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Uithoorn - Ook deze Siamese 
kater is als vermist opgeven door 
zijn baas. Het dier kijkt een beet-
je scheel. Herman is de naam van 
deze 4 jaar oude kater, die wordt 
vermist vanaf de Burgemeester 
Kootlaan in Uithoorn. Wie het dier 
heeft gezien wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Dieren-
bescherming via tel. 0297-343618.

De Kwakel - Sinds 10 juli  is Pun-
ky zoek. Punky is een siamees, 
2/3 jaar oud en heeft een zwarte 
kop, staart en poten. Ze heeft fel-
blauwe ogen. Het is een gesteri-
liseerde poes en niet gechipt. Ze 
is vermist vanaf de Vuurlijn in De 
Kwakel. Weet u waar zij is? bel: 
06-36187659

final sale
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KORtinG

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Gratis badhanddoek

op=op
U ziet, tanken bij AVIA
Zijdelwaard loont!

H. Heyermanslaan 2             Uithoorn

A.s. zaterdag
een gratis
badhandoek bij
een autowasbeurt
(programma 1 of 2)

Kerklaan 9 - Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl  www.vosse.nl
Wij zijn in de bouwvak geopend

ZOMER-
ACTIE

Kies uw Grohe kraan
en ontvang de

dagtemperatuur
als korting!*

Hoe warmer,hoe méérkorting* Gemeten op de dag dat u belt,
   korting op de brutoprijs

WIJ ZIJN
ZONDAG 28 JULI OPEN

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
zie advertentie elders

in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

ADVERTEREN IN DE NIEUWE MEERBODE?
VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET:
 � 0297-581698  OF  � 06-53847419
 � VERKOOPMIJDRECHT@MEERBODE.NL 
 � VERKOOPUITHOORN@MEERBODE.NL

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Groot onderhoud N201

Voortgang tussen 
Amstelhoek en Vinkeveen
Regio -  In de zomerperiode vindt 
groot onderhoud plaats aan de 
N201 tussen Amstelhoek (Tien-
boerenweg) en Vinkeveen (Heren-
weg) in opdracht van de provin-
cie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 sep-
tember werkt de aannemer 7 da-
gen per week en 24 uur per dag om 
de hinder voor het verkeer zo kort 
mogelijk te laten zijn. Het groot on-
derhoud betreft het vervangen van 
de deklaag, inclusief een gedeelte 
van de onderliggende constructie. 
Groot onderhoud aan de provincia-
le wegen vindt periodiek plaats en is 
noodzakelijk voor de verkeersveilig-
heid en het wegcomfort. De werk-

zaamheden vinden gefaseerd plaats 
waarbij steeds een ander wegge-
deelte op de schop gaat en wordt 
afgesloten om het werk te kunnen 
uitvoeren. De eerste fase begon op 
12 juli en is geeindigd op 22 juli, 
05:00 uur en betreft het wegvak tus-
sen de Herenweg en de N212 en het 
kruispunt N201-N212. 

Werkzaamheden nu 
Fase 2 van het werk vindt plaats 
vanaf 22 juli 05:00 uur, tot 9 augus-
tus 20:00 uur. In deze fase werkt de 
aannemer op het wegvak van de 
N201 tussen de Ingenieur Ensche-
deweg (N212) en de Veenweg. Dit 

wegvak is in die periode afgesloten 
voor doorgaand verkeer. 

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt 
dat weersomstandigheden er-
toe kunnen leiden dat de planning 
noodgedwongen wat naar achteren 
schuift. Bijvoorbeeld als er lang ach-
ter elkaar veel regen valt. Asfalteren 
en markering aanbrengen is dan 
niet verstandig omdat het resultaat 
van slechte kwaliteit zal zijn. Voor 
informatie over het project en de 
wegafsluitingen en omleidingsrou-
tes kunt u de website raadplegen: 
www.provincie-utrecht.nl/n201.

Brugklassers van VLC maken 
een ‘swaggertastisch’ boek
Regio -  Op de laatste dag voor het 
begin van de grote vakantie  kregen 
de leerlingen van M1B van het Veen-
Landen College niet alleen hun rap-
port, maar ook hun zelfgeschreven 
boek. Het zijn allemaal unieke exem-
plaren geworden, want geen boek is 
hetzelfde. Ze zien er stuk voor stuk 
prachtig uit, want de kinderen heb-
ben er ware kunstwerkjes van ge-
maakt. De gouden letters op de band 
en het feit dat ze echt ingebonden 
zijn, maken het helemaal af.
Bij het vak Nederlands is er de af-
gelopen maanden heel hard gewerkt 
aan het boek. Het begon met een 
aantal prachtige gedichten die voor 
de viering met Pasen waren geschre-

ven rond het thema ‘verwondering’. 
Helaas was er al genoeg materiaal 
van anderen voor de viering en lera-
res Tiny Meurs wilde er toch iets mee 
doen. Zo is het idee om zelf een boek 
te maken ontstaan: ”De klas had al 
verscheidene schrijfopdrachten ge-
daan en toen het duidelijk werd dat 
er een boek zou komen, stroomden 
de verhalen binnen. Sommige mei-
den schreven wel 6 tot 9 pagina’s. 
Er zijn vier katernen gevuld met ge-
dichten, hoorspelen, zakelijke tek-
sten met een oordeel over de school, 
een verwerkingsopdracht bij een 
jeugdfi lm en het laatste deel staat 
vol met fantastisch verzonnen verha-
len bij een plaatje van een zielig per-

soon.” Met hulp van de conciërges 
zijn er voor elk katern kleine boek-
jes gemaakt. Elk boek heeft vier ka-
ternen van 16 pagina’s  en die zijn in-
gebonden door Olav van der Schaar. 
Olav heeft inmiddels al heel wat werk 
ingebonden, maar deze klus met 28 
boekjes wilde hij nog wel aanpak-
ken. Zijn leraar Willem Koeberg was 
zo enthousiast dat brugklassers een 
boek wilden maken, dat hij de titel 
in gouden letters op de rug gedrukt 
heeft. En op 12 juli was het dan zo 
ver: na een ‘Swaggertastisch’ jaar, 
kregen de bruggers een swagger-
tastisch  boek mee naar huis.  ‘Swag-
gertastisch’ is door de leerlingen be-
dacht en hun nieuwe ‘cool’.

Dreef 7 • 1431 WC Aalsmeer
Tel. 0297-322022

Kom zaterdag 27 juli genieten van het 
buitenbad en betaal slechts €10,-!

voor max. 4 personen

www.esa-aalsmeer.nl

Warm welkom voor weg-
gebruikers nieuwe oprit A9
Regio -  Op 18 juli is de nieuwe ex-
tra oprit naar de A9 richting Utrecht 
bij Schiphol-Oost opengesteld voor 
al het autoverkeer. Vanaf nu is de he-
le noordelijke route van de nieuwe 
N201 voor al het verkeer volledig in 
gebruik. Om gebruik te kunnen ma-
ken van de nieuwe, extra oprit naar 
de A9 richting Utrecht, moet het auto-
verkeer over de fl y-over bij Schiphol-
Oost rijden. Alleen verkeer dat over 
de Fokkerweg richting de A9 rijdt, kan 
over de fl y-over rijden en zo zonder 
te stoppen rechtsaf slaan de nieuwe 
oprit A9 op. De eerste weggebruikers 
van de nieuwe oprit kregen op 18 ju-
li een warm onthaal van medewerkers 

van het Projectbureau N201+ van de 
provincie Noord-Holland. Als dank 
voor hun geduld en medewerking tij-

dens de werkzaamheden ontvingen 
de weggebruikers een verkoelende 
attentie van de projectmedewerkers.

KNIPWIJZERUROUROURO

Komende vier weken in deze krant:

Vakantieactie: 
EuroKnipKortingen 
Regio -  Deze week starten we 
in onze krant met een leuke va-
kantieactie die u geld oplevert. 
We hebben vier weken lang, twee 
en een halve pagina, met daarop 
tientallen bonnen met fi kse kor-
tingen bij een zestigtal winkeliers. 
Winkeliers in Mijdrecht, Vinke-
veen, Wilnis en Uithoorn.  Het zijn 
geweldige aanbiedingen met fi k-
se kortingen. De actie heet: Euro-
KnipWijzer: de naam zegt het al: 
knip de bon uit, lever hem in bij de 
desbetreffende winkel en u ont-
vangt het product met de korting. 
Kijk goed, want het scheelt echt 

geld. Voorbeeld: bij Klikenprint.nl 
aan de Bozenhoven in Mijdrecht 
kunt u vrijdag en zaterdag a.s. 
GRATIS een portretfoto laten ma-
ken en u ontvangt hem in de maat 
10 bij 15. Of heel goedkoop diver-
se broodjes bij C1000 Piet Visser 
in Uithoorn. Bij heel veel bedrijven 
kortingen tot wel 50%, zoals bij 
AH Jos van den Berg heerlijk ijs: 
Magnum 50 % korting deze week. 
Het zijn er maar een paar. Kijk snel 
op de pagina's en maak uw keu-
ze.. Maar vergeet niet... neem 
de bon mee, het heet niet voor 
niks de EuroKnipWijzer.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 19 plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen W-2013-0394 17-7-2013 
 voorgeveldakvlak van de woning

De Hoef
Merelslag 46 plaatsen van een dakkapel op de - Bouwen W-2013-0389 16-7-2013
 linker zijgevel van de woning

Mijdrecht
Buitenkruier 6 plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen W-2013-0395 18-7-2013
 voorgeveldakvlak van de woning
Oosterlandweg 43 realiseren van een tuinbouwkas - Bouwen
  - RO (afwijken W-2013-0386 15-7-2013
    bestemming)
Tienboerenweg (nabij 4) Realiseren van een landbouwbrug - bouwen W-2013-0363 18-7-2013
  - Milieu

Vinkeveen
Dodaarslaan 8 plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2013-0390 16-7-2013
 voorgeveldakvlak van de woning

Waverveen
Cliffordweg 13 gewijzigd uitvoeren van een  - Bouwen W- 2013-393 17-7-2013
 verleende vergunning voor 
 bijgebouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

De Hoef
Ruigekade 26 aanbrengen van een steunberm - Aanleg  W-2013-0493 12-7-2013

Vinkeveen
Herenweg 286-288 realiseren van twee bruggen - Bouwen W-2013-0340 17-7-2013
  - Inrit/Uitweg

Wilnis
Margrietstraat 14 realiseren van een dakopbouw op  - Bouwen W-2013-0205 16-7-2013
 de garage - RO (afwijken
    bestemming)

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 26 juli 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, 
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

Straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten Aanvraagnr.

Vinkeveen
Herenweg 205-209 Renoveren en herstellen van de  - Bouwen W-2013-0079
 fundering - Monument

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen  monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN EN VENTEN DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 9 juli 2013 de Beleidsregels 
standplaatsvergunningen en venten De Ronde Venen 2013 heeft vastgesteld.

Toelichting
Met deze beleidsregels is het beleid van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen ten aanzien 
van standplaatsen en venten geharmoniseerd. Onderdeel van de nieuwe beleidsregels is een gewijzigd tarief 
voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per 1 januari 2014.

Inwerkingtreding en inzage
De beleidsregels treden in werking op 2 augustus 2013 en liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het 
register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De beleidsregels zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. 
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit
1 september Nederlandse Kampioenschap  Diverse wegen in Wilnis Skateathlon
09.00 uur – 15.30 uur SkateAthlon

6 september Bedrijfsfeest Eigen terrein Vobi te Vinkeveen Bedrijfsfeest met
18.00 uur – 00.00 uur    Spoorlaan 31, 3645 EK (live) muziek
  
7 september Schuurfeest Gagelweg 1, 3648 AV te Wilnis Versterkt geluid
21.00 uur – 02.30 uur

14 september Culinaire Venen Raadhuisplein 1, 3641 EE Versterkt geluid
12.00 uur – 23.00 uur    te Mijdrecht 

22 november Intocht Sinterklaas Engellaan, 1427 AK Sinterklaas verwel-
19.00 uur    te Amstelhoek komen met muzikale
      begeleiding en 
      lampionnenoptocht

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 8.30 tot 
16.00 en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van 
een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297 29 16 
71 en/of 0297 29 18 35.

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Regio - Het waren 5 gezellige dagen in de tent 
van de Vakantie Bijbel Week in Wilnis. Het 
was heerlijk zomers weer. En er kwamen veel 
enthousiaste kinderen. Het aantal aanwezige 
kinderen lag tussen de 86 en 138 per dag. Er 
werd enthousiast meegezongen met de liedjes 
die te maken hadden met het thema ‘Té Gek’. In 
de ochtend werd elke dag een verhaal verteld, 
waarin iemand een opdracht kreeg die eigenlijk 
te gek was, zoals een boot bouwen op het land 
ver van het water en horen dat je over het wa-
ter mag komen lopen. Maar al die opdrachten 
hadden een té gekke afl oop: ze zorgden voor 
redding van Noach en zijn gezin en ook Petrus 

werd gered uit het water.  Op dinsdagmiddag was 
er een spelmiddag voor de kinderen uit groep 
2 tot en met 5. En op vrijdag een vossenjacht 
voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 en 
op donderdagmiddag gaf kindertheater Simon 
en Zo een voorstelling voor alle kinderen. In de 
avonduren was de tent voor de tieners vanaf 13 
jaar. Er was elke avond een actief programma: 
er werd met elkaar gesport, geknutseld met 
cupcakes, en gepraat over een Bijbelgedeelte. 
Vrijdag was er een bbq, kwam er een spreker en 
was er een talentenshow. De VBW-dagjournaals, 
met een verslag van elke dag, zijn te lezen op 
www.hervormdwilnis.nl 

Vakantie Bijbel Week Wilnis 
weer Té gek!
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Mijmeringen
 K(r)amperen

1. het koud hebben ‘s nachts
2. last hebben van het gesnurk van 
  medekampeerders 
3. buren die je niet begroeten maar wel   
  begluren 
4. een camping met 4 sterren die helemaal niks is
5. op een gegeven moment alleen nog maar vuile kleding hebben 
6. een koelbox waar niet alles in kan
7. dieren die ‘s nachts in je afval zitten te rommelen 
8. muntdouches die echt te kort water geven 
9. slecht weer hebben 
10. onder de muggenbeten zitten
11. verbrand zijn door je middagdutje voor de tent 
12. muntje in de douche en nog steeds koud water 
13. wakker worden van de regen op het tentdoek 
14. keiharde grond waar je de tentharingen bijna niet in krijgt.
15. En verder valt het wel mee. De kampeer-top 50 is vele malen 
sneller gemaakt dan het bedenken van deze minpunten van het 
kamperen. Nu zullen veel mensen dit niet met me eens zijn en vast 
zo honderd nadelige punten kunnen bedenken van het kramperen. 
Maar dit is mijn ervaring, mijn mening en mijn vakantiebeleving. Er 
is maar een simpele conclusie, ik hou van kamperen! 
  
