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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

www.kunstuitleen-timeless.nl

UITLEEN |  VERKOOP |  LIJSTENMAKERIJ
Amstelveen – Uithoorn

Zie ook
onzeadvertentieelders

ACTIE!
september

Mijn naam is Fabiola. Ik word vermist sinds 5 september jl. (rond 
8 uur ‘s avonds) vanuit een woning in Meerwijk, Uithoorn. Mijn 
baasje is erg ongerust. Als u mij gezien heeft, dood of levend, 
bel alstublieft! 06-427 457 88 of 527 331 of 560075.
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Chrysanten
in diverse kleuren

1 euro

Visser
Oude Dorp
Uithoorn

Kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter maakte het waar

Veel spektakel in de Amstel en 
het wereldrecord is gehaald
Uithoorn – Het wereldrecord kaya-
kwalk, door roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter, is gelukt. On-

der het toezoend oog van honder-
den belangstellenden lukt het twee 
van de drie lopers om over 50 om-

gekeerde kayaks te lopen. Voor een 
uitgebreid (foto) verslag, zie het hart 
van deze krant.

Aanrijding met één gewonde 
Uithoorn - Een 36-jarige vrouw uit 
Uithoorn is maandagmorgen rond 
kwart voor negen, gewond geraakt 
bij een aanrijding op de kruising Ar-
thur van Schendelaan en de Zijdel-
weg. Voor de hulpverlening werden 
naast ambulances, een traumahe-
likopter en de brandweer ingezet. 

Het ongeval is vermoedelijk het ge-
volg van een voorrangskwestie. De 
verkeerslichten op de kruising wa-
ren door een storing buiten werking. 
Beide voertuigen raakten zwaar be-
schadigd. Het slachtoffer moest 
uit de auto worden bevrijd door de 
brandweer. Het kleine kind achter in 

haar auto bleef ongedeerd door de 
goede kinderbeveiligingsmiddelen. 
De chauffeur in de andere auto is 
onderzocht door ambulanceperso-
neel, maar hoefde niet naar een zie-
kenhuis. De rijbaan is ongeveer een 
uur gestremd geweest. 
 Foto: Michael van Doorn

Een extra mooi plekje voor monumentendag in Uithoorn

Gaat het hek tijdelijk weg 
of is dit het begin van 
het einde?
Uithoorn - “We liepen vanmiddag 
langs het kerkhof naar het dorp en 
zagen tot onze grote verbazing een 
nieuw bordje staan, zou dit de eerste 
aftakeling van het kerkhof zijn??? 
Zullen ze het hek echt gaan her-
stellen of gaat het gewoon weg...”, 
zo kregen we afgelopen zondag een 
mailtje van een van de Uithoornaars 
die vechten voor het behoud van het 
rustieke kerkhofje aan het Zijdel-
veld in Uithoorn. Misschien voor u 
een idee om, als u toch in Uithoorn 
bent voor bijvoorbeeld de nationale 
monumentendag, ook een bezoek-
je te brengen aan dit prachtige mo-
numentale kerkhofje. Het is (nog) 
geen monument en als het aan het 
R.-K. kerkbestuur ligt wordt het dat 
ook nooit, maar wordt het ontman-
teld en blijft er weinig meer van 
over. Gaat u zelf eens kijken wat u 
er van vindt en laat het ons horen:  
redactieuithoorn@meerbode.nl

Gestolen bromfiets in 
brand gestoken

Verkeersbord-
jatter
Uithoorn - Een oplettende getuige 
heeft zondagmorgen 6 september, 
rond halfvier een verdachte van de 
diefstal van een verkeersbord aan-
gehouden. De dader gebruikte de 
nachtelijke uren om de aanduiding 
“einde bebouwde kom” op de pro-
vincialeweg N201 te demonteren en 
staakte zijn werk telkens als er een 
auto aankwam. Nadat hij het bord 
los had, ging hij er op een fiets van-
door. De melder heeft hem gevolgd 
en vervolgens op de Randhornweg 
gearresteerd. De politie heeft de 20- 
jarige man uit Uithoorn ingesloten.

Uithoorn - Een zwart/rode Derbi 
scooter is vrijdagavond 4 septem-
ber rond tien uur gestolen op de 
Wilhelminakade. Zondagmorgen 6 
september, rond tien uur, werd het 
voertuig brandend teruggevonden 
in het park bij de Anne Franklaan. 
Omdat de bromfiets een aantal ke-
ren rijdend in Uithoorn is gezien 

hoopt de politie dat er getuigen zijn, 
die de dader gezien hebben, hem 
mogelijk kennen of andere informa-
tie over de diefstal hebben. 

Zij kunnen bellen met 0900-8844 en 
vragen naar het wijkteam Uithoorn. 
Ook kan informatie anoniem worden 
doorgegeven, bel M: 0800-7000.

GEEN KRANT? 0297-581698

Zorgt, samen met FlexiCura, voor een 
vaste medewerker op vaste tijden 

voor Hulp in uw Huishouden,
zowel particulier als met een 

WMO indicatie.

Geïnteresseerd?

Bel met 0297 521 916
of kijk op

www.zorgsamen.nl
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

C O L O F O N

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 9 september 2009

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
 PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

VOETGANGERS-/
FIETSERSBRUG TUSSEN 
GREVELINGEN EN 
FREES TIJDELIJK 
AFGESLOTEN

Wegens werkzaamheden aan Frees 
gaat de brug tussen Grevelingen en 
Frees tijdelijk dicht voor voetgangers 
en fietsers. Basisscholen De Ka-
juit en De Springschans zijn dus tij-
delijk niet via deze brug bereikbaar. 
De scholen zijn wel te bereiken via 
de brug tussen Gaastmeer en Fer-
moor. De werkzaamheden begin-
nen waarschijnlijk op 14 september 
en duren drie dagen. De precieze da-
ta van afsluiting worden bekendge-

maakt via borden bij de brug. Aan-
nemingsbedrijf Vessies infra voert 
de werkzaamheden in opdracht van 
de gemeente uit. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
de toezichthouder van de gemeen-
te Uithoorn, de heer Wanningen. Hij 
is te bereiken van maandag t/m vrij-
dag van 08:00uur tot 16:30 uur onder 
nummer 06-5159 0899.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG 

De Alliantie N201 is in juli begon-
nen met de werkzaamheden op de 
Amsterdamseweg. Dit houdt in dat 
er zand wordt aangebracht op het 
nieuw aan te leggen tracé tussen de 
Hollandse Dijk en de Amsterdamse-
weg. Gedurende een periode van cir-
ca twee weken vinden er zandtrans-
porten plaats, waarbij er ongeveer 10 
vrachtwagens per uur via de Zijdel-
weg, Wiegerbruinlaan en de Amster-
damseweg heen en weer rijden. Er 
kan hierdoor overlast ontstaan.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds mei afgeslo-
ten in verband met de aanleg van de 
N201. De afsluiting duurt waarschijn-
lijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 
is aangelegd. Fietsers die via de 
Randweg naar de Legmeerdijk (en 
v.v.) willen, kunnen kiezen uit de vol-
gende twee omleidingen: De Rand-
weg via de Noorddammerweg naar 
de Legmeerdijk en v.v., of de Rand-
weg via Poelweg, N201 naar de Leg-
meerdijk en v.v. De afsluiting is nodig 
vanwege de aanleg van de N201. Ter 
plaatse van de Legmeerdijk worden 
terpen aangelegd.

WERKZAAMHEDEN N201 
TUSSEN LEGMEERDIJK 
EN THAMERLAAN

Van 31 augustus tot 12 september 
werkt de provincie Noord-Holland 
tussen 20.00 en 05.00 uur aan de 
N201 tussen Legmeerdijk en Tha-
merlaan. In de week vanaf 31 augus-
tus is gewerkt aan het gedeelte vanaf 
de Legmeerdijk tot Zijdelweg en in de 
week vanaf 7 september is de N201 
tussen Zijdelweg en Thamerlaan aan 
de beurt. Tijdens de werkzaamheden 
is er een omleidingsroute voor het 
verkeer. De omleiding wordt met bor-
den aangegeven. De hulpdiensten, 
zoals brandweer en ambulances, 
kunnen dan gebruik maken van het 
fietspad. De werkzaamheden om-
vatten asfalteren, markeren en belij-
nen. Ook worden diverse bomen ge-
snoeid of gekapt. 

BOTERDIJK TIJDELIJK 
AFGESLOTEN VOOR 
VERKEER (VOORAAN-
KONDIGING)

Vanwege wegwerkzaamheden zal 
de Boterdijk over enige tijd op nog 
nader te bepalen data zijn afgesloten 
voor autoverkeer. Zodra deze data 
bekend zijn, zullen wij deze o.m. via 
www.uithoorn.nl bekend maken. De 
Boterdijk zal tijdens de werkzaam-
heden voor autoverkeer afgesloten 
zijn vanaf de Watsonweg en Boter-
dijk 114.  Het fi ets- en bromfi etsver-
keer uit Meerwijk-West zal wel door-
gang kunnen vinden. De woningen 
van de Boterdijk 34 t/m 114 zullen 
steeds bereikbaar zijn voor bestem-
mingsverkeer. Voor doorgaand ver-
keer zal een omleidingsroute worden 
ingesteld. Deze loopt via het Kwakel-
sepad, de Noorddammerweg, N201 
en Watsonweg. Dit zal met omlei-

dingsborden worden aangegeven. 
Aannemer bedrijf Schelvis Infra zal 
de werkzaamheden uitvoeren. De 
werkzaamheden bestaan uit het fre-
zen van het asfalt, het aanbrengen 
van een nieuwe deklaag, van een 
wegversmalling en het aanbrengen 
van belijning en het verstevigen van 
de bermen.

IN HET ROND EN OP DE 
KLUCHT TIJDELIJK 
AFGESLOTEN VOOR 
VERKEER

Van 16 t/m 23 september zijn er weg-
werkzaamheden in Op de Klucht en 
In het Rond. Daarom zijn deze we-
gen tijdelijk niet toegankelijk voor ver-
keer. De startdatum en de duur van 
de werkzaamheden zijn sterk afhan-
kelijk van het weer. De R-buurt blijft 
steeds bereikbaar via Aan de Zoom 
of via In het Midden. Dit zal met bor-
den worden aangegeven. Betram, 
Brunel, Langs de Baan en Bieslook 
krijgen een omleidingsroute via de 
Randweg en Noorddammerweg. De 
scholen op het Legmeerplein zijn be-
reikbaar via Aan de Zoom. Connexxi-
on zal tijdens de afsluiting een alter-
natieve bushalte aanbieden. Informa-
tie over de gewijzigde busverbinding 
kunt u vinden op:http://www.9292ov.
nl/9292ov321.asp. Aannemingsbe-
drijf Mourik heeft van de gemeente 
Uithoorn heeft opdracht gekregen 
deze werkzaamheden uit te voeren. 
De werkzaamheden bestaan uit het 
frezen van het asfalt, het aanbren-
gen van een nieuwe deklaag, het 
aanbrengen van roodasfalt voor de 
fietsstroken en het aanbrengen 
van 4 middengeleiders voor 
de oversteekplaatsen.

Open Monumentendag 2009
In Uithoorn vier 
monumenten open
In Uithoorn zetten op Open 
Monumentendag 12 septem-
ber vier monumenten hun 
deur open voor publiek. Voor 
het eerst doet het voormalige 
gemeentehuis aan het Markt-
plein mee. U kunt de sfeer 
proeven in de Thamerkerk, 
bier proeven en van kunst ge-
nieten in brouwerij De Schans 
en rondneuzen op het Fort 
aan de Drecht. De Open Monu-
mentendag duurt van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Thamerkerk, 
Amsteldijk-Noord 3
In 1663 werd in de bocht van de Am-
stel een kerk gebouwd, die in 1834 
door het huidige gebouw is vervan-
gen. De Thamerkerk onderging in 
de twintigste eeuw twee rigoureu-
ze verbouwingen. De kerk is in ge-
bruik bij de Protestantse Gemeen-
te  Uithoorn. Daarnaast exploiteert 
de Stichting Beheer Historisch Erf-
goed Uithoorn het gebouw. Alleen 
op Open Monumentendag kunt u via 
de ingang die naar het orgel voert 
naar het torentje klimmen. Van daar-
uit heeft u een panoramisch uitzicht 
over het dorp en de polders. Tijdens 
Open Monumentendag wordt van 
tijd tot tijd het orgel bespeeld.  

Voormalige gemeentehuis, 
Marktplein 2
Unicum ID is een van de huidige ge-
bruikers van het uit 1937 daterende 
gemeentehuis van Uithoorn en gast-
heer op Open Monumentendag. Tot 
1976 vergaderde hier de Uithoornse 
gemeenteraad.
Tijdens Open Monumentendag kunt 
u in het gebouw een doorlopen-
de voorstelling zien van een docu-

mentaire over de bouw van het raad-
huis. Deze documentaire is gemaakt 
door filmer-fotograaf Tini de Boer, 
die schuin tegenover het gemeen-
tehuis woonde. Er is ook een kleine 
foto-expositie over het verleden van 
het gebouw te zien.

Brouwerij De Schans, 
Schans 17-21
Na de brand die op 23 juli 1781 bij-
na heel Uithoorn verwoestte, ver-
rees dit huizenblok. In de loop van 
de tijd is het gebouw vele malen ver-
bouwd. Eind vorige eeuw is het on-
der handen genomen door de huidi-
ge gebruikers. In 1996 was de res-
tauratie voltooid en was het com-
plex weer teruggebracht tot de ori-
ginele omvang. Ooit was het een 
groot woonhuis, met iets rechts van 
het midden de hoofdingang en in 
de steeg achter de poort links een 
dienstingang, waarvan nog sporen 
te zien zijn in de buitenmuur. Het ge-
meentelijke monument is ingericht 
als ambachtelijke bierbrouwerij an-
nex bierspeciaalzaak. In het proef-
lokaal is een expositie en kunt u een 
gratis monumentenbiertje drinken. 

Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30-66
Fort aan de Drecht behoort tot de 
Stelling van Amsterdam, een hon-
derd jaar geleden aangelegd verde-
digingswerk, bestaande uit een 135 
kilometer lange dijk en zo’n 40 for-
ten. Fort aan de Drecht werd voltooid 
in 1911. In de ruimtes waar de sol-
daten verbleven zijn nu onder meer 
de werkplaatsen van Crea onderge-
bracht en galerie Het Fort. In de ka-
zemat waar het geschut stond opge-
steld, is een permanente expositie 
over de Stelling van Amsterdam.

UITNODIGING !!
Steunpunt vrijwilligerswerk 

feestelijk van start!
Komt u ook?

Maandag 14 september 2009 opent 
het steunpunt vrijwilligerswerk zijn deuren. 

Om 15.00 uur bent u welkom op de vrijwilligersmarkt: 
verschillende vrijwilligersorganisaties bieden 

dan een kijkje in hun keuken.

Vervolgens verricht wethouder Monique Oudshoorn om 17.00 uur 
de offi ciële feestelijke opening.

De volgende organisaties hebben zich al 
aangemeld voor de vrijwilligersmarkt:

Amstelring Steunpunt Mantelzorg, Groengroep Uithoorn, 
Amstelland Bibliotheken, WMO-raad Gemeente Uithoorn, 
Ons Tweede Thuis, Vita Welzijn & Advies (Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof), Vita Welzijn & Advies (Buurtbemiddeling), 
Zorgboerderij Inner Art, Vrijwilligerscentrale Cardanus 

Samenspraak/Taalcoaches, Wereldwinkel De Aardnood

Het steunpunt vrijwilligerswerk is gevestigd in de Bibliotheek Uit-
hoorn, Alfons Ariënslaan 1, 1422 BP Uithoorn.

Stichting Cardanus, Amstelland Bibliotheken en de 
gemeente Uithoorn nodigen u van harte uit hier aanwezig te zijn. 

We ontmoeten u graag de 14e!

Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn
Bezoekadres: Alfons Ariënslaan 1 
 (3e etage Bibliotheek Uithoorn)
 1422 BP Uithoorn
Inloopspreekuur: ma. 15.00-20.00 uur
 di. 14.00-17.00 uur
Telefoon:  06-20730223 
 (tijdens kantooruren op ma, di en do.)
E-Mail:  moverbeek@cardanus.nl
Internet: www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

Tijdelijke verkeershinder 
Drechtdijk
B&W zullen binnenkort een bouwvergunning 2e fase afgeven 
voor de bouw van 8 appartementen en een woning op het perceel 
Drechtdijk 31. Vooruitlopend daarop mag de aannemer alvast be-
ginnen met heiwerkzaamheden. De bouw zal ongeveer een jaar 
duren. 

Vanwege de werkzaamheden moet bouw- en heimateriaal wor-
den aangevoerd. Het materiaal zal worden gelost vanaf de 

Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en toe hinder voor het 
verkeer. Volgens de aannemer zullen de stremmingen 

per keer zo’n 15 minuten duren. De aanvoer van 
materialen zal plaatsvinden op werkdagen tus-

sen 08.30 uur en 13.00 uur, maar niet tijdens 
de spits. De bouwmachines mogen uit-

sluitend draaien op maandag t/m 
vrijdag  tussen 07.00 en 19.00 

uur. De omwonenden zijn 
per brief ingelicht.

Vindplaatsen van actuele 
informatie over grieppandemie
Het nieuwe Influenza A (H1N1)-vi-
rus (de Mexicaanse griep) is door 
de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) offi cieel tot pandemie uit-
geroepen. Een pandemie is een in-
fectieziekte die wijdverbreid voor-
komt gedurende een beperkte tijd op 
meerdere continenten. U vindt actu-

ele informatie over het H1N1-virus 
op www.grieppandemie.nl en op de 
site van de GGD Amsterdam--Am-
stelland: www.gezond.amsterdam.
nl. Postbus 51 heeft een speciaal te-
lefoonnummer ingesteld waar u uw 
vragen over de grieppandemie kwijt 
kunt: 0800-1100.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Het bromfietscertificaat is 
vanaf 1 oktober 2006 vervan-
gen door een bromfietsrijbe-
wijs. Degenen die na die da-
tum geslaagd waren, konden 
bij de gemeente een rijbewijs 
met de nieuwe categorie AM 
aanvragen.

De huidige bromfi etscertifi caten die 
nog niet zijn omgewisseld blijven 
geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. 
Houders van een bromfietscertifi-
caat hebben nog tot die datum de 
tijd om hun certifi caat om te wisse-
len voor een rijbewijs met de catego-
rie AM. Na deze datum is het cer-
tificaat niet meer geldig en dus 
niet meer omwisselbaar. Wie een 
bromfi etscertifi caat gaat omruilen te-
gen een rijbewijs AM moet hiervoor 
€ 40,35 betalen, een pasfoto (moet 
voldoen aan de gestelde pasfoto ei-
sen), inleveren en een geldig identi-
teitsbewijs meenemen.
Als u het bromfietscertificaat niet 
voor 1 oktober 2009 heeft omge-
ruild, dan moet u voor het verkrijgen 
van een bromfi etsrijbewijs een the-
orie-examen afleggen bij het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewij-
zen (CBR).

Het is niet nodig om het bromfi ets-
certifi caat om te wisselen als u voor 
1 oktober 2009 een autorijbewijs 
haalt. U krijgt dan namelijk automa-
tisch het AM-rijbewijs op het rijbe-
wijsdocument bijgeschreven.

Omwisseling bromfi etscertifi caat 
nog mogelijk tot 1 oktober

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 10 september 2009 in het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schor-
sing volgt om 21.30 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA
1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   Dhr. J. Mollema
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/ raadsleden
  indien aangemeld.
1.2 19.45-19.50 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.50-20.30 Openstelling Aan de Zoom/Faunalaan voor busverkeer.
  De raad wordt geïnformeerd over het voornemen van b&w over te gaan tot 
  openstelling van Aan de Zoom/Faunalaan voor busverkeer.
  Doel: Informatievoorziening van de raad
1.4 20.30-21.00 Wensen en bedenkingen Schanskerk.
  Het college van b&w biedt de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen te 
  uiten bij het collegestandpunt over de ontwikkelingen rond de Schanskerk.
  Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding 
  op politiek debat en besluitvorming. RV09.48
1.5 21.00-21.15 Vrijgeven trouwlocaties.
  Raadslid Polak stelt voor de trouwlocaties in de gemeente Uithoorn vrij te geven.
  Doel: Informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding op politiek debat
  en besluitvorming. RI09.18
1.6 21.15-21.25 Modernisering WSW 2e fase.
  Het college van b&w stelt voor de nota en de hierin opgenomen hoofdlijnen en 
  beslispunten vast te stellen. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met 
  het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV09.45 
 21.25 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING
2 21.30-22.00 Opening - stilte-primus Voorzitter:
   mw. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 10 september 2009 Voorz/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijsten raad: 27 augustust 2009 Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken week 35
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners /raadsleden
  indien aangemeld.
2.6  Afscheid mevrouw Dongelmans en toelating de heer Portengen RI09.19

POLITIEK DEBAT      
3 22.00-22.10 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Raads-/collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 22.10-22.30 Regionaal bureau inkoop en aanbestedingen.
  Het college van b&w biedt de raad de gelegenheid wensen en bedenkingen te 
  uiten bij het voornemen deel te nemen in een stichting.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.34
3.2 22.30-22.45 Stedenbouwkundige randvoorwaarden ontwikkellocaties De Kwakel
  Het college van b&w stelt voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor 
  ontwikkellocaties in De Kwakel vast te stellen. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.41
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de agendapunten.  Raadsleden
  Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling van de hamerstukken, 
  naar aanleiding van insprekers.
 22.45 Einde beraadslagingen-Schorsing Politiek beraad fracties                        
  (afhankelijk van de eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 22.45-22.55 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 22.55-23.10 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen).
4.2 23.10-23.15 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Geheimhouding bijlagen bij b&w-voorstel inzake sloop scholen RV09.49
  2. Begroting Stadsregio Amsterdam RV09.42
  3. Wijziging verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning RV09.40
 23.15 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
   Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

                                                                        

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van het openbare beraad van de Commissie Eco-
nomische Visie van de gemeenteraad van Uithoorn, op woensdag 16 sep-
tember 2009 in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithoorn. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.
De voorzitter van de commissie economische visie, J.J.P. Keimes

AGENDA
1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter:
   J.J.P. Keimes
1.1 19.35-19.40 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/ raadsleden
  indien aangemeld.
1.2 19.40-19.45 Mededelingen Raads-/collegeleden/
1.3 19.45-21.00 Economische visie, bouwsteen toerisme. genodigden
  Met eerst een presentatie gevolgd door een inhoudelijke discussie
 21.00-21.15 Pauze
1.4 21.15-22.30 Economisch visie, bouwsteen detailhandel. Raads-/collegeleden/
  Met eerst een presentatie gevolgd door een inhoudelijke discussie. genodigden
 22.30 SLUITING VERGADERING Voorzitter

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

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

  8 sept. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  9 sept. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 10.00-12.30 uur
  10-13 sept. Circus Althoff, evenemententerrein; 10 en 11 sept.: 19.00 uur; 12 sept.: 15.00 en 19.30 uur; 
 13 sept.: 14.00 uur 
  11 sept. Kids @ the Mix (8-12 jaar), 19.00-21.30 uur
  12 sept. Open monumentendag, tussen 10 en 17 uur open huis in: Thamerkerk, 
 voormalige raadhuis aan Marktplein, Brouwerij De Schans en Fort a/d Drecht 
  12 sept.            Streekmarkt op parkeerterrein bij gemeentehuis. De streekmarkt wordt georganiseerd door de PvdA, DUS! 

(een samenwerking van GroenLinks en D66) en brouwerij de Schans, 11.00-16.00 uur
  12 sept. Buurtfeest Meerwijk, Amstelplein, 15.00-19.00 uur
  13 sept. Openluchtconcert KNA bij Thamerkerk, 13.00 uur
  14 sept. Feestelijke opening Steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn in openbare bibliotheek A. Arienslaan, 17.00 uur. 

Vrijwilligersmarkt van 15-17 uur.
  15 sept. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  17 sept.  Slaan 1e paal gezondheidscentrum Uithoorn, Telstarweg, 15.30 uur
  20 sept.  Concert voor viool en piano, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  26 sept.   Buurten bij de buren, Amstelplein ,11.00-17.00 uur
  30 sept.  Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.30 uur
  1 okt. Dag van de Ouderen, op terrein sportpark De Randhoorn, 10.00-15.30 uur; 
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
  7 okt. Bewonersoverleg Europarei
  13 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur
  14 okt. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 10.00-12.30 uur
  18 okt.  Yvonne Keuls vertelt, € 10,- Thamerkerk, 14.30 uur
  20 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  25 okt. Braderie Oude Dorp
  27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
  4 nov. Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
  7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
  11 nov. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 10.00-12.30 uur
  14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein 
  22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
  9 dec. Openbare vergadering Wmo-raad, raadzaal gemeentehuis, 10.00-12.30 uur
  20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op 
onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie over de buurtbe-
heeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Anjerlaan 2, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de gevel aan de 

voorzijde en het plaatsen van een dakkapel en een schuur.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 10 en 8, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende 

materialen van de garage van nr. 8 en een schuur van nr. 10.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan107, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slo-

pen van asbesthoudend vinyl van de wanden in de keuken.
- Johan de Wittlaan 6, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slopen van 

asbesthoudend colovinyl van het toilet, gang en keuken.
Legmeer-West
- Vogellaan 69, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de zijgevel.
Zijdelwaard
- Van Deyssellaan 2, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van 

het keukenkozijn aan de achtergevel.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft tweewielers voor het verkopen 

van Vuurwerk op 29,30 en 31 december 2009. Bezwaar t/m 12 oktober 2009
Uithoorn/De Kwakel
- Vergunning aan Event support Holland voor het plaatsen van 20 driehoeks-

borden om gekendheid te geven aan het concert van Amicitia op 20 novem-
ber 2009. Bezwaar t/m 12 oktober 2009

 VERKEERSBESLUITEN
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Vuurlijn vanaf de kruising 
met de Hoofdweg tot de Legmeerdijk gesloten te verklaren voor voertuigen die in-
clusief de lading breder zijn dan 2,2 m en op een onderbord aan te geven dat dit 
verbod niet geldt voor bestemmingsverkeer.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 21 oktober 2009 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbod in te stellen in 
de Sint Jozefl aan vanaf de aansluiting met het Kwakelsepad aan de linkerzijde tot 
en met Sint Jozefl aan 3 en aan de rechterzijde tot de toegang naar het parkeer-
terrein, door gele onderbroken strepen aan te brengen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 21 oktober 2009 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “PARKEERPLAATSEN BIESLOOK” 
 TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp be-
stemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook” met ingang van 11 september 2009 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het defi nitieve 
plan om de buitenruimte van Langs de Baan en omgeving in De Legmeer te verbe-
teren. Bepaalde onderdelen van dit plan passen niet binnen het huidige bestem-
mingsplan. Het gaat hierbij om de nieuw te realiseren parkeerplaatsen aan Bies-
look tegenover de huisnummers 48 tot en met 62. In het huidige bestemmings-
plan hebben deze gronden de bestemming groen. Om de parkeerplaatsen te kun-
nen realiseren is een bestemmingsplanprocedure gestart. Voor het gehele plan, 
inclusief de parkeerplaatsen Bieslook, is op 16 maart 2009 een informatieavond 
georganiseerd voor omwonenden. De reacties zijn meegenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook”. 
Het ontwerp bestemmingsplan “Parkeerplaatsen Bieslook” ligt van 11 september  
tot en met 22 oktober 2009 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het ge-
meentehuis, gedurende de openingstijden en in de openbare bibliotheek, Alfons 
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden. Tevens is het ontwerp be-
stemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeen-
teraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming 
van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan.
Uithoorn, 9 september 2009

 VERLEENDE VENTVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend aan mevrouw 
G. Visser, Zwem-en polovereniging de Amstel, voor het venten van speculaas-
poppen voor de periode van 1 tot en met 31 oktober 2009 in de gemeente Uit-
hoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 10 oktober 2009 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de recht-
bank kosten in rekening. 

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

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

Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of 
een boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te 
versieren. Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse 
realiteit. Zij zijn blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.

Die groei komt doordat we steeds ouder worden. Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook 
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem 
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden verbeteren. 
Visueel beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen in de samenleving als iedereen. In 
ruim zestig jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende geldautomaat 
bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand die blind is en weer ziend 
geworden door een zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter nog veel worden gedaan. 

Want veel wetenschappelijk onderzoek blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren bij 

kinderen onder de zes jaar. En waarom hebben zoveel automobilisten navigatie in de auto 
maar is de modernste techniek nauwelijks beschikbaar voor blinden en slechtzienden? De 
witte stok, eigenlijk al honderden jaren nauwelijks het niveau van een boomtak ontstegen, 
moet dringend worden opgewaardeerd naar een intelligente geleidestok met gps en 
obstakeldetectie. De eerste proefmodellen van de geleidestok van morgen zijn er. Voor 
doorontwikkeling is veel geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten sowieso met veel 
vragen. Hun omgeving ook. Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn, een onmisbare 
vraagbaak. En die willen we graag laten voortbestaan.

Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheidsprojecten, 
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk. Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt? 
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De overheid geeft het niet. Gelukkig is er het 
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder jouw gift blijven blinden en slechtzienden in 
het duister tasten. 

Blinde weer ziend door zoen

TEL (030) 254 57 11
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Moeite
met

lezen?
www.gratisloepje.nu



Uithoorn - In het verbouwde voor-
malige schoolpand aan de Prinses 
Margrietlaan 86 worden vanaf 21 
september mindfulness trainingen 
gegeven door Marjanne Kruyswijk 
en Renée Cooken. Marjanne en Re-
née zijn beiden stress counselor van 
beroep en geven sinds een jaar de 
cursus. 
Maar wat is mindfulness nou eigen-
lijk? 
Marjanne: Mindfulness betekent: je 
bewust zijn van wat je ervaart van 
moment tot moment zonder oor-
deel. Mindfulness is het makke-
lijkst te begrijpen vanuit zijn tegen-
deel: leven op de automatische pi-
loot. Bij het opstaan, in de keuken, 
tijdens het autorijden, op het werk 
- let maar eens op hoe vaak we op 
routine draaien terwijl de geest be-
zig is met zaken uit verleden en toe-
komst.

