV rond De Amstel”
Regio - Dit weekend werden er 
weer twee duivenvluchten gevlo-
gen door de duiven van de duiven-
liefhebbers uit onze regio. De kor-
te vlucht was de derde vlucht van 
de natourcompetitie. Hier sloeg (wie 
kent hem niet) “Hallo mensen….” 
Piet van Schaik genadeloos toe. Piet 
wist net als vorig jaar de vlucht vanuit 
het in België gelegen Wovertem op 
zijn naam te schrijven. Piet zal voort-
aan door het leven gaan als “Mister 
Wolvertem”!! De duiven werden ge-
lost om 14:15 uur voor een gemid-
delde afstand van 146 km. voor on-
ze regio. Piet kon zijn eerste duif 
15:50 uur klokken, gevolgd door een 
duif van Ron den Boer, daarna kreeg 
Hans Half als derde een duif thuis. 
In Rayon F stonden 1861 duiven aan 
de start. Piet werd hier 57e, Ron 92e 
en Hans 101e. De tweede vlucht was 
de zevende en tevens laatste vlucht 
van de jonge duiven competitie. Hier 
was het Peter Bosse uit Uithoorn die 
de zege opeiste. Tweede werd Leo 
van de Sluis en derde werd Ali Kho-

dair. Deze duivenliefhebbers leverde 
in Rayon F ook prima prestaties. Pe-
ter werd 2e van 1610 duiven, Leo 13e 
en Ali 22e . Over heel Noord-Holland 
stonden 6004 duiven in concours. 
Ook hier werd Peter 2e, Leo 15e, en 
Ali 37e. Nadat de computer alle be-
rekeningen uitgevoerd had bleek dat 
Leo van de Sluis zich dit jaar de jon-
geduiven kampioen mag noemen. 
Tevens bleek dat een jonge duif van 
Leo nl. de “061” de meeste punten 
verzameld had en zodoende duif-
kampioen jong werd.

De volledige uitslag 
Wolvertem, natour
1 Piet van Schaik, Uithoorn - 2 Ron 
den Boer, Uithoorn - 3 Hans Half, 
Amstelhoek - 4 Hennie Pothuizen, 
Vinkeveen - 5 Peter Bosse, Uithoorn

Nanteuil, Jonge duiven
1 Peter Bosse, Uithoorn - 2 Leo van 
de Sluis, Uithoorn - 3 Ali Khodair, 
Aalsmeer - 4 Hans Half, Amstelhoek 
- 5 Martin van de Hoort, Uithoorn

Biljartfederatie De Ronde 
Venen bestaat 30 jaar
De Ronde Venen - Donderdag 4 
september 2014 viert de Biljartfede-
ratie De Ronde Venen het feit dat zij 
30 jaar geleden werd opgericht. Het 
collectief bestaat momenteel uit 12 
deelnemende biljartverenigingen uit 
de regio, die met 22 teams, bestaan-
de zes of acht spelers, hun wedstrij-
den veelal in een café, bar of dorps-
huis afwerken. Het gaat hier voorna-
melijk om het carambole biljart als 
libre en driebanden. Op 25 augus-
tus is de biljartcompetitie inmiddels 
weer van start gegaan. De offi cië-
le ‘viering’ van het lustrum vond so-
ber maar wel gezellig op woensdag 
13 augustus plaats met een exposi-
tie van oud beeldmateriaal en publi-
caties op de bovenverdieping in het 
pand van Ton Bocxe aan de Heren-
weg in Wilnis. Pal naast de RK-kerk 
heeft Ton altijd zijn bedrijf gehad 
waar hij tot 2003 biljarttafels en an-
dere accessoires voor de biljartsport 
maakte (Bocxe Biljarts). Nu is het 
een Art-Galerie. “Tijdens de exposi-
tie konden de leden allerlei plakboe-
ken inkijken en op wandborden had 
ik talrijke foto’s en artikelen van de 
afgelopen jaren aangebracht. Meer 
dan 70 van de 160 leden van de ver-
schillende biljartclubs uit de regio 
hebben op die avond blijk van hun 
belangstelling gegeven. Dat was 
veel te noemen, want aantal leden 
was toen nog op vakantie,” vertelt 
Ton. Destijds maakte hij bij wedstrij-
den de nodige (toen nog) zwart/wit 
foto’s die hij zelf afdrukte.