Buiten
Ik vind het heerlijk dat je altijd buiten bent, niet bewust van de tijd 
maar wel van de omgeving en het weer. De mooie plekjes waar je 
je tent of caravan kan neerzetten, het buiten zitten onder de luifel 
en genieten van wat er om je heen te zien is. Buiten koken, eten, 
en vooral buiten zijn van ‘s ochtends vroeg tot s avonds laat. Niks 
binnen zitten, gewoon buiten in de frisse lucht, kinderen die lekker 
buiten spelen en vriendjes maken op de camping (gaat in een ho-
tel toch net wat lastiger) en af en toe wat doen en net zo vaak ge-
woon niksen. En als we het zat zijn, dan is de boel zo ingepakt en 
verhuizen we een paar 100 km verderop naar een andere omgeving 
en een andere camping. Met een vrijheid die we in het dagelijkse 
leven bijna niet meer kennen. Misschien is dat voor mij wel een van 
de meest bijzondere elementen van kamperen.

Vakantie 
 Het allermooiste is natuurlijk überhaupt om vakantie te hebben. 
Even uit het dagelijkse patroon weg te kunnen zijn en te genieten 
van datgene wat je graag wilt doen. Sommige mensen blijven juist 
thuis om in de luxe van het eigen huis vakantie te vieren en dagjes 
uit te  gaan. Andere boeken een verre vliegvakantie en dan heb je 
de kampeerders. Natuurlijk kun  je nog meer onderscheid aanbren-
gen in deze categorieën, maar ik vind dit wel een aardige indeling. 
Alleen hoop ik wel volgende keer meer variatie te zien op de cam-
pings. Niet alleen de standaardcaravans, maar ik vind het zo leuk als 
er ook weer wat meer mensen met de tent of vouwwagen op vakan-
tie gaan. Want zeg zou zelf, bij het kamperen is toch niets leuker dat 
te kijken hoe andere mensen hun tent opzetten? 

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
- Mijdrecht, St. Janstraat: Zwart-witte poes.
- Uithoorn, Gouwsee: Zwart-witte poes.
- Mijdrecht, Pr. Margrietlaan: Klein lichtbruin-donkerbruin-beige 

pers.
- Uithoorn, Gouwzee: Cypers witte kat, gecastreerd.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: Zwart-wit katertje. Ongecas-

treerd. Het katje heeft een witte bef en pootjes.
- Uithoorn, Weegbree: Schildpadpoes, zwart met rode vlekjes op de 

rug. Zij draagt een roze bandje met belletje en een witte vlooien-
band.

- Mijdrecht, Diamant: Grijze pers.
- Uithoorn, bij C1000: Rood-witte kat. Vermagerd.
- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: Grijze poes.

Gevonden:
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Litte-

kenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Yo-
shi is ongeveer 3 jaar oud.

-  Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse bospoes. Katie heeft 
een dikke rode staart, slank postuur en is 1,5 jaar oud. Ze heeft mo-
menteel een nestje met kittens.

- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7 
jaar. Hij heet Spike.

- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Cherry is heel slank en staat 
hoog op de poten. Ze heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen. 
Cherry is 7 jaar oud.

- Mijdrecht, Dorpsstraat: Grijs-witte poes. Pluis heeft aan de voor-
pootjes 4 witte teentjes. 

- Uithoorn, Burg. Kootlaan: Siamese kat van 4 jaar oud. Is gechipt.
- De Kwakel, Vuurlijn: Siamese poes met zwarte kop, poten en staart. 

Ze heet Punky.. 

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stIchtIng thUIs steRVen 
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDweeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stIchtIng RechtswInkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogIsche 
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF
DE RONDE vENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF
   

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Diaspora
In 1950 viel het Chinese Volksbevrijdingsleger Tibet binnen en na een 
zeer ongelijke strijd, waarbij vele duizenden Tibetanen de dood von-
den, nam China het bestuur van Tibet in handen. De exodus van Ti-
betaanse vluchtelingen begon toen al. In 1959 vluchtte de 14e Dalai 
Lama naar India. Toen dit bekend werd brak er in Tibet een grote op-
stand uit waarbij weer vele duizenden Tibetaanse doden vielen. Een 
enorme vluchtelingenstroom kwam op gang, deels uit vrees voor ver-
volging deels omdat het onderwijs in Tibet geheel ‘verchineest’ werd. 
Het beoefenen van het Tibetaans Boeddhisme werd illegaal, afbeel-
dingen van de Dalai Lama werden verboden, de mensenrechten wer-
den geschonden bij overtreding van deze Rechten van de Mens. De 
Tibetanen die deze verboden overtraden kwamen in de gevangenis, 
werden gemarteld of ‘verdwenen’. 
Vanaf 1969 werden vluchtelingenkampen opgezet in India, Nepal en 
Bhutan. Enkele van die vluchtelingenkampen heb ik in Nepal en India 
mogen bezoeken.
Een indrukwekkende ervaring.

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Tibetaanse vluchtelingen (1)

AH Jos van den Berg heeft 
weer een winnaar
Regio – Albert Heijn Jos van den 
Berg aan het Amstelplein in Uit-
hoorn heeft wederom een prijswin-
naar. Mevrouw Monique Smit uit 
Uithoorn is de gelukkige winnares 
van de ‘Becel’-fiets. 
Zij werd winnaar door vorige week 
drie ‘Becel’-producten aan te schaf-

fen en haar kassabon te deponeren 
in de daarvoor bestemde inleverbox.

Op de hierondergeplaatste foto 
links de teamleider van AH Jos van 
den Berg Gertjan Roeleveld, in het 
midden Monique Smit en rechts as-
sistent-teamleider Bas Roeleveld.

DEZE WEEK GEEN OfficiEEl GEmEENtENiEuWs

HEt VOlGENDE OfficiëlE GEmEENtENiEuWs
VErscHijNt  tijDENs DE ZOmErVaKaNtiE

Op 31 juli EN 14 auGustus. 
DaarNa WEEr WEKElijKs.

Volgende week gratis 
kinderbingo in ‘t Buurtnest
Regio - Buurtbeheer Zijdelwaard 
organiseert op vrijdagmiddag 2 au-
gustus a.s. een gratis bingo voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Zij-
delwaard en Europarei. De plaats 
is ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan 59 in Uithoorn. Vorig 
jaar bleek de Kinderbingo een groot 
succes. Veel kinderen uit Zijdel-
waard en de Europarei kwamen hun 
geluk beproeven. Zij hadden een 
prachtige middag. Dat kwam na-
tuurlijk ook omdat er naast de ge-
wonnen leuke prijsjes niemand met 
lege handen naar huis ging. Tussen 
de speelronden door konden zij ge-
nieten van drinken en snoep. Ook 

dit jaar organiseert Buurtbeheer Zij-
delwaard weer zo’n middag. Kinde-
ren uit Zijdelwaard en de Europa-
rei tussen zes en twaalf jaar hebben 
gratis toegang en ook de versnape-
ringen zijn gratis. Om hen ook wat 
beweging te gunnen is er de be-
kende klimpalm. Zij kunnen probe-
ren zoveel mogelijk bananen uit de 
boom te plukken. Het festijn begint 
om twee uur en duurt tot uiterlijk vijf 
uur. Dus: vrijdagmiddag 2 augustus 
van 14.00 tot 17.00 uur Kinderbingo 
in ’t Buurtnest voor 6 t/m 12-jarigen 
uit Zijdelwaard en Europarei. Gra-
tis aangeboden door Buurtbeheer 
Zijdelwaard!
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Cursussen ehbo afdeling 
Uithoorn seizoen 2013/2014 
Uithoorn - De EHBO vereniging 
Uithoorn organiseert in het seizoen 
2013-2014 de volgende cursussen: 
Opleiding voor het diploma eerste 
hulp inclusief reanimatie en AED 
training en de module verbandleer 
en kleine ongevallen.
Reanimatie en AED training
EHBO bij kinderen.

Kunt u helpen als het moet? Weet u 
wat u moet doen als:  
- Iemand zich verslikt?
- Iemand zich verbrandt?
- Iemand een botbreuk oploopt?
- Iemand pijn op de borst heeft?
- Iemand een flinke bloedende         
   wond heeft?
- Iemand zijn enkel verstuikt?
- Iemand flauw valt?
- Iemand niet meer reageert op
  aan spreken?
- Iemand niet meer ademt?
- Iemand vergif heeft ingeslikt?

Weet u niet overal het antwoord op? 
Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juis-
te manier geholpen wordt als u wat 
overkomt?
Op dinsdagavond 8 oktober aan-
staande om 20.00 uur start bij de 
Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Uithoorn 
de opleiding voor het diploma eer-
ste hulp inclusief AED training en 
de module verbandleer. In 15 les-
sen, die gegeven worden in sport- 
en activiteitencentrum De Scheg 
aan de Arthur van Schendellaan 
100a in Uithoorn wordt u opgeleid 
tot eerstehulpverlener. Neem uw 
man, vrouw, broer, zus, buurman, 
buurvrouw, vriend of vriendin mee. 
Iedereen vanaf 15 jaar kan deelne-
men aan deze cursus die afgeslo-
ten wordt met een internationaal er-
kend diploma.  De cursus wordt ge-
geven volgens de richtlijnen van Het 
Oranje Kruis. 

Wilt u alleen reanimatie/AED trai-
ning volgen dan kunt u dat doen 
op 3 en 17 december aanstaande  
(twee avonden van ongeveer 2½ 
uur).

Een opleiding EHBO kind wordt ge-
geven op 22 april, 6 mei en 13 mei 
2014 (drie  avonden van 3 uur). De-
ze opleiding voldoet aan alle eisen 
van het Oranje Kruis voor gastou-
ders.
Voor nadere informatie of in-
schrijving kunt u contact op-
nemen met de secretaris van 
de vereniging: Ria van Geem, 
tel. 0297–560160 of via e-mail:  
ehbouithoorn@kabelfoon.net.

Op de website www.ehbo-uithoorn.
nl staat ook alle informatie over de 
diverse cursussen  + aanmeldings-
formulieren.

Julianaschool wint fotocamera
Regio - In het voorjaar deed de Juli-
anaschool mee aan ‘Wij trekken aan 
de bel’. Dit was een actie georgani-
seerd door het Liliane Fonds, dat in 
ontwikkelingslanden kinderen met 
een handicap helpt.
Door één minuut ‘aan de bel te trek-
ken’, waarbij de kinderen op het 
plein zoveel mogelijk herrie moch-

ten maken, stelde het Liliane Fonds 
250 euro beschikbaar voor school-
projecten in Afrika. Eén van die pro-
jecten is ‘Breaking Structural Barri-
ers’.
Dankzij de opbrengst konden maar 
liefst tien basisscholen in Sierra Le-
one handicapvriendelijk gemaakt 
worden. Aan de actie was ook nog 

een wedstrijd verbonden. Wie de 
mooiste foto’s van de actie maakte, 
kreeg een fotocamera.
En de winnende school was de Ju-
lianaschool!
Op de laatste schooldag van het jaar 
werd de camera in de aula van de 
school in aanwezigheid van alle kin-
deren aangeboden!

bewoners ontevreden over 
hekwerk bij Dukaton
Mijdrecht - Op maandag 1 ju-
li heeft het Bewonersplatform Hof-
land een overleg gehad in samen-
werking met de gemeente inzake de 
verkeerssituatie aan de Dukaton. Dit 
overleg is voortgekomen uit de re-
sultaten van de enquête die in april 
is afgenomen onder de wijkbewo-
ners.
Vanuit deze enquête is duidelijk naar 
voren gekomen dat de oversteek-
plaats voor voetgangers en fietsers 
ter hoogte van de Kogger onover-
zichtelijk is en onduidelijkheid geeft 
omtrent de verkeersregels. Vanwe-
ge het zebrapad hebben voetgan-
gers voorrang bij de oversteek, maar 
fietsers hebben geen voorrang. Veel 
fietsers nemen of krijgen echter wel 
voorrang, wat veel onduidelijkheid 
geeft, met name bij kinderen en jon-
geren. 31% van de respondenten 
maakt niet als fietser of voetgan-
ger gebruik van de oversteekplaats, 
maar heeft er wel mee te maken als 
bestuurder van een voertuig.
40% van de respondenten vindt de 
oversteekplaats slecht, 35% vindt 
het redelijk tot goed en 27% gaf aan 
dat het erg druk en onoverzichtelijk 
is, dat de voorrangsregels onduide-

lijk zijn en dat het verkeer meer op 
elkaar let dan op de mensen op het 
zebrapad.
Verder gaf 45% van de responden-
ten aan dat de T-splitsing Aquama-
rijn/Dukaton onoverzichtelijk is van-
wege het hekwerk. Automobilis-
ten moeten te ver de Dukaton op-
rijden om het verkeer van rechts te 
kunnen zien. Ook mijden mensen 
nu deze T-splitsing en rijden ze om 
via de rotonde aan de Diamant. Be-
stuurders van een SUV, bestelbus of 
ander groot voertuig hebben geen 
problemen om over het hekwerk 
heen te kijken.  De 35% die ‘anders’ 
invulden, daarvan was 26% negatief 
over de T-splitsing. De opmerkingen 
waren onder andere dat er een be-
perkt zicht is, het onoverzichtelijk 
en gevaarlijk is en dat het er druk is 
met het verkeer op de Dukaton.

Hard rijden
Respondenten gaven ook aan dat 
het verkeer te hard rijdt op de Du-
katon, fietsers onverwacht overste-
ken met een schrikeffect tot gevolg 
bij automobilisten, een deel met 
klinkers op het asfalt ter hoogte van 
de bushalte aan de Kogger en een 

vreemde schuine oversteek fietspad 
naar Aquamarijn.
Hierbij vulde 79% echter bij ‘an-
ders’ weer in dat het belangrijkste 
aandachtspunt het hekwerk is en 
de onoverzichtelijke verkeerssitu-
atie. Daarnaast werd ook het har-
de rijden genoemd, slecht onder-
houd van het asfalt, verzoek om uit-
breiding van de schoolzone richting 
VLC en de voorrangsregels.
Vanuit de politie is er op diverse mo-
menten een snelheidsmeting afge-
nomen. Hieruit kwam naar voren dat 
het verkeer op de Dukaton overdag 
gemiddeld met 10 km/p.u. te hard 
rijdt en in de avond/nacht met ge-
middeld 20 km/p.u. 
Tijdens het overleg zijn bovenge-
noemde punten besproken, is er 
naar mogelijke oplossingen gezocht 
en deze worden momenteel verder 
onderzocht.
Na de zomervakantie, medio sep-
tember, hopen  wij u meer informa-
tie te kunnen geven.
Indien u zelf nog vragen of opmer-
kingen heeft, kunt u deze e-mailen 
naar bewonersplatformhofland@
gmail.com

Stichting ‘De weeskinderen van Timau’
Regio - Vorige week donderdag-
avond was er een select gezelschap 
bijeengekomen achter in Café Bol-
le Pouw in De Kwakel. Sabine van 
Eijk, geboren en getogen in het dorp 
en inmiddels al weer ruim zes jaar 
woonachtig in Kenia gaf een pre-
sentatie over ‘haar’ weeskindjes 
in haar woonplaats Timau. Zij ver-
telt onder andere hoe het zo geko-
men is dat ze zich met hart en ziel 
inzet voor dit goede doel en ook 
hoe zij sponsors zoekt en, gelukkig, 
ook vindt: “Begin 2006 werd mijn 
vriend uitgezonden door zijn bedrijf 
naar Kenia. Ik en onze twee kind-
jes van toen zeven weken en zeven-
tien maanden oud verhuisden uiter-
aard mee. We zijn terechtgekomen 
in het plaatsje Timau in het hart van 
Kenia. Ik wilde graag fulltime moe-
deren, maar aangezien ik een doe-
ner ben, ben ik toch op zoek gegaan 
naar iets om om handen te heb-
ben en om iets te betekenen voor 
de kansarme mensen in Afrika. Zo 
kwam ik terecht bij het St. Stevens’s 
weeshuis in onze woonplaats waar 
zesentwintig kinderen wonen van 
wie de ouders meestal zijn overle-
den aan aids. De oprichtster van het 
weeshuis, Mama Mwiti, geeft lief-
de en verzorging aan de kinderen, 
want dat is de eerste prioriteit, maar 
ik zag ook dat hulp van buitenaf erg 
hard nodig kon zijn. 