We zijn niet aanwezig in het hier-
en-nu en reageren vanuit automa-
tische patronen, waardoor we geen 
vat hebben op veranderingen. 
Toch kennen we allemaal ervaringen 
van wel volledig aanwezig zijn: een 
adembenemende zonsondergang, 
prachtige muziek of een intense er-
varing zoals de geboorte van een 
kind. Onze geest is stil, we zijn een 
en al aandacht. We kunnen de rijk-
dom van het moment proeven. Hier-
door verlaagt het stressniveau en 

zijn we meer ontspannen. Het is een 
effectieve methode om te leren om-
gaan met bijvoorbeeld stress, ver-
moeidheid en slaapproblemen. 
Maar ook mensen met chronische 
pijn hebben veel baat bij een trai-
ning. Ook de wetenschap komt met 
steeds meer bewijs dat mindfulness 
daadwerkelijk effect heeft.
Mindfulness is gemakkelijk door ie-
dereen te leren, vertelt Renée. “De 
eerste stap in de training is inzicht 
in hoe automatisch en hectisch we 
door het leven gaan. Vervolgens 

komt de werking van onze gedach-
ten aan bod, het herkennen van 
grenzen, hoe we met anderen com-
municeren en hoe stress ontstaat.
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Last van kapotgetrommelde potten en pannen?

Kunst na Arbeid biedt u 
een interessante 
oplossing
Uithoorn - Kent u dat, kinderen die 
heel enthousiast mee klappen op de 
maat van een vrolijk nummer op de 
radio? Of juist kinderen die er al-
tijd al van hebben gedroomd een 
écht blaasmuziekinstrument te le-
ren spelen? Of worden uw potten en 
pannen aan gort getrommeld omdat 
zoon- of dochterlief iets te veel ritme 
in het lichaampje voelt en het geen 
ruimte kan geven? Geen nood! KnA-
biedt uw kind juist díe ruimte voor 
plezierig en vooral enthousiast mu-
ziekonderwijs voor een zacht prijsje.

De Uithoornse muziekvereniging 
Kunst na Arbeid is zojuist weer 
van start gegaan aan een nieuw en 
vooral enthousiast muzikaal werk-
jaar. Zij hebben er weer zin in en 
na hun grootschalige actie voor de 
jeugddrumfanfare, die tevens suc-
cesvol blijkt te worden, komen zij 
met nieuwe interessante muzikale 
aanbiedingen die te verkennen zijn 
binnen de vereniging.

Blokfluitgroep
Wanneer je tenminste 7 jaar bent, 
kun je lid worden van de blokfluit-
groep, die onder leiding staat van 
Renate Groen. Op eenvoudige en 

speelse wijze wordt kennis gemaakt 
met de eerste beginselen van de 
muziek. Veelal krijgen de kinderen 
twee jaar les, in een groepje van 4 á 
5 leeftijdsgenoten. 
Vanuit de blokfluitgroep kunnen de 
kinderen kiezen bij welke afdeling 
van de vereniging ze verder willen 
spelen en welk instrument ze willen 
leren bespelen. De verdere oplei-
ding wordt verzorgd door Kunsten-
centrum De Hint, in nauwe samen-
werking met KnA.
Dit jaar zijn er twee beginnersgroe-
pen, die repeteren van 19.00 tot 
19.30 uur en van 19.30-20.00 uur.

Slagwerkgroep
Voor jongeren vanaf ongeveer 8 jaar, 
bestaat de mogelijkheid om lid te 
worden van de slagwerkgroep. De-
ze groep is naar niveau uitgesplitst 
in overleg met de instructeurs.
Instructeur Jan Vork verzorgt de ge-
degen interne opleiding. Er wordt 
veel geoefend in het samenspel. 
Ook deelname aan voorspeelavon-
den en solistenconcoursen behoren 
tot de mogelijkheden, waaronder de 
beroemde straatoptredens. 
Repetitie op woensdagavond van 
17.45 tot 21.00 uur. 

Majorettes
Van deze groep, onder leiding van 
Ineke Kranendonk, met begeleiding 
van Hester Ratterman, kun je lid 
worden vanaf 6,5 jaar. Na een op-
leidingsperiode ga je met de groep 
meedoen en kun je ook op straat 
meelopen, samen met de drumfan-
fare. Daarnaast is er de mogelijk-
heid om mee te doen met solistische 
zaaloptredens op mechanische mu-
ziek. Het niveau van de groep wordt 
regelmatig getoetst op wedstrij-
den. De repetitie wordt gehouden 
op donderdagavond van 17.30 tot 
21.00 uur.

Bent u geïnteresseerd en enthousi-
ast gemaakt voor een van deze on-
derdelen binnen de vereniging KnA? 
Beleef dan bijvoorbeeld vrijblijvend 
een verrassende repetitie van de 
majorettes op donderdagavond 24 
september vanaf 18.00 uur of maak 
een afspraak via Karin Goossens 
via tel. 0297540365 of schroom niet, 
mail voor meer informatie naar kna-
secretariaat@planet.nl

De repetities zijn geheel vrijblijvend 
en u zit nergens aan vast!
www.kna-uithoorn.nl

Jeugdveiligheid telt

Jeugdveiligheidsplan 
Uithoorn vastgesteld
Uithoorn - Het college van B&W 
heeft op 1 september 2009 het 
jeugdveiligheidsplan voor Uithoorn 
vastgesteld. Het doel van het plan is 
om jeugdveiligheid gestructureerd 
aan te pakken. Het jeugdveilig-
heidsplan gaat over de aanpak van 
overlast veroorzaakt door jeugdigen 
over de veiligheid van de jeugd zelf. 
Het plan is vastgesteld voor de peri-
ode tot 2013 en wordt jaarlijks in uit-
voeringsprogramma’s uitgewerkt. 

Opgroeien
Opgroeien in de complexe samen-
leving waarin we nu leven gaat niet 
vanzelf. Om te begrijpen hoe die  
samenleving functioneert, zoek je 
grenzen op: wat kan wel en wat kan 
niet?. Om erachter te komen waar 
precies de scheidslijn van het toe-
laatbare ligt, overschrijden jongeren 
soms die lijn waarna door volwasse-
nen een correctie kan volgen. 
Om ‘veilig opgroeien in Uithoorn’ 
te bevorderen is het jeugdveilig-
heidsplan opgesteld. In het plan 
wordt een gestructureerde werkwij-
ze voorgesteld om onze jeugd vei-
lig te laten opgroeien. In het Inte-
graal Veiligheidsbeleid en het Inte-
graal Jeugdbeleid van de gemeen-
te Uithoorn en het Regionaal jeugd-
veiligheidsbeleid worden doelen ge-
steld om jeugdoverlast en – crimina-
liteit tegen te gaan. In het jeugdvei-
ligheidsplan worden de verschillen-
de doelen bijeengebracht.

Groepsaanpak
Een van de werkwijzen die in het 

jeugdveiligheidsplan wordt beschre-
ven is de Groepsaanpak volgens de 
Ferwerda methode. Deze aanpak 
wordt al in een aantal Amstelland 
gemeenten toegepast en is ontwik-
keld om problematische jeugdgroe-
pen aan te pakken. 

Jeugdcriminaliteit wordt voor een 
belangrijk deel gepleegd in groeps-
verband en om de negatieve aspec-
ten van het ontmoeten in groepen 
tegen te gaan, is deze aanpak ont-
wikkeld. De aanpak begint met een 
rapport waarin de kenmerken van 
de betreffende groep in beeld wor-
den gebracht. Er wordt onder meer 
beschreven wie de groepsleden zijn, 
waar de groep zich ophoudt en of er 
een rolverdeling is in de groep met 
een leider en aan welke delicten de 
groepsleden zich schuldig maken. 
Het rapport wordt opgesteld door 
de wijkagent in wiens wijk de jeugd-
groep zich bevindt. Aan de hand van 
die informatie geeft de wijkagent 
een oordeel over de aard van de 
groep. Is het een hinderlijke, over-
lastgevende of criminele groep. De-
ze indeling kan bepalend zijn voor 
de volgorde waarin de groepen 
moeten worden aangepakt. 
Wanneer er meerdere groepen zijn 
dan moet op het niveau van Drie-
hoeksoverleg, dat is het overleg dat 
elke burgemeester van de Amstel-
land gemeenten heeft met, de poli-
tieleiding en de officier van justitie, 
een keus worden gemaakt over de 
volgorde waarin de groepen moeten 
worden aangepakt.

Voor de aan te pakken groepen ma-
ken de betrokken partners een plan 
van aanpak. Daarbij gaat het om 
maatregelen die gericht zijn op de 
individuele groepsleden zoals het 
inzetten van hulp- en/of zorg. Ook 
gerichte maatregelen van politie 
of justitie kunnen hiervan deel uit-
maken. Verder worden maatrege-
len benoemd voor de groep als ge-
heel, zoals het uitvaardigen van een 
samenscholingsverbod of inzet van 
(extra) ambulant jongerenwerk en 
maatregelen voor de omgeving zo-
als het creëren van een hangplek. 

Informatie-uitwisseling
Voor succes van de groepsaanpak 
is het essentieel dat deelnemen-
de partijen beschikken over de re-
levante informatie  over de betrok-
ken jongeren uit de groep. Het gaat 
daarbij om politiële en justitiële in-
formatie maar ook over de infor-
matie vanuit Leerplicht en zorg- en 
hulpverlening. Voor het uitwisselen 
van informatie hebben de verschil-
lende betrokken professionele par-
tijen afspraken gemaakt. Die af-
spraken zijn vastgelegd in het Con-
venant Groepsaanpak dat op 2 juli jl. 
is ondertekend door het Openbaar 
Ministerie, de Regio politie, de Kete-
nunit Amsterdam Amstelland en de 
Amstelland gemeenten.

Inmiddels is de uitwerking van de 
eerste plannen van aanpak in Uit-
hoorn in volle gang. De eerste plan-
nen worden nog dit najaar uitge-
voerd.

Buurtbarbeque ‘t Fort
De Kwakel - Afgelopen zondag 
hebben de bewoners van de straat ‘t 
Fort van een succesvolle buurtbar-
beque genoten.
De gezellige middag begon rond 
16.00 uur op de speelweide van ’t 
Fort. Voor de kleine kinderen was 
er naast het nieuwe speeltoestel 
een luchtkussen geplaatst, waar 
volop gesprongen en gespeeld 
werd. De nieuwe buren hebben na-
der kennisgemaakt met de bewo-

ners van de straat. En oude beken-
den haalden herinneringen op over 
de buurtBBQ’s van deze straat in de 
vorige eeuw.
De weergoden waren hen goed ge-
zind en de opkomst was reuze. Ie-
dereen was enthousiast over het ini-
tiatief, het eten, het drinken en de 
saamhorigheid. Al met al een ge-
slaagde middag die mede mogelijk 
is gemaakt door een financiële bij-
drage van Buurtbeheer.

Laat je horen bij Debuut’s 
Sing Along
Uithoorn - Altijd al gezongen, stie-
kem onder de douche, tijdens die 
lange fietstocht naar school of werk? 
Word je altijd weer enthousiast door 
muziek en heb je zin om je stem te 
laten horen in een fantastisch ge-
motiveerd jongerenkoor? Laat je 
dan vooral horen, want Jongeren-
koor Debuut gaat het nieuwe zang-
jaar spetterend beginnen!
Op zaterdag 19 september aan-

staande houdt Debuut namelijk een 
‘Sing Along’. Dit is een dag waarop 
iedereen met dit koor mee kan zin-
gen. En dan wordt ook écht iedereen 
bedoeld. Dus alle vrienden, vrien-
dinnen, ouders, ooms, tantes, opa’s, 
oma’s, broertjes, zusjes, collega’s, 
kennissen, andere geïnteresseer-
den en mensen die van zingen hou-
den, zijn bij dezen van harte uitge-
nodigd. Debuut gaat er een heel ge-

zellige en muzikale dag van maken. 
‘s Middags vanaf 13.00 uur zullen ze 
een aantal nummers instuderen die 
ze ’s avonds, na een lekkere maal-
tijd, opvoeren tijdens een jongeren-
viering speciaal door hen ingericht 
voor jullie! De kosten voor deze hele 
dag zijn slechts 3,50 euro. 
Lijkt het je leuk om mee te doen met 
Debuut’s Sing Along? Laat je dan 
vooral horen en hou dan een plek-
je vrij in je agenda. Je kan je tot en 
met woensdag 16 september opge-
ven via jongerenkoordebuut@hot-
mail.com.

EHBO?
Gewoon
doen!
Uithoorn - Eind september begint 
bij St. Camillus weer een cursus 
EHBO. Er is nog plaats! De cursus 
bestaat uit 14 lessen op maandag-
avond en wordt in maart afgesloten 
met een examen. Als je tussen de 16 
en 21 jaar bent dan krijg je korting 
op de cursusprijs. Het is een leu-
ke en leerzame cursus en na afloop 
weet je welke hulp je kunt verlenen 
in geval van nood. alicevanzanten@
ehbo-camillus.nl, bellen kan ook: 
0297-561758

Mindfulness training in 
Centriek 86

Veel cursisten geven aan dat hun 
kwaliteit van leven is toegenomen 
nadat ze de cursus hebben gevolgd. 
Ze zitten minder in hun hoofd, pie-
keren minder, leven bewuster, zien 
de ‘kleine dingen’ weer. De training 
is voor iedereen die zich meer ont-
spannen, minder gestresst, pretti-
ger en vrijer wil voelen. Iedereen is 
van harte uitgenodigd”.
De cursus bestaat uit 8 avonden 
van 19.30 tot 21.30 uur, start 21 sept 
of 24 sept. Kijk voor meer informatie 
op www.leveninhetnu.com

Nieuwe seizoen Vorming 
en Toerusting van start
Uithoorn - Op 24 september komt 
Charlotte Glorie optreden in de ont-
moetingsruimte van De Schutse. 
Charlotte, blind vanaf haar geboor-
te, getrouwd en moeder van twee 
kinderen, treedt al jaren op met een 
eigen programma met liedjes en 
sketches, waarbij ze zichzelf bege-
leidt op de piano. Charlotte laat zich 

inspireren door het leven van alle-
dag, waarbij ook aspecten van het 
leven met een handicap, op aller-
lei manieren, serieus en hilarisch, 
langskomen. Ze betrekt hierbij ook 
haar publiek.
Het optreden van Charlotte Glorie is 
de start van het nieuwe seizoen van 
Vorming en Toerusting.

U bent op 24 september vanaf 19.45 
uur welkom in De Schutse waar de 
verbouwing van de kerkzaal nog in 
volle gang is, maar de ontmoetings-
ruimte al in een nieuw jasje is ge-
stoken.
Koffie en thee staan daar klaar en 
na afloop is er ruimte voor napraten 
bij een hapje en een drankje.

Wereldwinkel Uithoorn na 
verbouwing weer open
Uithoorn - Wereldwinkel de Aard-
nood onder de Openbare biblio-
theek aan de Hugo de Grootlaan 
heeft afgelopen maandag na 5 we-
ken verbouwing haar deuren weer 

geopend. Klanten bewonderen de 
moderne en overzichtelijke inrich-
ting, waaraan vrijwilligers en vak-
lui hard gewerkt hebben. Op zater-
dag 3 oktober vindt er een feestelij-

ke officiële heropening van de nieu-
we winkel plaats, waarvoor iedereen 
van harte is uitgenodigd, maar vanaf 
heden is de winkel reeds open voor 
klanten en publiek.
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DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

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

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

sTICHTINg
RECHTswINkEL

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

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

zORg & 
DIENsTvERLENINg

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

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

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

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

www.ivn.nl/
derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

“ ’t Is weer herfst “ zeggen we 
als we ’s morgens op weg 
naar auto of fi ets in een over 
het tuinpad gespannen spin-
nenweb lopen en de slierten 
ervan aan ons hoofd voelen 
plakken. De krantenjongens 
lopen in deze tijd met opge-
heven arm door de voortuin 
naar de voordeur  om van 
die webben geen last te heb-
ben. Herfst betekent spinnen 
en spinnen betekenen herfst. 
Hoe komt dat? Wachten  
onze achtvoeters, pas op, 
insecten hebben er zes, op 
herfstbuien, vallende blade-
ren, windvlagen  en verdorde 
bloemen om te voorschijn 
te komen? Blijkbaar wel. Je 
ziet geen webben  in andere 
seizoenen. Het is gewoon 
een kwestie van leeftijd: een 
spinnende spin moet eerst 
een bepaalde leeftijd en een 
bepaalde grootte hebben be-
reikt wil hij een spinnenweb 
kunnen maken. Eerder zijn de 
spinklieren niet klaar. Dat is 
dus pas in de herfst. 

Overigens zijn er het hele 
jaar door spinnen. Alleen 
die maken geen web maar 
lopen op de grond of zitten 
in kieren en gaten en van-
gen op een andere manier 
hun prooi. Eén ding hebben 
ze gemeen: ze zijn allemaal 
giftig. Ze verlammen of do-
den hun prooi met gif. Hier 
in ons land hebben we geen 
last van dat gif, de gifkaken 
van onze spinnen zijn te zwak 
om door onze huid heen te 
dringen , maar er zijn giftigere 
soorten. De Zwarte Weduwe 
uit de Verenigde Staten is 

berucht (trouwens, hij is ook 
al in Europa waargenomen), 
de Amerikaanse Vioolspin 
en de Australische Trechter-
webspin kunnen gevaarlijk 
bijten, maar de gevallen met 
dodelijke afl oop schijnt mee 
te vallen. Enkele gevallen in 
de gehele vorige eeuw. 
Op de foto een Kruisspin, bij 
ons het meest bekend als 
webmaker. Een Hooiwagen 
maakt geen web. In de vroe-
ge ochtend wordt vanaf een 
plant of een andere plaats 
een draad door de spinklie-
ren geproduceerd, die met 
de wind mee zweeft en er-
gens tegen aan komt. Dit is 
het begin van het web. De 
spin maakt eerst een soort 
geraamte van draden, van 
hieruit wordt het web ge-
sponnen. Er zijn draden met 
lijm en draden zonder lijm, 
waarlangs de spin zelf loopt. 
Hij zou anders door z’n eigen 
web worden gevangen. Als 
het klaar is gaat de spin rustig 
afwachten tot er een prooi in 
het spinsel vliegt. Hij voelt dit 
door trillingen in het web. Ik 
heb wel eens geprobeerd het 
met m’n hand  te laten trillen, 
maar de spin trapte er niet in, 
hij smeerde ‘m. De trillingen 
van een gevangen insect zijn 
dus anders, verfi jnder.

Er zijn ook soorten spinnen die 
een web dicht bij de grond 
maken en daar bijvoorbeeld 
sprinkhanen vangen. Een 
boeiende wereld.
Genoeglijke uren buiten bij 
uw spinnen in de tuin.

Gerrit Hiemstra

Spinnen

Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Vermist:
-  Wederik in Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje
 om met een penning. Hij heet “Bruce”.
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
 pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik.
 Ze is 6 jaar en heet “Snoetje”.
-  Plaswijk in Vinkeveen, cyperse poes met bruinige gloed.
 Ze heeft een witte bef en pootjes. Ze heet “Coco” en is 4 jaar. 

Gevonden: 
- Proosdijstraat in Mijdrecht, zwart poesje met 4 witte pootjes,
 wit snuitje met een zwart kinnetje.
- Oostzijde in De Hoef, kitten ongeveer 3 maanden oud.
 Zwart/rode schildpad.
- Proosdijstraat in Mijdrecht, cyperse poes.

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

   

Bingo en kaarten bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 11 
september organiseert Supporters-
vereniging De Lijnkijkers weer een 
bingoavond in het clubgebouw van 
de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en 
de kaarten kosten 0,50 per stuk.
Deze avond als hoofdprijs een Phi-
lips stofzuiger (1800 watt) in combi-
natie met een donzen dekbed (200 x 
200), kussens en een overtrekset.

Uiteraard weer vele mooie prijzen 
waaronder een dubbeldeurskoel-
kast. Natuurlijk is het eerste kopje 
koffi e/thee gratis!

Klaverjassen
De klaverjascompetitie gaat starten 
volgende week maandag 14 sep-
tember; nieuwe spelers zijn welkom. 
Om 19.45 uur wordt er begonnen.

Postbode Piet Voorn 
in de VUT
Regio - Postbode Piet Voorn is na 
29 jaar trouwe dienst in de VUT 
gegaan. Piet heeft 20 jaar de post 
bezorgd in De Hoef. Hij was dan 
ook de vaste postbode daar. 

Het afscheid moest natuurlijk ge-
vierd worden met een receptie in 
de Strooppot. Ruim 275 bewoners 
van De Hoef zijn hier op afgeko-
men, een teken dat hij gewaar-
deerd werd. 

Piet ging met een postwagen vol 
cadeaus en volle enveloppen naar 
huis. Het was nu eens andersom, 
hij mocht nu zijn post en pakjes 
zelf thuisbezorgen. Ongelofelijk, 
wat een waardering. 
Alle bewoners van De Hoef en de 
T.N.T.-collega’s van Uithoorn wil-
len via de Meerbode Pieter Post 
(Voorn) nogmaals bedanken voor 
zijn tomeloze inzet en collegialiteit 
al die jaren.



Regio - Ook uw afge-
dankte, nog goede en 
schone, kleding wordt 
door Dorcas heel goed 
gebruikt.

Ze wordt door vrijwilli-
gers uitgezocht en gaat 
vervolgens naar ramp-
gebieden en naar lan-
den waar mensen ze 
hard nodig hebben. 

Voor dit doel staan er 
in en om Aalsmeer kle-
dingbakken waar u uw 
plastic zak met kleding 
in kunt doen:
In Aalsmeer op de Zwar-
teweg 75 en Aalsmeer-
derweg 230;
In Kudelstaart op de 
Mijnsherenweg; 
In De Kwakel op de Ie-
penlaan 28;
In Uithoorn op de Rand-
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Mijdrecht - Boni zet zich in voor 
het goede doel. In de maanden sep-
tember en oktober van dit jaar kan 
de consument sparen voor een ex-
clusief stripboek van Suske & Wis-
ke. Aan het einde van de actie wordt 
een bedrag overgedragen aan het 
Wereld Natuur Fonds. Vorig jaar 
heeft Boni supermarkten met een 
soortgelijke actie ruim 21.000,- euro 
geschonken aan het WNF.

Hoe werkt het?
De consument ontvangt bij iedere 
10,- euro aan boodschappen én bij 
speciale aanbiedingen een zakje met 
vier stickers. De stickers horen thuis 
in een exclusief stripboek van Suske 
& Wiske: De Venijnige vanger.
Van 4 tot en met 8 september ont-
vangt de consument het stripalbum 
gratis bij een besteding van 20,- eu-
ro aan boodschappen. Daarna kost 
het album 1,- euro. Suske & Wiske 
is een van de populairste stripseries 
in Vlaanderen en Nederland. De ver-
halen zijn humoristisch en spannend 
van aard.

Sparen
In totaal kan de consument 256 stic-
kers sparen. Het verhaal bestaat uit 
221 plaatjes. De overige 35 stickers 
zijn dierenafbeeldingen, bestemd 
voor de WNF pagina’s. Deze stic-
kers staan in het teken van speciale 
thema’s, zoals ‘Lange dieren’ bij tan-
te Sidonia en ‘Kale dieren’ bij Lam-
bik. Mochten de spaarders uiteinde-
lijk te weinig stickers hebben om het 
album compleet te maken, dan kun-
nen zij via een speciale nabestelron-
de alsnog de ontbrekende plaatjes 
bestellen.

Goede doel
Tijdens de actie zal een opvallende 
commercial op de landelijke televi-
sie verschijnen. Hiermee hopen de 
deelnemende supermarkten op nog 
meer belangstelling voor de actie én 
natuurlijk het Wereld Natuur Fonds. 
Doel is om zoveel mogelijk geld op 
te halen, waarmee het WNF de na-
tuur en de dieren op aarde kan be-
schermen. In de deelnemende win-
kels zullen naast de stripboeken ook 
aanmeldingskaarten te vinden zijn. 
Mensen die via deze weg lid worden 
van het WNF, maken kans op een 
mooie prijs. De supermarkten wil-
len samen met hun klanten écht iets 
kunnen betekenen voor het goede 
doel.
Boni werkt voor deze spaaractie sa-
men met de supermarktketens Su-
perCoop, Poiesz, Deen, MCD, Jan 
Linders en Sanders.

Een hernieuwde zoektocht 
naar uw voorouders
De Ronde Venen - Het vijfentwin-
tigjarig jubileum van de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden is een 
reden te meer om na het succes van 
vorig jaar, opnieuw een genealogi-
sche dag te organiseren. Terugkij-
kend naar de stamboomvorsers van 
het eerste uur, is er inmiddels in de 
achter ons liggende jaren nog al wat 
veranderd. De zoektocht van weleer 
in de vele archieven is met de komst 
van de digitale snelweg namelijk een 
heel andere weg ingeslagen. Een 
grote diversiteit aan bronmateriaal 
is met toenemende mate op internet 
te raadplegen. Feit is echter wel dat 
men die enorme hoeveelheid infor-
matie voor onderzoek, nog wel eens 
onbenut laat. Daarom biedt de ge-
nealogiegroep binnen de historische 
vereniging u opnieuw een mogelijk-
heid deze noodzakelijke ondersteu-
ning, op zaterdag 26 september te 
halen bij de vele deskundigen die 
u ten dienste zullen staan in Dorps-
huis “de Boei” aan de Kerklaan 32 in 
Vinkeveen.
Om die reden nodigen wij vanaf tien 
uur liefhebbers-beginners-beoefe-
naren-belangstellenden voor stam-
boomonderzoek uit, om hiervan ken-
nis te komen nemen. Men is tenslot-
te nooit te oud om te leren. Er zullen 
die dag twee lezingen worden ge-
houden. Om 10.30 uur zal Pro-Gen 
een presentatie/demonstratie ver-
zorgen van hun inmiddels succes-
volle software programma. 
En ’s middags om twee uur houdt 
het Centraal Bureau Genealogie een 
lezing over de talrijke middelen en 

mogelijkheden voor onderzoek naar 
uw voorouders.
In de grote zaal achter de tafels 
kunt u o.a. met uw vragen terecht 
bij mensen van  het Regionaal His-
torisch Centrum uit Breukelen, het 
C.B.G., Pro-Gen, en het W.G.O.D. 
voor onderzoek in Duitsland. Verder 
zijn er stands van onze eigen Histo-
rische Vereniging en die van de heer 
W. Timmer die de Historische Kring 
Abcoude-Baambrugge zal vertegen-
woordigen.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er ook 
binnen de vereniging flink aan de 
genealogieweg wordt getimmerd en 
het voornemen is nog steeds aanwe-
zig om eind dit jaar zich te presente-
ren op de website  www.proosdijlan-
den.nl/genealogie . Onder het ge-
not van een kopje koffie kunt u aan-
schuiven om met hen van gedach-
ten te wisselen. Hoe dan ook, u bent 
van harte welkom op zaterdag 26 
september a.s. in “de Boei” inVinke-
veen.

Mocht u honger naar het verleden 
dan nog steeds niet gestild zijn, dan 
is het een aanrader om in Museum 
”De Ronde Venen” aan de Herenweg 
240 in Vinkeveen de tentoonstelling 
te bezoeken met als zeer toepasse-
lijk naam “Tot de bodem uitgezocht”. 
De tentoonstelling is opgebouwd 
met als thema de canon van de ge-
schiedenis van De Ronde Venen.
De canon is samengesteld en huis 
aan huis verspreid ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de his-
torische vereniging.

Boni supermarkten start spaaractie 
voor Wereld Natuur Fonds
Consument spaart voor 
exclusief stripboek
Suske & Wiske

Luuk Berk:
9-9-2009, 9 jaar
Wilnis - Luuk Berk uit Wilnis wordt 
vandaag, woensdag 9-9-2009, 9 
jaar!!! Een echte Rondevener, met 
zo’n mooie datum, dat wordt een 
topfeest!
Ook bijzonder is het verhaal dat 
Luuk eigenlijk op 5 december ge-
boren had moeten worden, maar 

dat hij deze datum blijkbaar niet 
zo mooi vond, zodat hij 3 maanden 
(13 weken) vroeger kwam met zijn 
2 pond.

Hij is nu een gezonde mooie jongen 
met als hobby’s voetbal en crossen! 
Luuk van harte.....

Door de subsidie van de gemeente,
de bijdrage van onze sponsoren:
Nieuwe Meerbode
A side websites en drukwerk Karwei Alexandra
Rabobank Veenstromen HUBO Boellaard Makelaardij Witte
Johnson SC Europlant BV Westhoek Wonen Ot & Sien
Recreatiepark Zonneweide Soïchi Sushi time
Deco Home Van Asselen De Veensteker Stichting VSB Fonds
De Vinkeveense Groentehal OVM Vinkeveen Speed Equipment
Pimentel Fasteners BV Hairmaxx

en NATUURLIJK van hulp van alle vrijwilligers hebben we ook dit jaar 
(dertigste keer) weer een geweldige speelweek gehad. Allemaal heel har-
telijk dank voor jullie inzet!!!
            Het bestuur van de Stichting Vakantiespeelweek De Ronde Venen

Sponsors bedankt!

Verslag van de Nacht van 
Neptunus 2009

Vinkeveen - De weergoden waren 
Neptunus dit jaar uiteindelijk goed-
gezind, want zaterdagavond was het 
prima weer om de Nacht van Nep-
tunus te varen. Ondanks of dankzij 

het mindere weer overdag waren er 
toch weer een hoop bootjes op de 
Vinkeveense Plassen die kwamen 
kijken hoe Neptunus afscheid nam 
van het seizoen 2009.  

Neptunus en zijn meerminnen voe-
ren voorop de stoet die een lang lint 
maakte over de Vinkeveense Noord-
plas.
De mensen die aan het varen wa-

ren en om zich heen keken zagen 
een bonte verlichte stoet waarvan 
een aantal verlichte boten bijzonder 
opviel. De aanwezige jury die de he-
le stoet vanuit de starttoren prima 
kon volgen heeft dan ook een aan-
tal prijzen kunnen uitreiken.

In de categorie mooist verlichte 
vaartuig: 
1e prijs voor de Broers Kok met de 
Kokkesteyn met ‘Flipper de dolfijn’, 
dat voor het schip opdook en via 
een rode hoepel weer door de boot 
ging; dit alles gemaakt van lampjes. 
2e prijs voor Partyboot de Reiger 
met als thema ‘Blauw dak’.
3e prijs voor de zeilboot waarop 
de mast en versaging in de lampjes 
waren gezet.