Biljardbond De Ronde Venen
Hoewel het biljarten in de regio in 
kroegen en cafés in de toen nog 
zelfstandige gemeenten Wilnis, 
Mijdrecht en Vinkeveen al veel lan-
ger door locale clubjes werd beoe-
fend, kwam er pas in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw enige lijn in 
een georganiseerde biljartcompeti-
tie. Een en ander vermeldt het club-
blad uit 2004 dat gewijd is aan het 
20-jarige bestaan van het georgani-
seerde biljarten in de regio. Tijdens 
een van de clubavonden van biljart-
club De Schans in Vinkeveen kwa-
men de toenmalige leden van de 
club, Arnold Scholten en Ton Bocxe, 
op het idee om een regionale biljart-
competitie op te zetten. Op 24 au-
gustus 1984 kreeg het idee ver-
der gestalte wat zich vertaalde in 
een oprichtingsvergadering van wat 
toen ‘Biljartbond De Ronde Venen’ 
zou gaan heten. Een en ander met 
het doel de biljartsport te stimule-
ren door georganiseerd te biljar-
ten en regiokampioenschappen te 
houden. Op 4 september 1984 was 
de biljartvereniging een feit waarbij 
als eerste bestuursleden optraden 
Arnold Scholten als voorzitter en Ton 
Bocxe als secretaris/penningmees-
ter. Laatstgenoemde heeft alle jaren 
daarna tot op heden(!) deel uitge-
maakt van het bestuur. Hij is een van 
de langstzittende actieve bestuurs-
leden én biljarter. Tegenwoordig als 
penningmeester, waar Toine Doezé 
momenteel voorzitter is.

‘Biljartfederatie’ in 1990
Tijdens die eerste vergadering traden 
vijf clubs tot de nieuwe ‘bond’ toe, te 
weten de biljartclubs De Schans, De 
Merel, ’t Meertje, Mijdrecht en De 
Vergulde Wagen (Wilnis). Al snel za-
gen een programmaboekje en een 
wedstrijdreglement het levenslicht, 
waarna op 8 oktober 1984 de eer-
ste wedstrijd werd gespeeld. De eer-
ste teamkampioen van het seizoen 
1984-1985 werd Biljartclub ’t Meer-
tje uit Vinkeveen. De eerste indivi-
duele (persoonlijke) kampioen was 
Wilbert Anthonijsh in de spelsoort li-
bre. 

Waren er het eerste seizoen 5 clubs 
die deelnamen aan de biljartcom-
petitie, in de seizoenen die volg-
den breidde het aantal deelnemen-
de verenigingen zich drastisch uit. Er 
bleek dus grote belangstelling te be-
staan voor een regionale biljartcom-
petitie en dat is er de laatste jaren 
niet minder op geworden. In 1990 
werd de naam van de biljartvereni-
ging veranderd in ‘Biljartfederatie 
De Ronde Venen’, een naam die ook 
vandaag de dag nog steeds actueel 
is. Precies 20 jaar geleden zag ook 
het eerste offi ciële clubblad, ’t Pi-
keetje’ genaamd, het levenslicht. In 
1995 werd de speelsoort 3-banden 
aan de competitie toegevoegd. Het 
15-jarig jubileum werd in 1999 uit-
bundig gevierd waarbij de Belgische 
wereldkampioen Raymond Ceule-
mans in dorpshuis De Willisstee een 
demonstratie van zijn kunnen ten 
beste gaf voor 200 enthousiaste bil-
jarters. Inmiddels heeft de Biljart-
federatie 3 klassen driebanden en 
vier klassen libre op haar program-
ma staan.