Vrienden
Daarom heb ik vrienden en familie 
in Nederland gevraagd om donaties 
op te sturen, zodat we met kerst een 
feest voor de kinderen zouden kun-
nen geven. Ik begon zogezegd als 
het ‘kerstvrouwtje’, maar ik merkte, 
door positieve reacties uit Neder-
land, dat ik het groter aan zou kun-
nen pakken en de kinderen ook op 
langere termijn zou kunnen helpen.” 
Sabine richtte een heuse stich-
ting op: ‘De weeskinderen van Ti-
mau’. In 2008 kon er een stuk land 
aangeschaft worden waar groente 
op wordt geteeld. Het is vooral be-

langrijk dat de weeskinderen ook 
in hun eigen levensbehoefte kun-
nen voorzien. Alles wat op dat land 
verbouwd wordt is voor eigen ge-
bruik en wat er over is wordt ver-
kocht. Inzamelingen in De Kwakel, 
als ook in Kudelstaart, waar Sabine 
en haar vriend Dick ook gewoond 
hebben, werpen haar vruchten af. 
Sabine vertelt dat zij voor de dona-
ties meestal een passende bestem-
ming zoekt. Zo zijn er uit een gift 
van de kerk in Aalsmeer kerkstoelen 
gekocht, wat een boer geschonken 
heeft is er voor het weeshuis een 
koe gekomen, van een sportver-
eniging in Kudelstaart zijn sportte-
nues aangeschaft en de opbrengst 
van een optreden van de Kwakel-
se/Uithoornse band Alice Good, die 
gehouden is in N201 heeft ook een 
goede bestemming gevonden.

TeamTimmerman
De enthousiaste Sabine raakt niet 
uitgepraat over de prachtige stich-
ting en is blij met alle hulp die zij 
krijgen. “Wat onze stichting zo bij-
zonder maakt,” vervolgt ze haar ver-
haal “is dat al het geld dat je geeft 
ook daadwerkelijk te traceren is. Ik 
geef je precies aan waar het aan 
besteed wordt en houd je daarvan 
op de hoogte. Hoe anders is dat 
als je geld geeft aan een grote or-
ganisatie? Ik zeg niet dat daar ver-
keerde dingen mee gedaan wor-
den hoor, maar er verdwijnt toch 
meer dan dat er daadwerkelijk be-
steed wordt.” Eind vorig jaar heeft zij 
via vrienden te horen gekregen dat 
TeamTimmerman het weeshuis wil 
sponsoren. Vandaar dat, bijna, al-
le leden van het sportieve team uit 
Kudelstaart bij de presentatie aan-
wezig zijn. TeamTimmerman is op-
gericht in 2010 en bestaat uit vijf-
entwintig fietsers en joggers. Op-
richter Ivo Peters is even aan het 
woord: “Wij fietsten/jogden twee-
maal de Alpe d’Huez voor een an-
der goed doel, maar hebben dit jaar 
stichting ‘de weeskinderen van Ti-

mau’ gekozen. Met de opbrengst 
willen we graag dat deze kinderen 
een gelukkig leven krijgen en dat 
er schoolkosten uit betaald worden. 
Tijdens de Koninginnedagmarkt in 
Aalsmeer heeft het team met ge-
doneerde spullen al duizend eu-
ro opgehaald. Er werden armband-
jes verkocht, gemaakt in Kenia, en 
rozen, uit Kenia. Je kon tevens fiet-
sen voor cadeaubonnen voor een 
Kudelstaartse fietsenwinkel.” Op 31 
augustus gaat het team de Fran-
se berg op. Sommigen maar één 
keer, anderen meerdere keren. Al-
le donaties zijn uiteraard welkom. 
Op  www.teamtimmerman.nl leest u 
hoe u hen kunt steunen. Er wordt in 
samenwerking met ‘Aalsmeer fietst’ 
tevens nog een fietstocht georgani-
seerd. Deze vindt plaats op 29 sep-
tember. 

Alle donaties zijn welkom! 
Sabine van Eijk laat aan het eind van 
de presentatie nog een filmpje zien 
van het weeshuis in Timau waar-
op kinderen dansen en zingen. De 
strekking van de tekst is verdrie-
tig, het gezang juist vrolijk. “Dansen 
en zingen is hun enige uitlaatklep.” 
Aldus Sabine en ze sluit af met de 
woorden “Het gaat naar omstandig-
heden goed met mijn zesentwintig 
weeskindjes.
Er zijn inmiddels vijf nieuwe kinde-
ren bijgekomen in Timau en ik blijf 
me inzetten voor een betere toe-
komst voor hen allemaal. Ondanks 
dat ik niet iedereen bij naam en toe-
naam kan noemen, wil ik graag al-
le mensen bedanken die ons steu-
nen. Het maakt niet uit met hoe-
veel geld of spullen. De kindjes van 
mijn vriendin Mary-Jane (een van 
de teamleden van TeamTimmer-
man) hebben bijvoorbeeld vanmid-
dag cakejes gebakken en zijn er-
mee langs de deuren gegaan. Ook 
met die opbrengst doe ik wat. Wer-
kelijk alle beetjes helpen! Alvast be-
dankt!”  www.stichtingkinderenvan-
timau.nl

Vinkeveen - Vorige week kopte 
we met dit verhaal op de voorpagi-
na. Halverwege stond er : vervolg el-
ders in deze krant”. Dit vervolg stond 
echter niet in de krant. Deze keer dus 
het volledige intervieuw: Was er en-
kele weken geleden sprake van een 
diamanten huwelijk in de Kievitslaan, 
nu behaalden Arie van Bemmelen en 
zijn vrouw Bep van Bemmelen-Hoog-
ervorst op de Demmerik deze mijlpaal 
in hun leven. Al eerder memoreerden 
wij dat de gemeente De Ronde Ve-
nen rijk is aan dit soort huwelijksju-
welen. Regelmatig wordt er melding 
van gemaakt. Dat is nog exclusief de-
genen die aangeven een bekendma-
king in de media om uiteenlopende 
redenen niet op prijs te stellen. Van-
zelfsprekend is het de oudere gene-
ratie die patent heeft op zo’n lange 
huwelijkstraditie en dan nog veel-
al in de traditionele dorpen. Hoeveel 
jongeren van vandaag de dag zul-
len dit ook halen, even afgezien van 
een noodzakelijke jarenlange (rede-
lijk) goede gezondheid? Maar goed, 
Arie en Bep van Bemmelen vierden 
op 10 juli het heugelijke feit dat zij 
60 jaar met elkaar in de echt waren 
verbonden. Voor de kerk trouwden zij 
ruim een jaar later, op 28 juli 1954 in 
de RK kerk St. Antonius van Padua in 
De Hoef. Juist daar omdat zij beiden 
uit De Hoef afkomstig zijn. Arie werd 
daar geboren op 9 juli 1928, Bep een 
half jaar later op 19 december. Zij za-
ten in De Hoef ook samen op school. 
Uit het huwelijk werden twee zonen 
en een dochter geboren. Zij smaken 
het genoegen ‘opa en oma’ te zijn 
voor vijf kleinkinderen.

Arie en Bep hebben elkaar ‘op de 
fiets’ ontmoet toen zij na een dans-
avond met vrienden en vriendinnen 
naar huis reden. “Toen was het don-
ker en ik wist niet eens hoe hij er-
uit zag. Maar hij was wel aardig. We 
zijn eigenlijk nooit meer van elkaar 
af geweest. Op een half jaar na. Wij 
hadden pas verkering en Arie werk-
te toen bij de Nederlandse Wegen 
Maatschappij. Daarvoor moest hij 
een poosje naar Ierland, maar we zijn 
elkaar trouw gebleven en voordat je 
het weet ben je zestig jaar met el-
kaar verder,” herinnert Bep zich met 

de nodige humor. Verhuizen deed de 
familie wel frequent. Eerst werd op 
verschillende adressen gewoond in 
Mijdrecht, daarna op diverse locaties 
in Uithoorn. Een ervan was een be-
drijfswoning op het terrein van Trans-
portbedrijf Van Seumeren dat toen in 
Uithoorn was gevestigd. Arie was 
daar Chef onderhoud voor het auto-
park.

Brabebo
Na de periode van Van Seumeren 
begon hij met een paar compag-
nons voor zichzelf in wat nu het ‘re-
cyclen’ van auto’s wordt genoemd. 
Vóór die tijd het slopen van auto’s 
en de onderdelen daarvan los ver-
kopen. Daar was brood in te verdie-
nen. Uiteindelijk is daaruit het nu be-
kende autorecyclingbedrijf ‘Brabe-
bo’ aan de Eerste Zijweg in Mijd-
recht ontstaan (Bras, Van Bemme-
len en Bos). Dat is bijna 45 jaar gele-
den! Gert, de zoon van Arie, heeft er 
destijds ook zijn plaats gevonden en 
werkt er al 35 jaar. Intussen was het 
gezin alweer verhuisd, maar nu naar 
de Demmerik in Vinkeveen met een 
prachtig uitzicht over de polder. Daar 
woont het echtpaar inmiddels twin-
tig jaar. Samen met hun zoon, die 
een apart huis aan de voorkant be-
woont. Echter ook op dit adres heeft 
men zijn langste tijd gehad. (Afge-
lopen weekend werd verhuisd naar 
een aanleunwoning bij zorgcentrum 
Gerardus Majella aan Bozenhoven in 
Mijdrecht). Is het verhuizen zo lang-

zamerhand een hobby geworden? 
“Dat lijkt wel zo, maar dat is het niet. 
Een liefhebberij destijds was vissen 
op het Wad met een aantal jongens. 
En ik ben een verwoed radiozend-
amateur geweest. Ik maakte contact 
met andere zendamateurs over de 
hele wereld en zij met mij. Maar ook 
het tuinieren vond en vind ik leuk. Al-
leen we worden wat ouder en dan 
gaat het laatste ons niet meer zo best 
af,” aldus Arie. Samen met Bep wil hij 
meer ‘onder de mensen’ komen in 
Gerardus Majella. Er is daar meer te 
beleven dan aan de Demmerik. Bo-
vendien kunnen zij daar een beroep 
doen op de verzorging als dat nodig 
is. Zij zien zichzelf niet als ‘oude bo-
men’ die je niet meer moet verplaat-
sen. Ze zijn het immers hun hele le-
ven al gewend. Een feestje vieren? Ja 
dat zit nog in het vat (maar de verhui-
zing zat er tussen)… Burgemeester 
Maarten Divendal maakte traditiege-
trouw zijn opwachting om het bruids-
paar persoonlijk te feliciteren en er 
gezellig een poosje mee te praten. 
Het boek ‘De Plassen’ dat hij als ge-
schenk meebracht, viel enorm in de 
smaak. Ook de brief met felicitaties 
van het Kabinet van Koning Willem 
Alexander de Koningin Máxima werd 
zeer op prijs gesteld. Bruidspaar, de 
redactie van de Nieuwe Meerbode 
feliciteert u met het behalen van dit 
juweeltje in huwelijksland en wenst 
u op uw nieuwe woonstek nog heel 
veel plezier, gezondheid en prettige 
jaren ‘onder de mensen’ toe.

en wéér is het ‘diamant’ in Vinkeveen



Zaterdag 28 september zal er een grote schoon-
maak plaatsvinden op de Vinkeveense Plassen. 
Deze actie is door Belang Vinkeveense Plassen 
opgezet en ondertussen hebben diverse partij-
en zich aangemeld om hun hulp te bieden. 
Al jaren levert Cor Mastwijk een lange moeilij-
ke strijd in het belang van de Vinkeveense Plas-
sen. Vervuiling, snelheidsovertredingen - voor-
al in de kleine sloten en plassen-  verloedering, 
stropen, illegale bouwsels en verkeerde beslui-
ten door gemeente en Recreatieschap volgens 
hem,  zijn al jaren een doorn in zijn oog.

‘Gewapend’ met zijn camera doet Cor zijn best 
mensen bewust te laten worden van de prach-
tige en rijke natuur die ieder seizoen zeer zwaar 
op de proef wordt gesteld door de vele water-
toeristen.
Vooral de vervuiling en het snelle varen in de 
prachtige smalle sloten zorgen voor veel scha-
de aan walkanten en ook bij de dieren veroor-
zaakt het veel leed.

Ringslangen
Prachtige ringslangen en vooral jonge watervo-
gels worden overvaren door speedboten die het 
niet zo nauw nemen met de snelheid, en ster-
ven door verwondingen, ook vogels die broe-
den; weidevogels schrikken en vliegen weg van 
hun nest met alle gevolgen van dien.
Het wordt echt tijd dat mensen worden geinfor-
meerd over de consequenties van dit gedrag. 
Helaas is door geldgebrek handhaving een 
moeilijke zaak geworden waardoor overtreders 
steeds meer hun gang kunnen gaan. Dit is echt 
een heel slechte en vooral trieste zaak volgens 
Cor, die dit alles regelmatig ziet gebeuren.

100.000 kilo vuil per seizoen!
De vervuiling van de Vinkeveense Plassen wordt 
alsmaar erger en Recreatieschap kan het bijna 
niet meer aan, zij halen per seizoen maar liefst 
100.000 kilo vuil weg van de Plassen, vuil dat 
wordt achtergelaten door de mensen die een ei-
landje hebben en ook door de dagjestoeristen.

Schoonmaken!
Nu is het dan zover en na erover te hebben na-
gedacht heeft Cor via Facebook en persoonlij-
ke mails naar ondernemers die met de Plassen 
te maken hebben de actie gestart. De reacties 
stromen binnen en zijn hartverwarmend: duik-
scholen, gemeente en bewoners slaan de han-
den ineen en gaan zaterdag 28 september ge-
zamenlijk aan de slag.
Wethouder Kees Schouten zal het startsein ge-
ven en dan zullen alle medewerkers die vrijwillig 
meehelpen aan de slag gaan om de Vinkeveen-
se Plassen een grote schoonmaakbeurt te ge-
ven. Zeilschool Vinkeveen heeft laten weten de 
Kleine Plas totaal voor haar rekening te nemen! 
Geweldig initiatief van deze zijde!
Duikschool Scuba Academie, reeds bekend 
door haar onderzeeër en laatst volop in het 
nieuws, is al  lange tijd de bodem aan het rei-
nigen en heeft eiland 9, 8, 3 en 4 onderwater al 
helemaal schoongemaakt! en gaat hiermee ver-
der mee.

