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Orthodontiepraktijk
Woerden

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

www.deortho.info
Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

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

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

voor het officiële
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Regio - In de vroege ochtend van 
afgelopen zondag 3 augustus heeft 
de politie twee mannen en een 
vrouw aangehouden op verdenking 
van meerdere feiten voor de aanva-
ring tussen twee boten op zaterdag-
avond 2 augustus jl. Twee mannen 
(42 en 51 jaar uit Leusden) kwamen 
hierbij om het leven. 

Zaterdagavond 2 augustus ontstond 
rond 22.45 uur een aanvaring tus-
sen twee boten op de Vinkeveen-
se Plassen. Twee mannen overleden 

ter plaatse. Twee andere mannen 
kwamen in het water terecht maar 
raakten niet gewond. De boot waar-
mee de aanvaring ontstond, voer 
naar de aanvaring gewoon door. 
Een grote zoekactie werd op touw 
gezet om de boot met de bestuur-
der te vinden.

Getuigen gezocht
Uiteindelijk troffen agenten de boot 
met schade aan in de omgeving 
van een woning in Vinkeveen waar 
de boot aangemeerd lag. De ver-

dachten zijn een 53-jarige vrouw en 
een 23-jarige man uit de gemeen-
te Nieuwkoop. De derde verdachte 
is een 49-jarige man uit Oosterbeek. 
Het drietal wordt verdacht van dood 
door schuld en het verlaten van de 
plaats van een ongeval. Of alle drie 
de verdachten aan boord waren en 
wie de boot bestuurde is nog in on-
derzoek. Mensen die getuige ge-
weest zijn van de aanvaring en nog 
niet met de politie gesproken heb-
ben, wordt verzocht contact op te 
nemen via 0900-8844.

Drie aanhoudingen voor bootongeluk Vinkeveense Plassen

Twee doden bij aanvaring: 
veroorzakers varen door

Regio - Zaterdagavond 2 au-
gustus heeft op de Vinkeveense 
Plassen een dramatisch ongeluk 
plaatsgevonden tussen twee bo-
ten. Hierbij zijn twee inwoners van 
de gemeente Leusden om het le-
ven gekomen. De gemeente De 
Ronde Venen wil graag haar dank 
uitspreken aan alle inwoners en 
bezoekers op de Plassen die di-
rect na het ongeluk hulp hebben 
aangeboden om het werk van de 

dienstverleners te ondersteunen. 
Ook wil de gemeente de dienst-
verleners bedanken voor hun pro-
fesionele inzet. Veel inwoners heb-
ben na het ongeluk geholpen en 
gereageerd op de Burgernetop-
roep om uit de kijken naar de boot 
die na het ongeluk was doorgeva-
ren. De boot is zondagmorgen op 
de Plassen aangetroffen.
De gemeente leeft intens mee 
met de overlevenden, nabestaan-

den en getuigen van het ongeluk. 
Waar mogelijk worden zij met be-
hulp van Slachtofferhulp onder-
steund. De politie onderzoekt mo-
menteel de exacte toedracht van 
het ongeluk. Op het moment dat 
deze feiten bekend zijn, bekijkt 
de gemeente samen met politie 
en recreatieschap of aanvullende 
maatregelen noodzakelijk en uit-
voerbaar zijn om snelvaren op de 
Plassen tegen te gaan. 

Gemeente bedankt inwoners voor 
hulp na vaarongeluk

Regio - Dit voorjaar werd toen nog 
door wethouder Jeroen Verheijen 
het startsein gegeven voor de sloop 
van de gebouwen achter het win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. 
Het ging daarbij om de voormalige 
Rabobank, de Mediq Apotheek en 
wat later de Trekpleister. Het sloop-
werk is kort geleden afgerond en 
er is aan de Heijermanslaan een 
‘gat‘ ontstaan. Ook achter de vesti-
ging van AH is ruimte gemaakt voor 
de uitbouw die nu eveneens gere-
aliseerd gaat worden. Na de bouw-
vak gaat de aannemer beginnen met 
de nieuwbouw van een deel van het 

winkelcentrum. Dat is niet alleen 
het stuk van AH maar ook de nieu-
we Jumbo super die naast het bank-
gebouw van ABN/AMRO als onder-
deel van het renovatieplan zal verrij-
zen. Het bankgebouw blijft separaat 
van het straks geheel overdekte win-
kelcentrum op de hoek van de An-
ne Franklaan/Heijermanslaan staan. 
Het middendeel van het winkelcen-
trum, waar nu nog geparkeerd kan 
worden, zal eveneens winkelgebied 
worden. Te zijner tijd zal op het par-
keerdek boven het winkelcentrum 
een nieuwe parkeervoorziening wor-
den gemaakt met op- en afrit van-

af/naar de Heijermanslaan. Hier zal 
vanaf medio deze maand niet meer 
kunnen worden geparkeerd als ge-
volg van de voorbereiding op de 
nieuwbouwwerkzaamheden. Het 
is even lastig, maar de consument 
krijgt er op termijn een prachtig win-
kelcentrum voor terug, zo heeft eige-
naar Delta Lloyd ons verzekerd. Daar 
houden we het dan maar op. Voor 
veel winkeliers in het winkelcentrum 
kunnen de nieuwbouw en renovatie 
niet snel genoeg van start gaan. Ze 
hebben er al langer dan tien jaar op 
moeten wachten. Maar het gaat er 
nu eindelijk van komen!