Vrouwen biljarten ook
Biljarten is anno 2014 overigens al 
lang geen sport meer die uitslui-
tend door mannen wordt beoefend. 
Ook vrouwen nemen bij veel vereni-
gingen in de regio deel aan de com-
petitie. Elk jaar wordt er in de re-
gio een competitie gespeeld om het 
kampioenschap van De Ronde Ve-
nen. Daarnaast zijn er persoonlij-
ke kampioenschappen libre en drie-
banden. Het gaat dus niet om snoo-
ker en poolbiljart. Dat zijn volgens 
Toine Doezé en Ton Bocxe heel an-
dere biljartsporten. Elke club orga-
niseert zelf ook allerlei biljarteve-
nementen. Jaarlijks wordt door het 
bestuur ook iemand vanuit de le-
den genomineerd als ‘Speler van het 
Jaar’ als die zich op een bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de biljartsport in De Ronde Ve-
nen. De biljartfederatie is aangeslo-
ten bij de KNBB. Biljarten is een leu-
ke sport voor jong en oud, mannen 
en vrouwen. Niet alleen de sport zelf 
maar ook de sociale contacten en 
de gezelligheid erom heen dragen 
daaraan bij. 
Voor wie wat meer wil weten over 
de biljartfederatie kan zich oriënte-
ren op de website: www.biljartfede-
ratie.nl.

Argon D3 start het seizoen 
met Coerver Coaching
Mijdrecht - Op zaterdag 30 augustus 
had de D3 van S.V. Argon het genoe-
gen om training te krijgen van Coer-
ver Coaching Nederland. Het doel van 
deze organisatie is om voetballers be-
ter te maken. Hiervoor wordt de Coer-
ver-methode gebruikt, die is gericht 
op zo volledig mogelijke balbeheer-
sing, aangevuld met de nodige tech-
niek. De grondlegger van deze metho-
de is Wiel Coerver, hij was een Neder-
landse voetballer en voetbaltrainer en 
werd ook wel omschreven als de ‘Al-
bert Einstein van het voetbal’. Coerver 
Coaching is de nummer 1 voetbaltrai-
ningsmethodiek die wereldwijd wordt 
gebruikt en de jongens van de Argon 
D3 verschenen dan ook enthousiast en 
vol verwachting aan de start. De trai-

ning was opgebouwd uit verschillen-
de onderdelen, waarbij trainer Rainel 
Woerdings steeds uitlegde waarom 
dit werd getraind en hoe de voetbal-
lers dit kunnen toepassen in de wed-
strijden. Aan bod kwamen onder an-
dere: kaatsen en passen, aanvallen en 
verdedigen, aannemen en scoren, tip-
pen en drawback. Ook werd de condi-
tie en de coördinatie van de D3-spelers 
aangescherpt. Kortom, de Argon D3-
spelers gaan fi t, met nieuwe technie-
ken en vooral met veel voetbalplezier 
van start in dit nieuwe voetbalseizoen! 
Deze training werd mogelijk gemaakt 
door de sponsors: Argon Club van 100, 
dbArt Intelligence en Esta Camina Out-
door Coaching. Namens alle spelers en
ouders: reuze bedankt!

EHBO vereniging en Brandweer Wilnis trappen seizoen af 
Explosie tankwagen naast buurtbarbecue in Wilnis

Wilnis - EHBO vereniging Winis is van mening 
dat je EHBO vaardigheden het beste leert in echte 
praktijksituaties. Daarom heeft de EHBO vereni-
ging in het dorp van Wilnis in samenwerking met 
de Brandweer een grote EHBO-oefening georga-
niseerd. De EHBO-leden en brandweer werden op 
maandagavond 1 september ter plaatse gecon-
fronteerd met een ernstig ongeval met 8 slachtof-
fers. De slachtoffers zijn gespeeld door opgeleide 
LOTUS-slachtoffers, die de verwondingen zo echt 
mogelijk schminken en de slachtofferrol spelen.