Duikschool
Duikschool Pimia Diving heeft laten weten een 
boot beschikbaar te stellen, de IJsbeer te Vin-
keveen wil een prijs weggeven voor diegene die 
het meeste vuil weet te verzamelen.
Stichting Woelig Water liet weten ook van de 
partij te zijn en gaat o.a. helpen met zaken ach-
ter de schermen en heeft grote plannen voor de 
toekomst. Ook de gemeente geeft haar volledi-
ge medewerking en zal zorgdragen voor de no-
dige materialen en communicatie. Recreatie-
schap heeft een vuilnisboot toegezegd en zal 
tevens een coördinator beschikbaar stellen om 
de zaken goed te laten verlopen. 
De Stichting  InVinkeveen werkt ook 
hard mee en men kan zich via deze site 
www.invinkeveen.nl opgeven om mee te hel-
pen, vul je naam, telefoonnummer en e-mail-
adres in en je wordt op de hoogte gebracht wat 
er gaat gebeuren. 

Uitnodiging
Natuurlijk zijn er nog veel meer partijen aange-
schreven en er is ondertussen contact met een 
aantal grote bedrijven waar op het moment nog 
niets over naar buiten kan worden gebracht
Er wordt nog veel meer medewerking verwacht, 
de Politiek is ondertussen ook op de hoogte ge-
bracht en daar wordt dan ook wel een en ander 
van verwacht!
Iedere trotse Rondevener die de Vinkeveense 
Plassen een warm hart toedraagt wordt hierbij 
dan ook uitgenodigd om te helpen met deze gro-
te actie! Wilt u meer willen zien over het dierenle-
ven op de Vinkeveense Plassen, kijk dan eens op: 
www.cormastwijkfotogra� e.nl.   U zult verrast 
zijn wat je kunt vinden op onze mooie en bin-
nenkort schone Vinkeveense Plassen... Wees 
bewust en gooi geen vuil overboord en laat het 
niet achter, wat je meeneemt kan ook weer mee 
terug en in de afvalbak thuis! Zo help je de Vin-
keveense Plassen schoon te houden!!

Help mee met: 
de Grote Schoonmaak van de Vinkeveense Plassen 
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Woensdag 14 augustus:
Waterfestijn op de Olievaar
Regio - Een echt waterfestijn mid-
den in de zomer, wat wil je nog meer 
in je vakantie. Het waterfestijn is er 
voor kinderen op woensdag 14 au-
gustus van 13.30 tot 15.30 uur op 
kinderboerderij De Olievaar in Uit-
hoorn. Bij een waterfestijn word je 
nat, dus neem zwemkleding mee. 
De medewerkers van de kinder-
boerderij  gaan er gewoon vanuit 
dat het mooi weer is. Wat je kunt 
doen? Blikken schieten met een wa-
terpistool, waterballon werpen, ap-
pels happen, of gewoon lekker spe-
len met water. Als je echt niet nat 
wilt worden, kun je een rondje rijden 
in de huifkar, spelen in de speel-
tuin of rondkijken bij de dieren. Ook 

voor de volwassenen is er een lek-
ker plekje om te zitten, met een kop 
koffie of een fris erbij.

De kosten voor een rit met de huif-
kar bedragen 1 euro per persoon, er 
zijn ook 10-rittenkaarten te verkrij-
gen voor 7,50 euro. Kinderboerde-
rij De Olievaar vind je aan de An-
ton Philipsweg 10 in Uithoorn. De 
Olievaar heeft ook een Facebook-
pagina: www.facebook.com/Kin-
derboerderij.Olievaar. In de maan-
den juli en augustus is De Olievaar 
ook op zondag open tussen 10.00 
en 12.00 uur en op de gebruikelijke 
tijden op woensdag en vrijdag van 
9.30 tot 16.30 uur.

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

EditiE 3:
UithooRn, dE kWAkEl, 
nEs A/d AMstEl

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

126e jaargang

oplAgE: 30.500

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

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

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

sinds 1888

Tourvoorspellers op Erve 
Vlasman tasten in het duister
Regio - De laatste rit op de 
Champs-Elysées  werd op erve Vlas-
man met nachtkijkers bekeken. Voor 
het eerst in de 58-jarige tourhisto-
rie ging het Tourhome op zondag-
avond open omdat het zo spannend 
was. Vele kandidaten voor de felbe-
geerde gele trui bleven over omdat 
leider Nick Verlaan steekjes liet val-
len. Vanwege de deadline zal pas in 
de volgende editie de eindstand op-
gemaakt worden.
Voor het afsluitende weekend prijkt 
Nick Verlaan bovenaan, maar wit-
te truidrager  Joris Voorn komt ver-
vaarlijk opzetten. In Joris’ kielzog 
hoopt Wim Verlaan wat afstopwerk 
voor zijn zoon te doen. Mario van 
Schie heeft ook nog een flink eind-
schot, verleden jaar leverde dat Ma-
rio de tweede plaats op en nu klom 
hij naar de vierde plaats. Jim Voorn, 
twee jaar geleden winnaar staat 
ook op overbrugbare afstand. Vol-
op spanning dus in de bovenste re-
gionen, ook onderin is de rode lan-
taarn niet vergeven, Gerard Meekel 
is de huidige drager. Kees v.d. Meer 
is de onderste regionen inmiddels 
ontstegen, extra knap omdat Kees 
maar negen renners invult. De ren-
ners van de ploeg Herrera kunnen 
zich inmiddels al wel opmaken voor 

de prijsuitreiking op 26 juli. Martijn 
v.d. Belt, Theo Bartels, Wim Verlaan, 
Arnoud v.d Knaap en Danny Plas-
meijer rijden met een rondje voor-
sprong Parijs binnen. Bij de dames 
zal Ria Verhoef een puntje voor-
sprong op Willy Turk moeten ver-
dedigen. Van het Kudelstaartse le-
gioen is debutant Fred Klijn de ge-
lukkigste, hij mag de rode ‘mazzel’ 
trui dragen 

Zondagavond zal  pas in het duister 
alles duidelijk worden, daarna ver-
diende rust voor de tourvoorspellers 
die drie weken lang moesten afzien 
in het warme Tourhome.

Gele trui:
1 Nick Verlaan 115 ptn
2 Joris Voorn 112 ptn
3 Wim Verlaan 111 ptn
4 Mario van Schie 110 ptn
5 Vincent Bartels 110 ptn
6 Jim Voorn 110 ptn
98 Do van Doorn 78 ptn
99 Henny Kouw 77 ptn
100 Gerard Meekel 76 ptn

Rode trui:
1 Fred Klijn 28 ptn
2 Martijn v.d. Belt 28 ptn
3 Vincent Bartels 28 ptn

ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE 
aankondiging naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

ELKE 
DINSDAG

TOT 
HALF 
OKT.

UITHOORN
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

Apetito-eettafel
Wilt u ook een keertje een vorkje mee prikken om geza-
menlijk te genieten van een warme vers gekookte 
drie-gangenmaaltijd  i .s.m. Apetito, dan bent u iedere 
dinsdag welkom van 11.45 – 13.00 uur. U betaalt € 6,50  
Graag van te voren even opgeven, dit kan tot maandag 
12.00 uur.

Zomergym
Zomer gym vanaf woensdag 24 juli. 13.30-14.30 uur. U 
betaalt € 24,- voor 6x (inclusief een kopje thee). U kunt 
zich reeds aanmelden.

Ouderenadviseur Van maandag  tot  woensdagoch-
tend, telefonisch spreekuur (0297 532 334).

Koersballen Iedere vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 
uur, ook in juli en augustus. 

UWTC: Rondje Stelling
zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.

Schilderen bij atelier De Penseelstreek
Al zitten we nog midden in de zomer, bij atelier De Penseel-
streek zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 
al begonnen. Wie belangstelling heeft voor een cursus 
of workshop schilderen, kan zich nu reeds aanmelden 
via de website www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.  Er 
zijn weer verschillende cursussen en ook workshops met 
bijzondere thema’s  voor zowel kinderen als volwassenen.  

MIJDRECHT
In de maanden augustus en september zijn er foto's van 
a tot z in gezondheidscentrum Croonstadt te bekijken.

De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofd-
weg 1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie biedt 
een gevarieerd overzicht van het werk van de leden van 
het atelier. Het werk van een tweetal leden staat centraal. 
De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 
te bekijken. De zomerexpositie duurt tot half oktober.

Tympaan-De Baat

Buurtkamers hele zomer open voor ouderen in De 
Ronde Venen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als 
gastheer en gastvrouw de Buurtkamers runnen, kunnen 
alle vier de Buurtkamers de gehele zomer open blijven.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5  tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels:  
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (tussen 9.30 en 
10.00 uur opgeven á € 5,00 3-gangenmenu).
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur Eettafels: 
1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur (info en op-
geven tijdens buurtkamerochtenden).
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
(info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden).
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
tel. 06-57125450 Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoer nodig: Bel het Servicepunt voor bemiddeling: 
0297-587600. Algemene info: Welzijnsinstelling Tympaan 
- De Baat: 0297-230280.

Zomerse fi etstochten
Deze fi etstochten worden op de 2e en 4e dinsdag van 
de maand georganiseerd. We verzamelen om 10 uur bij 
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 
5 in Mijdrecht. Na een kopje koffi e is het vertrek om 
ongeveer 10:15 uur. Afhankelijk van het weer en de route 
bent u na een uur of 2 weer terug. Deze tochten zijn voor 
senioren die graag fi etsen, maar liever niet alleen fi etsen. 
Deelname is gratis, de consumpties onderweg zijn voor 
eigen rekening. Aanmelden is niet nodig. De volgende 
tochten zijn gepland op 30 juli, 13 en 27 augustus en 
10 en 24 september. Voor vragen kunt u op maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Pim Jongsma, 
coördinator sociaal cultureel werk Tympaan-De Baat,  
0297-230280 of via de e-mail. p.jongsma@stdb.nl. 

DE HOEF
18 augustus: BBQ op het kerkplein. Deze gezellige bbq 
begint 14.00 uur en rond 16.00 uur wordt de bbq 
aangestoken. Meer info: 0297-593292 - 0297-593532

DE KWAKEL
Polderfeest
Woensdag 31 juli - Polderfeestbarbecue
De toegangskaarten zijn tot en met zaterdag 27 juli te 
koop bij Slagerij Eijk en Veld. 

Donderdag 01 augustus - 25ste Kooyman Polderloop 
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de feesttent.

Vrijdag 02 augustus - Kolder en Kwast & Wipneus en 
Pim Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 
4 jaar lekker genieten van de twee clowneske typetjes 
Kolder en Kwast. Entree is gratis. ’s Avonds gaat de tent 
vanaf 21.00 uur open en zullen net als vorig jaar DJ’s Wi-
pneus en Pim De Kwakel trakteren op een Dance Classic 
Partij vol met feel good muziek en foute disco.

Zaterdag 03 augustus - Zeskamp en The Partysquad 
Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken 
van mooie kunstwerkjes. Buiten zullen er voor de kinderen 
diverse attracties staan, waarvan gratis gebruik gemaakt 
kan worden. Al jaren is de zeskamp een van de vaste 
pijlers van het Polderfeest, en nog zeer populair onder 
de deelnemers. Om 14.00 uur wordt er gestart door de 
teams, die ook dit jaar weer uitgedost zullen zijn in diverse 
prachtige creaties voor de dag zullen komen.

Zondag 04 augustus – Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag:  oplaten van de 
ballonnen, waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te win-
nen zijn. Daarna zijn de kinderattracties, binnen en buiten, 
open voor de kinderen. Ook zijn er op deze zondagmid-
dag diverse optreden in de feesttent. Om 14.00 uur 
trapt Popehead af op het podium in de feesttent, net als 
vorig jaar zullen wij een mix brengen van Engelstalige en 
Nederlandstalige songs. De afsluiter op deze zondag-
middag is ’One Two Trio’, ook geen onbekende op het 
Polderfeest met de nummers ‘Juffrouw Toos’ en ’10 Kleine 
Tuinkabouters’. De entree van de feesttent is de gehele 
zondagmiddag gratis, de tent sluit om 18.00 uur.
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Aanhouding
voor heling

Regio - Dinsdagmiddag 18 juni 
werden in Mijdrecht een man en 
een meisje gearresteerd die een 
gestolen fiets bij zich hadden. 
Rond 14.35 uur zagen agenten 
een man en een meisje op de 
Maarschalkstraat die vermoe-
delijk beiden op een gestolen 
fiets reden. De 21-jarige man en 

het 16-jarige meisje, beiden uit 
Mijdrecht, werden staande ge-
houden. De fietsen bleken in-
derdaad gestolen te zijn. Hier-
op werden de twee aangehou-
den, de fietsen zijn in beslag ge-
nomen. De man bleek nog een 
openstaande straf te hebben en 
zit vast.

Groot deel inwoners Uithoorn teleurgesteld in gemeente:

 “Ja, dat is een 
bezuinigingsmaatregel

van de raad”
Regio - Onze redactie ontving de 
laatste week diverse telefoontje en 
mailtjes van teleurgestelde, boze en 
héél boze inwoners van Uithoorn. 
Bijgaande foto laat zien waarom 
de inwoners boos zijn. Boos om-
dat door de bezuinigingen in de ge-
meente, de gemeenteraad heeft be-
sloten dat er in Uithoorn slechts 
eenmaal per twee weken de vuil-
containers worden geleegd. Nu zou 
dat nog niet zo’n hele ramp zijn als 
er in Uithoorn ook nog GFT contai-
ners zouden zijn, maar nee, die zijn 

er ook niet. De inwoners die niet in 
een wijk wonen met ondergrondse 
containers, maar gewoon een grij-
ze container hebben, moeten al hun 
vuil: huishoudelijk vuil, GFT, tuinaf-
val enz. in een bak gooien en die 
wordt eens in de twee weken ge-
leegd.
Nu is dat normaal gesproken al bij-
na niet mogelijk, maar in de zomer 
krijg je dan ... zie foto. Je vuilnisbak 
vol maden.  Smerig en  onhygië-
nisch. Als de inwoners de gemeente 
vervolgens bellen krijgen ze te ho-

ren: ‘Ja, daar kunnen wij niets aan 
doen. De raad heeft dit besloten als 
een bezuiniging’. 
Lekker makkelijk. Bij de buurge-
meente De Ronde Venen is dat 
dan toch wel heel wat beter gere-
geld. Daar heeft men sowieso een 
grijze container en een GFT con-
tainer, die om de week worden ge-
leegd. Maar... in de zomer mag de 
GFT container iedere week worden 
aangeboden, dit om te voorkomen 
dat gebeurt wat in Uithoorn wel ge-
beurt...

Controle leidt naar winkeldief
Regio -  Een agent controleerde op 
woensdagmiddag 17 juli een ver-
meende winkeldief. De man bleek 
uiteindelijk inderdaad een winkel-
dief te zijn. 