In de categorie origineelst verlich-
te vaartuig:
1e prijs voor nr 11 ‘Lucky Luke’,  
een stoombootje, nagebouwd uit 
de tijd van het wilde westen, met 
aan boord gevangenen en natuur-
lijk Lucky Luke, de snelste schutter 
van het westen.
2e prijs voor De Amsterdamse Wal-
len, het vaartuig dat met rode licht-
slang de contour van de wallen uit-
beeldde.
3e prijs. Deze ging naar MZ Vinke-
veen die een live muziek band aan 
boord had.

In de categorie Actueelst verlich-
te vaartuig
1e prijs ging naar de Trekvogels 
van de fam. C en B. Bakker.
2e prijs ging naar een boot die er 
bovenop een verlicht huisje had 
staan.
3e prijs was voor de familie Van dijk 
die de starttoren had voorzien van 
een verlichting.
De aanmoedigingsprijs ging dit jaar 
naar de sloep die de kerstverlichting 

had gebruikt om zijn boot te versie-
ren.
Neptunus die samen met zijn meer-
minnen aan boord zat van een grote 
schuit van Richard’s kan ook dit jaar 
weer terugkijken op een geslaagde 
tocht.
Neptunus en zijn medewerkers wil-

len dan ook alle mensen die meege-
holpen hebben, de steupels, de jury 
het Recreatieschap, de politie, Wa-
ternet, de brandweer en de deelne-
mers bedanken voor het meedoen 
en hopen elkaar volgend jaar weer 
te zien bij de Nacht van Neptunus 
2010, op zaterdag 4 september. 

Tweede opnamedag bij 
kinderdagverblijf Ministek
Wilnis - Afgelopen donderdag 3 
september was de tweede opname-
dag van Stichting Veldwerk Neder-
land. Er werd gekeken welke kin-
deren hieraan mee konden doen,  
want het thema rond deze dag was 
‘Vuur’. 

De kinderen hebben kunnen zien 
dat ijs smelt als het warm wordt, 
broodjes gebakken boven de vuur-
korf en dat daarna houtskool ont-
staat om mee te tekenen. Tussen de 
buien door kon er gefilmd worden 
en was de dag zeer geslaagd!

Breng uw kleding in een 
zak naar de Dorcasbak

weg 149.
Ook dekens en linnengoed kunt u 
hierin kwijt. 

Ook de winkel gaat natuurlijk ge-
woon door. Er wordt alweer een 
nieuw project gesteund, dit pro-
ject wordt al meer dan 10 jaar door 
Dorcas Nederland gesteund: Land-
bouwontwikkeling in Machakos, 
Kenia.
Voor dit project is bij de OSA 
(Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer) subsidie aangevraagd. 
Door dit project heeft zo’n 43% van 
de 2.800 huishoudens ondertussen 
de productie van droogtebestendi-
ge gewassen geaccepteerd en hier-
mee hun inkomsten aanzienlijk ver-
hoogd. Dit percentage groeit nog 
vrij snel dankzij de  trainingen over 
waterwinning en over de verbouw 
van gewassen. Verder worden er 
betonnen dammen in de rivier ge-
bouwd, die er voor moeten zorgen 
dat er voldoende water is in de dro-
ge periodes. Ook uw oude mobieltje 
of PDA brengt nog geld op voor het 
goede doel, breng ze daarom naar 
de winkel of stop ze in de kleding-
bakken.

Wilt u verdere informatie: tel. Dor-
caswinkel: 0297-361043 of op 
www.dorcas.nl
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Judoka’s van Uithoornse 
Judovereniging Tai-Otoshi 
weer van start
Uithoorn - Sinds de laatste woens-
dag van augustus is de gymzaal ‘De 
Legmeer’ weer regelmatig bezet 
door de judoka’s van de Uithoorn-
se Judo vereniging Tai-Otoshi. Bij-
na 150 actieve judoka’s, vanaf 3 1/2 
jaar tot in de 50, houden zich bezig 
met het verbeteren van hun tech-
nieken. Sommigen trainen één keer 
in de week gewoon voor de lol, an-
deren trainen meerdere keren in de 
week keihard ter voorbereiding op 
toernooien. 
Voor de lol of om mee te doen aan 
wedstrijden, uiteindelijk hebben alle 
judoka’s het streven om uiteindelijk  
de magische zwarte band te halen. 
De trainingen, gegeven door 5e dan 
leraar Dennis Bakker, variëren van 
speels voor de kleinsten, recreatief 
voor al diegenen die niet aan wed-
strijden deelnemen, tot zeer fanatiek 
voor de wedstrijdjudoka’s. De gewo-
ne lesuren zijn op maandag, woens-
dag en donderdag.
Voor de wedstrijdjudoka’s zijn er 
ook nog de specifieke wedstrijdtrai-
ningen op maandag en woensdag. 
Tijdens die trainingen wordt er hard 
gewerkt aan de conditie en de judo-
ka’s door middel van veel judopar-
tijen klaargestoomd voor de toer-
nooien.

Om de wedstrijdjudoka’s voldoen-
de gelegenheid te geven schrijft Tai-
Otoshi haar leden in bij ongeveer 20 
toernooien per jaar. Sommige toer-
nooien zijn zelfs kwalificatietoer-

nooien voor de Nederlandse kampi-
oenschappen en de laatste 4 jaren 
heeft een aantal judoka’s van Tai-
Otoshi zich daar ook voor weten te 
plaatsen. Maar ook hier geldt “voor 
elk wat wils” en niet alle toernooien 
zijn dus even zwaar.
Verder organiseert Tai-Otoshi elk 
jaar weer haar judoweekend in de 
bossen van de Lage Vuursche waar 
door heel veel leden met veel en-
thousiasme aan deelgenomen 
word.
De jeugd schrijft zich ook in groten 
getale in voor sport- en speldagen 
van de Judo Bond Nederland.
Ook bezoeken verschillende le-
den regelmatig gezamenlijk ande-
re grotere nationale en internatio-
nale toernooien voor top-judoka’s 
(Nederlandse Kampioenschappen, 
Europese Kampioenschappen voor 
club teams, etc.) en meer. 
In de komende herfstvakantie is het 
de bedoeling dat Tai-Otoshi gaat 
verhuizen naar de Brede School in 
de Legweer West. Daar zullen zij 
een mooie gymzaal betrekken die 
volgens de huidige eisen voor sport 
zal zijn ingericht.

Al met al dus een heel bruisende, 
actieve, gezonde en vooral gezelli-
ge judovereniging. En dat blijkt ook 
uit de interesse voor het judo en de  
club. Hoewel de meeste lesuren be-
hoorlijk gevuld zijn, weet Tai-Oto-
shi in elke leeftijdsklasse altijd wel 
ruimte te maken voor nieuwkomers.  

KDO ontvangt megacheque 
van Lions Club Uithoorn

De Kwakel - Vrijdag 4 september jl. 
mocht de sv. KDO uit De Kwakel een 
cheque van maar liefst 8.000,00 ont-
vangen van de Lions Club Uithoorn. 
KDO was tesamen met Legmeervo-
gels benoemd tot ‘goed doel’ voor 
het jaar 2009. Ook dit jaar werd door 
de Lions Club Uithoorn een tweetal 
activiteiten georganiseerd om geld 
bijeen te krijgen voor het goede 
doel. Eerder dit jaar werd de bedrij-

vensportdag georganiseerd waar-
na een cheque van 5.000 eurowerd 
overhandigd. 
Vrijdag 4 september was de golf-
dag georganiseerd op Burggolf in 
Purmerend. In totaal deden zo’n 22 
flights mee aan deze golfdag, die 
qua weersomstandigheden prima 
was verlopen. De fikse regenbui aan 
het einde van de dag was niet van 
invloed op de prima sfeer. Na het 

golfen kon, na een borreluurtje, ge-
bruik gemaakt worden van een uit-
stekend buffet waarna een loterij en 
een veiling de netto opbrengst van 
die dag nog flink deden stijgen. De 
cheques werden overhandigd door 
de voorzitter van de Lions club, de 
heer C. van Zantwijk. De sv KDO is 
uitermate dankbaar en blij met deze 
bedragen die geheel ten goede zul-
len komen aan de nieuwbouw.

Kampioenen van Atletiek 
Klub Uithoorn gehuldigd
Uithoorn - Maandag 31 augustus 
heeft AKU twee junioren die in ju-
li tijdens de Nederlandse atletiek-
kampioenschappen voor B-junioren 
kampioen zijn geworden, na de trai-
ning op de atletiekbaan gehuldigd.  
Deze fantastische prestaties wer-
den geleverd door Wouter Heinrich 
en Eva Lubbers. 
Na een intensieve trainingsperio-
de voorafgaand aan de kampioen-
schappen, waren zij optimaal voor-
bereid op deze wedstrijden in Em-
meloord. Wouter kwam uit op de 
3000 meter steeple chase en Eva 
bond de strijd aan op de 200 meter 
sprint. Eva had zich via de series ge-
plaatst voor de finale en won daar-
in overtuigend van haar concurren-
ten. Wouter moest in één wedstrijd 
afrekenen met een grote groep at-
leten en na een fantastische eind-
sprint liet hij allen achter zich.
Op deze maandag na de training 
werden alle pupillen en D-junioren 
van de club bij het clubhuis verza-
meld en gingen in tweetallen tegen-
over elkaar staan. Zij vormden een 
lange erehaag die uit meer dan 120 
atleten bestond en Eva en Wouter, 

die niets hadden vermoed werden 
gevraagd om door de erehaag heen 
te lopen. Onder luid appalus van al-
le kinderen, trainers en de vele aan-
wezige ouders liepen zij hun ereron-
de en kwamen uiteindelijk uit bij het 
pleintje voor het clubhuis waar de 
wethouder van o.a. sportzaken, Je-
roen Verheijen, hen toesprak en fe-
liciteerde met hun titel.
Van de club ontvingen zij een ca-
deaubon en vervolgens werden nog 
vier atleten naar voren gehaald die 
dan wel geen Nederlands kampioen 
waren geworden maar wel een fina-
leplaats hadden behaald bij een Ne-
derlands kampioenschap, een voor-
treffelijk resultaat waar ook vele 
trainingsuren en –wedstrijden voor 
aan de basis hebben gelegen. Linda 
van Rossum, Jip Mukanay, Kim Hit-
tinger en Githa de Wildt zijn de at-
leten die voor deze hoge score voor 
AKU hebben gezorgd. Jeroen Ver-
heijen feliciteerde hen ook met de-
ze prestatie en reikte een kleine at-
tentie uit.
Naast de atleten stonden, trots als 
een pauw, hun trainers Remi Bouw-
meester en Tim Verlaan.

KDO direct voorop in de 
optocht
De Kwakel -Na een voorberei-
ding van vijf weken stond afgelo-
pen zondag de eerste competitie-
wedstrijd voor KDO 1 op het pro-
gramma. In Amsterdam mocht er 
om 14.00 uur worden afgetrapt te-
gen het sterk geachte De Meteoor. 
De Meteoor eindigde vorig jaar op 
een derde plaats in een andere vier-
de klasse dan KDO actief was. Trai-
ner Ron Langhout kon deze middag 
niet beschikken over de gebles-
seerden Rick Kruit, Paul Hogerwerf, 
Bart-Jan van der Jagt en Dennis 
Roolker. Daarom startte KDO met 
de volgende spelers: Peter Onder-
water, Frank Hogerwerf, Maykel Sit-
vast, Michael Meijer, Erik Verbrug-
gen, Patrick Schijff, Dennis Onder-
water, Timo Kas, Doron Borger, Sven 
Vlasman en Joeri Stange.
KDO was gewaarschuwd op voor-
hand en begon daarom gelijk fel aan 
de wedstrijd. De Amsterdammers 
hadden veel moeite met het vroe-
ge druk zetten van de Kwakelaars. 
In de 3e minuut werd de gehanteer-
de spelwijze beloond met een snel-
le openingsgoal. Gelegenheidscen-
trumspits Sven Vlasman werd in de 
diepte gestuurd en schoot in het 
zestienmetergebied fraai de bal in 
de rechterbovenhoek, 0-1. KDO 
bleef geconcentreerd en gediscipli-
neerd spelen, zodat De Meteoor niet 
in de wedstrijd kon komen. Na een 
half uur spelen wist Joeri Stange 
de score te verdubbelen. Door een 
knappe passeerbeweging omspeel-
de Stange de keeper en kon de 0-2 
binnenschieten. KDO kon haar ge-
luk niet op en de stand op het sco-

rebord was volkomen verdiend. De 
enige smet op de eerste helft was 
het uitvallen van Sven Vlasman, die 
een tik op z’n enkel kreeg te verdu-
ren. In de rust werd hij dan ook ver-
vangen door Mark Velle. Rainier On-
derwater kwam tevens in het veld 
ten koste van Doron Borger.

Spel minder
In de tweede helft was het spel min-
der aan Kwakelse zijde, maar De 
Meteoor was niet bij machte om het 
KDO erg lastig te maken. In de 65e 
minuut wist KDO de winst definitief 
veilig te stellen via Dennis Onderwa-
ter. Patrick Schijff kon de midden-
velder uit een corner op zijn hoofd 
bedienen en Onderwater kopte de 
bal feilloos in de rechterhoek, 0-3. 
Na ruim 90 minuten keihard werken 
door de Kwakelaars was de eerste 
overwinning van het seizoen een 
feit. KDO maakte deze middag gre-
tig gebruik van de ruimte die achter 
de Amsterdamse verdediging lag en 
de kracht van De Meteoor viel mee. 
Deze overwinning kon uitgebreid 
gevierd gaan worden in de feesttent 
en gaf daarmee het kermisweekend 
extra glans. 

Aankomende zondag speelt KDO 
haar eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen tegen het Turkse Anka-
raspor. Promovendus Ankaraspor 
wist zijn eerste wedstrijd in de vier-
de klasse afgelopen zondag met 2-
1 te winnen van BSM. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur en uw steun 
kunnen ze ook deze middag weer 
goed gebruiken!

Start nieuwe seizoen van 
badmintonclub Spaceshuttle 
Uithoorn - Het badmintonseizoen 
is inmiddels weer van start gegaan 
van BC Spaceshuttle in Sporthal de 
Scheg te Uithoorn. De jeugd wordt 
net als het afgelopen jaar weer en-
thousiast begeleid door haar trainer 
Hans de Fretes. Op spelende wijze 
worden de fijne kneepjes van het 
badminton bijgebracht.
Zij kunnen vrijblijvend een kijkje ne-
men om 18.00 uur en kunnen dan 
een partijtje meespelen, rackets zijn 
aanwezig. 
Volwassenen kunnen terecht na 

19.30 uur. Ook gaan de clubkampi-
oenschappen van BC Spaceshuttle 
dit jaar weer van start, geschikt voor 
zowel beginners, als gevorderden.
De badmintonclub bestaat uit een 
kleine 100-tal leden, waarvan een 
groot aantal recreanten.
Tevens bestaat er de gelegenheid 
om in competitieverband te spelen.
Vooral een gezellig avondje sporten 
staat bij Spaceshuttle hoog in het 
vaandel. Ze hebben nog plek, voor 
zowel jeugd als volwassenen.
www.bcspaceshuttle.nl

Mystery-kampioen bij 
Bridge Vereniging Uithoorn 
Uithoorn - Afgelopen maandag, 31 
augustus, hield Bridge Vereniging 
Uithoorn haar jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering. Ondanks het be-
trekkelijk warme nazomer weer was 
de opkomst goed te noemen. Onder 
het genoegen van een kopje koffie, 

door het bestuur aangeboden, pas-
seerden de gebruikelijke hamerstuk-
ken de revue zoals het verslag van 
de vorige vergadering (geen com-
mentaar, en daarmee aangenomen); 
het financiële gedeelte: de kascom-
missie bestaande uit Riki Spook en 

Gouke van der Wal hebben de boe-
ken gecontroleerd en akkoord be-
vonden, de jaarrekening en begro-
ting zijn door de vergadering goed-
gekeurd en de contributie is met een 
inflatiecorrectie aangepast. De pen-
ningmeester, Henk van der Schinkel 
was reglementair aftredend, maar is 
met overweldigende enthousiasme 
herbenoemd. Ook het speelsche-
ma voor het komend seizoen werd 
doorgenomen en zonder commen-
taar geaccepteerd. Toen kwam het 
punt van het huldigen van de club-
kampioen….. de heren waren afwe-
zig (o.a. vanwege vakantie). Pontifi-
caal stond de beker op de bestuurs-
tafel en de mysterieuze winnaar wa-
ren elders.
Wie, oh wie? Na de rondvraag en het 
voorstel van Tineke van der Sluijs 
om wekelijks, in het kort, één van de 
bridgeregels te behandelen, sloot de 
voorzitter Corry Smit na ruim 20 mi-
nuten de vergadering. De aanwezi-
ge leden gingen daarna nog lekker 
bridgen. Met hier en daar wat wis-
selende partners en verdeeld over 2 
lijnen waren Kokkie van den Kerk-
hoven & Corry Smit het best het zo-
merreces doorgekomen, 67,22%. 
Tweede werden Loes Kroon & Theo 
Vermeij met 56,11% met op de hie-
len gevolgd door Ans Breggeman & 
Anne Tolsma 55,56%. In de andere 
lijn waren de verschillen wat klei-
ner. Marijke en Ger van Praag voer-
den de rij aan met 64,44% voor Tini 
en Johan Lotgerink, 59,44%, en An-
ke Reems & Tineke van der Sluijs, 
58,33%.
Trofee

Wanneer dit artikel in de krant staat 
is de eerste ronde van de 1e paren-
competitie gespeeld en is ook be-
kend geworden  wie de clubkam-

pioen 2008/2009 is geworden. Niet 
geheel onverwachts zijn Hans Wa-
genvoort en Nico van der Meer de 
nieuwe kampioenen met een to-
taal van 270mp, ruim voor Stenny 
en Herman Limburg (215) en Ben 
ten Brink en Gijs de Ruiter (165). 
Hans en Nico, gefeliiciteerd met jul-
lie mooie trofee.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 

Is uw interesse inmiddels gewekt en 
wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Klaverjasseizoen weer 
van start bij KnA
Uithoorn - Vrijdag 18 september 
wordt er in het verenigingsgebouw, 
van KnA aan het Legmeerplein weer 
geklaverjast.
Zoals altijd wordt er gespeeld in 
koppels. Ook zal er weer op dubbel-
kleur worden gespeeld.
Uiteraard zijn er voor de beste kop-
pels weer mooie prijzen te verdie-
nen en is er weer de loterij.
De aanvang van de avond is 20.00 
uur. Locatie Legmeerplein 49 Uit-
hoorn.
Noteer ook alvast de volgende data 
in uw agenda.
17 oktober klaverjasmarathon en op 

28 november en 18 december weer 
de maandelijkse avonden.
Voor info en inschrijving kunt u te-
recht bij Hans Kas tel. 06-45729086

Bridge-
vereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 1 september 
startte een nieuwe parencompetitie 
bij ‘Hartenvrouw’. Gezien dit feit is er 
nog niet veel opzienbarends te mel-

den, vandaar ditmaal een ‘droge op-
somming’ van de uitslag. Aan de le-
den het de komende tijd spannend 
te maken!.
In de A-lijn, met tien paren, werden 
eerste het combipaar Greet Overwa-
ter en Anneke van der Zeeuw met 
58.07%, Geke Ludwig en Margo Zui-
dema plaatsten zich als tweede met 
57.55%. Trudy van den Assem en Re-
fina van Meijgaarden werden derde 
met 56.52%. In de B-lijn, met dertien 
paren, mochten An van Schaick en 
Lea Wit zich verheugen met de eer-
ste plaats: 61.67%. Vera van Wes-
sem en Ans Wijckmans volgden als 
tweede met 58.75%. Derde in de “B” 
werden Reina Slijkoord en Rens-
ke Visser. Ook spelen bij ‘Harten-
vrouw’? Inlichtingen bij de secreta-
ris Alice Oostendorp, telefoonnum-
mer 0297-540183.



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 9 september 2009

In de afgelopen 30 jaar heeft het Veenlan-
den College zich ontwikkeld tot een onder-
wijsinstelling waar de Ronde Venen en om-
geving met recht trots op kunnen zijn.
Naast de vele sport, culturele en maatschap-
pelijke activiteiten heeft de school voortdu-
rend gewerkt aan verbetering van haar les-
programma: gedegen onderwijs dat een 
goede aansluiting geeft op de diverse ver-
volgopleidingen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de school dit lustrumjaar naast 
de vele feestelijkheden ook tijd heeft inge-
ruimd om op onderwijskundig gebied voor-
uit te kijken.

In dit kader was het een gouden greep om 
voor het onderwijssymposium van afgelopen 
donderdag Prof. Dr. Filip Dochy als spreker uit 
te nodigen. Het was voor de bezoekers en 
verademing te ervaren dat een belangrijke 
onderwijskundige ook de kunst verstaat om 
in begrijpelijke taal een goed onderbouwd 
betoog te houden. Geen wilde experimen-
ten, maar praktische  adviezen die onder-
bouwd werden met de resultaten van dege-
lijk onderzoek. In de wandelgangen viel dan 
ook veel lof te beluisteren over de inspire-
rende voorstellen.

Prof. Dr. Dochy legde zijn accenten voor de 
toekomst bij teamleren, feedback geven (zo-
wel door de leerkracht als door medeleerlin-
gen)  en leerrelaties. Onderzoek wijst uit dat 
kinderen nu anders leren dan vroeger. Ze le-
ren van veel bronnen, leren in beelden. Le-
ren niet meer lineair, maar lateraal (uitgaan-
de van discontinue informatie , op verschil-
lende plaatsen en momenten). Kinderen van 
nu doen aan netwerkleren: ontdekkend en 

onderzoekend leren in sociale netwerken. 
Ontwikkelingen in het onderwijs die hierop 
aansluiten zijn o.m. meer vakkenintegratie, 
werken in projecten , excursies en stages, 
werken met computersimulaties, vakover-
stijgende opdrachten, leerlingen laten sa-
menwerken aan taken in heterogene groe-
pen. 
Na afloop van de presentatie maakte rector 
Karin van Oort van de gelegenheid gebruik 
om een bloemetje aan te bieden aan de or-
ganisatoren van de vele lustrumactiviteiten. 

Zeer geslaagd symposium
De school kan met recht terug zien op een 
zeer geslaagd symposium. Naast de aan-
wezigheid van vele genodigden van andere 
scholen en instellingen werd ook de aanwe-
zigheid van burgemeester Burgman en wet-
houder Van Breukelen zeer op prijs gesteld. 
En voor de fotograaf was er de unieke gele-
genheid om een foto te maken van drie op-
eenvolgende rectoren: de heren Wedzinga, 
Andriessen en mevrouw van Oort (zie foto)

Veenlanden College kijkt Vooruit
SympoSium “onderwijS en leren in de toekomSt”



 Kano en roeivereniging Michiel de Ruyter vierde feest:

EEN DUBBEL WERELDRECORD, HONDERDEN KIJKERS, KORTOM EEN GEWELDIG FEEST

Uithoorn – Als iemand nu nog durft te 

beweren dat ze niet weten wie of wat 

kanovereniging Michiel de Ruyter uit 

Uithoorn is, wel dan hebben die mensen 

toch wat gemist. Al jaren zijn ze bekend. 

Dit jaar vieren ze zelfs hun 45 jarig be-

staan. En afgelopen zondag vierde ze 

dat voor iedereen die maar zin had in 

spanning en sensatie. In hun nieuwsbrie-

ven schreef de organisatie: “We zetten 

zondag het Oude dorp op zijn kop”. Wel 

dat hebben ze dan ook dubbel en dwars 

waargemaakt. Zij organiseerde namelijk 

in en om de Amstel een wereldrecordpo-

ging kayakwalk. Lopen over kano’s. Het 

geheel zou worden omkleed met demon-

straties en diverse stunt. Start om 14.00 

uur, einde 17..00 uur.

Geweldig
Het werd een geweldig feest. Honder-

den, en dan bedoelen we dichter bij de 

duizend dan bij dan zeshonderd, belang-

stellenden stonden opgesteld langs de 

Amstel en werden werkelijk waar drie 

uur lang bezig gehouden met de leuk-

ste en soms spectaculaire stunts en de-

monstraties. De horeca in het oude dorp 

speelde er geweldig op in en had gezorgd 

voor een natje, een droogje en muziek. 

Het was een genot om het spektakel te 

zien. De techniek voor de  wereldrecord-

poging kayakwalk is zelf door de leden 

van deze kanovereniging ontwikkeld. De 

kanoërs liggen in een rijtje in het water 

en gaan om beurten om, zodat de bodem 

van de kayak bovendrijft en de persoon in 

de kayak onder water hangt, waarna een 

loper heel snel over de omgedraaide kay-

aks loopt. Het is niet alleen knap van de 

loper, maar het is ook nog de kunst van 

de mensen in de boten om net voor de 

loper er is, om te gaan en zodra hij over 

hen heen is gelopen, weer terug keert.

25 stuks
Er werd begonnen met 25 boten en ja 

hoor, of de lopers nooit iets anders had-

den gedaan. Ze liepen er overheen. Maar 

dit bleken nog maar oefeningen te zijn. 

Gianni Romme, bekend schaatser was 

aanwezig om het startschot te lossen. 

Hij keek zijn ogen uit wat die jongens en 

meisjes en mannen en vrouwen pres-

teerde. “Je moet wat meer ruimte hou-

den tussen de bootjes joh,” riep hij, “ kun 

je beter draaien met je boot en de loper 

kan springen”. Het werd heel even ge-

probeerd, maar dat werkte niet. “ Ach ik 

roep ook maar wat hoor”, verontschuldig-

de Giannie zich. Maar lachen was het wel. 

Hierna werden er diverse demonstraties 

gegeven, mochten kinderen een ritje in 

de kano maken, er was een demonstratie 

kano polo, waterskien achter een roeiboot 

acht met stuurman, kortom genoeg te 

zien. Het hoogtepunt van de middag was 

natuurlijk de recordpoging. Lukt het om 

over 50 kayaks te lopen. De boten wer-

den in een lange rij opgesteld. De eerste 

loper ging klaar staan. Gianni Romme gaf 

het startschot en daar ging ze. Helaas na 

een boot of tien werd de spanning te erg 

en kipelde ze in het water.

Tweemaal
De tweede loper, startschot, daar ging hij, 

meetellen, veertig, een en veertig, ja, ga 

door, nog een stukje.... het publiek hield 

de adem in, vijftig...een gejuich barste 

los, gered. Nummer drie staat klaar, ook 

deze liep ze allemaal. Het publiek ging uit 

hun bol. Een herkansing voor de eerste 

loper die het niet gered had. Startschot 

en daar ging ze. Het leek te lukken. He-

laas ging de boot waar SBS 6 vanaf fi lmde 

wel erg dicht bij varen en kwam er ook 

van de andere kant een volgboot erg 

dicht bij de loper. Of het door die golfslag 

kwam, we weten het niet, maar helaas, 

bij 47 miste ze en ging ze te water. Het 

mocht het feest echter niet verstoren. 

Twee maal een record wat wil je als ver-

eniging nog meer. een geweldige mid-

dag. Complimenten aan de organisatie, 

aan alle deelnemers, het was groots.
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Uithoorn is, wel dan hebben die mensen 

toch wat gemist. Al jaren zijn ze bekend. 

Dit jaar vieren ze zelfs hun 45 jarig be-

staan. En afgelopen zondag vierde ze 

dat voor iedereen die maar zin had in 

spanning en sensatie. In hun nieuwsbrie-

ven schreef de organisatie: “We zetten 

zondag het Oude dorp op zijn kop”. Wel 

dat hebben ze dan ook dubbel en dwars 

waargemaakt. Zij organiseerde namelijk 

in en om de Amstel een wereldrecordpo-

ging kayakwalk. Lopen over kano’s. Het 

geheel zou worden omkleed met demon-

straties en diverse stunt. Start om 14.00 

uur, einde 17..00 uur.

Geweldig
Het werd een geweldig feest. Honder-

den, en dan bedoelen we dichter bij de 

duizend dan bij dan zeshonderd, belang-

stellenden stonden opgesteld langs de 

Amstel en werden werkelijk waar drie 

uur lang bezig gehouden met de leuk-

ste en soms spectaculaire stunts en de-

monstraties. De horeca in het oude dorp 

speelde er geweldig op in en had gezorgd 

voor een natje, een droogje en muziek. 

Het was een genot om het spektakel te 

zien. De techniek voor de  wereldrecord-

poging kayakwalk is zelf door de leden 

van deze kanovereniging ontwikkeld. De 

kanoërs liggen in een rijtje in het water 

en gaan om beurten om, zodat de bodem 

van de kayak bovendrijft en de persoon in 

de kayak onder water hangt, waarna een 

loper heel snel over de omgedraaide kay-

aks loopt. Het is niet alleen knap van de 

loper, maar het is ook nog de kunst van 

de mensen in de boten om net voor de 

loper er is, om te gaan en zodra hij over 

hen heen is gelopen, weer terug keert.

25 stuks
Er werd begonnen met 25 boten en ja 

hoor, of de lopers nooit iets anders had-

den gedaan. Ze liepen er overheen. Maar 

dit bleken nog maar oefeningen te zijn. 

Gianni Romme, bekend schaatser was 

aanwezig om het startschot te lossen. 

Hij keek zijn ogen uit wat die jongens en 

meisjes en mannen en vrouwen pres-

teerde. “Je moet wat meer ruimte hou-

den tussen de bootjes joh,” riep hij, “ kun 

je beter draaien met je boot en de loper 

kan springen”. Het werd heel even ge-

probeerd, maar dat werkte niet. “ Ach ik 

roep ook maar wat hoor”, verontschuldig-

de Giannie zich. Maar lachen was het wel. 

Hierna werden er diverse demonstraties 

gegeven, mochten kinderen een ritje in 

de kano maken, er was een demonstratie 

kano polo, waterskien achter een roeiboot 

acht met stuurman, kortom genoeg te 

zien. Het hoogtepunt van de middag was 

natuurlijk de recordpoging. Lukt het om 

over 50 kayaks te lopen. De boten wer-

den in een lange rij opgesteld. De eerste 

loper ging klaar staan. Gianni Romme gaf 

het startschot en daar ging ze. Helaas na 

een boot of tien werd de spanning te erg 

en kipelde ze in het water.