Nieuwbouw winkelcentrum 
Zijdelwaard kan beginnen

Echtpaar Hoogland-Klaver 
vierde 60 jarig huwelijk
Regio – Vorige week zaterdag 2 
augustus vierden de heer P.J. Hoog-
land en mevrouw M.F.M. Hoogland-
Klaver hun 60-jarig huwelijk. Een 
persoonlijke ontmoeting en felicita-
tie van de burgemeester werd door 
het diamanten bruidspaar zeer ge-
waardeerd. Het echtpaar leerde el-
kaar kennen tijdens de zomerva-
kantie van 1952 in de omgeving 
van Paleis Het Loo te Apeldoorn. De 
heer Hoogland vervulde daar zijn 
dienstplicht en mevrouw Hoogland 
bracht haar vakantie door met fa-
milie. Tijdens een korte ontmoeting 
werden grapjes gemaakt en was de 
heer Hoogland gecharmeerd van 
haar lach en blauwe ogen, waarna 
eenieder weer zijns weegs ging.
Verrassend genoeg ontmoetten 
zij elkaar een jaar later opnieuw 
op dezelfde plek en er was duide-
lijk een klik. Er werd veel gelachen, 
adressen werden uitgewisseld en 
twee zoenen volgden bij het af-
scheid. Mevrouw Hoogland woon-
de bij haar ouders in Den Haag en 
het ouderlijk huis van heer Hoog-
land stond in Aalsmeer. Ondanks 

deze afstand ontmoetten zij elkaar 
regelmatig. Op 2 augustus 1954 
werd de vriendschap bezegeld met 
een huwelijk in Den Haag. Tijdens 
hun zoektocht naar huisvesting be-
woonden ze tijdelijk een etagewo-
ning langs de Amstel. Uiteindelijk 
kochten zij een huis aan de Tha-
merweg in Uithoorn, dat na 10 jaar 
werd verruild voor een grotere een-
gezinswoning aan de Leopoldlaan. 
Zij kregen 5 kinderen, 4 meisjes en 
een jongen. Het was een druk ge-
zin, waarbij mevrouw Hoogland 
voor de kinderen zorgde en de heer 
Hoogland de hele wereld over reis-
de voor zijn voorspoedig fl oreren-
de in- en exportbedrijf in zeildoek. 
In de weekenden werd er tijd vrij-
gemaakt voor de kinderen en de zo-
mervakanties bracht het gezin me-
nigmaal door in het favoriete Oos-
tenrijk. In 2000 werden zij voor het 
eerst opa en oma en in de jaren die 
volgden werd de familie uitgebreid 
met nog 3 kleinkinderen. Zij bele-
ven hierin veel liefde en blijdschap 
en het maakt het echtpaar tot trotse 
grootouders.

Milo is zoek!
Regio - “Onze Milo, een witte huis-
kat, heeft zwarte vlekken op zijn rug 
en op zijn kop en er loopt een heel 
dun wit streepje over zijn kop in het 
midden. Milo is gecastreerd en ge-
chipt en is op dinsdag 22 juli voor 
het laatst gezien in Mijdrecht (Mo-
lenland). Heeft u/heb jij Milo gezien, 
dan graag contact opnemen met 
06-15466022.”

Waar is mijn 
baasje?

Regio - Waar is het baasje van deze 
schildpadpoes? Het dier loopt rond 
op de Achterweg in De Kwakel.
Wie het dier herkent wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming via tel. 0297-343618.

Woninginbrekers betrapt
Regio – Vorige week vrijdagoch-
tend 1 augustus hielden agenten 
twee mannen aan op verdenking 
van inbraak in een woning aan de 
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. 
Rond 09.00 uur zag een getuige 
een bestelbusje dat hij niet kende 
bij een oprit van een woning staan. 
Hij belde de bewoner en blokkeer-
de de oprit met zijn eigen auto, zo-
dat het busje niet weg kon rijden. Bij 

de woning stonden twee mannen. 
De bewoner zag dat de deur gefor-
ceerd was en dat zijn huis overhoop 
was gehaald, ze mochten niet in het 
busje kijken. Agenten kwamen naar 
de Baambrugse Zuwe en troffen in 
de bestelbus goederen aan die uit 
de woning afkomstig waren. De 
twee mannen, een 35-jarige man uit 
Oudewater en een 45-jarige man uit 
Mijdrecht, zijn aangehouden.
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

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

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

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augus-

tus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111. 
- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11 

juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, 
0297-513111. 

- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-
de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, 
L. Becker, (0297) 513111. 

- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014 
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297) 
513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik. Ontvangen 10 juli 
2014.

- Kerklaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van lichtre-
clame. Ontvangen 28 juli 2014

- Boterdijk 91, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een stal. 
Ontvangen 28 juli 2014.

De Legmeer(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een 

steiger met een hekwerk. Ontvangen 9 juli 2014
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevel-

reclame. Ontvangen 17 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bruine Lijster 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de ge-

vel. Ontvangen 18 juli 2014

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Gerberalaan 100, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel.

 VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT
Tegen de afgifte van deze ontheffi ng kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, ontheffi ng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouw-

besluit 2012 voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden bui-
ten de reguliere werktijden welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daar-
bij behorende maximale blootstellingsduur zullen overschrijden.

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 70, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsge-

bouw. Bezwaar: t/m 4 september 2014.
De Kwakel
- De Oker, omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten voetgan-

gersbrug De Oker. Bezwaar: t/m 11 september 2014.
- Het Fort 28, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Be-

zwaar: t/m 11 september 2014.
- Tamboer 1, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning boven de 

garage. Bezwaar: t/m 3 september 2014.
- Ter hoogte van Kalslagerweg 20, omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een duiker. Bezwaar: t/m 5 september 2014.
- Drechtdijk 9, Vergunning aan de exploitanten van horecabedrijf V.O.F. Bistro9 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 1 augustus 2017 en een drank- 
en horecavergunning. Bezwaar t/m 11 september 2014

- Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organi-
seren van een jeugdweekend op 22 en 23 april 2014. 

- Evenementen- / Rozenlaan, Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het 
organiseren van De Kwakelse Kermis van 30 augustus t/m 2 september 2014 
op het evenemententerrein in De Kwakel. Bezwaar t/m 10 september 2014

- Drechtdijk, Melding ontvangen van de heer Van Diemen voor het verplaatsen 
van een uitweg van Drechtdijk 69 naar de Drechtdijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van een sport- en spelvoorziening bij Skatebaan Meerwijk. Be-
zwaar: t/m 4 september 2014 .

- Grevelingen 30, vergunning kabels en leidingen voor het verzwaren van het 
LS-net. Bezwaar t/m 8 september 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen 

van een integraal kindcentrum. Beroep: t/m 17 september.
Dorpscentrum
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, Vergunning aan Stichting Werkgroep 

Horeca Uithoorn voor het organiseren van Tropical Night op 30 augustus 2014. 
Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan de exploitanten van Café 
Drinken & Zo, Café De Gevel en Café Herbergh 1883 voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende dranken tijdens Tropical Night op 30 augustus 2014. 
Bezwaar t/m 4 september 2014

- Wilhelminakade 13 en 23, Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf 
Mazzel Steakhouse en Pizzeria Uithoorn voor het exploiteren van een horeca-
bedrijf t/m 23 juli 2017. Bezwaar t/m 2 september 2014

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn 

voor het organiseren van de Speel Mee Week van 11 t/m 15 augustus 2014 in 
en rondom Sporthal De Scheg. Bezwaar t/m 8 september 2014

- Arthur van Schendellaan 40-44, Vergunning aan Blom & Blom Fietsexperts 
voor de verkoop van consumentenvuurwerk van 29 t/m 31 december 2014. 
Bezwaar t/m 4 september 2014

 TROPICAL NIGHT
Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen in 
het gebied dat op bij deze publicatie behorende tekening is aangegeven , behou-
dens het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden en dat met een blau-
we kleur is aangegeven; Het verbod is van kracht op 30 augustus 2014 (Tropical 
Night) vanaf 20.00 uur tot 31 augustus 2014 03.00 uur.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet be stuursrecht kan tegen deze beschikking bin-
nen zes weken na verzending/af gifte van deze brief een gemotiveerd bezwaar-
schrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Post-
bus 8, 1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlo pige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoek schrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen 
dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indie-
nen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
Verandering tuinbouwbedrijf FNK YoungPlants B.V. Kalslagerweg 2 te De Kwakel. 
Deze melding wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Verandering bedrijfspand Kebir Beheer B.V./ Geostick, Molenlaan 70 te Uithoorn
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep. Uithoorn, 6 augustus 2014 

 LIG- EN KADEGELDEN
De heffi ngsambtenaar van Uithoorn inzake de Verordening lig- en kadegelden 
heeft besloten om het tweede ondermandaat inzake lig- en kadegelden te ver-
strekken aan medewerkers van JP Recreatiemanagement B.V. Dit besluit treedt 
in werking op de dag na bekendmaking in de Nieuwe Meerbode en werkt terug 
tot 1 januari 2014. 