Rond 12.20 uur surveilleerde een 
agent op de Dorpsstraat. Daar sprak 
een winkelier hem aan. Zij vertelde 
dat er verderop een man liep, van 
wie zij wist dat hij regelmatig win-
keldiefstallen pleegde. De agent zag 
de man bij het parkeerterrein Bur-
gemeester Haitsmaplein lopen en 
sprak hem aan. De man, 24 jaar oud 
en afkomstig uit Mijdrecht, bleek bij 
navraag bij de politiemeldkamer in-
derdaad geen onbekende van de 
politie te zijn. Omdat de man nu 
kennelijk niets op zijn kerfstok had, 

liet de agent de man doorlopen. 
Een medewerker van een nabijgele-
gen winkel had gezien dat de agent 
de man controleerde. Hij had de 
man vlak daarvoor in zijn winkel ge-
zien en besloot de bewakingsbeel-
den te bekijken. Daarop zag hij dat 
de man net een computerspel van 
vijftig euro had gestolen. De mede-
werker zag vervolgens dat de man 
op straat bij een vrouw met een kin-
derwagen stond. Hij liep naar hen 
toe, zag het gestolen computerspel 
onderop de kinderwagen liggen en 
pakte het terug. Vervolgens belde hij 
1-1-2. De agent ging terug en hield 
de 24-jarige winkeldief alsnog aan. 
Hij is naar het politiebureau overge-
bracht. Er zal proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt worden.

VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 

VAKANTIE
OP?

G
R

AT
IS

 A
D

V
ER

T
EN

T
IE

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!

Tom (22):
“Een vriendin had maar 

weinig tijd nodig om mij over
 te halen om met Wielewaal 

mee te gaan. Ze typeerde het als 
volgt: Hard werken, erg vermoeiend, 

dingen doen waarvan je nooit gedacht 
had ze ooit te doen, verbazing, span-

ning, sensatie en vooral een lach die je 
nooit gaat vergeten. Ze had gelijk!”

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en 
vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De bege-
leiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. 

Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies. Voor de functie 
verpleegkundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, 
voor andere functies is geen speciale opleiding nodig.  Je ontvangt vooraf 
uitgebreide informatie en een instructie. 

Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren 
met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor 
kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of 
jongeren een onvergetelijke week te bezorgen! 

Iets voor jou? Lees verder op:
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Mede mogelijk dankzij:
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Tom van der Kooij strandt in 
kwartfinale Plassentoernooi
Regio - Op de snikhete tennisba-
nen afgelopen zondagmiddag op 
Sportpark Molmhoek heeft Tom 
van der Kooij het in de kwartfina-
le van het Plassentoernooi cate-
gorie 4, niet kunnen redden tegen 
zijn tegenstander Bas de Rooij. Het 
zat er wel in voor de 36-jarige Vin-
keveense tennisser, maar de fitheid 
ontbrak om in de partij het initia-
tief naar zich toe te trekken. In de 
eerste set kon hij zijn servicegames 
niet binnenhalen en voor Bas was 
slechts 1 maal servicebehoud vol-
doende om de set met 6-4 winnend 
af te sluiten. In de 2e set kreeg Tom 
wel meer controle over zijn slagen. 
Dit maakte het mogelijk om met zijn 
forehand meer druk op zijn tegen-
stander uit te oefenen. Het vertrou-
wen groeide, maar met scherpe kor-
te dropshots van Bas werd het ver-
zet gebroken en moest Tom genoe-
gen nemen met een 4-6, 3-6 verlies.                                                                     
Zoals gezegd hield dit voorname-
lijk verband met een tekort aan fit-
heid of eigenlijk onvoldoende her-

stel van de partij een dag daarvoor. 
In die wedstrijd tegen Axel Heikens 
werd een 7-5, 3-6, 6-4 winst binnen-
gesleept. Het was een slopende pot 
tennis van exact 3 uur en 3 minu-
ten. Normaal gesproken geen pro-
bleem voor de conditioneel sterke 
ex-selectiespeler van FC Abcoude 
en Hertha, maar overstrekking van 
zijn rug tijdens de wedstrijd bij een 
smash veroorzaakte een vervelen-
de blessure. De kwartfinale tegen 
Bas kwam daarom te vroeg, maar 
er volgt voor hem in categorie 5 
nog een herkansing om de kwart-
finale te overleven tegen vermoede-
lijk de als eerste geplaatste Marten 
de Vries. Uiteraard zal dan wel eerst 
gewonnen moeten worden van Jas-
per Ten Hoedt. 

Snel herstel voor Tom van der Kooij 
is dus gewenst om weer een suc-
cesvol vervolg te kunnen geven aan 
zijn deelname aan het aanspreken-
de Plassentoernooi in Vinkeveen. 
 Foto: sportinbeeld.com

Sterk bezette vrijdagavond-
cyclus petanque bij BUT
Regio - Jaarlijks organiseert Boule 
Union Thamen een cyclus van twee 
toernooien op twee achtereenvol-
gende vrijdagavonden. Dit jaar vindt 
het plaats op 19 en 26 juli. Dit toer-
nooi is altijd zeer in trek bij de pe-
tanquespelers uit de wijde omge-
ving. Per avond worden drie partijen 
gespeeld, waarbij winnaars steeds 
tegen winnaars spelen en verliezers 
tegen verliezers. Zo wordt per avond 
een eindstand opgemaakt op basis 
van het aantal gewonnen partijen 
en het puntensaldo. Voor de equi-
pes die beide avonden in dezelfde 
samenstelling spelen zijn er drie ex-
tra prijzen beschikbaar.
De eerste speelavond van het toer-
nooi was is dit jaar weer sterk be-
zet. Onder de 72 spelers en speel-
sters, dus 36 doubletten, waren ver-

schillende Nederlandse (ex-)kam-
pioenen. Coryfeeën, zoals Bert van 
Dijk (Nederlands kampioen vete-
ranen) en zijn equipegenoot Rajen 
Koebeer, thans bondstrainer, maar 
samen met Bert verschillende jaren 
voor Nederland uitgekomen in tij-
dens de wereldkampioenschappen. 
Voorts ex WK-ganger Bart Scholten 
en Jelle Venema (Nederlands ver-
enigingskampioen 2007 en 2009). 
Maar ook de jeugd was vertegen-
woordigd met nationaal junioren-
kampioen Milan Saunier en nati-
onaal aspirantenkampioen Mauro 
Saunier. 
De wedstrijden beginnen om 19.30 
uur aan de Vuurlijn bij het honk-
balveld en u wordt van harte uitge-
nodigd om van petanque als wed-
strijdsport te komen genieten.

Op de foto: Zilver voor Marije Doddema

AKU atlete Marije Doddema wint zilver tijdens NK
Regio - Tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek voor ju-
nioren heeft AKU atlete Marije Dod-
dema de zilveren medaille veroverd 
op de 400 meter horden. In Eindho-
ven finishte Marije in een beste sei-
zoenstijd van 63,90 seconden en 
werd hierdoor 2e van Nederland! De 
AKU atlete die sinds dit jaar met de 
sprintgroep van AKU, onder leiding 
van Tim Verlaan, meetraint ken-
de een moeizame aanloop naar het 
NK junioren. De gehoopte snelle tij-
den kwamen er tijdens de wedstrij-
den in de maand mei nog niet uit. 
Hierdoor is besloten om richting het 
NK wat gas terug te nemen om zo 
het vertrouwen terug te krijgen. Tij-
dens de trainingen liet Marije al zien 
steeds beter in vorm te komen en 
piekte uiteindelijk in Eindhoven. Een 
prachtige zilveren medaille waar de 
AKU atlete vooral liet zien hoe sterk 
zij mentaal is. De dag na het zilveren 
medaille stond Marije ook aan de 
start op de 400 meter. Helaas bleek 

de combinatie van twee 400 meter 
horden races en de series 400 me-
ter tijdens de race iets teveel te zijn. 
Marije liep een erg goed eerste deel, 
maar kon dit door de heftige verzu-
ring niet afmaken. Marije finishte als 
8e in de series, wat helaas net geen 
finaleplek opleverde.

Linda
Linda van Rossum liet in de aanloop 
naar het NK zien dat ook zij steeds 
beter in vorm kwam. Linda wilde 
zich bewijzen in Eindhoven om zo 
nog aanspraak te maken voor een 
startbewijs naar het EK voor junio-
ren met de 4x100 meter estafette-
ploeg. Tijdens de series van de 100 
meter liep Linda iets te geforceerd 
waardoor ze zich net aan plaats-
te voor de finale. Ze kende een zeer 
goede start, maar kon na 30 meter 
niet haar ontspanning vinden om zo 
haar absolute topsnelheid te berei-
ken. In de finale liet Linda zien dat 
ze geleerd had van haar series en fi-

nishte als 8e vlak boven haar per-
soonlijk record van 12,15 seconden. 
Op de 200 meter, die zondag werd 
gelopen kende Linda een zeer goe-
de race in haar serie. De Mijdrecht-
se die gesponsord wordt door Inter-
sport DUO liep een nieuw persoon-
lijk record van 24,93 seconden en 
plaatste zich gemakkelijk voor de 
finale. In de finale eindigde Linda 
als 5e. Hier bleek dat de energie na 
twee intensieve dagen op was.
Gezien de moeizame winterperiode, 
mag Linda vooral op het gebied van 
haar doorzettingsvermogen, haar 
drive en zelfvertrouwen erg positief 
terugkijken op het NK, Qua tijden is 
er nog niet uitgekomen waar ze op 
gehoopt had, maar ze heeft zich na 
een moeizaam indoorseizoen goed 
teruggeknokt.

Lotte
Lotte Lubbers kende een vervelen-
de aanloop richting het NK. Na een 
goede trainingsstage in Portugal 
met de sprintgroep van AKU, heeft 
Lotte een voetblessure opgelopen, 
die helaas langer aanhield dan ver-
wacht. Hierdoor heeft ze in de aan-
loop naar het NK niet alle trainingen 
kunnen afmaken en zich aangepast 
moeten voorbereiden. Lotte kende 
in de series een goede start, maar 
liep een moeizaam 2e deel van haar 
race. Lotte eindigde rond haar per-
soonlijk record van 13,36 seconden. 
Door haar voetblessure na de trai-
ningsstage, is het heel jammer dat 
Lotte haar goede vorm vanuit Por-
tugal niet heeft door kunnen zetten.

Kim
Kim Hittinger liet zien in de we-
ken voor het NK zien dat ze in goe-
de vorm was. De week voor het NK 
liep Kim een nieuw persoonlijk re-
cord, wat haar veel vertrouwen gaf 
voor de nationale kampioenschap-
pen in Eindhoven. Tijdens de series 
zat Kim in een goede uitgangsposi-
tie om zich zo rechtstreeks te kun-
nen plaatsen voor de finale. Op de 
laatste 100 meter werd Kim helaas 
ingesloten en moest zij nog vol aan 
de bak om zich bij de beste 4 te 
plaatsen. Uiteindelijk bereikte Kim 
als een van de tijdsnelsten, op 0,02 
seconden de finale. 
Door een voetblessure heeft Kim 

in de maand mei aangepast moe-
ten trainen en is zij later gestart met 
het lopen van wedstrijden. Hierdoor 
heeft zij ook minder inhoud kun-
nen trainen om zo meerdere races 
in een weekend aan te kunnen. Tot 
deze conclusie kwam Kim na haar 
finalerace. Tijdens de finale liep 
Kim bewust meer aan de buitenzij-
de van het deelnemersveld, zodat ze 
zich niet weer in kon laten sluiten. 
Op 600 meter werd een aanval ge-
plaatst, waar Kim helaas geen ant-
woord op had en moest hierdoor 
haar concurrentes laten gaan. Kim 
eindigde in de finale als 8e.

Evelien
Evelien Hooijman, de C juniore van 
AKU, liep in Eindhoven de 800 me-
ter bij de B juniores. Evelien kende 
helaas ook geen optimale voorbe-
reiding, waar een hamstringblessu-
re haar trainingen belemmerde. De 
AKU atlete liep een goede race en 
kon zich goed meten met haar ou-
dere concurrentes, maar miste he-
laas op een paar honderdste van 
seconden de finale. Een mooie er-
varing, die Evelien mee kan nemen 
voor de komende jaren.

Bram
AKU talent Bram Anderiessen 
kwam in Eindhoven op de 1500 me-
ter in actie. Bram, die tot de aller-
beste van zijn leeftijdscategorie be-
hoort wist dat het NK voor junio-
ren een ervaringstoernooi zou zijn. 
Een mooie opstap naar zijn eigen 
titelstrijd die eind augustus in Am-
sterdam zal plaatsvinden. Kende in 
zijn race erg veel pech, aangezien 
hij hard op zijn hak werd gelopen 
waardoor zijn spike uitviel en hij de 
strijd op 1 spike moest vervolgen. 
Een knappe en leerzame prestatie, 
maar door het ongemak was een 
snelle tijd niet haalbaar. Een mooi 
NK voor AKU, waar 6 atleten aan 
de start stonden, er 4 finaleplaatsen 
zijn behaald en een zilveren medail-
le op de 400 meter horden. 
Komend weekend zullen de talen-
ten van AKU nog van start gaan tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen atletiek voor senioren in 
het Olympisch stadion en tijdens de 
CD spelen eind augustus in Amster-
dam.

Kooyman Polderloop, een 
uniek loopevenement
Regio - De Polderloop in De Kwakel 
is een uniek loopevenement in de 
regio. Uniek omdat er geen zomer-
avondloop in de regio is die zoveel 
lopers en belangstellenden trekt.
Uniek door de samenwerking tus-
sen AKU en het feestcomité die in 
11 jaar er voor hebben gezorgd dat 
er gemiddeld 1000 lopers aan een 
van de drie afstanden meedoen en 
waardoor de organisatie als een 
huis staat. 
Uniek door de gezelligheid omdat 
de Polderloop onderdeel uitmaakt 
van het Polderfeest waardoor de 
uitstraling en de sfeer geweldig zijn 
en de loop zich altijd in veel publie-
ke belangstelling mag verheugen.
Uniek door de al jarenlang bestaan-
de band tussen het bedrijven en de 
middenstand in De Kwakel. Elk jaar 
is een grote groep sponsors enthou-
siast om hun naam aan de loop te 
verbinden. Een typisch Kwakels be-
drijf als Kooyman is al een aantal 
jaar de hoofdsponsor van de loop.

25-jarig jubileum
De editie van 2013 betekent een ju-
bileum, aangezien de loop voor de 
25e keer wordt georganiseerd. Dat 
is met name een compliment voor 
het feestcomité dat destijds het ini-
tiatief heeft genomen om de loop als 
onderdeel van het Polderfeest te or-
ganiseren.

AKU levert een grote bijdrage in de 
voorbereidingen en de organisa-
tie van de loop maar het feestco-
mité levert tijdens de loop elk jaar 
veel vrijwilligers die helpen bij de in-
schrijving en als verkeersregelaar 
actief zijn. 
Beide partijen zijn zeker van plan 
om deze samenwerking de komen-
de jaren voort te zetten.