Tweemaal
De tweede loper, startschot, daar ging hij, 

meetellen, veertig, een en veertig, ja, ga 

door, nog een stukje.... het publiek hield 

de adem in, vijftig...een gejuich barste 

los, gered. Nummer drie staat klaar, ook 

deze liep ze allemaal. Het publiek ging uit 

hun bol. Een herkansing voor de eerste 

loper die het niet gered had. Startschot 

en daar ging ze. Het leek te lukken. He-

laas ging de boot waar SBS 6 vanaf fi lmde 

wel erg dicht bij varen en kwam er ook 

van de andere kant een volgboot erg 

dicht bij de loper. Of het door die golfslag 

kwam, we weten het niet, maar helaas, 

bij 47 miste ze en ging ze te water. Het 

mocht het feest echter niet verstoren. 

Twee maal een record wat wil je als ver-

eniging nog meer. een geweldige mid-

dag. Complimenten aan de organisatie, 

aan alle deelnemers, het was groots.
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Inloophuis ’t Anker 
bij Grote Manifestatie 
‘Kanker in Beeld’
Wilnis - Van 11 september tot en 
met 2 oktober organiseert Stichting 
Kanker in Beeld in de Grote Kerk, 
in Den Haag voor de derde keer 
de vijfjaarlijkse Grote Manifestatie. 
De Grote Manifestatie zal bestaan 
uit meerdere onderdelen. Centraal 
staat de tentoonstelling met beel-

dend werk van (ex)-kankerpatiën-
ten en naasten.

Er komen optredens van de bestaan-
de projectkoren “Zingen voor je Le-
ven”. De Grote Kerk zal een platform 
bieden aan al die (ex)-kankerpa-
tiënten en naasten die met theater, 

dans, muziek of andere vormen van 
expressie uiting geven aan hun ver-
werkingsproces. 

Het schilderij op bovenstaande foto 
van de teken- en schildergroep van 
Inloophuis ‘t Anker is te zien op de-
ze tentoonstelling.

LTO Noord provincie Utrecht: ‘boeren niet betrokken 
en maatregelen ammoniak niet meegenomen’

‘Beheerplan Natura 2000 
Botshol te vroeg naar 
minister gestuurd’
De Ronde Venen -  De provincie 
Utrecht had het conceptbeheerplan 
voor het Natura 2000 gebied Bots-
hol nog niet naar de minister van 
LNV mogen toezenden. Het beheer-
plan is namelijk nog lang niet af en 
de boeren in de omgeving zijn er 
door de provincie volstrekt te weinig 
bij betrokken. Dat stelt LTO Noord 
provincie Utrecht.
Voorzitter Henk Veldhuizen van LTO 
Noord provincie Utrecht: “Het is on-
begrijpelijk dat de provincie schrijft 
dat het aanwijzigingsbesluit voor 
Botshol in grote lijnen haalbaar en 
ook betaalbaar is. Terwijl in het be-
heerplan nog geen maatregelen zijn 
opgenomen op het gebied van het 
beperken van ammoniak. Hoe kan 
de provincie dan nu al die conclu-
sie trekken?”
Daarnaast stoort het Veldhuizen dat 
de provincie de boeren in de omge-
ving nauwelijks bij het proces heeft 
betrokken. Veldhuizen: “Wij hebben 
verschillende keren aan de provin-
cie Utrecht gevraagd de boeren in 
de omgeving erbij te betrekken. Vol-
gens de provincie was dat echter 
niet nodig, omdat de directbetrok-
kenen immers de natuurorganisa-

ties Staatsbosbeheer en Natuurmo-
numenten zijn. Het beheerplan laat 
echter wel zien dat er te veel am-
moniakdepositie is, voor bepaalde 
soorten die men nastreeft. En dat 
raakt de boeren in het hart van hun 
bedrijfsvoering.”
LTO Noord provincie Utrecht vindt 
dat het niet betrekken van de land-
bouw haaks staat op afspraken die 
daarover landelijk zijn gemaakt. 
Veldhuizen: “De minister van LNV, 
het IPO namens de provincies, de 
VNG namens de gemeenten en de 
betrokken maatschappelijke organi-
saties hebben met elkaar afspraken 
gemaakt over de totstandkoming 
van de beheerplannen. Eén van de 
afspraken betrof het betrekken van 
de lokale betrokkenen. Het is on-
voorstelbaar dat de provincie daar-
onder alleen de natuurorganisaties 
rekent, terwijl de ammoniakproble-
matiek juist de boerenbedrijven in 
de omgeving betreft.”

Pleidooi
De insteek van de provincie Utrecht 
staat ook haaks op het pleidooi dat 
Tweede Kamerlid Ger Koopmans 
(CDA) recent deed. Hij pleitte ervoor 

om meer dan één boer op te nemen 
in de klankbordgroepen voor de be-
heerplannen, omdat een boer alleen 
het vaak ook niet trekt. LTO Noord 
Utrecht constateert echter dat de 
provincie alleen de natuurbescher-
ming ook wel voldoende klankbord 
vindt.
Ook is het concept-beheerplan voor 
Botshol niet besproken met de ILG 
gebiedscommissie De Venen. “Dat 
versterkt het beeld dat de provincie 
gewoon haar eigen gang gaat en 
weinig belang hecht aan communi-
catie met de omgeving. Dat vinden 
wij niet verstandig, want de provin-
cie creëert daarmee alleen haar ei-
gen weerstand”, aldus Veldhuizen.
LTO Noord is de organisatie van en 
voor agrarische ondernemers die 
zowel voedsel en sierteeltproduc-
ten als andere producten en dien-
sten leveren, zoals agrarisch na-
tuurbeheer, waterbeheer, recreatie, 
energie en zorg. LTO Noord zet zich 
in voor een sterke economische en 
maatschappelijke positie van haar 
ruim 36.000 leden en doet dit door 
het bevorderen van passende rand-
voorwaarden voor het agrarisch on-
dernemerschap. 

Restaurant Le Virage winnaar ‘Culinaire Nol’

Culinaire Venen opnieuw 
een smakelijke happening
Mijdrecht - De vierde editie van 
het culinaire evenement Culinaire 
Venen wist afgelopen zaterdag een 
groot aantal belangstellenden naar 
het Raadhuisplein in Mijdrecht te 
trekken. Hier werd zichtbaar geno-
ten van alle lekkernijen, proeverijen 
en een gevarieerd entertainment-
programma. 
Er viel opnieuw veel te proeven van 
de gerechtjes en drankjes in de 
deelnemende restaurants La Farola, 
Le Virage, Lust!, Restaurant Mees-
ters, Restaurant Corfu en Rendez-
Vous uit Mijdrecht, Boven Water, De 
Eetkamer van Vinkeveen en de Plas-
hoeve uit Vinkeveen. Maison Vino-
cerf uit Uithoorn zorgde voor prach-
tige wijnen en champagnes. Ook 
was gezorgd voor een smakelijk en-

tertainmentprogramma, met een 
keur aan artiesten en optredens, 
van tafelgoochelaars en ballonkun-
stenaars tot de close harmony van 
de Singing Menu, de André Hazes-
revival van Lesley Williams, de klan-
ken van Frank Sinatra van Fran in 
Person en het afsluitende optreden 
van Quincy. Een leuk ‘tussendoor-
tje’ was een modeshow van Lutz Fa-
shion uit Vinkeveen.

‘Culinaire Nol’ 
Burgemeester mw. drs. M. Burgman 
van De Ronde Venen verrichtte het 
officiële startsein voor het evene-
ment én voor de jurering van de Cu-
linaire Nol, de wisseltrofee voor het 
restaurant dat zich tijdens het cu-
linaire festijn het best presenteert. 

Nadat de trofee eerder was gewon-
nen door de restaurants Boven Wa-
ter en Meesters, was het dit keer Le 
Virage dat met de eer ging strijken. 
“Als organisatie kijken we terug op 
wederom een geslaagd evenement, 
waar het publiek weer enorm heeft 
genoten. Het was dit jaar moeilijker 
om sponsors te vinden, maar er is 
wederom iets moois gecreëerd. Zo-
dra we alle kosten en opbrengsten 
hebben vergeleken, zal bekend wor-
den gemaakt welk bedrag er naar 
het goede doel gaat. Graag bedank 
ik alle bezoekers, deelnemers en 
sponsors voor deze topdag”, aldus 
Norbert Karthaus van de Stichting 
Culinaire Venen. Volgend jaar vindt  
op 11 september de vijfde editie van 
de Culinaire Venen plaats.

Bewoners van Vinkenoord 
genieten van dagje uit 
naar Burger’s Zoo
Vinkeveen - “Woensdag 2 septem-
ber was er weer gezonde spanning 
wat het weer zou gaan doen die dag. 
Enkele weken geleden werden we 
verrast met een gulle gift om een 
dagje uit te gaan met de bewoners.
Dit was super om te horen! De bewo-
ners gaven de voorkeur aan Burgers 
Zoo in Arnhem. We konden dus aan 
de slag met organiseren: bus, rolstoe-
len, buffet voor de middag, maaltijd 
voor de avond en natuurlijk de on-
misbare vrijwilligers benaderen. Om 
09.00 was iedereen er klaar voor en 
de bus vertrok vol met goed gestem-
de bewoners, vrijwilligers en perso-
neel richting Arnhem. Enkele bewo-
ners gaven er de voorkeur aan liever 
thuis te blijven, die kregen de zorg 
van een invalkracht, zodat al het per-
soneel mee kon. Bij aankomst brak 

het zonnetje door, en ja,  wat wil een 
mens dan nog meer, alleen maar ge-
nieten toch…? Nou, dat hebben we 
dan ook met volle teugen gedaan !
Vooral het bekijken van de oceaan-
dieren was een belevenis, haaien en 
roggen  boven  je langs zien zwem-
men maak je tenslotte niet elke dag 
mee !

Bergje op
De kuitspieren werden goed op de 
proef gesteld, het was echt bergje 
op en bergje af om de dieren te kun-
nen bewonderen. Maar dat hadden 
we er graag voor over, des te meer 
trek kregen we in de soep en brood-
jes. Om deze dag vast te leggen als 
herinnering werd er door “onze” fo-
tograaf Jan een leuke groepsfoto 
gemaakt, nog even wachten op de 

laatste toiletklanten en dan... lachen 
maar! Na het park nog wat rondge-
wandeld te zijn om de neushoorns, 
gorilla’s en de Siberische tijger te 
spotten, was het al weer tijd voor ver-
trek. Rond half zes arriveren we weer 
bij Vinkenoord, hier stond een heer-
lijk Chinese rijsttafel voor ons klaar 
op gezellig gedekte tafels.
Uiteraard heeft iedereen voldoen-
de honger om de schalen leeg ach-
ter te laten! 

We kunnen namens alle bewoners, 
vrijwilligers en personeel zeggen dat 
we met z’n allen een superdag gehad 
hebben, mede dankzij het weer, maar 
natuurlijk bovenal de gift die het voor 
ons mogelijk maakte om zo’n dag te 
kunnen organiseren!” Aldus een me-
dewerkster van Vinkenoord

Waar is het spandoek van 
het Cursusproject?
De Ronde Venen - Elk jaar hangt het Cursusproject een week voor de Cursusmarkt een spandoek aan iedere kant 
van het viaduct in Vinkeveen. Op 29 augustus werden ze weer opgehangen voor de Cursusmarkt van 4 september. 
Maar 3 september zijn de doeken verdwenen!! Wie heeft de spandoeken eraf gehaald? Wie heeft ze nu in zijn be-
zit? Het Cursusproject wil ze dolgraag terug. Ook als het als grap bedoeld is, dan hoort het Cursusproject het graag 
via deze krant en ook waar de doeken te vinden zijn.

Aan dit viaduct hing het spandoek. Waar is het?

Vereniging de
Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling De 
Ronde Venen hoopt dit seizoen voor 
het eerst weer bij elkaar te komen 
op D.V. donderdag 17 september  
a.s. in gebouw “’t Kruispunt” van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Mijdrecht aan de Koningin Juli-
analaan 22. 
Deze avond komt mevrouw Tineke 

Kookparade
Wilnis- Christelijk-maatschappelij-
ke vrouwenbeweging Passage af-
deling Wilnis houdt woensdag 16 
september haar eerste ledenverga-
dering van dit seizoen met een ge-
zellige kookparade. 
Dit wordt georganiseerd door Re-
medica uit Eindhoven, die ons heer-
lijke hapjes zullen voorschotelen. 
Ook gasten zijn hartelijk welkom. 
De avond is in De Schakel, Dorps-
straat 20 te Wilnis en begint om 
19.30 uur.

van der Schee uit Almere met het 
onderwerp: “Uit de verf komen”.

Aan de hand van eigengemaak-
te schilderijen vertelt zij over een 
moeilijke periode uit haar eigen le-
ven. Belangstellenden zijn van har-
te welkom! Aanvang 20.00 uur en de 
koffie staat om 19.45 klaar!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Biljartseizoen van ‘het Fort’ 
weer van start
De Kwakel – Traditiegetrouw be-
gint de eerste week van september 
het biljartseizoen voor de biljarters 
van biljartvereniging ‘t Fort weer. De 
vereniging zal ook dit jaar weer uit-
komen in het district Veen en Rijn-
streek dat is aangesloten bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Biljart Bond. 
Biljartvereniging Het Fort bestaat 
dit jaar uit 12 teams. 6 teams spe-
len in de driebandencompetitie en 6 
teams in de libre competitie.
Het team van Bart de Bruyn begon 
het seizoen met een thuiswedstrijd 
tegen Roelofarendsveen. Bart heeft 
nog steeds dezelfde belhamels in 
zijn team zitten. Ook dit seizoen 
mogen Martien Plasmeijer en Plat 
Voorn de kleuren verdedigen. Bart 
zelf liet er in zijn eerste partij geen 
gras over groeien. Met 40 uit 40 zet-
te hij zijn tegenstander Schouten 
opzij. Martien Plasmeijer speelde 
voor zijn doen ook een goede partij. 
Met een gemiddelde van 0.698 was 
hij de baas over Kees van Klink. Als 
Martien deze vorm weet vast te hou-
den zal hij hoge ogen gaan gooien 
bij de districtsfinale driebanden 2e 
klasse welke komend weekeinde zal 
worden verspeeld in bar het Fort in 
De Kwakel. Plat Voorn deed de eer-
ste avond meteen al zijn best om de 
contributieverhoging voor volgend 
jaar er al uit te halen. In 57 beurten 
was hij wel de betere van de heer-
Boogaard. Een beste start dus voor 
het team van Bart de Bruyn. In de 
eerste ronde stond er ook meteen 
al een derby op het programma. In 
een onderlinge wedstrijd mochten 
de teams van Quirinus van der Meer 
en John van Dam gaan uitvechten 
wie er met de borst vooruit het club-
lokaal uit kon lopen. Rik van Zan-
ten beet als invaller de spits af te-
gen John van Dam. Tegenstanders 
van John willen altijd winnen, net als 
John zelf trouwens. Rik liet mooi spel 
zien op de tafel, en John moest alle 
zeilen bijzetten om nog enigszins in 
het spoor te blijven van Rik. Uitein-
delijk kwam John 19 caramboles te-
kort. Rik noteerde een gemiddelde 
van 0.800 en dat is uitstekend! Hen-
ny van Doorn mocht hierna probe-
ren de stand weer gelijk te trekken 
voor zijn team. Dit deed hij met ver-
ve! 40 uit 44 is een resultaat waar 
Henny weer bij zijn Jacqueline mee 
mocht thuiskomen. Quirinus van der 
Meer stond er bij en keek ernaar. 
Jos Spring int Veld dit seizoen uit-
komend als 3e speler in zijn team is 
er alles aan gelegen om weer op zijn 
oude niveau terug te komen. Dat 
Jos in vorm is bewees hij afgelopen 
weekend nog door de G8 te winnen. 
Een toernooi met de beste drieban-
ders van vorig seizoen van biljartver-
eniging het Fort. Het niveau dat Jos 
hier haalde etaleerde Jos ook in zijn 
partij tegen Johan van Doorn. Door 
zijn 35 caramboles in 49 beurten te 
halen wist Jos de overwinning voor 
zijn team veilig te stellen. Johan kon 
daar slechts 18 caramboles tegen-
over stellen. Een keurige 5-2 over-
winning voor het team van John. Zij 
liepen later op de avond dan ook fier 
met hun kippenborstjes het Fort uit. 
Jan van Doorn heeft dit seizoen ook 
weer een team op de been weten te 
brengen. Samen met Theo Bartels 
en Marco van Kessel mag hij probe-
ren om kampioen van de B1 te wor-
den. Jan was de enige die de punten 
binnen wist te halen. Theo en Marco 
moeten nog op gang komen maar 
zullen er staan over een paar we-
ken. In de B2 klasse komt het team 
van Wery “tralala” Koeleman uit. Sa-
men met Kees Smit en Alex van der 
Hulst, respectievelijk 2e en 3e spe-
ler. Wery zong het hoogste lied, hij 
was al vast aan het oefenen voor de 
kermisoptocht. Of de tegenstander 
nou onder de indruk was van zijn 
biljartspel of zijn zangkunsten daar 
zijn we nog steeds niet achter maar 
Wery pakte hierdoor wel de over-
winning. Kees Smit was ook hard 
op weg maar moest genoegen ne-
men met een remise. Alex van der 
Hulst moet nog uit zijn zomerslaap-
je vandaan komen. Ze moeten hem 
maar eens wakker schudden want 
18 caramboles in 51 beurten was 
niet best. 
Het team van Kees de Bruyn komt 

ook dit jaar uit in de hoogste libre 
afdeling, de C1. Dit jaar is Theo Gah-
rmann weer terug in het team als 
vervanger van Theo Bartels die weer 
is gaan driebanden. In een prachti-
ge partij tegen Piet Visser, een te-
genstander die ook een aardig potje 
kan biljarten, liet Kees zien dat hij de 
afgelopen zomerperiode niet heeft 
stil gezeten. In 18 beurten speelde 
Kees zijn 180 caramboles uit. Dat 
leverde hem een gemiddelde van 
10.00 op en natuurlijk de twee wed-
strijdpunten. Hans van Eijk en Theo 
Garhmann konden het resultaat van 
Kees niet evenaren. Met gemiddel-
des die niet in deze klasse thuis-
horen konden zij geen potten bre-
ken. Hierdoor verloor dit team met 
5-2. Ton Karlas komt dit jaar met zijn 
team weer uit in de C3. Samen met 
Jan Schockman, Huib Bakker en 
Dick Ausma mogen zij weer probe-
ren zo hoog mogelijk te eindigen.
Ton zelf gaf niet thuis deze avond. Hij 
kon niet voorkomen dat zijn tegen-
stander er met de punten vandoor 
ging. Gelukkig kon Jan Schockman 
dat wel. Met een mooi gemiddelde 
van 1.82 was hij veteraan Adriaan 
Vrolijk van Jacobswoude de baas. 
Huib Bakker moet ook nog op gang 
komen. Een gemiddelde van 1.14 
kon hem niet aan de punten hel-
pen. In de C4 speelt het team van 
Aad van der Laan. Samen met Aad 
van Kessel, Arjen Vlasman en Kees 
van der Meer gaan zij voor het kam-
pioenschap in deze klasse. De eer-
ste stap werd direct gezet. Aad van 
der Laan haalde zijn niveau en kon 
de winst binnen slepen. Het meest 
in het oog springende resultaat van 
dit team was dat van Arjen Vlas-
man. In 27 beurten was hij uit met 
een mooie serie van 11. Door de-
ze snelle pot biljart kon ook het ex-
tra punt worden binnen gesleept. 
Dat was maar goed ook want hier-
door konden ze toch een 5-4 over-
winning bijschrijven in de biljartan-
nalen van biljartvereniging het Fort 
die liggen opgeslagen in de donke-
re kelders van deze vesting. In de 
C5 spelen dit jaar drie teams van het 
Fort. Het team van Peter Maijenburg 
is overgekomen vanuit de C4. Peter 
mag de eerste helft van dit seizoen 
als eerste speler fungeren met Frans 
van Doorn als een goede tweede.
Dopper Onderwater en Maus de 
Vries complementeren dit team. Bei-
den waren de eerste wedstrijd af-
wezig waardoor Arjan Plasmeijer en 
Flip Hogervorst hun kunsten moch-
ten vertonen. Over het spel van Pe-
ter kunnen we zeer kort zijn, dra-
matisch. Frans van Doorn echter 
speelde subliem. 49 uit 26 beurten 
en een serie van 14 caramboles le-
verde hem de volle winst op en een 
goede stap om het eerste speler-
schap halverwege het seizoen weer 
terug te pakken. Flip Hogervorst kon 
zijn partij net niet in winst omzetten, 
kwam slechts een paar carambo-
les tekort. Arjan Plasmeijer liet zien 
een waardige vervanger te zijn en 
de volle winst binnen te slepen. He-
laas verloor dit team het extra punt 
door de vele caramboles die Pe-
ter tekort kwam. Een 5-4 neder-
laag dus. Het team van Willem Hol-
la mocht het in de seizoensopening 
opnemen tegen de kampioen van 
vorig jaar, Jacobswoude. Dit gaf de 
mannen voldoende motivatie om er 
het beste van te maken. Willem gaf 
daarin het goede voorbeeld. 42 uit 
27 is een resultaat dat er zijn mag. 
Goed voor 2 punten. Chris Draais-
ma verloor zijn partij mede veroor-
zaakt door een zware voetblessure 
waar bijna niet mee viel te biljarten. 
Pieter Langelaan won wel en pak-
te twee punten. Jack Baak dacht 
ook de overwinning binnen te heb-
ben maar werd nog weer bestolen 
van een punt omdat de tegenstan-
der in de nabeurt gelijk wist te ma-
ken. Toch een keurige 6-3 overwin-
ning tegen de kampioen van vorig 
jaar. Het team van Gerard Plasmeijer 
had een zwarte dinsdagavond. Nie-
mand wist te winnen deze avond en 
zij gingen dan ook kansloos zonder 
punten weer naar De Kwakel terug. 
Voor meer nieuws over biljartvereni-
ging het Fort verwijzen wij u naar de 
website  www.bvhetfort.nl

AKU atleten trotseren 
kou, wind en regen
Uithoorn - Vrijdagavond 4 septem-
ber hebben de middenlange afstand 
atleten van AKU zich weer getoond 
bij de laatste trackmeeting van het 
seizoen, maar nu onder erbarme-
lijke omstandigheden. Bij wind-
kracht 7, een graad of 11 en slagre-
gens mochten dan ook geen groot-
se prestaties worden verwacht. Toch 
wisten bijna alle atleten goede tij-
den op de klokken te zetten!
Op de 1500 meter kwam Wou-
ter Heinrich in de 2e serie in ac-
tie, gehaasd door  trainer Remi. On-
danks het weer was het doel toch 
een persoonlijk record. Mede door 
het duw- en trekwerk in de twee-
de ronde kwam Wouter net te kort 
voor een persoonlijk record en bleef 
er slechts 2 seconden vanaf. De tijd 
van 4.19,84 was meer dan goed te 
noemen. De haas van dienst had het 
druk want 2 series later was hij aan 
de beurt om Lotte te hazen naar een 
mooie tijd. De eerste anderhalve ron-
de ging goed maar daarna liet Lotte 
zich een beetje naar achteren druk-
ken. Na een sterke 3e ronde, waar-
mee Lotte weer bijna voorop kwam 
te lopen, liepen haar benen de laat-
ste 150 meter toch vol. De tijd van 

5.10,34 was helaas niet in de buurt 
van haar record maar gezien de om-
standigheden was dit het maximaal 
haalbare. Githa de Wildt maakte ook 
een uitstapje naar de 1500 meter en 
deed dit niet onverdienstelijk. Met 
een mooie 5.14,33 zat ze maar 4 se-
conden achter Lotte. 
Op de 800 meter had Remco Spren-
ger weer eens geen geluk met zijn 
serie. Met harde wind en regen 
moest hij in zijn eentje al het kop-
werk opknappen. Desalniettemin 
wist hij toch van kop af aan niet al-
leen zijn serie te winnen maar ook 
nog bijna een persoonlijk record 
te lopen. Uiteindelijk kwam hij na 
2.10,65 over de streep. Arcas Du-
ba liep voor het eerst in Utrecht een 
serieuze 800 meter en mocht een 
prachtig persoonlijk record laten 
noteren van 2.24,11. Linda Sprenger 
liet bij de meisjes zien weer de vorm 
terug te krijgen van het NK. Met een 
mooie 2.28,24 mag ze zeer tevreden 
zijn. Channa van Seters tenslotte 
liep ook een mooie race en met een 
ferme eindsprint wist ze ruim 3 se-
conden van haar persoonlijke top-
tijd af te halen. Ze kwam uit op een 
tijd van 2.42,97.

Bridgecompetitie van
De Legmeer gestart
Uithoorn - Het nieuwe seizoen be-
leefde woensdag 2 september de 
eerste bridgeavond in De Scheg. 
Begonnen werd met een ladder-
competitie, hetgeen betekent dat 
eenieder de komende weken maar 
eens waar moet maken of de plaats 
in de A, B of C- lijn, waarmee deze 
avond gestart werd, terecht was!
Voor de A-lijn is dat voor Wim 
Slijkoord & Francis Terra voorlo-
pig zeer waar. Zij werden, na de ve-
le tweede plaatsen deze zomer, nu 
keurig eerste met 57,64%, nipt voor 
Jan Egbers & Ben Remmers met 
56,25%. Rita Vromen, deelneemster 
vanaf het eerste Legmeer uur, volg-
de met bridgepartner Henny Wes-
tendorp netjes op de derde plaats 
met 53,82% en zij staken daarmee 
Renske en KeesVisser met 53,13% 
net de loef af. Zomerbridgekoning 
Ben ten Brink legde met Jan Bronk-
horst met 52,08% beslag op de vijf-
de positie van de totaal 14 paren 
in deze lijn. Onderaan detoneer-
den Luuk Smit & Lijnie Timmer ei-
genlijk, die met een dertiende plaats 
en 43,75% ver ondermaats presteer-
den. Hetzelfde geldt voor An en Jan 
van Schaick die met 42,01% de Leg-
meer hoofdgroep afsloten. 
In de B- lijn schitterden Tini van Dru-
nen & Wouda Roos met een eerste 
plaats en maar liefst 62,15%. Anne 
Tolsma & Rini Tromp waren de  pa-
ren To van der Meer & Gijs de Ruiter 
en Heleen & Mees van der Roest net 
te slim af met respectievelijk 59,72 / 
59,38 en 59,03%.

Of er ook scherp gebridged wordt, 
al had To deze avond wel een 
“engeltje”op haar schouder bij een 
dubieuze opening! Floor Janssen & 
Tonny de Jonge voegden zich ook 
bij de vijf sterken met 54,51%. On-
deraan zakten de debutanten  Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman gelijk door het ijs met een 
zeer povere 34,38%. Wat ze ook be-
dachten, het “engeltje” zat al bij een 
ander en zij kunnen het de volgen-
de maal in de C-lijn opnieuw pro-
beren. Hetty Houtman & bridgepart-
ner zetten in de C-lijn de toon. Na 
een zeer succesvol afgesloten zo-
merseizoen liet Hetty cum suis nu 
een score van 64,06% aantekenen, 
tevens de hoogste score van allen 
deze avond! Het debuut van Anton 
Berkelaar & Klaas Verrips was  klas-
se met een tweede plek en 57,29%. 
Tini Geling & Jo Wevers lieten Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers-
Bays met 55,73% en 55,21% net 
achter zich. Het rotsvaste partituur 
Mieneke Jongsma & Anneke Meije-
rink vestigde zich op de vijfde plaats 
met 51,56%. Als laatste waren deze 
keer Anneke Bonink & Ans Voogel 
de klos met 38,02%.

Wilt u zich ook eens op de ladder 
wagen met de kans om de bovenste 
sport te halen of diep te vallen, kom 
dan bridgen bij De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.15 uur in 
de barzaal van Sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Ger-
da Schavemaker tel: 0297 567458.

KDO start met Zumba!
De Kwakel - Ben jij al op de hoog-
te van de nieuwste hype op fitness-
gebied? Ja? Nee? Zumba.

Een swingende work-out op wereld- 
en latinmuziek als Salsa, Merenque, 
Calypso, Reggaeton, Flamenco en 
Hip Hop.

Het is niet moeilijk, de choreogra-
fie is goed te volgen en daarom ge-
schikt voor iedereen!

De muziek is aanstekelijk, de dans-
pasjes zijn leuk en je verbrandt ook 
nog eens calorieën!

Vanaf 15 september doet ook KDO 
mee aan deze hype! Erma van Maris 
zal de Salsa Aerobics lessen, die vo-
rig jaar met veel enthousiasme ont-
vangen werden, combineren en af-
wisselen met Zumba.

Dus ben je dol op dansen, muziek 
en heb je zin om met een lach op 
je gezicht eens flink te zweten. Kom 
dan een keertje langs.

De lessen starten 15 september, ie-
dere dinsdagavond van 20.30 tot 
21.30 uur in basisschool De Zon 
(i.v.m. nieuwbouw KDO)

So you think you can dance?
Sta je iedere dag voor de spiegel te 
dansen? Kijk je iedere zondag ‘So 
you think you can dance’? 

En heb jij alle dansfilms al in huis, 
maar zit je zelf nog niet op dansles? 
Kom dan een keertje naar de lessen 
van KDO, want voor echte dansfans 
zoals jij hebben ze zeker nog een 

plekje vrij. 
KDO heeft voor alle leeftijden dans-
lessen:

Jazzballetgroep 1 – vrijdag
15.45 – 16.30 uur   
(basisschool groep 1, 2, 3)
Jazzballetgroep 2 – vrijdag
16.30 – 17.30 uur   
(basisschool groep 4, 5 en 6)
Jazzballetgroep 3 – dinsdag
19.30 – 20.30 uur  
(basisschool groep 7, 8 en MO I)
Jazzballetgroep 4 – woensdag
19.30 – 20.30 uur  
(Vanaf MO I)
Jazzballetgroep 5 – woensdag
20.30 – 21.30 uur  
(Vanaf 15 jaar)

Kijk voor meer informatie:
www.kdo.nl  

Dammen:
Kunst en Genoegen weer 
aan zet!
De Kwakel - Na de betrekkelij-
ke rust van de vakantie maken de 
dammers van K&G zich op voor de 
innerlijke rust achter hun borden in 
het vertrouwde Fort De Kwakel.