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

Wist u dat de gemeente 
Uithoorn ook kantoorruimte 

verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een 
zeer gunstige locatie op de hoek 
van de Alfons Ariënslaan/Hugo de 
Grootlaan, aan sierwater en nabij 
winkelcentrum Zijdelwaard. Er is 
voldoende gratis parkeergelegen-
heid in de buurt. Het pand is ont-
worpen door de bekende architect 
Gerrit Rietveld en opgenomen op 
de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het dateert van 1965. Het gebouw 
beschikt over een lift.
Aan de zijde van de Hugo de 
Grootlaan 1 is op de parterre per 
direct 30 m² (BVO) kantoor-ruim-
te te huur. Deze ruimte bestaat uit 
o.a. een werkkamer voor twee per-
sonen van circa 19 m² BVO en een 
wachtruimte van circa 9 m² BVO. 
De bij deze kantoorruimte beho-
rende toiletten bevinden zich op de 
1e etage. 
Op de 2e etage is per direct 139 m² 

(BVO) kantoorruimte met (koffie)
keuken en berging/ kopieerruim-
te te huur. Het betreft een groten-
deels open ruimte – er is een in-
pandige ruimte met lichtkoepel - 
die verder vrij kan worden inge-
deeld. Op deze etage is een ge-
meenschap-pelijk toilet aanwezig. 
De 1e etage beschikt over zowel 
een dames- als een herentoilet. 
In overleg met de overige huurders 
kan incidenteel gebruik worden ge-
maakt van de op de 1e etage ge-
legen gemeenschappelijke (ver-
gader)ruimte (opp. ±45 m² BVO). 
Voor dit gebruik wordt geen extra 
huur berekend. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ont-
wikkeling van de gemeente Uit-
hoorn, rechtstreeks onder tele-
foonnummer 0297-513 111.

Controle hondenbelasting
Binnenkort wordt weer gestart met 
de jaarlijkse controle van de honden-
belasting. Deze controle wordt uitge-
voerd door een extern bureau in op-

Afsluiting parkeerterrein 
Heijermanslaan
Vanaf 18 augustus 2014 wordt het 
parkeerterrein op Zijdelwaardplein 
vanaf Heijermanslaan tot de ingang 
C1000 en de langsparkeerplaatsen 

op de Heijermanslaan tot aan de 
ABN Amro bank afgesloten in ver-
band met het verbouwen van het win-
kelcentrum.

dracht van uw gemeente. De con-
troleurs die bij u aan de deur komen 
kunnen zich legitimeren door middel 
van een legitimatiebewijs dat door de 
gemeente is verstrekt. Mocht u een 
hond hebben die u nog niet heeft aan-
gemeld door middel van het gemeen-
telijke aanmeldformulier, kunt u dit nu 
alsnog doen. U voorkomt hiermee dat 
een boete wordt opgelegd als blijkt 
dat de hond reeds langere tijd in uw 
bezit is. U kunt een aangifteformulier 
downloaden op de website van www.
gemeentebelastingenamstelland.nl
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Regio - Al 25 jaar is er een wereld-
winkel in Mijdrecht. Veel rondeve-
ners weten de winkel dan ook te 
vinden. Dit jaar heeft de Mijdrecht-
se wereldwinkel zich aangesloten 
bij Wereldwinkels Nederland. Daar-
om komen er andere kleuren en een 
nieuwe uitstraling. Dat betekent dus 
een grote opknapbeurt voor de win-
kel en sluiting vanaf 11 tot 20 au-
gustus. Voorafgaand aan deze re-
styling is er een verbouwingsuitver-
koop.
In de wereldwinkel vind je aller-
lei trendy cadeaus, die op een eer-
lijke wijze geproduceerd zijn. Veel 
van die artikelen zijn gemaakt van 
afvalmateriaal, zoals armbanden 
van teenslippers, tassen van au-
tobanden, draadfiguren met bou-
gies. En nog veel meer. Aan recy-
clen is rond de heropening een ac-
tie gekoppeld voor basisschoolleer-

lingen. De mensen van de wereld-
winkel denken dat er vast en zeker 
kinderen zijn, die van afvalmateriaal 
iets moois kunnen maken. Dus als 
je handig bent en al terug van va-
kantie, ga dan aan de slag en maak 
je eigen recycleproduct van plastic, 
papier, blik, karton of hout en lever 
je werkstuk in bij de wereldwinkel 
tussen 20 en 29 augustus. Zet er je 
naam en leeftijd bij en je werk wordt 
tentoongesteld in De Passage. Wie 
weet komt je ontwerp in aanmer-
king voor een prijs. Tijdens de of-
ficiële opening op zaterdag 30 au-
gustus is er muziek, zijn er acties en 
kunnen klanten het gewicht raden 
van een Proud Lady uit Zimbabwe. 
Wie het gewicht raadt, wordt eige-
naar van het hardstenen beeld. Ge-
noeg redenen dus om naar de we-
reldwinkel in Mijdrecht te gaan. 
www.wereldwinkelmijdrecht.nl