De weersvoorspellingen voor de 
lange termijn zijn veelbelovend en 
dat zal er voor zorgen dat weer veel 
mensen uit de regio en daarbuiten 
naar De Kwakel zullen afreizen om 

Met het Rondje Knooppunten van TTC De Merel kun je alle kanten op

Fietsen langs knooppunten met TTC De Merel
Regio - Fietsvereniging TTC De 
Merel organiseert aanstaande zon-
dag 28 juli drie fietstochten langs 
knooppunten in het Groene Hart. 
De afstanden (40, 75 en 125 kilo-
meter) van dat Rondje Knooppun-
ten zijn volledig uitgepijld. Gestart 
kan worden vanaf 8.30 uur bij Eet-
café De Schans in Vinkeveen.
Bij het Rondje knooppunten van 
TTC De Merel hoef je slechts de 
Merelpijlen bij elk knooppunt te vol-
gen tot het volgende knooppunt. 

Tussen de knooppunten hangt geen 
Merelpijl, tenzij het om een ondui-
delijke situatie gaat. 
De afstanden zijn zodanig dat deel-
name voor iedereen interessant is. 
Daarom hoopt de organisatie ook 
dat juist veel ‘gewone’ fietsers zich 
melden. Fiets gezellig met je familie, 
buren en bekenden mee met de af-
stand van 40 kilometer.
 
Routes
De routes gaan zoveel mogelijk 

Grote opkomst bij zomer-
bridge BC De Legmeer
Regio - Parallel aan de temperatuur 
is de toenemende deelname met 
een voorlopige top van zes en dertig 
paren. In de A-lijn woedde de strijd 
zelfs tussen twintig koppels, terwijl 
er in de B-lijn zestien uitkwamen.
De eer om de beste van de twintig 
te zijn was weggelegd voor Mieke 
v/d Akker, die met de onontbeerlij-
ke steun van Cora de Vroom 58,56% 
vergaarde. Tweede werden Jo van 
Wijngaarden & Gerda Ruygrok die 
met een luttel verschil op 58,33% 
uitkwamen. Refina van Meygaar-
den & Toos Koster scoorden 56,02% 
als derde en Nel & Adriaan Koele-
man deden het ook nu weer goed 
als vierde met 55,79%. De vijfde plek 
was voor Agnes Kroes & Chistene 
Edelbroek met 54,40%.
In de B-lijn kon weer de hoogste 
score van de avond genoteerd wor-
den. Nu waren het Marijke Knibbe 
& Janneke Aarsman die met 63,39% 

boven allen uitstaken. Maar ook de 
nummers twee, Debora van Zant-
wijk & Hetty Houtman, kwamen met 
60,42% uitstekend voor de dag.
Ada Keur & Bep Schumacher volg-
den op drie met 59,23% en sloten 
zo aan bij de top drie van de avond. 
Greet & Henk Stolwijk haalden als 
vierde 54,17% binnen en Marja van 
Holst-Pellekaan & Jan van Schaick 
werden netjes vijfde met 51,49%.
Ook aangestoken door het succes 
van het zomerbridge, meld u dan 
op de woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. De open deuren zorgen voor 
verkoeling evenals de koude drank-
jes aan de bar.

U kunt ook inschrijven via e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0610062575. De aanvang is 
om 19.45 uur en de kosten zijn 5 eu-
ro per paar.

langs rustige wegen in het Groene 
Hart van Holland, met veel fietspa-
den of autoluwe wegen. Soms ga 
je door een dorpje of een stad (bij-
voorbeeld Gouda, voor de 125-km-
rijders), maar ook dan is het prima 
fietsen.
De eerste veertien kilometers, tot 
Woerdense Verlaat, zijn voor alle af-
standen hetzelfde. In Woerdense 
Verlaat volgt de korte afstand de ri-
viertjes Kromme Mijdrecht en Me-
ije, tot de stempelpost: Buitenplaats 
De Blauwe Meije. Dat is een rustiek 
gelegen plek aan de Nieuwkoopse 
Plassen. Na de rust volg je de Meije 
en ga je bij de bekende watertoren 
dwars door de Nieuwkoopse Plas-
sen naar Nieuwkoop. Daar komen 
alle afstanden weer samen, om ver-
volgens via Noorden en Woerdense 
Verlaat naar de finish te gaan.

Afstand
De afstand van 75 kilometer gaat na 
Woerdense Verlaat via Zegveld (met 
voor velen een onbekend fietspad) 
en Woerden naar Oudewater. Het 
historische centrum daarvan laat je 
deze keer links liggen, want je gaat 
direct door naar de stempelpost in 
Hekendorp, waar in het bekende 
café Goejanverwelle voor de lief-
hebbers koffie en appelpunt klaar 
staan. Of iets anders. Na de rust ga 

je door een superlandelijke omge-
ving, via Hogebrug en Driebruggen, 
naar Bodegraven. Even later fiets je 
langs de Nieuwkoopse Plassen, en 
ontmoet je de 40-km-rijders. Via 
Noorden en Woerdense Verlaat kom 
je bij de finish.
De deelnemers aan de 125 kilo-
meter maken vanuit Hekendorp 
nog een extra lusje van 45 kilome-
ter. Dat brengt je via Haastrecht en 
Vlist langs verrassende fietspaden 
naar Stolwijk. Gevolgd door Gou-
da waar je een ommetje langs het 
historische stadhuis maakt. Even la-
ter fiets je via de Reeuwijkse Plas-
sen opnieuw naar Hekendorp waar 
je voor de tweede keer even kunt 
rusten. Waarna je samen met de 
75-km-rijders de route verder volgt.

De start is bij Eetcafé De Schans, 
Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 125 km 8.30-10.00 uur
- 75 km 8.30-11.00 uur
- 40 km 8.30-12.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro 
voor de routes van 40 en 75 kilome-
ter en 3 euro voor de route van 125 
kilometer. Leden van NTFU-fietsver-
enigingen betalen 1 euro minder.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl 
of tel. 06-21831714.

een sportieve prestatie neer te zet-
ten.
Alle deelnemers aan de 4 en 10 ki-
lometer zullen naast het traditionele 
plantje een mooie herinnering aan 
deze 25e jubileumeditie na afloop 
van de loop ontvangen.

Kidsrun over 1 kilometer
Ondanks de vakantieperiode is er 
altijd een grote groep kinderen die 
aan de 1 kilometer meedoet. Alle 
kinderen krijgen een mooie medail-
le en een traktatie en er zijn prijzen 
voor 4 categorieën: meisjes en jon-
gens tot en met 9 jaar en meisjes en 
jongens van 10 t/m 12 jaar.

Inschrijven en starttijden
De starttijden zijn: 
1 kilometer: 19.00 uur; 4 kilometer: 
19.15 uur en 10 kilometer: 20.00 uur.
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in 
de feesttent.
De prijsuitreiking van de 1 en 4 kilo-
meter is vrijwel direct na afloop van 
de gelopen afstand. De prijsuitrei-
king van de 10 kilometer zal rond 
21.15 uur plaatsvinden.
Er is kleedgelegenheid in de feest-
tent en eveneens is er douchegele-
genheid.

Senior Plus 
eendagstoernooi
bij TVM
Regio - Sinds 2003 organiseert Ten-
nisvereniging Mijdrecht ieder jaar 
een Senior Plus Eendagstoernooi. 
Al in het eerste jaar trok het een 
72 deelnemers, Dit aantal is uitge-
breid tot een recorddeelname van 
104 mensen op 1 augustus 2013! Er 
wordt gestreden in 3 categorieën: 
Heren dubbel, Dames dubbel. Het 
grote aantal deelnemers is het bewijs 
dat tennis en gezelligheid leven on-
der de oudere sporters. TVM speelt 
daarop in door iedere week een aan-
tal activiteiten te ontplooien, zoals de 
maandagtoss, woensdagtoss en de 
open vrijdagtoss waarbij ook leden 
van andere verenigingen hartelijk 
welkom zijn. Als u overweegt om een 
deel van uw vrije tijd aan tennis te 
gaan besteden, raadpleeg de website  
www/tvm-mijdrecht.nl. Of kom 1 au-
gustus een kijkje nemen en laat u 
voorlichten door een van de leden 
van de Senior Plus Commissie. Aan-
vangstijd is 10.15 uur, eindtijd ca. 
16.00 uur.
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Altijd prijs met de Klus&Kras-actie deze zomer
Win een van de 4000 entreekaarten van Walibi of 

een Citroën C1 bij Multimate!
Regio - In de zomervakantie, tra-
ditioneel een belangrijke klusperi-
ode, heeft Multimate  een aantrek-
kelijke landelijke promotie voor zijn 
klanten. De klanten maken kans op 
extra voordeel op hun klusmateri-
alen en daarbij vallen er ook leuke 
prijzen te winnen. Klanten maken 
namelijk kans op een heuse Citro-
en C1, op weekendjes in Walibi Vil-
lage of op een van de 4.000 gratis 
entreekaarten bij Walibi. ‘Klus klaar, 
Ontspannen maar!’.

De zomer is een belangrijke klus-
periode en daarnaast ook de tijd 
van het jaar om erop uit te trek-
ken met gezin en vrienden. Met de 
Klus&Kras-actie, die loopt van 8 juli 
tot en met 24 augustus, speelt Mul-
timate daar actief op in. 
Bedrijfsleidster Lida den Hollander 
van Multimate Uithoorn: ‘De zomer-
vakantie is voor veel mensen ook 

de periode voor de grotere klus-
sen, bijvoorbeeld het schilderen van 
het huis, het maken van een kin-
der- of studeerkamer, het plaatsen 
van een schutting of tuinhuis. Dan is 
het fi jn dat je goed geholpen wordt 
en daarnaast ook nog wat voordeel 
kunt pakken. Dat is het mooie van 
deze Klus&Kras-actie. En na de klus 
kan je ook nog eens extra voordelig 
naar Walibi, leuk voor jong en oud.’  
Bij een besteding vanaf 15 euro 
krijgt de klant een kraslot. Hiermee 
heeft men altijd prijs. Men krast een 
korting van 15%, 20% of 25% op een 
artikel naar keuze bij een volgende 
aankoop. Ook kan men met hetzelf-
de kraskaart de gekraste korting 
gebruiken als korting bij de entree 
van Walibi (tot maar liefst 5 kaar-
ten). Daarnaast zijn er mooie hoofd-
prijzen, te weten een Citroën C1, 5 
weekendjes Walibi Village en 4.000 
entreekaarten van Walibi.

Cadeautje van de bieb:
Een selectie e-books voor 
de vakantieperiodes
Regio - De Bibliotheek geeft haar 
leden tijdens de aankomende va-
kantieperiodes een cadeautje: de 
VakantieBieb-app waarmee ruim 
50 e-books te lezen zijn. De app is 
te vinden in de App Store en Goo-
gle Play Store en te downloaden op 
tablet en smartphone. De gebrui-
ker kiest een aantal e-books, die in 
een virtuele boekenkast komen te 
staan. Een internetverbinding voor 
het lezen van deze e-books is na het 
downloaden niet meer nodig. 

Gevarieerd aanbod
Voor de komende vakantieperio-
des tot eind van dit jaar wordt via 
de app steeds een nieuwe selectie 
e-books beschikbaar gesteld. Het 
aanbod varieert van thrillers en kin-
derboeken tot streekromans en kor-
te verhalen. Op de lijst staan boe-
ken van onder anderen Harlan Co-
ben, Jan Wolkers, Charles den Tex, 
Esther Gerritsen en Siska Mulder. 
Het boekenaanbod is onbeperkt be-
schikbaar, totdat de betreffende va-

kantieperiode voorbij is.
De dienst is bedoeld voor alle leden 
van de Bibliotheek, maar ook niet-
leden kunnen de e-books lezen.

Het enige dat de lezer moet doen 
naast de app downloaden en de 
boeken ophalen, is zich eenmalig 
registreren.

Beschikbaar tijdens vakanties
Tijdens de zomer is het aanbod van 
ruim 50 e-books acht weken be-
schikbaar. De leesperiode rondom 
de herfstvakantie (inclusief de Kin-
derboekenweek) en de kerstvakan-
tie duren beide vier weken. 

De beschikbaarheid rondom vakan-
tieperiodes op een rij:
*Zomervakantie t/m 31 augustus
*Herfstvakantie 30 september t/m 
27 oktober 
*Kerstvakantie  
9 december t/m 5 januari
Meer informatie vindt u op:
www.bibliotheekavv.nl.

Vrouwenmiddag in VBW-
tent waardevol en gezellig
Wilnis - Terwijl de VBW-tent bijna 
de hele week openstond voor kin-
deren en tieners, waren woensdag-
middag alleen vrouwen welkom. Op 
de tafels lagen nu sfeervolle kleden 
en stonden mooie serviezen uitge-
stald met bijzondere etagères, ge-
maakt uit allerlei heel verschillen-
de serviesstukken die goed op el-
kaar afgestemd waren. Het publiek 
vormde ook een gemengde groep 
bij wie Simone Beijer met haar ver-
haal toch veel herkenning opriep.
Uit eigen ervaring vertelde zij over 
onzekerheden, twijfels en zelfs haar 
enorme worsteling met het uiterlijk 

en innerlijk. Daar stelde ze het ge-
loof in God tegenover, die ons alle-
maal heeft gemaakt naar Zijn beeld. 
Haar conclusie en advies voor vrou-
wen om tegen zichzelf te blijven 
herhalen: ’Je bent waardevol!’
Een uitgebreide high tea met grote 
variatie aan taart, koekjes, choco-
lade en hartige hapjes zoals wraps, 
vormden een gezellige afsluiting 
van het programma. Bij vertrek was 
er voor iedere gast en vrijwilliger 
een attentie om thuis van te genie-
ten: een cadeautasje met thee, een 
waxinelichtje en iets lekkers: ‘ge-
woon omdat je het waard bent’.

Als ik in juli ’s avonds m’n 
tuin in loop, ga ik m’n neus 
achterna. Verschillende bloe-
men geuren dan volop zoals 
de kamperfoelie en de teu-
nisbloem. Ze geuren juist ’s 
nachts, omdat ze nachtvlin-
ders nodig hebben voor de 
bestuiving.

In Nederland komen onge-
veer tweeduizend soorten 
nachtvlinders voor, tegenover 
53 soorten dagvlinders. (Van 
die nachtvlinders horen 1300 
tot de zogenaamde kleine 
vlinders, de micro’s.) Dus ze 
zijn veruit in de meerderheid! 
Vrijwel alle nachtvlinders vlie-
gen ’s nachts;  ruim honderd 
soort zijn overdag actief.
Hoe onderscheid je dag- en 
nachtvlinders? Vooral aan 
de vorm van de voelsprieten. 
Alle dagvlinders hebben een 
knopje op het eind. De an-
tennes van nachtvlinders zijn 
veer- of draadvormig, maar 
hebben nooit een knopje. 
Ook vouwen dag- en nacht-
vlinders hun vleugels anders 
over hun lijf.
De (wilde) kamperfoelie ziet 
er overdag prachtig uit met 
haar wit-lichtgele bloemen. 
Ze geurt dan licht. Maar ’s 
avonds ruik je de bedwelmen-
de geur al van verre. De plant 
heeft vlinders nodig met een 
lange tong zoals pijlstaartvlin-
ders. Een hele mooie is het 
groot avondrood waarvan 
de rupsen op wilgenroosjes 
leven. Na de bevruchting ver-
schijnen aan de kamperfoe-
lie prachtige rode bessen die 
voor ons mensen giftig zijn.
Kamperfoelie komt niet alleen 
in tuinen voor: deze klimplant 
groeit ook volop in moeras-

gebieden zoals de Botshol en 
bij de Nieuwkoopse Plassen.
De teunisbloem komt oor-
spronkelijk uit Amerika maar 
is helemaal ingeburgerd. Alle 
onderdelen van deze plant 
zijn eetbaar (al heb ik het 
nog niet zelf geprobeerd). De 
bloemen van de teunisbloem 
gaan pas tegen schemering 
open. Ze zijn bijna lichtge-
vend geel; vooral die van de 
grote teunisbloem zijn prach-
tig. En de geur … heerlijk. Ik 
kan me helemaal voorstellen 
dat nachtvlinders hierop af-
komen. 
Andere planten die (ook) ’s 
nachts geuren zijn de rode 
spoorbloem, de vlinderstruik 
en (sier)tabak.