Vanaf 14 september spelen el-
ke maandagavond vanaf 19.00 uur 
de leden van K&G hun onderlin-
ge competitie. Daarnaast worden er 
bekerwedstrijden gespeeld en komt 
de damclub met twee teams uit in 
de Noord-Hollandse dambond. 

Gezelligheid staat voorop bij de-
ze 83-jarige club die naast haar le-
den ook zo’n 150 donateurs telt. 

Voor deze mensen die de damclub 
steunen organiseert K&G elke laat-
ste zaterdag voor de kerst een do-
nateursdamtoernooi,  dit jaar de 19e 
december.

Voor damliefhebbers staan de deu-
ren van het damlokaal wijd open. Er 
kan altijd gespeeld worden omdat 
Theodoor de damcomputer voor een 
even aantal dammers zorgt. 

Door het gehanteerde competitie-
systeem speelt men meestal te-
gen gelijkwaardige tegenstanders. 
Schroom dus niet een stap over de 
damdrempel te zetten.

Max van de Water derde
Uithoorn - Zondag 6 september or-
ganiseerde WTC De Amstel op haar 
thuisparcours aan de Startbaan haar 
8e Rabobank jeugdtoernooi. 
Ruim 210 renners (jongens en meis-
jes) reisden af naar Amstelveen voor 
hun wedstrijd. Jeugdwedstrijden 
worden verreden in 7 categorieën.
Met 45 jeugdleden heeft WTC De 
Amstel een van de grootste jeugd-
afdelingen van Nederland. Maar het 

gelukte alleen Victor Broex bij de 9-
jarigen, Wouter de Vink bij de 12-ja-
rigen en Max van de Water bij de 13-
jarigen om op het podium te komen. 
Het landelijk niveau ligt erg hoog. Er 
stond ook menig kampioen aan de 
start. Eind september sluit men het 
wegseizoen af. Menig jeugdwielren-
ner pakt dan de schaatstraining op 
en de ander gaat veldrijden of baan-
wielrennen.

Ongelukkige tegentreffer 
nekt KDO 1 in Uithoorn
Uithoorn - KDO 1 heeft afgelopen 
dinsdagavond prima tegenstand 
geboden aan Legmeervogels. In een 
gelijkopgaand duel waren de kan-
sen voor beide teams op één hand 
te tellen. Derdeklasser Legmeervo-
gels was individueel sterker dan de 
Kwakelaars, maar KDO vormde de-
ze avond een hecht collectief.
In de 30e minuut vond de beslissing 
van de avond plaats toen een schot 
van een Uithoornse middenvelder 
vanaf de rand van het zestienme-
tergebied pardoes in de linkerbene-
denhoek verdween, 
1-0. KDO was even van slag na deze 
domper, maar herpakte zich goed in 
het vervolg van de wedstrijd.
De Kwakelaars probeerden om 
meer te voetballen en kwamen er in 
de tweede helft een paar keer goed 
uit. Joeri Stange en invaller Jelle de 
Jong kregen vlak voor het einde 
van de wedstrijd kleine kansen om 
een gelijkspel uit het vuur te slepen, 
maar helaas lukte dit niet.

Kortom, KDO verloor met 1-0 van 
Legmeervogels en is uitgeschakeld 
in het bekertoernooi.
Toch kan er met een positief gevoel 
worden teruggekeken op dit toer-
nooi, want zowel tegen Aalsmeer 
(1-0) als Legmeervogels kon KDO 
zich goed staande houden tegen 
ploegen die één klasse hoger spe-
len dan KDO.

Aanstaande zondag staat voor KDO 
de eerste competitiewedstrijd op 
het programma tegen De Meteoor. 
De Meteoor eindigde vorig jaar op 
een derde plaats in de vierde klasse. 
KDO kan dus gelijk vol aan de bak, 
maar gesteund door de prestaties 
tegen Aalsmeer en Legmeervogels, 
zullen er ook in Amsterdam kan-
sen komen voor KDO. De Meteoor 
heeft haar thuishaven op sportpark 
Tuindorp Oostzaan op het Perenpad 
in Amsterdam-Noord. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur en staat onder 
leiding van de heer E.G. Boxma.

Kaarten bij KDO
De Kwakel - Dinsdagmiddag 
15 september a.s. start weer 
het kaartseizoen bij KDO in De 
Kwakel. Aanvang 13.30 uur in 
het dorpshuis de Quakel aan 
de Kerklaan. U kunt dan klaver-

jassen, bridgen, pandoeren en 
eventueel Rummicub. De mid-
dag staat open voor leden van 
de KDO-afdeling De Kwakel. U 
bent van harte welkom op deze 
soosmiddag.  
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Bedankt voor de 
Sprookjesachtige dag

Doordat onze dochter Isabel Kok de kleurwedstrijd 
gewonnen had van de Nieuwe Meerbode kregen wij 
toegangskaarten voor de Efteling in Kaatsheuvel. 

Ik zal in het kort vertellen hoe dat was. Op zondag 16 
augustus was het dan zover. We zijn een hele dag naar 
de Efteling geweest, het was geweldig. Ik ben nu net 
5 jaar, dus we gingen als eerste het sprookjesbos in, 
ik keek mijn ogen uit wat daar allemaal gebeurde. We 
hebben alles gezien, Roodkapje, De Draak, Doornroosje, 
en Sneeuwwitje. Vooral was langnek interessant, want 
die kon zo’n lange nek krijgen. Toen gingen we door 
naar Carnaval festival, waar hele vrolijke muziek werd 
gedraaid. Eenmaal uit de Carnaval Festival gekomen 
werden we opgewacht door Pardientje, dat was 
helemaal spannend, dus snel op de foto met haar 
voordat ze weer verderop ging kijken. Wij gingen naar 
Het Volk van Laaf, dat is een soort treintje in een vorm 
van een slak, wat boven het volk van Laaf rijdt. Je zit 
heel hoog en gaat door de bomen en langs de huisjes 
waar het volk van Laaf zich bevindt, dit was toch wel 
heel erg spannend. Tussen de middag hebben we in 
het Efteling restaurant gegeten.

Het restaurant was volledig ingericht met alles wat je 
kon zien op het park, en ik keek mijn  ogen uit.
Ook was er nog een wildwaterbaan “De Piranja”. Vanuit 
de wachtrij leek het mij best wel leuk maar eenmaal 
in de Piranja was het best spannend want we hadden 
al snel een nat pak te pakken. Maar dat gaf helemaal 
niks, want het was toch lekker weer zei ik tegen mijn 
vader en moeder.
Als laatste bezochten wij de Fata Morgana, dat was 
helemaal geweldig, je laat je meevaren in een wereld 
vol oosterse taferelen. Het was echt een geweldige 
dag.
 
Nogmaals bedankt voor deze mooie sprookjesachtige 
dag. 

Isabel Kok
Vinkeveen

Op maandagavond 31 augustus om 8.00 uur 
's avonds, een schitterende avond, varende op 
de Vinkeveense Plassen met onze sloep, mooie 
ondergaande zon, ook nog een hete luchtballon 
vlak boven ons hoofd, wat kun je dan genieten, 
echter……
de waterpolitie is de laatste weken aan het 
controleren of iedereen zich wel aan de juiste 
snelheid op de plassen houdt, wat geresulteerd 
heeft, u heeft het zelf in de Meerbode kunnen 
lezen, vele bekeuringen, waar wij zelf tot twee 
keer getuige van zijn geweest. Een keer werden 
kinderen, die gewoon ontzettend veel lol hadden, 
in een politiebootje meegenomen en bekeurd.
Dit echter terzijde. Wat mij op het hart ligt, is het 
feit dat ik met meerdere personen er getuige 
van ben geweest, dat er maandagavond een 
donkerblauwe motorboot met een vaart van zeker 
75 km per uur over de Vinkeveense plas kwam 

aanscheuren vol gas!! Ineens kwam er vanaf 
eiland 4 een politieboot met zwaailichten achter 
deze loeihardvarende boot aan. Ach jee, dachten 
we allemaal, de KLOS !!! Wat schetst echter 
onze verbazing... dat de politieboot, langszij 
de motorboot kwam liggen, de bestuurder 
herkende, zijn hand opstak, de politie de  boot 
keerde, en wegvoer!!

Vriendjespolitiek dus. Als je maar familie of 
vrienden bij de politie in Vinkeveen hebt kun je 
je dus alles permitteren!!! Dit druist bij mij tegen 
ALLES in, wel kinderen en onbekenden fikse 
bekeuringen geven die  oplopen tot 340 euro 
en in dit geval, een bekende, ermee weg laten 
komen??
 

Christine Robart, Acherbos 103 a  
Vinkeveen 

Uit het leven gegrepen
Wilnis - Zaterdagmiddag 22augustus 2009 rond 
13.00 uur breken er twee honden “Husky’s” los.
Op een drafje gaan zij beide richting ’t grasveld 
van de Ter Braaklaan. Zij kennen de route, 
want eerder hebben zij op deze plek een eend 
doodgebeten. Daar aangekomen zien zij een 
poes op ’t grasveld lopen, zij gaan hier achteraan 
en zij bijten haar dood. De paniek die daar 
ontstaat is groot, verschillend mensen proberen 
de honden te laten schrikken door te toeteren en 
met stenen te gooien. De “baas” van de honden 
was naar deze plek komen fietsen en heeft beide 
honden meegenomen.
Buurtbewoners zijn mij komen halen, maar ’t 
was te laat.
Na 14 jaar is mijn lieve poes Nouschka 
overleden.

De eigenaar van de honden kwam terug op de 
plek des onheils en zei:
- Tja ‘t is de aard van ’t beesie
- De kinderen hebben ’t hek open laten staan

Woorden als sorry of ik vind ’t zo erg…. ??
En wat nu?
De hondenbrigade gaat de honden testen, want 
welke heeft gebeten? Weten we niet.
Veiligheid voor onze kinderen?
De honden kennen de plek!
Ze hebben bloed geroken en geproefd.
Welk dier of mens wordt ’t volgende slachtoffer.
Veiligheid voor ons allemaal, en onze dieren.

Monique Ides
Wilnis

Politie, je beste vriend!!

‘Verkeersregels’
Woensdagochtend 2 september jl. fiets-
te ik op de Croonstadtlaan en wilde linksaf-
slaan de Bozenhoven op. Daar kwam een au-
to aan, voor mij van links; ik kwam dus van 
rechts voor de automobiliste. Ik sloeg linksaf 
en bleef doorfietsen, ook al merkte ik dat zij 
geen aanstalten maakte om te remmen.
Op het laatst moest zij wel remmen, het ging 
maar net goed. We stopten allebei en ik zei: 
“Ik heb voorrang hoor!” In plaats van ge-
schrokken te zijn, zei zij doodnuchter: “U rijdt 

op een fiets, dus heeft u geen voorrang.” En 
weg was zij. Nou mevrouw, ik zou het theorie-
boekje er nog maar eens op nakijken.
Fietsers in Mijdrecht, jullie zijn gewaarschuwd! 
Wat mij nog het meest heeft geïrriteerd is de 
arrogante manier waarop zij reageerde. 
Ik hoop dat ook zij dit leest en hier een les-
je van leert.

Een fietser die haar voorrang neemt. 
Thea Reurings-de Graaff, Wilnis.

Wat gaat er toch 
gebeuren in Vinkeveen?

Deze vraag zullen vele Vinkeveners zich zo 
langzamerhand wel stellen nu er nog steeds 
geen enkele beweging plaatsvindt bij het oude 
pand van Koeleman.
Wat er wel beweegt is het onkruid dat steeds 
erger en hoger wordt.
Het wordt er steeds sloeziger en je schaamt je als 
Vinkevener toch dat dit er zo bij staat, dit gebeurt 
in Mijdrecht niet in het dorp!!
En was het oude pand van Koeleman nu het enige, 
nee! Wat staat er te gebeuren op Herenweg 3? 
Het pand naast de IJsbeer staat ook al meer dan 
een jaar leeg en begint ook verval te vertonen, 
ook hier verloedering, onkruid, en de eerste 
gaten in de ruiten.
En was dit pand op de Herenweg nu het enige, 
nee! Wat gaat er gebeuren met het pand naast 
de apotheek bij het Maria-Oord, want ook dit 
pand staat alweer jaren leeg en ook hier onkruid 

en verpaupering en dichtgespijkerde ramen, het 
is een schande!

Ziet er niet uit!
Al deze leegstand terwijl er zoveel mensen zijn 
die al heel lang naar woonruimte zoeken en hier 
staan diverse panden leeg en verloederen en er 
wordt niets aan of mee gedaan.
Waarom moet dit zo lang duren en waarom wordt 
er niets mee gedaan, wanneer kom nu eindelijk 
die winkel en broodjeszaak?....Of komt ie er toch 
niet?
Wat gaat er gebeuren met die andere panden? 
Waar enkele mensen zich inzetten om een leuk 
en fijn dorp van Vinkeveen te maken maar enorm 
tegen gewerkt worden door enkele mensen 
die het op één of andere manier Vinkeveen 
misgunnen.  
Het is toch te idioot voor woorden dat de 

Vinkeveners zo worden behandelt door onze 
Raadsleden, wij Vinkeveners worden totaal in het 
ongewisse gelaten! Niets wordt er naar buiten gebracht, 
geen enkele uitleg, geen enkele duidelijkheid naar 
de inwoners die toch absoluut recht hebben op een 
prettige leefomgeving. Terwijl als er verkiezingen zijn 
ineens allerlei zaken naar buiten komen en de burger 
van alles krijgt te horen... maar nu?

Niets
Helemaal niets, geen enkele duidelijkheid van wat er 
staat te gebeuren of niet staat te gebeuren.
Het is toch niet gek dat de burger geen enkel 
vertrouwen heeft in de politiek want dit laat wel weer 
zien hoe zaken worden duidelijk gemaakt naar de 
burgers... niet dus.

Hoe lang moeten de bewoners in Vinkeveen, ‘de 
toeristisch trekpleister in De Ronde Venen’, zoals 
genoemd door de heer Dekker, nog tegen deze 
wanorde, verloedering en verpaupering aankijken?
Kom toch raadsleden! Treed eens duidelijk naar 
buiten en laat die achterkamertjespolitiek toch eens 
achterwege, laat eens horen aan al die mensen die zich 
hierover lopen op te winden, wat gaat er in godsnaam 
gebeuren en wanneer?? 

2010?... 2011?... 2012?... is het nu niet lang genoeg 
zo geweest, deze trieste aanblik in dat ooit zo mooie 
toeristische dorp...

C. Mastwijk
Vinkeveen
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Nieuwe stofjassen voor 
Praktijkleren Bouwtechniek
Uithoorn - Door de goede con-
tacten tussen de praktijkafdelingen 
van scholengemeenschap Thamen 
in Uithoorn en diverse bedrijven 
zijn de leerlingen van de afdelingen 
bouwtechniek en elektrotechniek 
ook dit jaar weer voorzien van gratis 
stofjassen. Deze stofjassen zijn ver-
plichte kleding voor de praktijkuren 
van de leerlingen.

Wij vroegen voorman Rob van Mega 
Elektro, de gulle gever voor de afde-
ling elektrotechniek, of de economi-
sche situatie zo’n grote uitgave nog 
wel mogelijk maakt. Rob antwoordt 
dat het kortzichtig is om nu te be-
zuinigen op de opleiding van jonge 
technici. De recessie zal niet eeuwig 

duren en als we over 2 over 3 jaar 
weer mensen nodig hebben, dan 
zijn dat de jongelui die nu in oplei-
ding zijn. Ook bedrijfsleider Somers 
van UBA Bouw BV, die al jaren de 
kleding van de afdeling bouwtech-
niek verzorgt, deelt deze mening. 
Behalve kledingsponsoring werkt 
UBA Bouw BV ook mee aan het pro-
ject praktijkleren bouwtechniek van 
scholengemeenschap Thamen. “Wij 
stellen graag stageplaatsen ter be-
schikking voor het project omdat 
we weten dat we hierdoor makkelijk 
jonge, enthousiaste en goede vaklui 
kunnen werven. Zodra de economie 
weer aantrekt hebben we deze jon-
ge werknemers hard nodig, want elk 
jaar gaan bij UBA Bouw ervaren me-

dewerkers met pensioen.” Tenslotte 
was de heer Schuyt van Edubouw, 
het opleidingsbedrijf voor de bouw-
nijverheid uit Hoofddorp, aanwezig 
om de leerlingen bouwtechniek 4e 
klas voor hun dagen praktijkleren 
een rugzak met basisgereedschap 
uit te reiken. Hij onderschrijft het 
belang van het project praktijkleren 
omdat leerlingen die er aan deelge-
nomen hebben praktisch een voor-
sprong hebben op leerlingen die 
hun praktijklessen op een school 
hebben gekregen.
Als ze na hun VMBO-opleiding bij 
Edubouw hun voortgezette oplei-
ding volgen betaalt de ervaring van 
de bouwplaatsen zich dubbel en 
dwars uit.

Open Monumentendag 2009

In Uithoorn vier 
monumenten open
Uithoorn – In Uithoorn zetten op 
Open Monumentendag 12 septem-
ber vier monumenten de deur open 
voor publiek. Voor het eerst is bezoek 
welkom in het voormalige gemeen-
tehuis aan het Marktplein. Men kan 
de sfeer proeven in de Thamerkerk, 
bier proeven en van kunst genieten 
in brouwerij De Schans en rondneu-
zen op het Fort aan de Drecht. De 
Open Monumentendag duurt van 
10.00 tot 17.00 uur. 

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 
vervening werden gedwongen ho-
ger en droger langs de Amstel te 
gaan wonen. In 1663 werd in de 
bocht van de Amstel een kerk ge-
bouwd, die in 1834 door het huidige 
gebouw werd vervangen. Het ont-
werp in Biedermeier stijl was van de 
hand van gemeentelid L. van Heus-
den. De Thamerkerk onderging twee 
rigoureuze verbouwingen. De eerste 
begin twintigste eeuw, toen het bal-
kon werd aangelegd en het orgel, 
dat ouder is dan de kerk, van achter 
naar voor verhuisde. De tweede ver-
bouwing vond begin jaren negentig 
plaats. De kerk is nog immer in ge-
bruik bij de protestantse gemeen-
te van Uithoorn. Daarnaast exploi-
teert de Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed Uithoorn het gebouw. Al-
leen op Open Monumentendag kan 
men via de ingang die naar het or-
gel voert en die te vinden is op het 
kerkhof over het tongewelf heen 
naar het torentje klimmen, om van 
daaruit van een panoramisch uit-
zicht over het dorp en de polders te 
genieten. In de kerk wordt van tijd 
tot tijd het orgel bespeeld.  

Voormalig gemeentehuis, 
Marktplein 2
Het bedrijf Unicum ID is een van de 

huidige gebruikers van het in 1937 
in gebruik genomen gemeentehuis 
van Uithoorn en gastheer op Open 
Monumentendag. Twee andere ge-
bruikers zijn een advies- en archi-
tectenbureau.

Tot 1976 vergaderde hier de Uit-
hoornse gemeenteraad en sinds-
dien was het eigenlijk niet moge-
lijk er zomaar binnen te vallen, zo-
als op Open Monumentendag. Be-
halve het bijzondere interieur met 
zijn vele aan een vorig leven herin-
nerende details, is hier een doorlo-
pende voorstelling te zien van een 
documentaire over de bouw van het 
raadhuis.
Die is gemaakt door filmer-fotograaf 
Tini de Boer, die schuin tegenover 
het gemeentehuis zijn fotostudio 
en –winkel had. De film zal verba-
zing wekken bij kijkers, die kunnen 
constateren hoeveel handkracht er 
in die jaren aan het vakmanschap te 
pas kwam. Er is ook een kleine foto-
expositie over het verleden van het 
gebouw, dat is optrokken in de tra-
ditionele stijl van de Delftse School 
naar een ontwerp van Marinus Jan 
Granpré Molière.

Brouwerij De Schans, 
Schans 17-21
Na de brand die op 23 juli 1781 nage-
noeg heel Uithoorn in as legde ver-
rees dit huizenblok. Na vele verbou-
wingen door verschillende families 
werd het rijtje woningen eind vori-
ge eeuw nog eens goed onder han-
den genomen door de huidige ge-
bruikers. In 1996 werd de basis res-
tauratie voltooid, waarmee het com-
plex weer werd teruggebracht tot de 
originele omvang. Ooit was het een 
groot woonhuis, met iets rechts van 
het midden de hoofdingang en in 
de steeg achter de poort links een 
dienstingang, waarvan nog sporen 
te zien zijn in de buitenmuur. Het 
gemeentelijke monument werd in-

gericht als ambachtelijke bierbrou-
werij annex bierspeciaalzaak De 
Schans. Wie binnen rondkijkt krijgt 
een indruk van de sfeer van het oor-
spronkelijke woonhuis met uitzicht 
op de royale tuin met tuinhuis. In 
het proeflokaal is een expositie en 
kan men zich laven aan een gra-
tis monumentenbiertje, dat ook ge-
tapt wordt op de streekmarkt die te-
genover het (nieuwe) gemeentehuis 
plaatsvindt op zaterdag 12 septem-
ber. In de brouwerij is sinds kort een 
distilleerketel geplaatst en de eerste 
legale puur Uithoornse sterke drank 
is hier te proberen.

Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30-66
Dwars door Uithoorn loopt de Stel-
ling van Amsterdam, een honderd 
jaar geleden aangelegd verdedi-
gingswerk, bestaande uit een 135 
kilometer lange dijk en een veer-
tigtal forten. Het gebied buiten de 
dijk, die een ruime cirkel trok rond-
om de hoofdstad, zou in tijden van 
nood onder een laagje water wor-
den gezet.
De forten bewaakten de droog lig-
gende toegangswegen tot de stad, 
waarover een aanvallend leger zou 
moeten optrekken. Van augustus 
1914 tot diep in 1916 was de Stel-
ling van Amsterdam op oorlogs-
sterkte, al zijn er geen onderwater-
zettingen geweest.

Fort aan de Drecht werd voltooid 
in 1911. In de ruimtes waar de sol-
daten verbleven zijn nu onder meer 
de werkplaatsen van Crea onderge-
bracht, galerie Het Fort, wijnproef-
lokaal Vinocerf, Fotostudio Zuijver, 
Improvisatieacteurs Nhar entertain-
ment, restaurant Amstelfort en heeft 
beeldhouwer Gerard van Hulzen zijn 
atelier. In de keelkazemat, waar het 
geschut stond opgesteld, is een 
permanente expositie over de Stel-
ling van Amsterdam.

Reinold van Zijl verlaat organisatie na vijf jaar

Saskia Bruines nieuwe
directeur van Kunsten-
centrum de Hint
Regio - Kunstencentrum de Hint 
heeft sinds eind augustus een nieu-
we directeur. Reinold van Zijl heeft 
de organisatie na vijf jaar verlaten. 
Zijn opvolger is de 47-jarige Saskia 
Bruines, die onder meer wethouder 
in Amsterdam was en over veel be-
stuurlijke ervaring in de kunsten-
sector beschikt.
Vertrekkend directeur Reinold van 
Zijl werd in 2004 aangesteld om lei-
ding te geven aan het kunstencen-
trum in het werkgebied Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen. “De 
tijd is omgevlogen”, zegt Reinold, die 
zich in de beginperiode vooral be-
zighield met het verbeteren van de 
relatie tussen De Hint en de ver-
schillende gemeenten. “Het wan-
trouwen dat in het verleden over en 
weer misschien bestond, is nu weg. 
In alle gemeenten werken we prima 
samen, al is natuurlijk altijd verbete-
ring mogelijk.”
Reinold is bijzonder content met zijn 
opvolger. De vacature voor directeur 
van De Hint leverde maar liefst vijf-
tig sollicitaties op. Uit deze kandida-
ten kwam Saskia Bruines als meest 
geschikte naar voren. Tot voor kort 
was zij als zelfstandig adviseur 
werkzaam bij de Stichting Culturalis, 
de Haagse organisatie voor de be-
vordering van cultuurparticipatie en 
amateurkunsten. Eerder was Sas-
kia onder andere voorzitter van de 
branche- en werkgeversvereniging 
Kunstconnectie en tussen 1999 en 
2002 wethouder Kunst en Cultuur in 
Amsterdam. “Wij denken dat Saskia 
gezien haar ervaring en bestuurlij-
ke achtergrond de juiste persoon op 
de juiste plek is”, zegt Reinold, die 
in 2008 met De Hint nog op groot-
se wijze het 40-jarig bestaan vierde.

Onder de indruk
De nieuwe directeur heeft er veel 
zin in. “Ik wilde heel graag bij een 
kunstencentrum werken. Deze baan 
geeft mij bovendien de mogelijk-
heid weer een beetje terug te ke-
ren naar mijn geboortegrond, want 
ik ben geboren in Aalsmeer. Ik ben 
zeer onder de indruk van wat er bij 
De Hint gebeurt. Er is hard gewerkt 
om de boel weer op orde te krijgen. 
Het is een professionele organisatie. 
Er wordt goed lesgegeven, een flink 
aantal dansleerlingen heeft de weg 

naar vervolgopleidingen gevonden. 
De samenwerking met basisscholen 
is hartstikke goed. Het is mijn be-
doeling om de positie van De Hint 
nog verder te verstevigen.”
De komende jaren wil het kunsten-
centrum in gang gezette ontwik-
kelingen uitvoeren. Zo wordt in De 
Ronde Venen gewerkt aan een ‘cul-
tuurhuis’ en leven er in Uithoorn 
plannen om te komen tot een cul-
tuurprofielschool. Ook de activitei-
ten op het gebied van naschool-
se opvang, in samenwerking met 
kinderopvangorganisaties, worden 
voortgezet. Het aantal cursisten dat 
bij De Hint muziek-, dans- en thea-
tercursussen volgt is al enige jaren 
stabiel. Saskia Bruines heeft nog 
wel de ambitie om dit te laten groei-
en. “Muziek- en kunstonderwijs is 
een publieke voorziening. Het is ook 
ontzettend belangrijk. Niet alleen 

het uiteindelijke resultaat telt, maar 
ook de weg ernaartoe. Neem het 
bespelen van een instrument. Als 
je daar net mee begint is het soms 
moeilijk en vergt het doorzettings-
vermogen. Maar als je merkt dat je 
er iets mee bereikt geeft dat voldoe-
ning. Voor kinderen is het een goe-
de manier om op een leuke manier 
iets leerzaams te doen.”

Klavier bouwen
Voor Reinold van Zijl liggen andere 
uitdagingen te wachten. Hij is nog 
drie dagen in de week directeur van 
een kunstencentrum in Maarssen. 
Daarnaast gaat Reinold zich inten-
siever bezighouden met een bijzon-
der ambacht: klavieren bouwen. “Ik 
zit voor de komende drie jaar al vol 
met opdrachten”, zegt de scheidend 
directeur. De Hint wenst hem het al-
lerbeste.

Afscheid nemend directeur Reinold van Zijl overhandigt symbolisch de sleu-
tels van De Hint aan de nieuwe directeur Saskia Bruines.

Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld 

Is u verlenging van graf-
rechten geweigerd? Lees dit!
Uithoorn - Zoals bekend heeft de 
Vereniging Nabestaanden Begraaf-
plaats Zijdelveld i.o. bezwaar ge-
maakt tegen de sluiting bij Gedepu-
teerde Staten en tegen de gevolgde 
procedure en termijnen bij de paro-
chie: “Op het bezwaar tegen de slui-
ting bij Gedeputeerde Staten blijkt 
dat zij, ondanks hetgeen in de wet is 
beschreven, niet in staat zijn om te 
oordelen over een besluit van een R.-
K. parochie. Zij verwijzen ons naar 
het Bisdom van Haarlem-Amster-
dam. Vreemd is dat Gedeputeerde 
Staten de Parochie heeft gevraagd of 
zij van mening is dat Gedeputeerde 
Staten bevoegd is om het bezwaar te 
behandelen. Het is ons duidelijk ge-
worden dat daar de Bisschop zal be-
slissen. Wij beraden ons hierop. Op 
het bezwaar aan de parochie, van 17 
juli 2009, hebben wij inmiddels een 
reactie gekregen. In eerste instantie 
hebben wij door “vakantie” moeten 
wachten tot eind augustus. Vervol-

gens is na diverse telefoontjes dui-
delijk geworden dat de brief niet was 
aangekomen. Wij constateren dat de 
parochie het Juridisch Adviesbureau 
R.-K. Kerk heeft ingeschakeld. Na-
bestaanden krijgen antwoord van de 
parochie of van het genoemde ad-
viesbureau. Dit maakt een en ander 
er niet duidelijker op.
 
Reactie
De reactie van het Juridisch Advies-
bureau R.-K. Kerk gaat niet in op al-
le punten van ons bezwaarschrift aan 
de parochie. Wij hebben mondeling 
om toelichting gevraagd bij genoemd 
adviesbureau. Wij begrijpen hier-
uit dat iedere situatie (nabestaan-
de) apart wordt bekeken. Op het ver-
zoek om de fysieke actie (ruiming, 
te beginnen met het monument en 
de beplanting) op de begraafplaats 
uit te stellen komt geen positief ant-
woord. Dit betekent dat er wel dege-
lijk sprake kan zijn van het wegne-

men van monumenten of beplanting 
op de korte termijn. Dit wordt beves-
tigd in het parochieblad van 16 sep-
tember. Het is ons volstrekt onduide-
lijk waarom de parochie op dit punt 
zo’n haast heeft. 
Wat ons opvalt, is dat nabestaanden 
waarbij de parochie eerder geen ver-
lenging van grafrechten aanbood, dit 
na protest wel krijgen van het ad-
viesbureau R.-K. kerk. Dit wordt nog 
nader onderzocht.
Wij vragen aandacht van diegenen 
die de grafrechten willen verlengen 
maar die optie niet hebben gekregen 
of niet (in eens) konden betalen. Wij 
adviseren u, ondanks eerder ingevul-
de verklaringen, alsnog een verzoek 
bij de parochie in te dienen voor de 
verlenging van uw grafrechten te-
gen een redelijk tarief. Wij houden u 
op de hoogte en zullen ons bezwaar 
verder voortzetten”, aldus de leden 
van de Vereniging Nabestaanden 
Begraafplaats Zijdelveld.
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Schilderlessen
Uithoorn - In de week van 21 sep-
tember beginnen de schilderlessen 
weer in atelier De Penseelstreek in 
Uithoorn. Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. U kunt zich aan-
melden via tel. 0297-540444, of via 
www.atelier-penseelstreek-uit-
hoorn.nl, waar u het aanmeldings-
formulier kunt vinden. Cursusfol-
ders liggen in de bibliotheken.