Wereldwinkel laat leerlingen 
recycle ontwerpen

Regio - Per 18 augustus laten we 
ons meevoeren in de wereld van 
zeesterren. De wateren van de Ang-
stel laten ons wegdromen en een 
duik nemen in de mooie zee. Daar 
zien wij vele soorten vissen en an-
dere zeeschepsels. Zo zijn wij alle-
maal een ster, die er zijn mag. We 
zien een visser gaan, die ons zijn 
wondere vangst laat zien. Daar-
door ontmoeten wij bijzondere vis-
sen, allemaal verschillende sterren 
uit die (w)onder-water-wereld. Het 
zijn zeesterren met elk een eigen 
verhaal. 
De laatste vakantieweek in Baam-
brugge is de week van elkaar ont-
moeten. Dit jaar is dat van maandag 
18 tot en met zondag 24 augustus. 
Iedere ochtend zwaaien de deuren 
van dorpshuis De Vijf Bogen open 
en bieden vele vrijwilligers kinde-
ren die komend jaar naar groep 3 
tot en met 8 gaan een afwisselend 

programma. Bijzonder is, dat voor ‘t 
eerst ook op woensdagmiddag een 
programma wordt gehouden, van 
14:00 tot 16:00 uur, juist voor hen, 
die alweer naar school zijn. Op vrij-
dag gaat er iets bijzonders gebeu-
ren, dan komt er een heuse artiest 
en is er “Vrolijk Theater”. Ook die 
ochtend begint half 10 en is om half 
12 afgelopen. Zondagmorgen be-
gint de samenkomst om 10:00 uur. 
Dan is iedereen welkom! Het lied 
wat speciaal bij het thema “Zeester-
ren” is gemaakt, is te vinden op de 
site van YouTube. Wie op Facebook 
inhaakt, kan de pagina van de Kin-
derBijbelWeek bezoeken en zo op 
de hoogte zijn van de laatste ont-
wikkelingen. Kom je dit jaar groep 
8 uit en wil je meedoen? Geef je 
op bij Nicolien Blokhuis of via Fa-
cebook. Zie verder de posters over-
al. Op maandagmiddag 7 juli was er 
een uitnodigingsstunt bij de Ichthus

Zeesterren vissen ’t uit in 
Baambrugge

Vinkeveen - De afgelopen we-
ken was in Vinkeveen een autobe-
krasser actief. Voornamelijk voer-
tuigen die geparkeerd stonden op 
het terrein van Arkenpark Mur aan 
de Demmerik 94 waren het doelwit. 
Maar ook op de Herenweg en bij de 
Heul was het raak. 

Meer dan twintig aangiften van ei-
genaren wier auto’s waren bekrast, 
kwamen bij de politie binnen. Daar-
van minstens zes bij Mur. De eige-
naren zijn verbijsterd, woest en ver-
drietig, want waaraan danken zij dit 
vandalisme? De meeste auto’s blij-
ken rondom opzettelijk bekrast met 
een scherp voorwerp waardoor die-
pe sporen in de laklaag zijn ont-

staan. “De schade beloopt al gauw 
tegen de 50.000 euro als al deze au-
to’s behandeld en opnieuw gespo-
ten moeten worden,” zo schat Wim 
Mur in. Samen met zijn vrouw Lon-
neke woont hij naast de toegang 
van het arkenpark. Ze zijn eigenaar 
van het park waar talloze woon-
boten een ligplaats hebben. Even 
voorbij de toegang is een parkeer-
terrein waar de bewoners hun voer-
tuigen parkeren. Het terrein is be-
veiligd met camera’s, maar kenne-
lijk toch niet afdoende. “Wij hebben 
er al meer camera’s bij laten plaat-
sen zodat er een groter deel van het 
parkeerterrein in beeld komt. Daar-
op waren wel beelden te zien van 
iemand (later de verdachte. Red.) 

die telkens met eenzelfde auto in 
de nachtelijke uren op het terrein 
stond. Er was echter niet duidelijk 
op te zien wat de persoon in kwes-
tie aan het doen was. Wel dat het 
een vrouw was. Toen die vertrok-
ken was waren auto’s bekrast. Dat 
is een paar keer gebeurd. Eerder 
in juli was een auto zelfs met teer 
overgoten, waren er briefjes on-
der de ruitenwissers geplaatst met 
scheldwoorden en andere smeri-
ge teksten erop. Wij kregen brieven 
in de bus dat we racisten waren en 
meer van dat soort taal. Later bleek 
dat ook op de Herenweg en bij de 
Heul voertuigen waren bekrast. Of 
dat dezelfde dader is geweest durf 
ik niet te zeggen,” aldus Wim Mur.