Wil je meer weten over nacht-
vlinders? Op 6 september is 
het Nationale Nachtvlinder-
nacht (www.nachtvlinder-
nacht.nl). Op verschillende 
plekken in Nederland kun je 

dan nachtvlinders kijken. Ze 
worden gelokt met speciale 
lampen en zoete geurstoffen. 
Verder doen veel natuurcam-
pings dit jaar mee aan de 
nachtvlinderestafette. En wil 
je in je eigen tuin nachtvlin-
ders kijken? Dan vind je op 
de genoemde website tips 
hiervoor. 
Met dit prachtige zomerweer 
is het heerlijk om ’s avonds 
nog even naar buiten te gaan. 
Ga dan ook je neus achterna 
en op zoek naar nachtvlin-
ders!

Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Avondgeuren en
nachtvlinders

Burendag komt er weer aan!
Regio - Burendag, het jaarlijks te-
rugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt. Het is een 
dag waarop men gezellig samen 
komt voor een kopje koffi e en waar-
bij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt. Want buur-
ten worden leuker, socialer en veili-
ger als buren elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt. 
Sport verbroedert, dus organiseer 
een sportdag voor de hele straat. 
Zet een spelletjescircuit uit waar 
jong en oud gezamenlijk aan mee 
kunnen doen.
Wat voor hobby’s hebben uw bu-
ren? Kan uw buurt wel wat opfl eu-
ring gebruiken? Ga samen met uw 
buren gezellig onkruid wieden en 
stop daarna alvast de bollen voor 
het voorjaar in de grond. Uw buurt 
barst van de creativiteit? Kijk voor 
nog meer inspirerende Burendag 
ideeën op www.burendag.nl. Een 

goed idee moet natuurlijk worden 
uitgevoerd! Het Oranje Fonds heeft 
voor elk goed plan tot 500,- eu-
ro beschikbaar om het uit te voe-
ren op Burendag. In totaal 1,5 mil-
joen euro. Let op: doe dit snel, want 
op is op! Het aanvraagformulier, de 
voorwaarden en richtlijnen staan op 
www.burendag.nl. De opbouwwer-
kers bij Tympaan-De Baat, helpen u 
graag verder met het uitwerken van 
ideeën. Zij zijn te bereiken op 0297–
230 280 of via de e-mail info@stdb.
nl. Gemeente De Ronde Venen, Po-
litie, GroenWest, Stichting Tympaan-
De Baat en de dorps- en wijkcomi-
tés hebben samen de handen in-
een geslagen om van deze dag een 
groot succes te maken. Deze orga-
nisaties werken nauw samen in het 
kader van Kernenbeleid. Deze zo-
mer stellen zij aan heel De Ronde 
Venen de vraag: ‘Wat doet u op Bu-
rendag?’

Voorbereidingen Music Night Out starten weer
Regio - Op zaterdag 2 novem-
ber aanstaande wordt weer een 
prachtige muzikale avondje uit ge-
organiseerd onder de naam A Mu-
sic Night Out. Deze afwisselende 
avond vol met muziek staat dit keer 
in het teken van het thema Musicals 
& More. Volgens Marco Lesmeister, 
mede-organisator van deze muzika-
le avond, is het thema een goede in-
dicatie voor het soort muziek, maar 
hij benadrukt dat de avond vooral 
een gezellige muzikale avondje uit 

voor iedereen moet zijn. “We willen 
muziekliefhebbers met alle voor-
keuren bedienen. De avond kent 
populaire, herkenbare stukken zoals 
een prachtige medley uit de musi-
cal Aida, de herkenbare muziek uit 
de Star Wars Saga, maar ook het 
prachtige nummer Birds dat Anouk 
ten gehore bracht op het Songfesti-
val wordt ten gehore gebracht”, al-
dus Lesmeister.
De combinatie van een heerlijk di-
nerarrangement in het theaterres-

taurant Eetze, gevolgd door de mu-
zikale avond in het prachtige Crown 
Theater in Aalsmeer, garandeert 
een heerlijke muzikale avond. Na 
afl oop van de muzikale avond kan 
nog worden nagenoten van een af-
terparty. In de pianobar van 7Street 
kan worden genoten van een drank-
je op een rustige wijze, of in de Hol-
land Heineken Hoek met live muziek 
van een spetterende feestavond.
“Deze show vergt vele maanden 
voorbereiding en afstemming van 

het programma. Het laat amateur-
muzikanten in al hun aspecten tot 
hun recht komen in een uitermate 
professionele avond. De gasten ge-
nieten er van en komen ieder jaar 
weer terug”, voegt Lesmeister er 
nog aan toe.

Kaarten voor de show kunnen vanaf 
heden besteld worden via de web-
site www.amusicnightout.nl. Vorig 
jaar was de show uitverkocht, dus 
wees er snel bij!

Foto-en videoclub De Cinesjasten 
heeft een nieuwe website
Regio - De Uithoornse Foto-en vi-
deoclub De Cinesjasten heeft sinds 
kort een totaal vernieuwde website. 
De webmaster ervan is Sander Ki-
es, die een duidelijke en overzichte-
lijke site heeft gecreëerd. Via Goog-
le Chroom is www.cinesjasten.nl op 
eenvoudige wijze te vinden.
Deze mededeling over de nieuwe 
website werd door de leden op de 
jaarlijkse BBQ-dag op 21 juli met 
enthousiasme begroet. Voorzitter 
Jacques Rijpkema nam die middag 
tevens afscheid van secretaris Wim 
Bouterse, die wegens verhuizing de 
club gaat verlaten. De voorzitter had 
trouwens nog een belangrijke me-
dedeling. Hij kondigde namelijk aan 
terug te treden als voorzitter en van-
af dat moment  verder te gaan als 
secretaris. Het voorzitterschap is 
overgenomen door Anthy Saarloos, 
die de leden o.a. opriep om te pro-
beren nieuwe leden te werven voor 
de relatief kleine club. Bovendien is 
er behoefte aan een 5e bestuurslid, 
aldus de nieuwe voorzitter.

Een vast onderdeel van de BBQ-
dag is het spelen van een aantal se-
ries Jeu de Boules. Op de banen van 
But, naast het terras van S.V. Tha-
men, deden alle leden onder des-
kundige leiding hun uiterste best. 
De beste prestaties in teamverband 
werden geleverd door Emmy Clau-
sen, Loes Kiës en Jacques Rijp-
kema. Dat naast het spel ook de so-
ciale contacten op zo’n dag worden 
aangehaald, spreekt bijna vanzelf. 
In een uiterst gezellige sfeer werd 
er tot ongeveer 22.00 uur gegeten, 
geborreld en bijgepraat. Heel veel 
dank is De Cinesjasten verschuldigd 
aan Harald Kiës en Wim Schouten 
en hun echtgenotes voor de totale 
organisatie en het maken van sala-
des en dergelijke. Hulde !
Foto- en videoclub  De Cinesjasten  
heeft vanaf  3 september eens in de 
3 weken haar clubavond in Dorps-
huis De Quakel in De Kwakel.
Informatie is verkrijgbaar via tel.020 
6472909 of via e-mail j.m.rijpkema@
ziggo.nl.
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Uithoornse wereld-
kampioenen naar Colombia
Regio - De drie kanopoloërs van 
Michiel de Ruyter die vorig jaar in 
Polen wereldkampioen werden, ver-
trekken komende week naar Colom-
bia. Daar zullen ze proberen om ook 
bij de World Games op de hoogste 
trede van het podium te staan. Vo-
rig jaar wist het Nederlandse kano-
poloteam - eigenlijk een beetje bo-
ven verwachting – voor de derde 
keer wereldkampioen te worden. 
Dankzij Martijn de Vries, Sjoerd van 
den Helder en Bryce Hollmann was 
de Uithoornse club Michiel de Ruy-
ter hofleverancier van de ploeg. De 
beste vijf landen ter wereld plaat-
sen zich voor de World Games in 
Cali, Colombia. Het evenement kan 
het best worden getypeerd als de 
Olympische Spelen voor niet-Olym-

pische sporten. Naast kanopolo zijn 
bijvoorbeeld ook karate, korfbal en 
honkbal present.  ”Als ik aan Co-
lombia denk, gaat het al kriebelen”, 
erkent Bryce Hollmann.
”Het is een flinke reis die we ook 
nog eens voor een groot deel zelf 
moeten ophoesten. We gaan er dus 
niet heen met de instelling dat het 
al heel leuk is om deel te nemen. 
We willen voor de prijzen spelen. 
De grote landen winnen en verlie-
zen het hele jaar al van elkaar dus 
ik durf niet te voorspellen op welke 
plek we eindigen.”
Favoriet
Het is ook volgens insiders las-
tig te voorspellen wie de favoriet is. 
De laatste jaren zijn de grote lan-
den aan elkaar gewaagd. Nederland 

kwam vorig jaar op het WK precies 
op tijd in vorm en versloeg topfavo-
riet Frankrijk in de halve finale en 
eeuwige rivaal Duitsland in de eind-
strijd. Dit jaar speelden de landen-
teams ook al meerdere keren te-
gen elkaar. Voor de ECA-cup, een 
Europese beker, troffen de ploegen 
elkaar op drie toernooien in drie 
verschillende landen.

In de eindstand eindigde Neder-
land op een tweede plaats achter 
Duitsland. In de laatste onderlin-
ge ontmoeting tussen de twee lan-
den won Nederland echter met 9-6. 
Het kanopolotoernooi op de World 
Games wordt op 2 en 3 augustus 
gespeeld. De uitslagen zijn te vol-
gen op www.kanopolo.org.

Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert 
wildwatercursus voor ouder en kind
Regio - Na alle positieve reacties 
van ouders en kinderen die vorig 
jaar deelnamen organiseert MdR 
opnieuw een wildwatercursus voor 
beginners die zeer geschikt is voor 
ouders en kinderen vanaf 11 jaar.

De cursus start het eerste week-
end na de vakantie op zater-
dag 31 augustus. Na het gewel-
dige succes van vorig jaar organi-
seert MdR opnieuw een spectacu-
laire Ouder&Kind-wildwatercur-
sus. In 2010 organiseerde MdR voor 
het eerst deze unieke cursus en dat 
was meteen een groot succes. Ze-
ven ouders en acht kinderen leer-
den in korte tijd de basis van het 

wilwaterkayakken en ervoeren hoe 
een fantastische vereniging Michiel 
de Ruyter is. Er werd gevaren in Ne-
derland,  Duitsland en België. Ge-
tuige de positieve reactie van vorig 
jaar waar menig ouder echte qua-
lity time met z’n kind doorbracht 
blijkt deze cursus een uniek con-
cept te zijn. Een van de unieke ken-
merken van wildwaterkanoën is dat 
volwassenen en kinderen dit even 
goed kunnen. De snelheid die geva-
ren wordt, wordt in belangrijke ma-
te bepaald door de stroming van de 
rivier, zodat kinderen en volwasse-
nen in het zelfde tempo de rivier af-
zakken. Vanuit dit gegeven organi-
seert MdR een unieke wildwater-

cursus die een spannende ervaring 
is voor zowel kinderen als volwasse-
nen. Deze cursus is een unieke ge-
legenheid voor ouders en kind om 
op gelijk niveau te sporten. De cur-
sus start op de Amstel om de basi-
vaardigheden te leren die nodig zijn 
voor stromend water.
Zo wordt een goede vaartechniek 
alsook veiligheidssteunen geoe-
fend. Een les wordt gewijd aan de 
theorie van het wildwatervaren zo-
dat deelnemers goed voorbereid 
de rivier opgaan. Tijdens de cursus 
wordt er ook uitgeweken naar stro-
mend water in Duitsland. De cur-
sus wordt eind oktober afgesloten 
met een weekend in de Ardennen 

waar op wildwater wordt gevaren. 
Om deel te nemen aan deze cur-
sus is geen kano ervaring vereist. 
Wel moeten deelnemers goed kun-
nen zwemmen. Boot en peddel kun-
nen van de vereniging worden ge-
bruikt. Het aantal deelnemers is be-
perkt tot 14.
De begeleiding wordt verzorgd door 
goed opgeleide instructeurs van 
MdR. De cursus start zaterdag 10 
september en duurt tot eind okto-
ber. De instructie is op zaterdagoch-
tend van 9.00  tot 11.00 uur. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
mdr.nu. U kunt zich opgeven door 
een mail te sturen naar secretaris@
mdr.nu.

Fantastisch duivenweekend 
voor Ron den Boer
Regio - Afgelopen zaterdag ston-
den er weer twee vluchten op het 
programma voor de duivenliefheb-
bers van PV Rond de Amstel. De ou-
de duiven moesten voor hun vijf-
de dagfondvlucht naar het Franse 
Bourges. Dit ligt op een gemiddel-
de afstand van 600 km. De duiven 
werden gelost om 07:30 uur bij een 
N-N-O wind. Zoals de duivenspor-
ters dit de laatste tijd voortdurend 
hebben. Zo werd het voor de dui-
ven weer een flinke klus om zich te-
gen de wind in huiswaarts te bege-
ven. Het werd uiteindelijk de gewel-
dige ‘905’ van Ron den Boer uit Uit-
hoorn die als eerste haar thuisbasis 
weer bereikte. Zij landde om 17:00 
uur bij Ron op het hok. Zij had de 
afstand afgelegd met een gemiddel-
de afstand van 63 km. p/uur. Twee-
de werd Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
met zijn geweldige ‘433’ die precies 
2 min. langer nodig had om de 600 
km. te overbruggen. Derde werd 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen. In 
Rayon F eindigde Ron als 17e, Leo 
19e, Hennie 28e, Peter 31e en Hans 
als 33e. Over Noord-Holland-Zuid 
waar 2515 duiven aan de start ston-
den werd Ron 33e, Leo 37e, Hennie 
60e, Peter 73e en Hans 78e.
De tweede vlucht die op het pro-
gramma stond was de vierde vlucht 
voor de jonge duiven.
Deze werden om 14:15 uur gelost in 
het Belgische Nijvel. Dit ligt op een 
afstand van gem. 187 km. voor de 
duiven. Ook hier was het Ron den 
Boer die als eerste om 16:55 uur 
een duif op zijn hok zag landen. De 
duif had gevlogen met een snelheid 
van 1169 m. p/min. wat neerkomt 
op 70 km. p/uur. Darek Jachowski 
uit Mijdrecht werd tweede en Leo 
v.d. Sluis werd derde. In rayon F ein-
digde Ron als 2e van 2148 duiven, 
Darek 12e, Leo 32e, Hans 42e en 
Peter als 61e.