‘n Stap naar het 
raadslidmaatschap?
Uithoorn - Als je voor het eerst 
raadslid wordt, dan komt  er  veel 
op je af. Eerst campagne voeren, en 
dan je weg vinden in de raad en het 
raadswerk. Daarom maakt het CDA  
werk van politieke scholing. Want 
als je nu al begint met je daarop 
voor te bereiden, kom je straks niet 
voor verrassingen te staan.   
 
De cursus voor toekomstige raads-
leden start binnenkort, en deze keer 
in onze regio. Alle politieke aspec-
ten komen aan bod! De spelregels 
van de politiek, presenteren, de rol-
len van het raadslid, het speelveld 
van de gemeenteraad, het komt al-
lemaal voorbij. Dit wordt gedaan 
aan de hand van rollenspellen, oe-
feningen en veel achtergrondma-
teriaal. Ook is er nadrukkelijk aan-
dacht voor time-management en 
de praktische organisatie van het 
raadswerk in het dagelijks leven. De 
cursussen van het CDA staan ga-
rant voor degelijke kennis, prakti-
sche handreikingen en nuttige ont-
moetingen.
 
Voordeel van deze 5 trainingen is dat 
de toekomstige politici kennis kun-
nen maken met hun collega raads-
leden in de buurgemeenten, want 
de cursus voor Amstel- en Meerlan-
den wordt gehouden in Kudelstaart! 

Trainer is het ervaren raadslid uit 
Uithoorn, Trudy Veninga, die naast 
het raadswerk als zelfstandig trainer 
in politieke en bestuurlijke vaardig-
heden actief is. 
Als u interesse hebt om raadslid te 
worden voor het CDA en deze cur-
sus wilt volgen, dan kunt u nog te-
recht. Maar haast u wel, want vol = 
vol. 
Over de inhoud van de cursus kunt 
u voor vragen terecht bij Trudy Ve-
ninga, tel. 06 48114860, e-mail: 
veninga.CDA@xs4all.nl. Als u een 
gesprek wilt met het CDA of u wilt 
zich opgeven, benader dan Ton Lief-
aard - voorzitter a.i. per e-mail: 
tnliefaard@planet.nl De cursusda-
gen zijn in oktober en november, en 
na de verkiezingen is er voor de ge-
kozen raadsleden nog een bijeen-
komst.  

Openluchtconcert bij 
Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondagmid-
dag 13 september om 13.00 uur 
opent de SCAU het nieuwe cultu-
rele seizoen met een openluchtcon-
cert door KnA. Vanaf half één staan 
de stoelen klaar onder de kastanje-
bomen bij de kerk en eenieder kan 
een plaatsje uitzoeken. De toegang 
is vrij.

Mocht het weer tegenwerken dan 
wordt binnen in de kerk het concert 
gegeven.
De alombekende en gewaardeerde 

harmonie van KnA komt o.l.v. Niek 
Wijns met een vrolijk programma 
met voor elk wat wils. Tegelijk kun-
nen de bezoekers nog eens kennis 
nemen van alles wat de SCAU de 
komende maanden in de Thamer-
kerk organiseert. Dat is een gevari-
eerd programma met lichte en klas-
sieke muziek, met voordracht en ca-
baret.
Koffie en thee wordt geserveerd en 
als het mooi weer is wordt het dus 
genieten aan de oever van de Am-
stel.

Uw auto professioneel 
gereinigd en gepoetst
Mijdrecht - Met ingang van 1 au-
gustus heeft Eddy Brugman zich 
met een professioneel autopoets- 
en autoreinigingsbedrijf gevestigd 
op het Mijdrechtse industrieterrein 
aan de Genieweg. Onder de naam 
Pridion-solution Car Cleaning biedt 
dit bedrijf een uitgebreid pakket aan 
mogelijkheden op het gebied van 
totale autoverzorging voor autohan-
delaren, dealers, bedrijven en parti-
culieren. Zoals wassen, zuigen, ra-
men reinigen, interieurbehandeling, 
lak poetsen, kleur ophalen, krassen 
verwijderen en conserveren (tef-
lonbehandeling) in de ruimste zin 
van het woord. Ook het verwijde-
ren van hondenharen, het reinigen 
van de bekleding en de motorruim-
te behoren tot de activiteiten. Dat 
alles gebeurt op een professione-
le manier! Pridion-solution biedt zijn 
diensten aan tegen concurreren-
de tarieven, waarvan Eddy zelf zegt 
dat hij in vergelijking met soortge-
lijke bedrijven de meest aantrek-

kelijke hanteert. Eddy’s echtgenote 
Joke staat helemaal achter het ini-
tiatief van haar man. Zij fungeert 
als backup in administratief opzicht, 
maar houdt daarnaast wel haar ei-
gen werk aan in de thuiszorg. Overi-
gens is de naam Pridion een samen-
trekking van de namen van hun kin-
deren Priscilla en Dion.

Halen en brengen
Een ‘standaard behandeling’ van 
de auto duurt drie en een half uur. 
Wassen, drogen, uitzuigen, ramen 
reinigen, velgen en motorcomparti-
ment schoonmaken, rubbers nalo-
pen en dergelijke. Dat gebeurt heel 
nauwkeurig en veelal met de hand. 
Een dergelijke behandeling is er al 
vanaf 35 euro. Dat is exclusief be-
kleding, interieurreiniging en poet-
sen. Pridion-solutions biedt verschil-
lende carclean behandelingen die 
steeds een stapje verder gaan. Zo-
als het poetsen van verweerde lak 
tot hoogglans, raambehandelingen 

met een speciaal waterverdrijvend 
middel, waardoor de ruiten letterlijk 
glashelder zijn en dat ook (‘ruiten-
wisservrij’) blijven, oppervlakbehan-
deling met een zogeheten ‘lakverze-
gelaar’ en last but not least specia-
le interieur- en bekledingsreinigin-
gen. Daarvoor worden speciale pro-
ducten en apparatuur gebruikt, zo-
als de toepassing van ozon.
“We hebben voor dit soort autobe-
handelingen een compleet ingerich-
te box met de beste onderhouds-
middelen en apparatuur. Tot de ser-
vice behoort bovendien het halen en 
brengen van de auto bij de klant. De 
auto wordt hier behandeld en ver-
volgens na een paar uur, maar zeker 
dezelfde dag, weer teruggebracht. 
We hebben geen auto’s in opslag. 
Dat spreekt bijvoorbeeld autodea-
lers aan die hun wagens bij een an-
der altijd een paar dagen kwijt zijn. 
Bij ons dus niet. Onze dienstverle-
ning beperkt zich voorlopig tot de 
regio De Ronde Venen, Uithoorn, 
De Kwakel en Aalsmeer. Niet ver-
der, want dan ben ik te lang onder-
weg en dat betekent tijdverlies. Be-
halve personenauto’s behandelen 
we ook bestelauto’s en kleine bus-
sen, waarbij we in opdracht eventu-
eel ook bedrijfs- en reclamestickers 
verwijderen van het plaatwerk. We 
zijn vaak innovatief bezig door toe-
passing en gebruik van nieuw ont-
wikkelde producten. Zoals het be-
handelen van de auto met een pro-
duct op teflonbasis. Dat is een lak-
verzegelaar. Eenmaal aangebracht 
op het schoongepoetste oppervlak 
vormt het als het ware een twee-
de huid die de onderliggende lak-
laag beschermt tegen onder meer 
verkleuring, opspattend vuil, vogel-
poep, weersinvloeden, steenslag en 
noem maar op. De auto ziet er na 
behandeling gewoon super uit. Dat 
blijft hij ook zelfs na een forse re-
genbui en opspattend vuil van de 
weg. Pridion-solution Car Cleaning 
gaat voor honderd procent in kwa-
liteit en service. Onze klanten moe-
ten tevreden zijn. Als dat zo is zijn 
wij het ook.” Aldus Eddy die bij grote 
aantallen opdrachten hulp van ge-

motiveerde relaties kan inroepen. 
Daardoor zal hij niet gauw ‘klem’ 
komen te zitten in het werk. 

Uitdaging
Hoe kwam Eddy ertoe om een nieuw 
bedrijf op te starten? Eddy: “Na een 
flink aantal jaren voor een baas te 
hebben gewerkt was ik aan een 
nieuwe uitdaging toe met totaal an-
der werk. Omdat ik ooit wel eens bij 
een kennis die een wasstraat had, 
auto’s heb gepoetst, kwam dit idee 
boven drijven. Waarom niet zelf zo-
iets beginnen? We hebben ons van 
te voren eerst georiënteerd in hoe-
ver er kans van slagen was in de-
ze regio. We wonen nu 14 jaar in 
Mijdrecht en weten dus ongeveer 
hoeveel garagebedrijven en auto-
dealers er hier al zijn. Bij een aan-
tal zijn we eens gaan informeren en 
het bleek dat er best animo was om 
auto’s voor aflevering te laten was-
sen en te poetsen. Zowel nieuwe als 
bij het contingent occasions. Ver-
volgens hebben we daarvoor of-
fertes afgegeven. Tevens hebben 
we flyers laten maken en die gro-
tendeels huis-aan-huis verspreid 
in de woonkernen. Daar zijn leu-
ke reacties op gekomen. We heb-
ben het er toen maar op gewaagd 
om een eigen carcleaning bedrijf te 
gaan opstarten. Er kwam een be-
drijfsunit vrij achteraan op de Ge-
nieweg en we hebben geïnvesteerd 
in betrouwbare apparatuur en on-
derhoudsmiddelen. Want als je toch 
gaat beginnen koop dan meteen 
wat goeds, was het credo. De eerste 
opdrachtgevers dienden zich aan 
en daarvoor hebben we de auto’s 
volgens onze richtlijnen behandeld. 
Ik kan alleen maar zeggen dat men 
er erg tevreden over was. Inmiddels 
zijn er meer auto’s onder handen 
genomen en tot nu toe hebben we 
geen enkele klacht gehad, alleen 
maar complimenten. Dat geeft toch 
weer dat we goed bezig zijn. Zoiets 
biedt ook vertrouwen voor de toe-
komst. Misschien hebben we in de 
regio het gat in de markt wel gevon-
den, althans op de manier zoals wij 
dat doen.”

Voor nadere inlichtingen over de 
verschillende mogelijkheden van 
autoverzorging en/of offertes kun-
nen belangstellenden zich wenden 
tot Pridion-solution Car Cleaning, 
kantooradres: Molenwiek 8, 3642 
BR Mijdrecht. Tel. 06-46337669.
E:  pridion-solution@hotmail.com.

Een extra mooi plekje voor 
monumentendag in Uithoorn
Gaat het hek tijdelijk weg 
of is dit het begin 
van het einde?
Uithoorn - “We liepen vanmiddag 
langs het kerkhof naar het dorp,  en 
zagen tot onze grote verbazing een 
nieuw bordje staan, zou dit de eerste 
aftakeling van het kerkhof zijn??? 

Zullen ze het hek echt gaan herstel-
len of gaat het gewoon weg...”, zo 
kregen we afgelopen zondag een 
mailtje van een van de Uithoornaars 
die vechten voor het behoud van het 
rustieke kerkhofje aan het Zijdelveld 
in Uithoorn.

Misschien voor u een idee om, als 
u toch in Uithoorn bent voor bij-
voorbeeld de nationale monumen-
tendag, ook een bezoekje te bren-
gen aan dit prachtige monumentale 
kerkhofje. Het is (nog) geen monu-
ment en als het aan het R.-K. kerk-
bestuur ligt wordt het dat ook nooit, 
maar wordt het ontmanteld en blijft 
er weinig meer van over. 
Gaat u zelf eens kijken wat u er van 
vindt en laat het ons horen: 
redactieuithoorn@meerbode.nl

Heerlijke versnaperingen 
voor de topsporters van 
de Antoniusschool
De Hoef - Zoals elk jaar begint het 
nieuwe schooljaar van de St. Anto-
niusschool in De Hoef sportief. Na 
één week stil te hebben gezeten in 
de schoolbanken was er op woens-
dag 2 september weer volop gele-
genheid om te rennen, te draven en 
te springen onder het toeziend oog 
van de juf. Alle kinderen van groep 
1 tot en met groep 8 hebben het 
beste uit zichzelf gehaald om zo-
veel mogelijk persoonlijke records 
neer te zetten. De stormbaan, dis-
cuswerpen, verspringen, zaklopen 
en de skippybalrace waren slechts 
een paar van de activiteiten die de 

kinderen tijdens deze sportdag met 
veel plezier en enthousiasme heb-
ben uitgevoerd. Het bleek al gauw 
dat de Antoniusschool over heel 
veel topsporters beschikt.

Maar van zoveel inspanning krijg je 
trek en dorst. Daarom stond de ou-
derraad weer klaar om deze top-
sporters te voorzien van voldoen-
de drinken en snoep. En uiteraard 
was er ook een lekker bakje koffie 
of thee en een koekje voor alle juf-
fen en ouders die mee hebben ge-
holpen om deze dag tot een groot 
succes te maken.

Fancy fair op St Jozefschool
Vinkeveen - Basisschool Sint Jo-
zefschool in Vinkeveen organiseert 
samen met buitenschoolse opvang 
STEK4Kids Vinkeveen aanstaande  
zaterdag 12 september een fancy 
fair van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze fancy fair zijn er ve-
le activiteiten zoals kinderspelletjes, 

luchtkussen, enveloppenspel, rad 
van avontuur.
Natuurlijk is er ook een hapje en 
drankje verkrijgbaar. De opbrengst 
van de fancy fair is bestemd voor 
de school (o.a. voor de aanschaf van 
digitale schoolborden). Iedereen is 
van harte welkom!

Jongerenkoor Progression 
zoek dirigent
Mijdrecht/Wilnis - “Wij zijn jon-
gerenkoor Progression, van de R.-
K. Parochie Johannes de Doper uit 
Mijdrecht/Wilnis (provincie Utrecht). 
Wij zijn een enthousiast koor dat al 
40 jaar bestaat. Het koor bestaat uit 
60 zangers en zangeressen, onder-
verdeeld in alten, sopranen en bas-
sen. Het combo begeleidt ons op 
de piano, drumstel en met de bu-
gel. Graag zouden we nog een gi-
tarist hieraan toevoegen. De leeftijd 
van de koorleden ligt ongeveer tus-
sen de 12 en 50 jaar.
Ons repertoire bestaat uit lichte 
kerkmuziek, afgewisseld met liedjes 
bekend van de radio.
Wij zoeken per direct een enthou-
siaste dirigent (m/v), die het leuk 
vindt om voor ons koor te staan en 
die ervaring heeft met katholieke, 
kerkelijke muziek; een visie heeft op 
de ontwikkeling van een koor; kan 

samenwerken met het bestaande 
combo; in samenwerking met de li-
turgiegroep de te zingen vieringen 
voorbereidt; in staat is muzikale in-
spanning en gezelligheid te combi-
neren; structuur biedt tijdens de re-
petities, en duidelijk is in zijn/haar 
handelen.
De repetities zijn elke dinsdag-
avond van 19.45 tot 21.45 uur in de 
kerk. Tevens zingen we één keer per 
maand op zaterdagavond of zon-
dagochtend tijdens de eucharis-
tie, of woord- en communieviering 
in deze zelfde kerk. De dirigent is 
in dienst van het kerkbestuur. De 
vergoeding is conform de richtlij-
nen van het oranje boek. Zoeken wij 
jou??! Neem dan contact met ons 
op via Anja Pauw, te bereiken via 
e-mail: anjapauw@hetnet.nl of tel. 
0297-287530.” Aldus een koorlid van 
Jongerenkoor Progression

Bewoners geven mening
over woon- en leefomgeving
Uithoorn – In een persbericht maakt 
Woongroep Holland bekend wat de 
uitkomst is van een onderzoek on-
der de bewoners van de drie flats 
die waarschijnlijk niet meer zullen 
worden gerenoveerd. Zij schrijven: 
“Meer dan 65% van alle bewoners 
van de Straatsburg-, Churchill- en 
Gasperiflat aan de Europarei heeft 
deelgenomen aan de huisbezoe-
ken. Deze persoonlijke gesprekken 
hadden tot doel om de bewoners 
te informeren over het besluit van 
Woongroep Holland om te stoppen 
met de huidige manier van moder-
nisering van deze drie flats. Daar-
naast diende er een beeld te wor-
den verkregen van wat de bewoners 
belangrijk vinden voor hun woning 
en woonomgeving”.

Thema’s
“Uit het rapport ‘Bewoners aan het 
woord’ van Steingoed Professio-

nals, die in opdracht van Woon-
groep Holland de huisbezoeken 
heeft verzorgd, komen belangrijke 
thema’s naar voren. Als het om het 
wonen gaat, hechten de bewoners 
veel waarde aan een grote woonka-
mer en keuken. De goede sfeer op 
de galerij en in de flat draagt bij aan 
het prettig wonen. Dit geldt ook voor 
de landelijke en groene omgeving 
en de nabij gelegen winkels. Betreft 
het de woonomgeving dat zijn voor-
al de aanpak van de sombere uit-
straling van de flats en de overlast 
van hangjongeren de belangrijkste 
thema’s. Voor wat betreft de partici-
patie/communicatie verwachten de 
bewoners dat zij meer en beter ge-
informeerd en betrokken worden bij 
de verdere aanpak van de Europa-
rei”, aldus het persbericht.

Vervolg 
“In de komende periode gaan we in 

gesprek met de gemeente en partij-
en die binnen en rond de Europarei 
actief zijn zoals onder andere Car-
danus en politie.

Ook van hen willen we graag ho-
ren wat zij belangrijk vinden voor de 
toekomst van deze Uithoornse wijk.  
Daarnaast geven we op zeer korte 

termijn de bewoners van de Europa-
rei en de huurdersvereniging Euro-
parel en bewonerscommissie Euro-
parei 3 een reactie op het rapport. 

Tevens blijven we met hen in ge-
sprek over het vervolgtraject.” He-
laas weinig echt nieuws nog voor 
deze bewoners.
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En alwéér is het diamant 
wat er blinkt!
Vinkeveen - “We hebben het ge-
haald,” roept Hendricus Sibbald ons 
vanuit de gang vrolijk toe als wij ons 
kenbaar maken aan zijn adres op de 
Baambrugse Zuwe om hem en zijn 
echtgenote Charlotte te feliciteren 
met hun zestigjarig huwelijk. Want 
beiden traden op 7 augustus 1949 
in het huwelijk in Bandoeng, ten tij-
de dat Nederlands-Indië ophield te 
bestaan en Indonesië als een zelf-
standige republiek werd uitgeroe-
pen. Beide echtelieden hebben van-
af hun geboorte destijds een zeer 
attente beschermengel als een ‘Stil-
le Kracht’ meegekregen uit hun ge-
boorteland. Die heeft over leven en 
gezondheid gewaakt, want als be-
roepsmilitair werd Hendricus toen 
de Japanners in 1942 het land bin-
nenvielen, samen met veel van zijn 
medestrijders krijgsgevangen ge-
maakt. Hij overleefde de kampen en 
werd uiteindelijk geïnterneerd in Ja-
pan zelf waar hij de gruwelen van 
de bezetting andermaal over zich 
heen voelde gaan en zelfs gemar-
teld werd. Ook werd hij een week 
nadat de eerste atoombom op Na-
gasaki viel, het stralingsgebied in-
gestuurd. Toen hij vrij kwam en naar 
de Filippijnen werd getransporteerd 
woog hij nog maar 35 kilo… Maar 
hij overleefde de oorlog in de Oost 
als een wonder (dankzij die engel), 
evenals zijn Charlotte die eveneens 
niet ontkwam aan de Jappenkam-
pen. Elke keer nemen zij deel aan de 
5 Meiviering in Wageningen, waar 
Hendricus steeds minder van zijn 
medestrijdmakkers ziet… Zelf is hij 
inmiddels 89 jaar, Charlotte 10 jaar 
jonger. Zij is geboren op 12 oktober 
1930 in Soerabaja-Madioen en later 
verhuisd naar Bandoeng, de plaats 

waar zij met haar man in de echt 
werd verbonden. Hendricus kwam 
daar ook Charlotte tegen toen hij 
na de oorlog zijn (stief)moeder op-
zocht om te zien hoe het met haar 
ging. Toevalligerwijs was zij gehuis-
vest in Bandoeng, naast ‘een fami-
lie Pieplenbosch’ waar hij toch voor 
de gezelligheid eens op visite moest 
gaan. Aldus geschiedde…

Gezond van lijf en leden en hel-
der van geest zou iedereen teke-
nen voor de activiteiten die zij van-
daag de dag samen nog onderne-
men. Het enige wat nu bij Hendricus 
wat begint te slijten zijn de kniege-
wrichten. Daar springt hij dus zuinig 
mee om. Hendricus is een gewel-
dig verteller uit de tijd dat hij militair 
was in Indië. Hem staan de gruwe-
len van de oorlog nog steeds in het 
geheugen gegrift. Opvallend is dat 
hij nooit enig last heeft gehad van 
de straling waaraan hij ongetwijfeld 
heeft bloot gestaan bij Nagasaki. 
Sterker nog, tot op heden gebruikt 
hij weinig of geen enkele medicijn 
tegen kwaaltjes… Zo gezond dus 
als een ‘ikan’ uit vers water…

Op z’n 37e met ‘pensioen’…
Zo’n 55 jaar geleden repatrieerde 
het gezin, dat inmiddels ook kinde-
ren had, naar Nederland. Eerst in 
een tijdelijke woning in Zandvoort 
maar omdat Hendricus als dienst-
doend militair werd geplaatst in Het 
Depot- en Detentiekamp van de Ko-
ninklijke Marechaussee in Nieuwer-
sluis (de voormalige Koning Willem 
III kazerne), kreeg hij met zijn gezin 
een huis in Vinkeveen toegewezen 
waar hij met zijn echtgenote al weer 
54 jaar woont. Uit het huwelijk zijn 

zes kinderen geboren, twee jongens 
en vier meisjes. Inmiddels zijn er 8 
kleinkinderen. Zijn jongste doch-
ter heeft een boek over de beleve-
nissen van haar vader geschreven. 
In 1957 ging hij vanwege de tropen-
jaren met ‘pensioen’ uit de militaire 
dienst. Toen was hij natuurlijk nog 
veel te jong om niets te gaan doen. 
Dus pakte hij verschillende werk-
zaamheden aan in de burgermaat-
schappij, maar keerde uiteindelijk 
terug bij defensie waar hij nog 17 
jaar lang als toezichthouder bij het 
MOB in Mijdrecht dienst deed. Toen 
hij 62 jaar was werd hij ‘echt’ gepen-
sioneerd. Hendricus is nog steeds 
actief en heeft vele hobby’s. Zo slijpt 
hij edelstenen, maakt klokken en 
(staande) lampen en kan uitstekend 
gitaar spelen. Dat doet hij sinds zijn 
militaire dienst al! Zijn echtgeno-
te doet daarin niet voor hem onder, 
maar Charlotte danste ook graag, 
iets wat haar man nooit heeft ge-
daan. Tja, je kunt niet alles hebben 
in het leven… Behalve een goe-
de gezondheid dan! En dat is heel 
veel waard. Burgemeester Marian-
ne Burgman kwam het bruidspaar 
hoogstpersoonlijk feliciteren met 
deze mijlpaal in hun leven. Behalve 
een fraai boeket bloemen overhan-
digde zij hen namens de gemeente 
het traditionele boek over de Vinke-
veense Plassen. Altijd mooi om in te 
lezen en de fraaie foto’s te bekijken. 
Vanzelfsprekend was er ook de feli-
citatiebrief van de Commissaris van 
de Koningin in Utrecht.

De Nieuwe Meerbode sluit zich 
graag aan bij al deze felicitaties en 
wenst het bruidspaar nog vele jaren 
in goede gezondheid en geluk toe.

350 Ballonnen als bekroning 
van de schoolfusie
Mijdrecht - Met ingang van het 
nieuwe schooljaar zijn per 1 au-
gustus jl. de basisscholen voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs ‘De 
Hoeksteen’ aan de Eendracht in 
Hofland-Noord en De Fontein aan 
de J. van Renessestraat in Proos-
dijland-Zuid in Mijdrecht onder één 
bestuur van start gegaan. De scho-
len zijn gefuseerd omdat dit vanwe-
ge een wettelijk norm voor het aan-
tal leerlingen voor De Hoeksteen 
een verplichting was. Daar was het 
aantal leerlingen onder het kritische 
aantal van 109 gekomen. Niette-
min was het maandag 7 september 
een gedenkwaardige dag voor bei-
de scholen en toch ook een beetje 
feest. Na de nodige voorbereidingen 
de afgelopen week konden de kin-
deren op hun manier aan de fusie 
gestalte geven. Dat gebeurde door 
alle leerlingen van beide basisscho-
len te verzamelen op de brug over 
de Kerkvaart aan de Dokter van den 
Berglaan. Dat is precies op de helft 
van beide wijken waar de scholen 
zijn gesitueerd. Alle leerlingen had-
den een ballon gekregen die zij om 
half tien na een felicitatie van wet-
houder Jan van Breukelen en na het 
zingen van ‘Lang zal ze leven’ los-
lieten. Een kleurrijke wolk ballonnen 
vulde het zwerk. Hoewel het de he-
le dag mooi weer was viel er tijdens 
deze happening uitgerekend boven 
Mijdrecht een buitje regen. Maar 
dat mocht de pret allemaal niet 
drukken. En pret hadden de leerlin-
gen zeer zeker. Met name voor die 

van de Fontein was het feest, want 
de school viert dit jaar ook nog eens 
haar eerste jubileum. De kinderen 
kregen op maandagmorgen een 
feestelijk ontbijt en ‘s middags kon-
den ze deelnemen aan workshops 
of een boerderij bezoeken. Dins-
dagmiddag was het spelletjesmid-
dag en donderdagavond is er een 
musical in De Meijert, zo laat direc-
teur Joke van Vliet ‘over de brugleu-
ning’ nog even weten. Eigenlijk staat 
de hele week in het teken van festi-
viteiten, waarbij ook aandacht wordt 
geschonken aan leuke educatieve 
activiteiten. “Wij hebben ons 35-ja-
rig bestaan van De Hoeksteen vo-
rig jaar gevierd en de fusie is voor 
ons geen aanleiding een feestje te 
bouwen”, vertelt directeur van De 
Hoeksteen Coen Vulperhorst des-
gevraagd. “Wel krijgen de kinderen 
vandaag wat lekkers als ze terug-
komen van de brug. Dan hebben zij 
de indruk dat het voor hen toch ook 
een beetje feest is. We functioneren 
immers onder de naam van De Fon-
tein en die bestaat 5 jaar. Mag ik bij 
dezen ook nog even de politie be-
danken voor hun assistentie op de 
brug? Het was een motoragent en 
de wijkagent die voor een stukje 
veiligheid hebben gezorgd. Tenslot-
te staan daar bijna driehonderdvijf-
tig kinderen en een groep ouders. 
Dat zorgt voor de nodige drukte.”

Twee locaties
Beide scholen maken deel uit van 
een groep van in totaal 14 basis-

scholen voor P.C. primair onderwijs 
die verspreid zijn over de regio. Be-
halve Mijdrecht ook één in Wilnis 
(de Prinses Beatrixschool), in Ab-
coude, Loenen, Nigtevecht, Breuke-
len en Maarssen. Zij behoren tot de 
Vechtstreek en Venen, Vereniging 
voor Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs. In totaal gaat hier daar-
bij om circa 2.800 leerlingen. Samen 
met ‘De Hoeksteen’, die nu eigen-
lijk ‘De Fontein’ zou moeten heten, 
is de combinatie nu de grootste ba-
sisschol en Mijdrecht en op één na 
de grootste in De Ronde Venen. Al-
leen de Jozefschool in Vinkeveen is 
groter.
‘De Fontein’ is gevestigd op twee 
locaties die elk als een volwaardi-
ge school zullen functioneren zoals 
dat tot voor kort ook het geval is. Er 
blijft gewoon Protestants Christelijk 
onderwijs gegeven worden aan de 
groepen 1 tot en met 8. Ook dezelf-
de ‘meesters’ en ‘juffen’ zullen op de 
eigen school les blijven geven. Die 
zijn allemaal in dienst van dezelfde 
vereniging. Ouders hoeven dus niet 
bang te zijn dat er andere leerkrach-
ten komen. Verder willen de scho-
len op beide locaties een plaats zijn 
waar kinderen zich prettig voelen en 
‘huppelend’ naartoe blijven gaan. 
Omdat de fusie een puur admini-
stratief gegeven is laat het bestuur 
vanwege de herkenbaarheid beide 
scholen op voorhand onder dezelf-
de naam voortbestaan. Vooralsnog 
is er dus nog geen nieuwe naam 
bedacht.

Pauline Zeij wint fiets bij 
Sijbrants en van Olst
Uithoorn - Wereldwijd heeft Ray 
Ban met groot succes de Colour 
full campagne gevoerd. Met nieuwe 
trends op het gebied van zonnebril-
len  durft Ray Ban volop kleur te be-
kennen. Van knalrood tot pastelroze 
en felblauw!
Bij Sijbrants & van Olst optiek heb-
ben alle klanten die in de afgelopen 
maanden een Ray Ban zonnebril 
kochten, meegedaan aan een loterij 
met als hoofdprijs een supertrendy 
Johnny Loco fiets! Zeker 300 klan-

ten hebben meegedaan aan de Co-
lour Full actie van S&O en Ray Ban. 
De uiteindelijke winnares van deze 
limited edition Urban Cruiser is Pau-
line Zeij uit Uithoorn. 

Naast deze spetterende actie zal Sij-
brants & van Olst binnenkort  in het 
nieuwe Blue magazine weer volop 
aandacht besteden aan de nieuwste 
brillenmode en aan u de  nieuwste 
type lees- en computerglazen van 
HOYA introduceren . 

Nationale orgeldag
De Ronde Venen – Zaterdag 12 
september a.s. is het weer Nati-
onale Orgeldag. Deze manifesta-
tie valt ieder jaar samen met Open 
Monumentendag. In de Janskerk te 
Mijdrecht is het mooie Bätz-orgel 
ook een nationaal monument. Daar-
om zullen gedurende de dag conti-
nu orgelbespelingen plaatsvinden.
De dag wordt om 10.00 uur ge-
opend door de burgemeester van 
Mijdrecht mevrouw Marianne Burg-
man, waarbij tevens de activiteiten 
van de Open Monumentendag zul-
len starten.
Jaap Jan Steensma, verbonden aan 
de faculteit van muziekwetenschap-
pen van Utrecht, zal uitleg geven 
over het orgel en deze dan als eer-
ste organist van die dag bespelen. 
Tot 17.00 uur zullen er door verschil-
lende organisten bespelingen vol-
gen. 