Autobekrasser Vinkeveen 
opgepakt en weer vrij

Wraakgevoelens
“Samen met de politie hebben 
we de dader kunnen ontmaske-
ren waarna die werd aangehou-
den, want uiteindelijk herkenden 
wij haar,” vertelt Lonneke. “Het is 
een vrouw van middelbare leef-
tijd met een getinte huidskleur die 
woonachtig is in de Bijlmer. Haar ex 
woont hier in een woonark en wij 
hebben haar vaak gezien. Toen nog 
in een normale omgang. Kennelijk 
is er iets voorgevallen in de relatio-
nele sfeer waardoor ze haar wraak-
gevoelens de vrije loop laat hier op 
het terrein. Maar wel op onze spul-
len en die van mensen die part noch 
deel hebben aan de situatie. Onze 
auto, die van mijn zoon en van mijn 
ouders die hier stond zijn ook rond-
om bekrast. Zij is ziek en heeft echt 
professionele hulp nodig. De poli-
tie heeft haar opgepakt maar voor 
zover wij hebben gehoord loopt ze 
al weer vrij rond. Er moeten volgens 
de politie meer getuigenverklarin-
gen zijn dat ze op heterdaad wordt 
betrapt. Maar dat heb je ’s nachts 
tussen twee en vijf natuurlijk niet 
voor het oprapen. De camerabeel-
den zeggen niet genoeg. Niettemin 
hebben wij alle lof voor de politie 
die hier sindsdien ’s nachts regel-
matig een kijkje komt nemen.
Net zoals Wim en Lonneke zeggen 
enkele bewoners van het woonbo-
tenpark inmiddels slecht te kunnen 
slapen. Immers nu de dader weer 
vrij rond loopt is er grote kans op 
herhaling. Niet alleen vernieling van 
eigendommen, maar wie weet er-
ger: een brandende krant ergens in 
een carport, loods of brievenbus? 
Wraakgevoelens kunnen overal toe 
leiden. Een aantal bewoners is voor-
nemens ’s nachts een ‘rondje te ma-
ken’ over het terrein. Maar dan moet 
je wel geluk hebben dat je de dader 
op heterdaad betrapt. Sommige be-
woners zeggen dan niet voor zich-
zelf te kunnen instaan als dat über-
haupt gebeurd. De dader is dus ge-
waarschuwd! Maar al met al schiet 
niemand er iets mee op. Het leed is 
al geschied.

Lonneke Mur wijst de diepe krassen aan op de auto van haar ouders

Regio – De Tour is verreden en 
de prijswinnaars van onze Tour de 
France Prijzen Festival zijn bekend. 
Een persoon had echt alles goed en 
hij verdiend dan ook dubbel dwars 
de eerste prijs, de prachtige race-
fiets aangeboden door Bike Ok uit 
Mijdrecht. De winnaar is Gijs Ekel-
schot uit Mijdrecht.
De tweede prijs een waardebon 
van 100 euro aangeboden door Sij-
brant en Van Olst uit Uithoorn is 
gewonnen door Frank Timmer uit 
Mijdrecht, . De derde prijs en DVD 
speler, aangeboden door Expert 
Mijdrecht gaat naar Carl Kooyman 

uit Wilnis, de vierde prijs, een hor-
loge beschikbaar gesteld door ju-
welier Nant Hartel uit Wilnis is ge-
wonnen door Louwrens Burger uit 
Mijdrecht. De vijfde prijs een ver-
rassingspakket van de Zwart dran-
ken en delicatessen uit Wilnis is 
voor Arie Kroon uit Wilnis.
De drie troostprijzen, allen een taart 
van de Hema uit Mijdrecht gaan 
naar: Emma de Graaff uit Vinkeveen, 
Gideon Brugging uit Mijdrecht en 
Karin Bos uit Mijdrecht.
Alle winnaars worden door ons ge-
beld om een afspraak te maken 
voor de prijsuitreiking.