Al met al een fantastisch weekend 
voor Ron den Boer.

Volledige uitslagen
Nijvel - jonge duiven
1. Ron den Boer Uithoorn
2. Darek Jachowski Mijdrecht
3. Leo v.d. Sluis Uithoorn
4. Hans Half Amstelhoek
5. Peter Bosse Uithoorn
6. Martin Bosse Uithoorn
7. Theo Kuylenburg Uithoorn
8. Ton Duivenvoorde De Hoef
9. Hennie Pothuizen Vinkeveen
10. Martin v.d. Hoort Uithoorn
11. Jan Koek Mijdrecht
12. Theo Vlasman, Uithoorn
13. Henk Snoek De Kwakel

Bourges - oude duiven
1. Ron den Boer Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis Uithoorn
3. Hennie Pothuizen Vinkeveen
4. Peter Bosse Uithoorn
5. Hans Half Amstelhoek
6. Piet van Schaik Uithoorn

Campagne bij de Nijmeegse vierdaagse
Regio - De Kwakelse wandelaars 
waren weer neergestreken op Cam-
ping ‘Klein Amerika’ in Groesbeek. 
Er was weer een hele straat geboekt 
op de speciale 4-daagse camping 
op 17 meter boven NAP. De straat 
waar de camper, caravans en  ten-
ten staan werd omgedoopt tot het 
Kwakelsepad. In totaal liepen er 12 
personen de 40 km en de 2 jon-
ge honden de 50 km, waarvan een 
debutant. Door het prachtige weer 
was het een behoorlijk warme eer-
ste dag van Elst, die iedereen goed 
doorkwam. De tweede dag van Wij-
chen was prima bewolkt wandel-
weer, waar de zon wat later door-
kwam. De derde dag van Groes-
beek met de zeven heuvelen en met 
als slotklim Berg en Dal, was pittig 
maar te doen. Vrijdag, de laatste dag 
van Cuijk, was iedereen vol goede 
moed om de finish te halen. De laat-
ste 10 km stond het publiek 5 rijen 
dik langs het hele parcours om al-
le wandelaars grandioos in te ha-
len. De Kwakelse deelnemers wa-
ren allemaal aan de finish in Nijme-
gen aangekomen. De dorpsgeno-
ten wachtten elkaar op en er werd 
even als traditie een biertje gedron-
ken op de wedren. Hierna ging het 
gezelschap met de fiets en taxi vol-
daan terug naar de camping. Daar 
sprongen de champagnekurken om 
te toosten op het behaalde resultaat 
van de 97e Nijmeegse vierdaagse.

Eerst het Plassentoernooi en dan 
pas vakantie voor Toine Linders
Regio - Jaarlijks in de maand juli, 
om precies te zijn in week 30, valt 
er aan de Mijdrechtsedwarsweg 2 
in Vinkeveen voor tennisliefhebbers 
altijd weer te genieten van een fan-
tastische tennisweek.

Dan wordt namelijk het Plassen-
toernooi van de Vinkeveense tennis-
vereniging VLTV georganiseerd, in-
clusief een groot veteranentoernooi. 
Afgelopen weekend werd van start 
gegaan met de 38e editie.

Dat het toernooi al vele jaren be-
kend staat als één van de populair-
ste toernooien in de omgeving blijkt 
uit het grote aantal deelnemers en 
uit de drukbezochte avonden waar-
op de toeschouwers vanuit het 
hooggelegen en feestelijk aange-
klede terras tot circa 23.00 uur naar 
tennispartijen kunnen kijken.  

De deelnemers komen niet alleen 
uit De Ronde Venen maar ook uit de 
regio’s Weesp – Loenen, Kockengen 
– Montfoort en Uithoorn – Amstel-
veen. Maar liefst 460 inschrijvingen 

werden er dit jaar ontvangen en dat 
betekent zo’n 600 a 700 deelnemers.  
Een flinke klus voor toernooidirec-
teur Toine Linders en zijn team.

Maar het is inmiddels de 17e keer 
voor Toine en hij weet zich omge-
ven door de goed op elkaar inge-
speelde en ervaren wedstrijdcom-
missieleden Katishe de Jong, Nicole 
Meinsma, Natascha Kat, Margit de 
Koning, Bianca van der Laan, Hes-
ter, Hans Blees, Bob van der Maat 
en W ilbert v an S enten.                                                                                                                                

Voorbereiding
Vanaf september wordt er al ge-
werkt aan de voorbereiding van het 
toernooi en met de openstelling van 
de inschrijvingen begin april, vult 
het deelnemersveld zich tamelijk 
vlot.

Een relevante prijzenpot in combi-
natie met de door de jaren heen op-
gebouwde aantrekkingskracht van 
het toernooi zorgt er voor dat ook 
het binnenhalen van de toppers  
over het algemeen tamelijk soe-

pel verloopt. In de editie van dit jaar 
wordt er zelfs voor het eerst zowel 
bij de heren als bij de dames in de 

categorie 2 gespeeld. “We wilden 
hiermee toch enige vernieuwing in 
het toernooi brengen”, aldus Toine. 

“Daarnaast  vinden we het belang-
rijk dat we de winnaars van vorig 
jaar uit categorie 3 aan ons kunnen 
binden met deelname in een hogere 
speelsterkte en last but not least is 
onze eigen Vinkeveense tennistop-
per Yoeri Mayer met speelsterkte 2 
nu verzekerd van deelname aan ons 
toernooi.”
De wedstrijden in deze categorie 
beginnen overigens voor de dames 
en de heren op respectievelijk don-
derdag- en vrijdagavond.
Bij de dames is Claire Lablans als 
eerste geplaatst en bij de heren 
wordt Sebastiaan van Bentum uit 
Badhoevedorp op het hoogste po-
dium verwacht.
Aan Yoeri Mayer dus de uitdaging 
om zaterdagavond in de halve fina-
le de als 2e geplaatste Mark Rie-
bel uit Soest te verslaan om ver-
volgens zondag in de finale een 
poging te doen het plassentoer-

nooi op zijn naam te schrijven.                                                                                                                                       
Hoe dan ook zal er de komen-
de week veel tenniskwaliteit, mooi 
weer en vertier te vinden zijn op de 
tennisbanen in Vinkeveen. 

Met elke avond goed verzorgd eten,  
op zaterdagavond een feest, op 
zondagochtend het katerontbijt en 
aansluitend de finales van alle ca-
tegorieën.

Voor Toine Linders geldt dan ook ie-
der jaar het zomermotto: eerst het 
Plassentoernooi, dan pas vakantie!                                                                                                                                        

Wilt u ook wat van de sfeer proe-
ven en van mooi tennis genieten, 
dan kunt u dagelijks terecht op 
Sportpark de Molmhoek in Vinke-
veen. Nieuws en wedstrijdsche-
ma’s zijn te vinden op website  
www.plassentoernooi.nl.
Foto: sportinbeeld.com         
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Regio - Met een grote lach op het 
verhitte gezicht, stond de initiatief-
nemer Han Nollen zondag te ge-
nieten. Al jaren organiseert hij het 
Harley-Davidson Weekend in Uit-
hoorn, maar dit jaar was het All 
American Day. Het werd ook niet 
gehouden aan de Wilhelminakade, 
maar op het grote parkeerterrein 
van Multimate in Uithoorn. Onder 
werkelijk sublieme weersomstan-
digheden heeft Uithoorn en wijde 
omgeving kennis kunnen maken 
met dit spektakel... een spektakel 
was het. Een motor- en autospek-
takel dat je niet vaak tegenkomt in 
deze omgeving. 
Han Nollen was ook erg blij: “Wat 
was het geweldig. Prachtig weer, 
heel veel prachtige motoren, schit-
terende auto’s en heel, heel veel 
publiek. 
Er waren zo over de dag verspreid 
5000 bezoekers, het was een ko-

men en gaan van motoren en Ame-
rikaanse auto’s. We hebben  hier 
heel hard aan gewerkt, en geluk-
kig heel veel goeie reacties gehad. 
Alles is perfect gelopen. Geen en-
kel incident, slechts 3 mensen zijn 
door de EHBO geholpen als gevolg 
van de hitte. 
Veel mensen waren er ook uit Bel-
gië. Daar speelt American Day ei-
genlijk meer dan hier in Holland, 
maar het gaat hier blijkbaar ook 
de goede kant op. Ook heb ik veel 
steun ondervonden van de spon-
sers Dusa, Victoria, AH Jos van 
den Berg, Huub van Vliet,  G.P.A. 
Nederland, Kroeze auto’s, Van der 
Veldt, Bronbemaling,  Buskermo-
len, Machinedokter NL, Millenaar 
BV, Hogenhout Transport en na-
tuurlijk Multimate.  Geweldig! Zon-
der steun van deze bedrijven had ik 
het niet kunnen organiseren”, aldus 
Nollen. 

Eerste All American Day 
in Uithoorn een grandioos succes



Activiteitenprogramma 38ste 
Polderfeest De Kwakel

kussen, het visspel en de stormbaan.
Ook zijn er op deze zondagmid-
dag diverse optreden in de feest-
tent. Om 14.00 uur trapt Popehead 
af op het podium in de feesttent, 
net als vorig jaar zullen wij een mix 
brengen van Engelstalige en Neder-
landstalige songs.
De afsluiter op deze zondagmid-
dag is ’One Two Trio’, ook geen on-
bekende op het Polderfeest met de 
nummers ‘Juffrouw Toos’ en ’10 Klei-
ne Tuinkabouters’. De entree van de 
feesttent is de gehele zondagmid-
dag gratis, de tent sluit om 18.00 
uur.

Voor meer info: www.polderfeest.nl

De Kwakel – Van woensdag 31 ju-
li tot en met zondag 04 augustus 
viert De Kwakel het 38ste Polder-
feest. Naast optredens van bekende 
artiesten ontbreken ook de zeskamp 
en de familiedag niet op dit gezelli-
ge feest.

Woensdag 31 juli – 
Polderfeestbarbecue

Voor de zevende keer opent het 
Polderfeest met de gezellige 
Polderfeestbarbecue,die ook dit jaar 
weer mede mogelijk wordt gemaakt 
door Slagerij Eijk en Veld,bakker 
Westerbos en snackbar ’t Trefpunt. 
Om de feestvreugde te verhogen 
heeft het Feestcomité de gezelli-
ge artiest EDO uitgenodigd. De toe-
gangskaarten zijn tot en met zater-
dag 27 juli te koop bij Slagerij Eijk en 
Veld. De entree voor volwassenen 
bedraagt € 12,00. Kinderen van 6 tot 
en met 15 jaar betalen € 5,00. Kin-
deren tot en met 5 jaar mogen gra-
tis naar binnen. Vanaf 17.00 uur is 
iedereen van harte welkom, de Pol-
derfeestbarbecue sluit om 21.00 uur.

Donderdag 01 augustus – 
25ste Kooyman Polderloop

Dit wordt de Polderloop voor de 
25ste keer georganiseerd, deze 
sportieve prestatieloop is de afge-
lopen jaren uitgegroeid naar meer 
dan 1000 lopers. De organisatie van 
deze prestatieloop is in handen van 
het Feestcomite en atletiekvereni-
ging AKU. Hardlopers komen graag 
naar dit sportieve evenement van-
wege het afwisselende parcours, de 
goede organisatie en de uitstekende 
sfeer. Elke deelnemer ontvang een 
herinnering en er kunnen diverse 
prijzen gewonnen worden, waaron-
der die voor het verbreken van het 

parcoursrecord. Inschrijven kan van-
af 18.30 uur in de feesttent.
Het inschrijfgeld voor de 1 km is 
1 euro, voor de 4 kilometer  4 euro 
en voor de 10 kilometer 6 euro. Om 
19.00 uur start de 1 kilometer, de 4 
kilometer gaat om 19.15 uur van 
start. De lopers van de 10 km starten 
om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van het Polderfeest 
op of www.aku-uithoorn.nl. De prijs-
uitreiking is om 21.15 uur, waarna 
DARIO een spetterend optreden zal 
verzorgen. De entree in de feesttent 
is gratis!

Vrijdag 02 augustus – Kolder 
en Kwast & Wipneus en Pim

Vrijdagmiddag om 14.00 uur kun-
nen kinderen vanaf 4 jaar lekker ge-
nieten van de twee clowneske type-
tjes Kolder en Kwast. Entree is gratis.
’s Avonds gaat de tent vanaf 21.00 
uur open en zullen net als vorig jaar 
DJ’s Wipneus en Pim De Kwakel trak-
teren op een Dance Classic Partij vol 
met feel good muziek en foute dis-
co nummers. Tijdens hun optreden 
kan het publiek actief meedoen met 
kolderieke spelletjes, kortom een 
avond waar je bij moet zijn! Kaarten 
voor dit spektakel zijn alleen te koop 
aan de deur en kosten 15 euro.

Zaterdag 03 augustus – 
Zeskamp en The Partysquad

Ook dit  jaar kan er weer gekleid 
worden door de kinderen, die nog 
niet mogen meedoen aan de zes-
kamp. Om 14.00 uur kan er begon-
nen worden met het maken van 
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen 
er voor de kinderen diverse attrac-
ties staan, waarvan gratis gebruik 
gemaakt kan worden.

Al jaren is de zeskamp een van de 
vaste pijlers van het Polderfeest, en 
nog zeer populair onder de deel-
nemers. Om 14.00 uur wordt er ge-
start door de teams, die ook dit jaar 
weer uitgedost zullen zijn in diverse 
prachtige creaties voor de dag zul-
len komen. De mooiste creatie zal 
ook dit jaar weer worden beloond 
met de mascotteprijs of de originali-
teitprijs. Ook het 9de Kwakelse Buik-
glijkampioenschap zal een mooie 
strijd opleveren!
Aanmelden voor de zeskamp dan 
alleen via de website www.polder-
feest.nl. Deelname is voor teams in 
de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar 
gratis, andere teams betalen € 15,00 
deelnamegeld. Teams dienen zich 
uiterlijk om 13.30 uur te melden bij 
de jurywagen. De prijsuitreiking is 
om 17.00 uur

’s Avonds zal er een optreden van 
The Partysquad plaatsvinden in de 
feesttent. Het muziekgenre kan wor-
den omschreven als ‘Creative cha-
os’, gezien de diversiteit van de line 
up. De feesttent is vanaf 21.00 uur 
geopend, de entree is tot 22.00 uur 
gratis (daarna is de entree 1o euro).

Zondag 04 augustus 
– Familiedag

Een vertrouwde afsluiter is de fa-
miliedag, waarbij er voor jong en 
oud genoeg te beleven valt. De dag 
wordt geopend om 12.45 uur met 
het oplaten van de ballonnen, waar-
bij er voor de kinderen leuke prij-
zen te winnen zijn. Daarna zijn de 
kinderattracties, binnen en buiten, 
open voor de kinderen. Vergeet niet 
eerst een strippenkaart in de tent te 
kopen. Deze kaart kunnen de kinde-
ren onder andere gebruiken bij het 
beroemde goudzoeken, het spring-
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