Ondenkbaar scenario
Hanneke Vrensen is die avond de bevelvoerder 
van de EHBO vereniging uit Wilnis: “Voor aanvang 
van de oefening hebben wij natuurlijk geen idee 
wat er is gebeurd, zodat we onder zo reëel moge-
lijke omstandigheden oefenen. We moeten zo snel 
mogelijk samen met de brandweer de situatie be-
oordelen en onze mankrachten verdelen.” Hanne-
ke voert voor het tweede opeenvolgende jaar het 
bevel tijdens de jaaroefening. “In het dorp van Wil-
nis gebeurt die avond volgens het scenario een 
ondenkbaar en vreselijk ongeval: een tractor met 
tank met explosieve chemische middelen scheurt 
open en explodeert precies ter hoogte van een 
buurt-BBQ. De chauffeur en zeven buurtbewo-
ners raken licht tot ernstig gewond. Met de opge-
roepen EHBO´ers proberen we dan alle gewonden 

zo snel en goed mogelijk te verzorgen. De brand-
weer waarborgt de veiligheid en zorgt dat de bran-
den en het explosiegevaar zo snel mogelijk onder 
controle zijn.”

Verwondingen door drukgolf
Door de grote explosie heeft de chauffeur over zijn 
hele lichaam verbrandingen opgelopen. De explo-
sie heeft een drukgolf veroorzaakt, waardoor al-
lerlei BBQ-materiaal en bestek in de rondte vloog. 
Een omstander kreeg een rondvliegend mes in zijn 
buik en moest aan de zuurstof. Een ander slacht-
offer had een vreselijke oogwond door een vork 
die in de rondte vloog. De brandweer en EHBO 
hadden hun handen ook vol aan een fi etser die 
door een automobilist van schrik was aangereden. 
De brandweer moest de fi ets doorknippen en de 
auto met speciale uitrusting optillen, om de man 
te bevrijden. 
De BBQ-kok van die avond voelde zich de hele 
middag al niet zo lekker. Dat bleek uiteindelijk om 
hartklachten te gaan. De explosie is de man te veel 
geworden en de EHBO´ers hebben hem moeten 
reanimeren..” 

Onverwachte hoek
Naast de zeer ernstige verwonden bekommer-
den de EHBO’ers zich ook over diverse slachtof-
fers met schaafwonden, snijwonden en botbreu-

ken. “In de oefening zitten zo veel mogelijk van de 
meest gangbare zware en minder zware verwon-
dingen verwerkt, die ook in de dagelijkse prak-
tijk voorkomen,” aldus Hanneke. “Hoe ondenk-
baar het scenario ook lijkt, een ongeluk komt na-
genoeg altijd uit onverwachte hoek. Vaak geluk-
kig met kleinere verwondingen, maar ook grote, 
zoals een slagaderlijke bloeding, of een doordrin-
gende borstwond. Als dit niet goed wordt aange-
pakt, kan dit iemand het leven kosten. Maar bij 
adequaat en snel handelen, kunnen we als EHBO-
er ervoor zorgen dat we de juiste eerste hulp bie-
den en de professionele hulpverlening het daarna 
van ons overneemt.

Weet u wat u moet doen?
Iedereen heeft wel eens met een ongevalletje of 
soms zelf een groter ongeval te maken. Met een 
goede EHBO opleiding kunt u het leven redden 
van misschien wel een familielid, vriend, mogelij-
ke andere volwassenen of kinderen. EHBO ver-
eniging Wilnis start in oktober een nieuwe EHBO 
opleiding, en heeft nog plaats voor 4 personen. 
Schrijf je daarom nu snel in via info@ehbowilnis.
nl. Kijk op www.ehbowilnis.nl voor meer informa-
tie over KNV EHBO afdeling Wilnis en de EHBO 
opleiding of de herhalingslessen.. Meer informatie 
over evenementen en inschrijven voor de nieuwe 
cursus kan via info@ehbowilnis.nl. 






	36_ED3_PAG06
	36_ED3_PAG07
	36_ED3_PAG09
	36_ED3_PAG11
	36_ED3_PAG12
	36_ED3_PAG13
	36_ED3_PAG15
	36_ED3_PAG17
	36_ED3_PAG19
	36_ED3_PAG21
	36_ED3_PAG23
	36_ED3_PAG24