Orgelroute
Om 13.00 uur wordt het orgel be-
speeld door Seline Hallboom (1991), 
die momenteel aan het Utrechts 
Conservatorium bij Reitse Smits 
voor haar Bacheler orgel studeert.
In De Ronde Venen wordt die dag 
een orgelroute uitgezet, waarbij in 
vele kerken de orgels worden be-
speeld. 
Jaap Jan Steensma zal op deze rou-
te de diverse orgels bespelen en er 
uitleg over geven. Het wordt een 
uniek evenement, waarvoor u van 
harte bent uitgenodigd.

De route is te fietsen, maar ook 
goed met de auto te volgen.
Kijk voor de meest actuele infor-
matie op www.pknmijdrecht.nl of  
www.cultura-drv.nl. U kunt hier de 
laatste informatie vinden onder de 
rubriek Agenda.

11 tot 14 september:
De Meernbrug afgesloten
Regio - Van vrijdag 11 septem-
ber 20.00 uur tot maandag 14 
september 2009 05.00 uur voert 
Rijkswaterstaat werkzaamheden 
uit aan De Meernbrug. In deze 
periode is De Meernbrug afge-
sloten voor autoverkeer. Fietsers 
kunnen wel gebruik blijven ma-
ken van De Meernbrug. Verkeer 
moet rekening houden met een 
langere reistijd. Reizigers worden 
geadviseerd gebruik te maken 
van Openbaar Vervoer en P+R lo-
caties.

Werkzaamheden
In dit weekend worden de stei-
gers van de Meernbrug helemaal 
afgebroken. Na dit weekend kan 
het verkeer dan ook weer gebruik 
maken van alle 4 de rijstroken.  
Verder gebruikt de Gemeen-
te Utrecht dit weekend ook om 
werkzaamheden uit te voeren 
aan de bunker bij het 24 Oktober-
plein. Door deze werkzaamheden 
te combineren wordt de overlast 
voor het verkeer zo veel mogelijk 
beperkt.

Omleidingsroutes 
en alternatieven
Verkeer van en naar Utrecht Cen-
trum wordt omgeleid via A2 af-
rit 7 (Het Zand) of via A12 afrit 17 
(Centrum / Jaarbeurs). Gele bor-
den langs de weg geven de om-
leidingsroutes aan.

Reizigers worden geadviseerd om 
tijdens de weekendafsluitingen 
zoveel mogelijk gebruik te maken 
van het openbaar vervoer en P+R 
locaties Westraven (A12 afrit 17), 
Papendorp (A12 afrit 16) en Mu-
ziektheater (A2 afrit 7).

Komende werkzaamheden
Voor de werkzaamheden aan 
Hooggelegen en De Meernbrug is 
nog een weekend nodig. Dit be-
tekent dat de rotonde en de brug 
ook zijn afgesloten van vrijdag 9 
oktober tot maandag 12 oktober 
2009.

In 2010 zijn nog enkele weekend-
afsluitingen nodig voor de reno-
vatie van de Meernburg.

Tuin Bram de Groote nog 
één keer open
Uithoorn - Zondag 13 september 
a.s. is de Tuin van Bram de Groote, 
hoek Elzenlaan/Boterdijk in Uit-
hoorn, voor de laatste maal in dit 
seizoen, van 13.00 uur tot 16.00 uur 
opengesteld voor bezoekers. Daar-
na gaat de Tuin dicht tot april vol-
gend voorjaar. Ook deze laatste 

zondag zijn vrijwilligers en de im-
ker aanwezig om de nodige infor-
matie te geven. Tevens worden de 
laatste potten echte Bram de Groote 
Natuurhoning verkocht. Een van de 
bezoek(st)ers wacht mogelijk een 
bijzondere verrassing. Voor informa-
tie: Joop Alsemgeest tel. 563394.

Viool en piano in de 
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 20 septem-
ber om 14.30 uur organiseert de 
SCAU in de Thamerkerk een con-
cert door de jonge, succesvolle vio-
list Jeroen van der Wel (1987) en de 
pianiste Keiko Shichijo. 
Jeroen van der Wel studeerde vanaf 
1997 bij Herman Krebbers, in 2004 
ging hij naar het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag waar hij in 
2008 afstudeerde. Hij won vele con-
coursen waaronder het Oscar Back-
concours in 2007 en soleerde bij di-
verse orkesten. Ook zijn er al enkele 
van zijn composities uitgevoerd.
Keiko Shichijo begon haar studie 
aan het conservatorium van Tokio in 
1996 en studeerde in 2002 af, waar-
na zij nog verder studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Zij 
speelde op verschillende festivals 
van oude muziek en werd door het 
conservatorium gekozen als soliste 
bij een Mozart-project.
Al enige tijd zijn Jeroen en Keiko 
een vast duo. Het programma dat 
zij spelen bestaat voor de pauze 
uit de Sonate in Bes-groot van Mo-

zart en Grand duo voor viool en pia-
no van Schubert. Na de pauze spe-
len zij muziek van componisten die 
geboren zijn na het midden van de 
19e eeuw: van de Belgische violist/
componist Eugene Ysaye een bal-
lade voor vioolsolo, van de Mol-
davisch violist/componist Geor-
ge Enescu de ‘Torso’-sonate en van 
de Franse componisten Debussy en 
Fauré resp. een sonate en een ber-
ceuse. Het concert wordt beëindigd 
met een nieuwe compositie van Je-
roen van der Wel. Een programma 
met gevarieerde muziek door twee 
talentvolle jonge musici. Abonne-
menthouders hebben hun kaarten 
al, anderen kunnen kaarten kopen 
op onderstaande adressen of nog 
snel een abonnement voor dit sei-
zoen bestellen, bij het secretariaat 
van de SCAU (tel. 561864) of voor 
het concert aan de kassa.
De kaarten zijn verkrijgbaar à 10.- 
euro bij de boekhandels Ten Hoope, 
Zijdelwaardplein en Bruna, Amstel-
plein en aan de zaal zolang er plaats 
is.



De Ronde Venen - Gospelkoor De 
Rovenians houdt op maandag 14 
september aanstaande een open 
avond. Lijkt het jou leuk om eens te 
komen kijken en luisteren en als je 
durft mag je ook meezingen. De Ro-
venians zijn op zoek naar “jonge-
ren” tussen de 16 en 45 jaar. Zowel 
mannen als vrouwen. Het koor be-
staat uit ongeveer 35 enthousiaste 
zangers en zangeressen en een al 
minstens zo enthousiaste dirigent. 
Elke maandagavond wordt er van 
20.15 tot 22.15 uur gerepeteerd in 
kerkgebouw De Rank aan de Bern-

hardlaan te Mijdrecht. Het repertoi-
re van De Rovenians is gevarieerd. 
Er worden rustige nummers gezon-
gen, maar ze gaan ook heerlijk uit 
hun dak met superswingende gos-
pelsongs. Zo gemiddeld één keer 
in de maand wordt muzikale mede-
werking verleend in een kerkdienst 
ergens in de regio.

Een jaarlijks concert of project staat 
meestal ook op het programma. 
Met kerst wordt dit jaar wederom 
een bijzonder kerstverhaal verteld 
en gezongen, dit alles gezien door 

de ogen van Jozef. Reden genoeg 
dus om je bij De Rovenians aan te 
sluiten.
Er is overigens ook plaats voor ‘niet 
zangers’. Gospelkoor De Rovenians 
is nog steeds op zoek naar bandle-
den. Een drummer staat hoog op het 
verlanglijstje, maar ook andere mu-
zikanten mogen zich melden. Lijkt 
het je wat? Bezoek eens de websi-
te   www.rovenians.nl om te kijken 
of Gospelkoor De Rovenians iets 
voor jou is.
Bij dezen dus de uitnodiging aan 
potentiële zangers en muzikanten 
tussen de 16 en 45 jaar, mannen en 
vrouwen, om op maandag 14 sep-
tember a.s. om 20.15 uur de repeti-
tie-avond van Gospelkoor De Rove-
nians te bezoeken (op een andere 
maandag binnenlopen mag natuur-
lijk altijd).
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Retro met Rotary:

Amstelland Live! muzikaal 
in teken van 80’s en 90’s

Regio - De editie 2009 van Amstel-
land Live! zal op zaterdag 26 sep-
tember geheel in het teken staan 
van muziek uit de jaren ’80 en ’90. 
Voor de organisatie van dit mu-
ziekspektakel tekent weer de Ro-
tary Club Aalsmeer-Uithoorn en 
ook dit jaar gaat de opbrengst weer 
naar een goed doel: de Bosmobiel. 
Plaats van handeling: De Meijert in 
Mijdrecht, aanvang 20.00 uur. 

80’s en 90’s
Amstelland Live zal dit jaar een fan-
tastisch feest worden. Vanaf 21.00 
uur gaat het feest echt van start. De 
band PeeWee zal een wervelende 
show neerzetten met klassieke top-
pers uit de 80’s en 90’s. Pee Wee is 
een jonge band met een moderne 
uitstraling en een lekker repertoire 
van rock/pop, de beste nederpop en 
dance classics. De band wordt vaak 
geroemd om de uitstekende podium 
performance. Eenmaal op de dans-
vloer worden aanwezigen meegeno-
men in een trein vol Supergroovers, 
Rock ‘n Roll, Disco- en Soulmedleys 
die de avond onvergetelijk maken!  
Een VJ/DJ set, helemaal toegespitst 
op hits uit de laatste twee decennia 
van de vorige eeuw ondersteunt de 
avond door vertoning van de oor-
spronkelijke videoclips op twee gro-
te schermen.

Blues Brothers
En als klap op de vuurpijl swingen 
we terug in de tijd met de Blues 
Brothers Dedication Revue. Deze 
spetterende show rond Jake en El-
wood Blues wordt vertolkt door Ste-

ve Powell en Hans Sligter. Wie tij-
dens hun optreden de ogen sluit, 
weet zeker dat er een fantastische 
live band staat te dampen! Niet voor 
niets heeft niemand minder dan Dan 
Aykroyd (als Jake Elwood) het con-
cept bekeken, de act beluisterd en 
het duo zijn zegen gegeven. “I am 
happy they are keeping the flame of 
Blues music alive!” Ongetwijfeld zal 
er een speciaal woord van welkom 
zijn voor de ‘Mijdrecht Law Enfor-
cement Community’. Op de video-

schermen worden ook real time fo-
to-impressies en live videobeelden 
van het evenement geprojecteerd. 
Zo wordt Amstelland Live! echt een 
feest van alle aanwezigen.

Bosmobiel
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
heeft het initiatief genomen om 
mensen uit gemeenten rond het 
Amsterdamse Bos die slecht ter 
been zijn de mogelijkheid te bieden 
van ‘een elektrisch voortbewogen 
boswandeling’.

Daartoe heeft de serviceclub de 
Stichting Bosmobiel opgericht en 
konden al twee Bosmobielen wor-
den aangeschaft. Dat zijn een soort 
golfkarretjes die plaats bieden aan 
zes personen. Ze worden ingezet in 
samenwerking met het Amsterdam-
se Bos. De opbrengst van Amstel-
land Live! 2009 komt geheel ten goe-
de aan dit project voor minder vali-
de mensen uit Amsterdam, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, 
Uithoorn en Mijdrecht. 

Kaarten 
Voor 17,50 euro heb je niet alleen 
een fantastische avond, maar on-
dersteun je ook de stichting Bosmo-
biel. Kaarten kunnen vanaf nu onli-
ne besteld worden via www.amstel-
landlive.nl

Zondag open huis Stijldansen Salsa Zumba

Open workshopdag 
Danscentrum Colijn 
succesvol
Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
de open workshopdag plaats bij 
Danscentrum Colijn in Uithoorn. 
Axel en Heleen Colijn zijn altijd op 
zoek naar leuke manieren om de 
dansers en het dansen te prikkelen 
en te stimuleren!

Vandaar deze nieuwe opzet. In de 
ochtend werden de workshops Pop-
showmusicaldance gegeven door 
‘huis’-docente Merel. Zij is verant-
woordelijk voor alle balletlessen bij 
Danscentrum Colijn; Popshowmu-
sicaldance, Hip Hop, de wedstrijd 
groep en de technieklessen. Er werd 
door de deelnemers fanatiek mee-
gedaan aan de verschillende work-
shops en dat leverde mooie pres-
taties op. Tegelijkertijd vond in de 
nieuwe studio de workshop Break-
dance plaats onder leiding van do-
cent Sylvain. Ook voor deze work-
shop was veel belangstelling en de 
groepen breakdance beginnen dan 
ook al aardig vol te lopen. Aan het 
eind werd er nog een battle gedaan 
door de deelnemers aan de work-

shop, een aantal huidige leerlin-
gen en docent Sylvain zelf. Dat le-
verde een mooi schouwspel op. Syl-
vain draait al jaren mee in de break-
dancewereld en beheerst bijna al-
le tricks. Zijn specialiteit is de head-
spin (spin op zijn hoofd), deze kan 
hij eindeloos volhouden!! Daarnaast 
is hij inmiddels een zeer ervaren do-
cent, hij gaat zijn 6e seizoen alweer 
in bij Colijn!

In de middag werden er twee work-
shops Hip Hop gegeven door Gia-
ninni! Hij had voor deze gelegen-
heid twee leuke choreografieën uit-
gewerkt; één voor beginners (op de 
muziek Boom Boom Pow van the 
Black Eyed Peas) en één voor ge-
vorderden (het nummer Let It Go uit 
Step Up 2). Er werd wederom fana-
tiek meegedaan, het resultaat mocht 
er dan ook zijn.

Aanstaande zondag 13 september 
staat het Danscentrum in het teken 
van het Stijldansen voor jeugd en 
paren, de Salsa en de Zumba. Tij-

dens dit open huis zal er in de ver-
schillende dansvormen een aan-
tal workshops worden gegeven en 
u mag natuurlijk kijken en/of mee-
doen. Het spits wordt afgebeten 
door de Salsa; om 19.00 uur een 
warming up met merengue en daar-
na twee workshops; absolute begin-
ners en intermediate. De laatste is 
bedoeld voor mensen die al salsa-
lessen hebben gevolgd en het leuk 
vinden deze weer op te pakken.

Om 20.00 uur gaan de overige work-
shops van start; Ballroom, Latin, 
Rock ’n Roll en Zumba! Tussendoor 
gezellig vrijdansen en natuurlijk de-
monstraties van de wedstrijdparen 
van Danscentrum Colijn.

Vanaf vrijdag 18 september gaan de 
verschillende cursussen weer be-
ginnen! Er gaat dan ook nog een 
nieuwe cursus Zumba van start en 
er is een extra groep ingepland voor 
de salsa; de eerste groep is al vol!! 
Meer info? www.colijndancemas-
ters.nl

Keurslager Bader verzorgt 
voor de tweede maal 
Mega BBQ
Regio - Zaterdag 22 augustus jl. 
vond voor de tweede maal de groot-
ste barbecue van Nederland plaats. 
Maar liefst 8.000 mensen genoten 
tijdens het popfestival ZAND op het 
Almeerder strand van een heerlijke 
barbecue, verzorgd door Keurslager 
Bader en Keurslager Vedder uit Al-
mere.
Het team van Keurslagerij Bader en 
Keurslagerij Vedder heeft tijdens het 
popfestival ZAND een unieke pres-
tatie neergezet. Zonder blikken of 
blozen werd een heerlijke barbecue 
voor 8.000 mensen tot in de punt-
jes verzorgd. Een team, bestaan-
de uit maar liefst 55 medewerkers,  
bakte duizenden hamburgers, sa-
teetjes, procureurlapjes en shas-

licks. Deze vleeslekkernijen wer-
den aangevuld met zelfgemaak-
te (aardappel)salade, verschillende 
sausjes, stokbrood en een drankje. 
Al 14 jaar werken Keurslagerij Ba-
der en Keurslagerij Vedder samen 
via   www.debarbecuelijn.nl
en zijn daardoor in staat dergelijke 
grote evenementen succesvol te or-
ganiseren.

Om het geheel in goede banen te 
leiden stond er, net als vorig jaar, op 
het terrein een enorme tent, waar-
in al het lekkers werd bereid en de 
bezoekers van de maaltijd konden 
genieten. Omdat dit grootse evene-
ment weer erg succesvol is verlo-
pen, zal deze afsluiter van het bar-

becueseizoen wellicht nog wel een 
vervolg krijgen.

Deze prestatie van Keurslager Ba-
der bevestigt het vakmanschap 
maar weer eens. Of het gaat om een 
gezellige barbecue voor twee of een 
grandioos bedrijfsfeest, ze draaien 
er de hand niet voor om. 

En nu het zomerseizoen zo’n beet-
je op zijn einde loopt, maakt Keur-
slager Bader zich alweer op voor 
de winter. Alle voorbereidingen zijn 
getroffen en de écht ambachtelijke 
rookworsten liggen klaar.
Kortom, ook voor de stevige winter-
kost bent u bij Keurslagerij Bader 
aan het juiste adres!

Het Estafetteproject
Regio - Voor mij ligt een memo van 
het college van Burgemeester en 
Wethouders gericht aan de gemeen-
teraad, gedateerd op 8 juni 2009.
In dit stuk legt het college een aan-
tal varianten voor, betreffende de 
bebouwing van het huidige Argon-
terrein, CSW terrein en de Driehoek. 
Deze plannen als geheel staan be-
kend onder de naam Estafettepro-
ject. De planvorming is al enige 
tijd aan de gang en in de beginfa-
se heeft de gemeente verschillen-
de partijen bij elkaar gebracht, met 
de bedoeling een mooi en inhoude-
lijk sterk project tot stand te bren-
gen. Een plan gericht op de toe-
komst. Een plan waarin plek is voor 
alle woonvormen waar in de toe-
komst behoefte aan is in Mijdrecht 
en Wilnis.
Voor de Driehoek was er het plan 
om er een multifunctioneel sport-
park van te maken. De gemeente 
heeft meedenkgroepen opgestart 
die niet serieus zijn genomen en al-
le ideeën die daarin naar voren zijn 
gebracht zijn onder tafel gescho-
ven. Hier is uitgebreid over gespro-
ken en we mogen hopen dat de ge-
meente hieruit lering heeft getrok-
ken en dat dit in de toekomst an-
ders zal gaan. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad bij de eerste plan-
vorming tal van voorwaarden ge-
steld waaraan dit project zou moe-
ten voldoen. Het gaat te ver om alles 
hier tot in detail te bespreken, maar 
van alle voorwaarden die er vooraf 

zijn gesteld, hebben er veel de eind-
streep niet gehaald.

Varianten
Als we naar het huidige memo kij-
ken, worden er 10 varianten bespro-
ken. Onder aan de streep bij al die 
uitgewerkte varianten gaat het maar 
om één ding: de financiële haal-
baarheid. Hoeveel kost het. Ver-
der gaat het nergens over. Alle in-
spanningen van alle betrokkenen 
kunnen de prullenbak in. Alle goe-
de bedoelingen kunnen de prullen-
bak in. Alle voorwaarden kunnen de 
prullenbak in. Wat er over blijft zijn 
voor de voormalige sportterreinen 
twee financieel haalbare varianten 
en voor de Driehoek een groot voet-
balpark met een vleugje multifunc-
tionaliteit in de vorm van een lan-
dijsbaan. In Wilnis wordt het dorp-
se karakter te grabbel gegooid door 
veel hoogbouw toe te passen en het 
trapveldje naast het CSW-terrein, 
waarvan de gemeente had beloofd 
dat dat er zou blijven, wordt opge-
offerd aan huizenbouw. En dit al-
les vanwege de financiële haalbaar-
heid. Het rendement voor de pro-
jectontwikkelaar is gegarandeerd 
(wie wil er niet zo zaken doen) en 
de voetbalclubs worden gediend. 
Dat er daarvoor veel, heel veel con-
cessies moeten worden gedaan, is 
dan maar zo.

De raad
De raad wordt gevraagd het colle-

ge toestemming te geven om met de 
projectontwikkelaar een samenwer-
kingsovereenkomst aan te gaan. 
De raad zou het plan in deze vorm 
niet moeten accepteren, want er is 
geen gezonde concurrentie en aan 
te veel voorwaarden wordt niet vol-
daan. Het lijkt mij niet dat dit plan 
met zoveel concessies recht doet 
aan wat de raad in de afgelopen 
jaren heeft bedacht en goedge-
keurd; het plan in deze vorm doet 
geen recht aan de beleidsplannen.  
De plannen van het college dienen 
vooral het rendement! De raad heeft 
het recht niet om het dorpse karak-
ter van Wilnis te grabbel te gooien. 
(Als u over een paar jaar op de dijk 
wandelt, ziet u niet meer het fraaie 
polderlandschap maar flats) De 
raad heeft het recht niet het trap-
veldje weg te geven. De raad heeft 
het recht niet om ten bate van het 
rendement te bouwen. De raad 
heeft de plicht te voldoen aan haar 
eigen plannen. Waar is anders al de 
planmakerij voor nodig geweest. 
Wat is nog de waarde van een ge-
nomen raadsbesluit als het allemaal 
zo inwisselbaar wordt. Ik zeg: CSW 
Mini Bijlmer Nee. Ik zeg: Blijf af van 
het trapveld. Ik zeg: Respecteer je 
eigen beleid. Komt allen naar het 
Ronde Tafel Gesprek op woensdag 
16 september waar dit met de raad 
besproken wordt en laat zien dat dit 
zo niet kan!  

Bob Nisters, Wilnis

Open avond Gospelkoor
De Rovenians
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Hertha begint nieuwe 
start met een overwinning
Vinkeveen - Het seizoen 2009-
2010 staat voor SV Hertha uit Vin-
keveen in het teken van een nieu-
we start. Zo is de nadruk binnen de 
club komen te liggen op de zater-
dag- in plaats van de zondagafde-
ling, is er een nieuwe technische 
staf en is een volledig nieuwe kunst-
grasmat in gebruik genomen.
De nieuwe trainer Sjaak ten Den is 
begin augustus begonnen met de 
voorbereiding van de zaterdagselec-
tie, samen met assistent Rodger v/d 
Hulst. Ten Den is goed bekend bin-
nen de club, omdat hij jarenlang 
trainer is geweest van verschillen-
de jeugdteams binnen de club. Veel 
van deze spelers hebben dus ge-
traind onder deze trainer. Ook v/d 
Hulst is een bekend gezicht, want 
hij heeft zelf zijn hele carrière bij SV 
Hertha gevoetbald en is als jeugd-
trainer doorgeschoven naar de se-
nioren.
Met ongeveer 35 man begon de 
voorbereiding voor de ploegen in 
met name bekerwedstrijden tegen 
Argon, CSW en De Vecht. Met name 
de gemeentegenoten bleken nog 
veel te sterk te zijn en er werden 
grote nederlagen geleden. Dit was 
niet alleen te wijten aan het kwali-
teitsverschil, maar ook aan de ver-
nieuwde speelstijl en een hoop va-
kanties binnen de selectie. Het be-
langrijkste doel was om fit te wor-
den richting de eerste competitie-
wedstrijd van afgelopen zaterdag 5 
september tegen OSO. Deze vond 
voor eigen publiek plaats.

Eerste doelpunt
De wedstrijd begon zeer goed voor 
de thuisploeg. Rick Koot had de eer 
om het eerste doelpunt van het sei-
zoen te mogen noteren en al binnen 
2 minuten was het Jorg Landwaart 
die de wedstrijd leek te beslis-
sen: 2-0. De tegentreffer van OSO 
kwam van de handige aanvoerder 
van de bezoekers: 2-1. Hertha leek 
even last te hebben van het stug-
ge tegenspel van haar tegenstan-
der, maar opnieuw Koot en Land-
waart zorgden voor een zeer veilige 
marge voor rust: 4-1. Een monster-
score leek zelfs in de maak, maar 
dan moest er wel zorgvuldiger met 
de geboden kansen worden omge-
sprongen.

Opnieuw de captain van OSO zorg-
de vlak na rust voor 4-2 en de wed-
strijd leek qua stand weer meer in 
evenwicht te komen. Het kwaliteits-
verschil over de gehele wedstrijd 
gezien werd uiteindelijk toch in de 
score uitgedrukt via Wessel Maijer 
(pen), Landwaart en de invaller Ski 
Klesman. De laatste scoorde uit een 
lange bal van Koot: 7-2.
Zoals de stand niet direct doet ver-
moeden zijn er veel opgelegde kan-
sen gemist en hier zal toch scherper 
op gelet dienen te worden als er in 
het vervolg van de competitie ster-
kere tegenstanders langskomen. 

Kunstgras
De volgende thuiswedstrijd kan 
hopelijk wel op het hoofdveld af-
gewerkt worden, maar het nieu-
we kunstgras is nog niet goedge-
keurd door de KNVB. Vorige week is 
dit langverwachte veld officieel ge-
opend door de burgemeester van De 
Ronde Venen, vooraf gegaan door 
een viertal spectaculaire landingen 
van parachutisten op de middenstip. 
De wedstrijd Hertha 1–Oud Hertha 
was een leuke, spannende en ge-
zellige wedstrijd met een verrassen-
de winnaar in Oud Hertha. Zij lieten 
zien altijd nog goed met de bal uit 
de voeten te kunnen, ondanks dat 
de huidige selectie ’s middags al 
een wedstrijd had gespeeld en niet 
compleet was. Toch alle lof voor de-
ze ‘oude’ vedetten!

De doelstellingen voor dit seizoen 
zijn duidelijk. Er moet plezier in de 
groep zijn, wat samengaat met hard 
werken. Dit moet met de aanwezi-
ge kwaliteiten kunnen leiden tot het 
spelen van een rol in de promotie-
plaatsen in de vijfde klasse, waarin 
het team start.
Aankomend weekend begint ook de 
competitie voor Hertha 2, dat op be-
zoek gaat bij Altius. Alle 3 wedstrij-
den in de voorbereiding zijn terecht 
gewonnen en er is volop gescoord 
door het jonge team, ondanks dat 
werd aangetreden tegen hoger in-
geschaalde tegenstanders. 
Hertha 1 speelt zaterdag uit tegen 
Muiden en hoopt opnieuw 3 punten 
aan het totaal toe te kunnen voegen. 
Beide wedstrijden zullen om 14.30 
uur aanvangen. 

Atlantis E2 kampioen van 
de veldcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 5 septem-
ber speelde het door de Rabobank 
gesponsorde Atlantis 2 haar eerste 
wedstrijd van het seizoen. De tegen-
stander was Badhoevedorp 2. Door 
het teleurstellend verlopen vorige 
seizoen was Atlantis 2 gebrand op 
een overwinning. 
Helaas kampte Atlantis met twee 
blessures, Alex van Senten en Peter 
van der Wel konden niet meedoen 
aan de wedstrijd. Arjen Markus was 
bereid gevonden zijn eigen wed-
strijd op te zeggen om voor Atlan-
tis 2 te spelen. Arjen Markus, Ber-
ry de Jong, Tamara Gortenmulder en 
Natasja Korver startten in de eerste 
aanval. In de eerste verdediging be-
gonnen Wouter Drubbel, Auke van 
der Zijden, Sandra Pronk en Melissa 
van der Stap.

De eerste aanval startte goed en 
creëerde meteen veel kansen, maar 
het zat Atlantis niet mee. De ballen 
wilden niet door het mandje vallen. 
De verdediging deed het erg goed 
en gaf Badhoevedorp geen kans 
en ontregelde hun aanvalsspel. Pas 
na 22 minuten spelen werd er ge-
scoord door Badhoevedorp met een 
strafworp (gouden regel in de sport 
als de éne partij veel kansen krijgt, 
maar niet scoort, valt het doelpunt 
altijd aan de andere kant). Het twee-

de doelpunt kwam 10 minuten la-
ter en was weer voor Badhoeve-
dorp met een benutte strafworp. Nu 
mocht de verdediging “eindelijk” 
aanvallen. Net voor rust maakte At-
lantis de aansluitingstreffer door het 
benutten van een vrije bal. Dit was 
tevens de russtand. (1-2).

Na de peptalk van coach Petra 
Taal ging Atlantis er weer tegen-
aan. Goede aanvallen werden uit-
gevoerd maar de kansen nog niet 
afgemaakt. Na 10 minuten spelen 
maakte Atlantis 2–2. Na deze gelijk-
maker wist Atlantis de korf te vin-
den. Er werd drie keer snel achter 
elkaar gescoord en de stand was 5 
–2. Helaas moest Sandra Pronk het 
veld verlaten met een enkelblessure. 
Ze werd goed vervangen door Wen-
dy Kentrop. Atlantis kwam steeds 
beter in het spel en scoorde nog 
tweemaal. Badhoevedorp kwam in 
de 2e helft niet tot scoren. Net voor 
tijd kwam Jeroen Korver in het veld 
voor Berry de Jong. In de laatste mi-
nuut scoorde Atlantis voor de laat-
ste maal, waardoor de eindstand 
van 8–2 op het scorebord stond. 
Dit was de eerste overwinning voor 
Atlantis 2 dit veldseizoen. Hopelijk 
zullen er nog vele volgen. Volgende 
week speelt Atlantis 2 tegen VZOD 
2 in Kudelstaart om 14.00 uur.