Prijswinnaars WK voetbal 
actie bekend
Regio – De WK voetbal periode ligt 
weer achter ons. We hebben met 
zijn allen genoten en we zijn toch 
trots op ‘ons’ elftal. Voor de meeste 
van onze lezers is de vakantie weer 
bijna voorbij, vandaar dat wij deze 
week de winnaars van ons WK prijs-
vraag bekend maken, in de hoop 
dat ook zij weer thuis zijn. Van de 
velen honderden deelnemers vie-
len er in de loop van het toernooi al 
snel veel af. Spanje was bij velen fa-

voriet en ja we weten hoe het met 
hen afliep. Niemand had alles goed, 
dus het lot heeft beslist. De eerste 
prijs is gewonnen door Erik Veul uit 
Uithoorn, de tweede prijs is voor 
Erwin van de Knol uit Uithoorn en 
de derde prijs is voor Romy Brands 
uit Mijdrecht. Willen deze winnaars 
zich telefonisch bij ons melden? Tel: 
0297-581698 of 06-53847419. Dan 
kunnen we de afspraak maken om 
de prijs uit te reiken.

Prijswinnaars 
Nieuwe Meerbode Tour 

de France festival

Regio – Vorige week vrijdagavond 
1 augustus is een auto met hoge 
snelheid over een tractorsluis gere-

den op de Randweg in Uithoorn. 
De auto heeft de sluis vermoede-
lijk over het hoofd gezien en kwam 

met de onderzijde van de auto over 
de sluis. De auto raakte onbestuur-
baar en kwam tegen een boom tot 

Regio – Afgelopen zondagmiddag 
3 augustus is een motorrijder ge-
wond geraakt op de Amstelkade in 
Wilnis.
De man kwam in een scherpe bocht 

ten val. Niet duidelijk is of hij moest 
uitwijken voor een andere wegge-
bruiker of dat hij slipte. De man is 
met onbekend letsel naar een zie-
kenhuis gebracht.

Regio – “D66 heeft vernomen dat 
mogelijk een publiekstrekker inte-
resse heeft in de ruimte boven in 

De Lindeboom in Mijdrecht. Daar-
naast hebben we kunnen consta-
teren dat het college uitgangspun-

ten voor vernieuwing van De Linde-
boom heeft vastgesteld”, zo schrijft 
de fractie van D66 De Ronde Venen 

Welke publiekstrekker wil 
boven De Lindeboom?

Uithoorn - Maandag 11 augustus 
gaat de traditionele SpeelMee week 
in Uithoorn weer van start. Een 
waar kinderfeest boordevol bewe-
ging, sport en creativiteit dat duurt 
tot en met vrijdag 15 augustus. De 
SpeelMee week wordt dit jaar voor 
de 42e keer georganiseerd! Het pro-
gramma is speciaal voor kinderen 
van 5 t/m 12 jaar. De bijdrage per 
kind bedraagt slechts 4 euro per 
dag (voorinschrijving). De voorin-
schrijving loopt van 1 juni tot 6 au-
gustus. Daarna is de bijdrage 5 euro 
per dag. Maar de populaire happe-
ning is elk jaar al ruim voor de slui-
tingstermijn volgeboekt. Dat zegt 
iets over het programma, de orga-
nisatie, de talloze vrijwilligers en de 
sponsors die elke jaar dit gebeuren 
mogelijk maken. Na het succes van 
de sport- en bewegingsactiviteiten 
van vorig jaar wordt deze trend ook 
dit jaar voortgezet! Het program-
ma omvat naast sportieve activitei-
ten ook weer de vertrouwde succes 
nummers uit de voorgaande jaren.

Maandag 11 augustus wordt be-
gonnen met een interessante en 
spannende speurtocht in het Li-
bellenbos. Want natuurbeleving is 
(ook) een feest! Start en einde bij 
sporthal De Scheg. De activiteiten 
eindigen om 15.00 uur en ouders 
wordt gevraagd hun kinderen dich-
te schoenen te laten dragen.
Op dinsdag 12 en woensdag 13 au-
gustus kunnen kinderen kiezen tus-
sen hutten bouwen naast De Scheg 
of deelnemen aan creatieve activi-
teiten waarbij het creatieve staat 
voor ‘natuur’. Er worden onder an-
dere vlinders en bloemstukjes ge-
maakt en eierkoeken veranderd 
in bloemen en stenen in beesten. 
Ook bij het hutten bouwen, wat on-
der leiding gebeurt, wordt voor de 
veiligheid aangeraden de kinderen 
dichte schoenen te laten dragen. 
Beide activiteiten zijn bij de Sport-
hal de Scheg en worden beëindigd 
om 15.00 uur.
Op donderdag 16 augustus zijn de 
kinderen vanaf 10.00 uur te gast bij 

SpeelMee Uithoorn 
11 augustus van start

Motorrijder gewond

Auto ramt tractorsluis en eindigt tegen boom

in een brief aan het college. Een en 
ander leidt voor D66 tot de volgen-
de vragen:
1 Wat is voor het college de aan-

leiding geweest om voornoemde 
uitgangspunten vast te stellen?