Korfballers Atlantis 1 
starten met overwinning
Mijdrecht -  Afgelopen zaterdag 
begon voor de korfballers van At-
lantis 1 het nieuwe seizoen. Na het 
teleurstellende afgelopen veldsei-
zoen, dat resulteerde in degradatie, 
speelt Atlantis 1 dit veldseizoen in 
de 4e klasse. Onder leiding van de 
nieuwe trainer/coach Mark van den 
Brink hoopt de door de Rabobank 
gesponsorde ploeg dit seizoen mee 
te strijden om het kampioenschap.
 Bij de  start van deze competitie trof 
Atlantis 1 op eigen veld het Amster-
damse MIK. Hoewel Atlantis vanaf 
het begin van de wedstrijd het bete-
re van het spel had, vielen de doel-
puntjes maar mondjesmaat. Nadat 
het eerste aanvalsvak voor 2-0 had 
gezorgd, duurde het ruim 20 minu-
ten voor het tweede aanvalsvak ook 
tweemaal wist te scoren: 4-0. Hierna 
kon MIK iets terugdoen. In 2 minu-
ten scoorden de gasten tweemaal. 
Het slotakkoord van de eerste helft 
was echter voor Atlantis. Op slag 
van rust wist de Rabobankploeg 
nog eenmaal te scoren: 5-2.
Ook in de tweede helft wist Atlantis 
maar moeilijk de korf te vinden. Na 
een klein kwartier had Atlantis nog 
tweemaal gescoord en stond er een 
marge van 5 doelpunten op het sco-

rebord. Door een opleving van MIK 
werd deze marge binnen enkele mi-
nuten verkleind naar 2 doelpunten: 
7-5. Atlantis reageerde echter direct 
en met een fraai afstandschot werd 
het 8-5. Ondanks de voorsprong en 
het betere spel van de Mijdrechtse 
ploeg bleef het voor Atlantis lastig 
de kansen af te maken. Het duurde 
weer 10 minuten voor het volgen-
de doelpunt gemaakt werd. Met een 
goed snel genomen spelhervatting 
werd het 9-5. In de laatste minuten 
van de tweede helft werd er door 
Atlantis nog eenmaal gescoord. 
 Hoewel Atlantis tevreden mag zijn 
met de 10-5 overwinning, zal de 
Rabobankploeg efficiënter met de 
kansen om moeten gaan om ook te-
gen de sterker geachte tegenstan-
ders in de poule een vuist te kun-
nen maken. 

Komende zaterdag speelt Atlan-
tis in Kudelstaart tegen VZOD, dat 
ook vorig seizoen gedegradeerd is 
naar de 4e klasse. De eerstvolgende 
thuiswedstrijd is op 19 september 
om 15.30 uur. Tegenstander is dan 
Vlug & Vaardig uit Amsterdam. At-
lantis 1 hoopt op uw aanwezigheid 
langs het veld!

Korfballers KZ Leiden 
winnen van Atlantis 4
Mijdrecht - Zaterdag 5 september 
was de wedstrijd van het door Flo-
rist gesponsorde Atlantis 4 tegen 
KZ leiden. Atlantis begon goed en 
scoorde meteen uit een schot van  
Christa Zeldenthuis. Tot de rust ging 
het gelijk op en stond de stand van 
6-4 voor KZ leiden op het scorebord 
.Voor Atlantis waren de doelpunten 
uit de handen van Janneke van Gin-
kel, Sjors Warmer en Steven Gorten-
mulder gekomen. In de rust werd af-

gesproken het spel een beetje aan 
te passen en nog meer op elkaar af 
te stemmen om te kunnen winnen.
Na rust kwamen we dicht bij tot een 
score van 8-7 voor KZ Leiden.

Maar uiteindelijk mocht het niet zo 
zijn en werd de wedstrijd verloren  
met 13-8. Volgende week zal Atlan-
tis 4  na de thuiswedstrijd tegen Per-
nix (14.00 uur) zorgen voor een ver-
slag  van een winstpartij!

Kleine domper voor CSW
Wilnis - Voor CSW is de eerste 
competitiewedstrijd tegen Amstel-
veen op een kleine domper uitge-
lopen. Als CSW alle kansen in deze 
wedstrijd had benut dan waren de 3 
punten zeker in Wilnis achtergeble-
ven maar na 90 minuten stond er nu 
een 1-2 op het scorebord.

CSW begon zeer fanatiek aan de 
wedstrijd en probeerde door de te-
genstander fel af te jagen snel een 
goal te forceren. De eerste kansen 
dienden zich dan ook al snel aan 
voor CSW. Een mooie dieptebal be-
reikte Edwin Milton die tegen de uit-
lopende keeper schoot. Na een ver-
keerde terugspeelbal van Amstel-
veen kon Milton zomaar richting 
keeper lopen maar de uitstekende 
doelman stond weer in de weg.
Amstelveen kon daar weinig tegen-
over stellen maar nam wel na een 
kwartiertje spelen de leiding. Een 
foutieve breedtebal werd onder-
schept en meteen diep gespeeld 
richting linksbuiten die zomaar door 
kon lopen richting Jordy Wens en 
niet faalde. CSW pakte de draad 
weer op en kreeg genoeg mogelijk-
heden om gelijk te maken. Een goe-
de aanval over rechts belandde bij 
Michel Zeldenrijk die ook weer de 
keeper op zijn weg vond. Daarna 
kwam de goed wegsprintende Jay 
Klaas Wijngaarden alleen voor de 
keeper maar wederom weer geen 
doelpunt. CSW kwam over rechts 
een aantal malen goed door maar 
was er helaas niemand voor de goal 
om het karwei af te maken. Ook 
schoten uit de tweede lijn van Mau-
ricio Cabeza miste net de precisie 
om nog voor rust op gelijke hoog-
te te komen.

Na de rust
Na rust pakte CSW meteen de draad 
weer op en dat leek al snel resul-
taat te hebben maar de pegel van 
Stefan Baars spatte uiteen op de 
lat. Daarna een schitterende aanval 
waarbij Stefan Baars de bal terug-
lag op de inkomende Mauricio Ca-
beza maar zijn schot was net iets te 
hoog. Na een kwartier spelen in de 
tweede helft was het dan toch ein-
delijk raak. Cabeza gaf de bal keu-
rig mee aan invaller Jilles Klumper 
die de bal met links probeerde in 
te draaien. De keeper van Amstel-
veen pareerde het schot maar de re-
bound was een prooi voor Jay Klaas 
Wijngaarden.
Hierna ging CSW helemaal vol op 
de aanval spelen maar deed dat 
vaak te gehaast waardoor er te vaak 
onnodig balverlies werd geleden. 
De ruimtes tussen de linies werd te 
groot waardoor Amstelveen steeds 
onder de druk kon uitkomen. Zo 
kreeg CSW in de 81ste minuut de 
deksel op zijn neus. Een spaarzame 
aanval kwam terecht bij de linksbui-
ten die hard en laag voorzette en 
geheel vrijstaand kon bij de tweede 
paal zomaar worden ingetikt.
CSW probeerde nog van alles en 
een poging van Cesar de Kuyer was 
net iets te hoog. Hoge ballen in de 
zestien hadden ook niet het ge-
wenste resultaat en zodoende ein-
digde deze eerste competitiewed-
strijd voor CSW in een wel erg zu-
re nederlaag.
Goed voetbal, zoveel kansen en niet 
winnen. Dat was de conclusie na 
deze wedstrijd en daaruit blijkt maar 
weer eens dat voetbal niet te voor-
spellen valt. A.s. zaterdag gaar CSW 
op bezoek bij Zandvoort.

Geslaagd Ronald van Eijk 
G voetbaltoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 29 augus-
tus werd het grote G voetbaltoer-
nooi voor “mensen met een beper-
king gehouden” bij Argon op B- en 
C-niveau met totaal 16 teams.

Even na 10.00 uur werd de opening 
van het toernooi gedaan door be-
stuurslid veldvoetbal Hen Hoger-
vorst die iedereen hartelijk welkom 
heette bij dit prachtige toernooi.
In de ochtend werd er de poulewed-
strijden gespeeld om plaatsing voor 
de kruisfinales, waarbij er 2 x 2 pou-
les van 4 teams waren, bij het C-ni-
veau was het een plezier om te zien 
hoe de doelpunten werden gevierd 
en op het B niveau waren er prach-
tige combinaties met dito doelpun-
ten.

Na de aangeboden lunch voor allen 
die aan dit toernooi mee deden, on-
geveer een 230 personen, werden 
de kruisfinales gespeeld voor de fi-
nale ronde, zeer spannende wed-
strijden waarbij een aantal wedstrij-
den na strafschoppen werd beslist.
Op C-niveau ging het bij plaats 1 
tussen Zwaluwen’30 en VEP 2, uit-
eindelijk was Zwaluwen dat het 
sterkst was, bij het B-niveau was 
het na de zeer spannende kruis fi-
nales uiteindelijk Hellas Sport 1 en 
Nieuw Sloten 1 die de finale speel-
den, waarbij Helles Sport uiteindelijk 
net de sterkste was, en om plaats 3 
en 4 speelden Argon 1 en VEP 1 te-
gen elkaar waar Argon na een prima 
wedstrijd 3e werd.
Na alle finalewedstrijden en op-
gefrist te zijn, stroomde het club-
huis vol om er een gezellige afslui-
ting van te maken, D.J. Erik draaide 
al gezellige Hollandse muziek om er 
de sfeer in te brengen in afwachting 
van zanger Danny.
Na alle files was Danny net op de 
geplande tijd om zijn spetterende 
optreden te verzorgen. Deze jonge 
zanger was dit jaar in Portugal in de 

prijzen gevallen nummer 1 bij het 
Europees optreden “mensen met 
een beperking” en dat liet hij horen.

Prijsuitreiking
Eigen nummers, het repertoire van 
Jan S. uit V. en als afsluiting ons 
Brabant waren ze inmiddels 40 mi-
nuten verder voordat zij afscheid na-
men van de zeer sympathieke Dan-
ny en begeleiding voordat de prijs-
uitreiking kon beginnen.
Helaas zonder de burgemeester, die 
wel zou komen maar zonder afzeg-
ging weg bleef, maar met hoofd-
sponsor Ronald van Eijk werd de 
prijsuitreiking gedaan. Na alle vrij-
willigers in het zonnetje te hebben 
gezet, was het de beurt voor alle 
teams.

Voor iedereen was er een prach-
tige blauwe mok met inscriptie als 
aandenken en voor alle teams een 
prachtige beker oplopend van niet 
zo groot tot nr. 1 heel groot.
Na deze zeer sportieve dag die rond 
de klok van 16.00 uur was afgelo-
pen, was iedereen het er over eens, 
het was weer een zeer succesvol 
toernooi en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Zo’n groot toernooi organiseren is 
alleen mogelijk met alle vrijwilligers, 
maar nog belangrijker alle onder-
steunende bedrijven in welke hoe-
danigheid dan ook;
Bouwbedrijf Midreth–Rabobank 
Veenstromen–SC Johnson Europlant 
B.V.–Boutique des Fleurs – Deli XL– 
supportersvereniging “de Lijnkij-
kers” en natuurlijk hoofdsponsor. 
Zonder deze bedrijven kan Argon 
niet om dit voor nu en in de 

Om af te sluiten met de woorden 
van Argonspeler Rob : ”voetballen 
is voor iedereen en wij hopen dit in 
deze sfeer in 2010 weer te kunnen 
organiseren.”

Ruime overwinning voor 
de boys van Hertha E1
Vinkeveen - De tweede wedstrijd 
al voor de E1, wederom voor de be-
ker. Het huidige team bestaat uit 
spelers van de E1, E2, E4 en F1, een 
mooie mix. Vorige week behaalden 
ze de uitwinst (0-8) tegen De Vecht, 
nu moesten ze uit tegen Kockengen 
spelen.
Ondanks de vele regen in de avond 
en nacht ervoor lag het gras er pri-
ma bij, en was het zaterdagochtend 
prachtig weer. Alle spelers waren 
aanwezig, net als op de trainingen 
(klasse, jongens), en zeer gretig om 
te spelen.
Na een paar minuten was duidelijk 
dat Hertha zou gaan winnen: goe-
de combinaties, niet alleen voorin, 
maar ook vanuit achterin naar vo-
ren. En de tegenstander werd niet 
gevaarlijk.
De buitenspelers leverden goede 
voorzetten af, er werden behoorlijk 
wat schoten gelost, maar de voor-
sprong werd bereikt door een sli-
dingscore van Maikel uit een kluts. 
Na nog een aantal goede kansen 
van Hertha was het Kockengen dat 
scoorde met een frommel-mazzel-

doelpunt-uit-de-rebound-zonder-
het-zelf-te-weten.
Uitstekend was dat Hertha niet 
treurde, maar verder ging met goed 
voetballen.
Dat resulteerde in nog 5 doelpun-
ten, omdat Niels keer op keer tegen-
standers de bal ontfutselde, Dennis 
en Thom niemand lieten passeren, 
en de combinatie met Damian op-
zochten, Damian lekker passeer-
de, soms met een dubbele of drie-
dubbele (!) ééntwee, Maikel en Sten 
goed langs de tegenstanders speel-
den en op de goal schoten, Mic-
key simpelweg achterin de aanval-
lers eruit sprint en ook nog naar vo-
ren opstoomt, Jay voorin en achter-
in optreedt, en Kjeld, Hertha’s kee-
per, tja..., die houdt alle ballen tegen, 
in de tweede helft zelfs ruim buiten 
zijn doelgebied.
De goals werden gemaakt door 
Maikel (3x), Jay en Sten. 
Spelers:  Kjeld Bartman, Thom Jan-
sen, Damain Venneman, Dennis van 
den Hoven, Maikel Meinsma, Sten 
de Lange, Niels Ngole, Jay te Beest 
en Mickey Peters (niet op de foto)

Biljarters van
Kromme Mijdrecht 1 
sterk uit de startblokken
De Ronde Venen - De competi-
tie is pas 2 weken geleden gestart, 
maar toch is er al  een aantal spe-
lers in vorm. In speelweek 2 waren 
er liefst 3 biljarters met de kortste 
partij in een zelfde aantal beurten. 
Hans Dikkers, Desmond Driehuis en 
Wim Roest hadden maar 18 beurten 
nodig om te winnen. Erik de Vries 
had met 11 caramboles procentueel 
de hoogste serie van de week. Cens 
1 was met 7-2 veel te sterk voor Dio 
2. Desmond Driehuis had geen en-
kele clementie met Hennie van ’t 
Hul. Evert Driehuis maakte het fa-
miliefeest compleet door in 20 beur-
ten Ton Brantsema vertwijfeld ach-
ter te laten. Kromme Mijdrecht 1 
haalde met 9-0 geweldig uit tegen 
Cens 2. John Oldersma, Kees West-
kamp, Martin Hoegee en Chris Ver-
hoef waren een maatje te groot voor 
Cens 2. Kromme Mijdrecht 2 verloor 
nipt met 4-5 De Merel/Heerenlux 1. 
Erik de Vries  won verrassend in 25 
beurten van John Vrielink.
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 
de onderlinge clubstrijd van Stieva 

Aalsmeer. Kopman Nico Koster was 
veel te sterk voor Pieter Coenen. 
Wil Bouweriks wordt steeds beter 
en dat ondervond Toine Doezé die 
geen schijn van kans had.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van 
De Paddestoel 2. Robert Daalhuizen 
zorgde met een duidelijke overwin-
ning op Adrie Blauwhof voor het ex-
tra punt van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor 
zeer verrassend met 0-9 van APK 
Mijdrecht 1. Rene Hoogeboom had 
de kortste partij in 21 beurten. Hen-
ny Versluis, Gerrie Holzken en Jan 
Peters zorgden dat alle punten naar 
Nieuwer ter Aa gingen.
De Merel/Heerenlux 4 won met 5-
4 van Dio 1. Wim Roest zorgde met 
zijn overwinning in 18 beurten op 
Bert Dijkshoorn dat het extra punt 
naar zijn team ging.

De Paddestoel 3 was met 2-7 de 
mindere van De Schans. Hans Dik-
kers won in 18 beurten van een ster-
ke Teus Dam. Jonathan van Diemen 
redde de eer voor De Paddestoel 3.
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Zaterdag 19 september open dag

Kanovereniging De Ronde 
Venen is verhuisd
Vinkeveen - Op zaterdag 19 sep-
tember van 13.00 uur tot 16.30 uur 
organiseert de kanovereniging een 
open dag op de nieuwe locatie aan 
de Herenweg 196. Met het betrek-
ken van de locatie naast Mulckhuy-
se en tegenover de Ford-garage is 
er een einde gekomen aan een ja-
renlange zoektocht naar een alter-
natief voor de locatie op het terrein 
van de zeilschool. Het voortbestaan 
van de kanoclub is hiermee gered 
en de vereniging kan de komende 
jaren weer vooruit. De nieuwe loca-
tie wordt gedeeld met de Reddings-
brigade. 

Verhuizing
Na 14 jaar gehuisvest te zijn in het 
oude politiebureau aan de Heren-
weg is de kanoclub daar nu vertrok-
ken. De nieuwe locatie is door het 
vele werk van de vrijwilligers op tijd 
gereed gekomen en vlak voor de zo-
mer zijn alle kajaks omgevaren via 
de ringvaart en in hun botenstal-
ling gestald. In het ‘clubhuis’ aan de 
Herenweg zijn de kleedkamers ge-
maakt. Daar heeft de vereniging de 
beschikking over een royale huiska-
mer die ook in de winter is te ge-
bruiken. Voor het eerst heeft de club 
een douche en een aparte kleed-
ruimte voor de dames. Door de ge-
meente is het terrein bouwrijp opge-
leverd en de steiger aangelegd met 
ook de slibway voor de reddingsbri-
gade. Het gereed komen van de bo-
tenstalling had de hoogste prioriteit 
en deze is keurig op tijd klaar geko-
men. Op wat kleine zaken na is al-
les rond.  

Meer ruimte en nieuwe 
kansen voor extra leden
De nieuwe locatie die direct aan de 
Ringvaart ligt biedt zeker de nodige 
kansen. Zo is er meer ruimte geko-
men voor de steiger om de kajaks in 
water te kunnen laten. Op het ach-
terterrein zijn in totaal 12 containers 
geplaatst. Twee dienen als loods 
voor de reddingsboot en tien con-
tainers zijn voor de opslag van ka-
jaks en kano’s. De extra botenstal-
ling geeft meer ruimte om nieuwe 
leden te werven. Ook het parkeren 
op eigen erf is veel ruimer. De kwa-
liteit van de nieuwe locatie heeft po-
tentie waardoor de club kan groeien 
en ook meer te bieden heeft.   

Reddingsbrigade
De reddingsbrigade verhuist mee 
naar de nieuwe locatie en krijgt ook 
de beschikking over een afgesloten 
ruimte waar hun boten en materiaal 
kan worden opgeslagen. Dit komt 
de beveiliging van hun spullen ten 
goede. Ook zullen zij van de woning 
gebruik kunnen maken om instruc-
tielessen te geven.
 
Open dag
In de ochtend wordt er tijdens de 
jeugdtraining een beroep gedaan/
worden de ouders van de jeugd uit-
gedaagd om een keer met hun ei-
gen kinderen mee te varen zodat zij 
vanaf het water kunnen beleven hoe 
het is om in ‘wiebelige’ boot je even-
wicht te bewaren. 

De open dag start om 13.00 uur. 
Eenieder kan op deze middag ken-
nismaken met de verschillende fa-
cetten van de kanosport. De kano-
sport is prima geschikt voor de re-
creatieve sportbeoefenaar waar de 
gezelligheid en het plezier een grote 
rol spelen. Een aantal van de 100 le-
den staat klaar om enthousiast over 

zijn/haar sport te vertellen. Zo krijg 
je al snel smeuïge verhalen te ho-
ren over het varen in de Ardennen 
of welke woeste rivieren er tijdens 
de vakantie zijn bedongen Ook de 
beleving van de eigen streek is van-
af het water heel anders en als ka-
novaarder kan je op plekken komen 
waar een ander niet komt. Ook over 
het kiezen van het juiste materiaal 
kunnen de leden toelichting geven. 

Proefvaren en beginnerscursus
Alle bezoekers (jeugd en recrean-
ten) van de open dag kunnen een 
stukje proefvaren.
Hiervoor heeft de club diverse ka-
jaks ter beschikking. Voor de en-
thousiaste beginners die zich als 
nieuw lid aanmelden wordt er spe-
ciaal voor hen op de zaterdagoch-
tend een aantal extra lessen geor-
ganiseerd. 

Programma
13.00 – 16.30 uur
Proefvaren en informatie
13.00 demonstratie jeugd
14.00 demonstratie kanopolo
15.00 demonstratie freestyle 

Vijfentwintigjarig jubileumfeest 
biljartfederatie groots gevierd
De Ronde Venen - Vrijdag 4 sep-
tember was de grote dag voor bil-
jartminnend De Ronde Venen.
Het bestuur van biljartfederatie De 
Ronde Venen gaf een zeer compleet 
feest in de grote zaal van Recreatie-
centrum De Kromme Mijdrecht.
Voorzitter Cor van de Kraats open-
de de avond en bedankt op voor-
hand Bocxe Biljarts voor het belan-
geloos opgestelde Le Bouce 1800 
biljart. De avond werd gevuld met 
een driebandendemonstratie van 

wereldmaster Dick Jaspers. Na zijn 
openingswoord ging de microfoon 
naar wethouder sportzaken van 
de Ronde Venen Ingrid Lambregts.   
Ook Ingrid kreeg na het golfen, line-
dansen en het startpistool hanteren 
te doen met de biljartsport.
Na een tweewekelijkse half uur in-
structie van Ton Bocxe werd Ingrid 
in de ’biljarthouding’ gezet om met 
de acquitstoot de feestelijkheden te 
gaan openen.
In een kort maar plezierig betoog 
met alle respect voor het bestuur en 
vooral voor de aanwezige liefheb-
bers van de biljartsport toog Ingrid 
naar de biljarttafel.

Dick Jaspers gaf aan de tafel nog 
wat instructie waarna enig oefenen 
(inspelen) de acquitstoot gemaakt 
werd. Het aanwezige publiek ge-
noot met volle teugen.

Uitgenodigd
Het bestuur had een 5-tal Ronde Ve-
nen biljarters uitgenodigd voor een 
setje van 15 caramboles tegen Dick, 
te weten: Henny Hoffmans, Des-
mond Driehuis, Bert Loogman, Theo 
Valentijn en als laatste en de bes-

te Kees de Zwart.  Kees bleek voor 
Dick Jaspers de kranigste, speelde 
7 caramboles in 7 beurten. De wed-
strijdzenuwen speelden bij velen 
parten maar Dick heeft heel mooie 
oplossingen neergelegd en kreeg 
het publiek op de hand.
Tussen de partijen door volgde de 
trekking van de tombola. Er was 
een mooie fiets ingezet door Ed de 
Haan, tevens een schilderij met bil-
jarttafereel van Ton Bocxe.
Verder mooie prijzen in de vorm van 
bloemstukken aangeboden door;  
Klaas Rijdes en dochter, een fietski-
lometerteller van Sneeuwloper, een 
gevogeltevleespakket van De Haan 

uit Vinkeveen, een dinerbon van De 
Veensteker + 2 cadeaubonnen van 
Bocxe Biljarts.

Gehuldigd
Met dit 25-jarig jubileum werd een 
negental leden gehuldigd dat er 
vanaf het eerste uur bij was. Het wa-
ren Dorus van de Meer, John Beets, 
Dirk van Yperen, Henny Hoffmans, 
Henk Doornekamp, Peter van Vel-
zen, Harry de Jong en Gys van der 
Vliet die in het zonnetje gezet wer-

den en een medaille kregen opge-
speld door Ingrid Lambregts.
Ton Bocxe werd tot lid van verdien-
ste uitgeroepen omdat hij als een 
van de oprichters bijna alle stoelen 
in het bestuur bewandelde.
Tegen 11.00 uur richtte voorzitter 
Cor van de Kraats een bedankje aan 
de wethouder en Dick Jaspers reik-
te namens het bestuur een mini-
schilderij en een fleurige bos bloe-
men uit.
The Chieff dook met zijn muziek te-
rug in de tijd en de voetjes gingen 
van de vloer, terwijl de hapjes pri-
ma smaakten en de drankjes rijke-
lijk vloeiden.

Eerste winst voor De Vinken
Vinkeveen - In haar eerste veld-
competitiewedstrijd was het eer-
ste achttal van korfbalvereniging De 
Vinken tegen het bezoekende Borne 
uit Enschede redelijk succesvol. Na 
een wat zwakke eerste helft en een 
3-6 achterstand bij rust, werd na 
de onderbreking met de wind mee 
keurig orde op zaken gesteld: eind-
uitslag 13-10.

Onbekend
“Het zijn volkomen onbekende te-
genstanders”, vertelt trainer-coach 
Siemko Sok vooraf. “Het enige dat 
we weten is dat Borne vorig jaar 
vanuit de derde klasse gepromo-
veerd is. Maar hoe sterk het team is 
en of er wel of niet topspelers van-
uit hoger spelende clubs zijn te-
ruggekomen is mij niet bekend. We 
vertrouwen op onze eigen kracht en 
over anderhalf uur weten we het”, 
aldus een gematigd optimistische 
coach.

Charita Hazeleger, Lisette Pauw, Pe-
ter Koeleman en Rudy Oussoren 
vormen de defensie van de Forti-
sploeg. Met Joyce Kroon, Maris-
ka Meulstee, Kelvin Hoogenboom 
en Pascal Kroon in de aanval be-

gon de thuisploeg voortvarend. Ma-
riska Meulstee opende de score in 
de zesde minuut en niet veel later 
verdubbelde Kelvin Hoogenboom 
de score. 
Een strafworp bracht Borne weer in 
het spoor, maar halverwege de eer-
ste helft leidde aanvoerster Charita 
Hazeleger haar team opnieuw naar 
een tweepuntenmarge. Vervolgens 
viel de Vinkeveense doelpuntenma-
chine compleet stil. Stoeiend met de 
straffe wind en vechtend tegen ei-
gen plaatsfouten liet men de be-
zoekers volledig terugkomen. Met 
nog vijf minuten in de eerste helft 
te gaan was de stand gelijk: 3-3. In 
de laatste paar minuten voor rust 
wisten de Enschedeërs echter nog 
driemaal te scoren en een mogelijke 
malaise tekende zich af.

Herstel
Gelukkig kwam De Vinken als her-
boren uit de kleedkamers. “Dit heet 
nou rechtzetten!” was de reactie in 
het publiek, nadat eerst Pascal Kroon 
van afstand en direct daarna Chari-
ta Hazeleger door het benutten van 
twee strafworpen de stand weer in 
evenwicht brachten. Binnen tien mi-
nuten had de thuisploeg het initia-

tief volledig naar zich toe getrokken. 
Nog een score van Pascal Kroon en 
een strafworp van de hand van Kel-
vin Hoogenboom brachten de Vin-
keveners op voorsprong: 8-6. Wel 
bleef Borne alert en in het spoor. Na 
8-7 mocht Charita Hazeleger nog 
eens vanaf de stip een strafworp be-
nutten. De voorsprong was evenwel 
van korte duur. Weer kwam Borne 
goed terug en met nog vijftien mi-
nuten te spelen was het 9-9.
Peter Koeleman verschalkte van 
achter de korf zijn directe opponent 
om niet veel later te moeten con-
stateren dat Enschede weer gelijk 
maakte. 
Het slotoffensief was echter volledig 
voor de thuisploeg. Met twee fraaie 
afstandstreffers bezorgden Kelvin 
Hoogenboom en Mariska Meulstee 
de thuisploeg een beslissende voor-
sprong. De slagroom op de taart 
kwam van de hand van Peter Koele-
man, die op ‘magic air’-achtige wij-
ze de bal afving om vervolgens in al-
le rust te kunnen aanleggen en sco-
ren: 13-10. Al met al een belangrijke 
opsteker voor de Fortisformatie, die 
volgende week in Amsterdam tegen 
Swift de tweede wedstrijd gaat spe-
len.

Op de foto: De Vinkenselectie 2009-2010 met staand v.l.n.r.: trainer-coach Siemko Sok, verzorgster Ria Kamminga, 
Lisette Pauw, Mariska Meulstee, Charita Hazeleger en Joyce Kroon. Gehurkt v.l.n.r.: Rudy Oussoren, Peter Koeleman, 
Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon.

Gratis bij CSW

Maak kennis met 
De Complete Techniek 
tijdens de voetbalclinic 
Wilnis - Voetbalopleidingscentrum 
De Complete Techniek gaat vrijdag 
18 september van start op de velden 
van CSW met het geven van extra 
trainingen voor de inviduele jeugd-
spelers en jeugdspeelsters.
Ter kennismaking wordt een gratis 
clinic georganiseerd. Alle jeugdspe-
lers en jeugdspeelsters van alle ver-
enigingen uit de regio zijn van har-
te welkom op de accommodatie van 
CSW. Vrijdag 11 september bij CSW, 
aanvang 17.30-19.00 uur.
De Complete Techniek staat onder 
leiding van Dennis van den IJssel 
(hoofdtrainer CSW) en Jorg van der 
Breggen (jeugdtrainer Sparta Rot-
terdam).
Het anderhalf uur durende pro-
gramma bestaat  uit diverse afwerk- 
en partijvormen. De specifieke be-
wegingen van internationale top-
spelers als Lionel Messi, Robin van 
Persie en Wesley Sneijder vormen 
het uitgangspunt van de oefenstof 
tijdens de clinics! 

Wil jij een nog veel betere voetbal-
ler worden en onder begeleiding 
van professionele jeugdtrainers de 
meest spectaculaire technieken van 
internationale topspelers leren? Jij 
krijgt nu de kans om te trainen als 
een profvoetballer! 

Uniek
De voetballeermethode van De 
Complete Techniek is ontstaan door 
jarenlange ervaring als jeugdtrai-
ner bij Ajax, Sparta Rotterdam, ADO 
Den Haag en diverse amateurveren-
gingen.
De Complete Techniek is een club-
onafhankelijk voetbalopleidings-
centrum, dat trainingen verzorgt 
voor de individuele jeugdspeler en 
jeugdkeeper.
De cursussen zijn er voor alle jeugd-
spelers van alle niveaus, voor jon-
gens en meisjes tussen de 6 en 18 
jaar. De trainingen zijn een uitste-
kende aanvulling op de eigen club-
trainingen. Iedere jeugdspeler zal 

worden uitgedaagd en succes bele-
ven op zijn of haar eigen niveau!

Breed
Ruim 1500 jeugdspelers hebben de 
afgelopen drie jaar deelgenomen 
aan de cursussen. De voetballeer-
methode heeft aangetoond van ie-
dere jeugdspeler een veel betere 
voetballer te maken! Jeugdspelers 
leren de basistechnieken van het 
voetbal te beheersen, worden ster-
ker in de een-tegen-een-situatie en 
leren het verschil te maken tijdens 
de wedstrijd met hun team.
De uitgangspunten Creativiteit (baas 
worden over de bal, de tegenstan-
der en de wedstrijd), Uitdaging (le-
ren van schijn- en passeerbewegin-
gen van internationale topspelers) 
en Succesbeleving (plezier, zelfver-
trouwen en motivatie) vormen de 
basis van het succes! Voor meer in-
formatie en inschrijven voor de cli-
nic en/of cursus kijk op 
www.decompletetechniek.nl