2 Indien plannen van de eigenaar 
daartoe de aanleiding zijn ge-
weest, Welke zijn deze?

3 Welke uitgangspunten heeft het 
college vastgesteld en op basis 
van welke overwegingen?

4 Is de interesse voor de ruimte 
boven De Lindeboom bekend?

5 Indien dit niet duidelijk wordt bij 
voornoemde uitgangspunten: 
wat ziet het college aan moge-
lijkheden voor gebruik van de-
tailhandel van deze bovenver-
dieping?

6 Is de rol van een publiekstrekker 
hierbij bekend?

7 Wat is de reden voor het colle-
ge om niet zelf het initiatief te 
nemen om de raad te betrek-
ken c.q. te informeren over be-
treffende ontwikkelingen?, aldus 
D66 De Ronde Venen. 

Het zal tijd worden, dat er iets gaat 
gebeuren in het koopcentrum van 
Mijdrecht, want de ene na de ande-
re winkel verdwijnt. Het zou prach-
tig zijn als er echt een publiekstrek-
ker geïnterneerd is. Dat kan voor 
Mijdrecht wel eens van levensbe-
lang zijn. Misschien komt er dan 
weer wat ‘Action’ in het dorp.

stilstand. Deze boom voorkwam dat 
de auto in het water belandde. De 
hulpdiensten rukten massaal uit, 
maar er bleek niemand gewond te 
zijn. De automobilist kreeg een pro-
ces-verbaal, omdat het daar verbo-
den voor auto’s is.

indoor Sport & Event Center The 
Beach in Aalsmeer, Oosteinderweg 
247a. Daar kunnen alle deelnemers 
kennis maken met verschillende 
‘strand sporten’ onder leiding van 
de instructeurs van het centrum. Het 
belooft een sportieve stranddag te 
worden! De kinderen moeten door 
ouders gebracht en gehaald wor-
den naar The Beach in Aalsmeer. 
Daar worden de deelnemers op de 

parkeerplaats ontvangen. Om 15.00 
uur kunnen alle strandgasten weer 
opgehaald worden ouders zijn al 
om 14.30 uur van harte welkom. Tip: 
Sportkleding meenemen of al aan-
trekken thuis. Vrijdag 15 augustus 
wordt traditioneel afgesloten met de 
Kinderkermis. Altijd prijs bij elke at-
tractie voor iedereen! De Kinderker-
mis vindt plaats in de Sporthal de 
Scheg van 10.30 uur tot 15.00 uur.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken . 
 Zij is gechipt en heet Diva.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Cypers-grijze Maine Coon. Heet Hiromi.

Gevonden:
- Vinkenveen, Futenlaan: Grijs/cyperse ongecastreerde  kater met 

groen bandje om.
- Uithoorn, Tesselschadelaan: Bruin konijntje.
- De Kwakel,  Achterweg: Schilpadpoes met witte bef en pootjes.

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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

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

slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

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

psychologIsche 
hUlpVeRlenIng
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en 
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

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

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

DokteRsDIensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

BRAnDweeR & polItIe
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl
psychologIsche 

hUlpVeRlenIng
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, integratief 
therapeut, 06-52273699; 
www.destroom.info

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

INFORMATIEF
uIThOORN

COLOFON

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:
redactiemijdrecht@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: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Wilde planten 
eten

Regio - Bij de groenteman kan men 
eetbare planten kopen, de natuur 
biedt eetbare planten. Op dinsdag-
avond 12 augustus houdt IVN een 
“eetbare planten”wandeling op de 
Oude Demmerikse Kade in Vinke-
veen. Deze kade is een restant van 
een begrenzing van een moerasont-
ginningsgebied uit de Middeleeu-
wen, ontstaan tussen 1000 en 1200, 
toen deze weidse wildernis (De 
Ronde Venen) door de mens toe-
gankelijk werd gemaakt. De meest 
gangbare kruiden worden bekeken, 
besnuffeld en geproefd onder de 
deskundige leiding van IVN-gidsen. 
Na afloop krijgen de deelnemers 
enkele eenvoudige recepten mee 
om thuis een en ander uit te pro-
beren. De wandelaars vertrekken 
bij kaasboerderij v.d. Arend aan de 
Demmerikse Kade 17 om 19.00 uur, 
Info en aanmelden: 0297-263115 en 
0297-287223 (na 18.00 uur)

Regio - Op donderdag 14 augus-
tus a.s. geeft de bekende orga-
nist André Knevel een orgelconcert 
in de Janskerk te Mijdrecht. Ieder 
jaar komt hij naar Mijdrecht op zijn 
Europese toernee en wil ook altijd 

Mijdrecht aandoen. Het programma 
begint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Wel wordt er aan het ein-
de van het concert een collecte ge-
houden om de kosten te kunnen be-
strijden.

Regio - Voor het derde jaar op rij, 
exposeert fotoworkshop de Ron-
de Venen twee series waarvan de 
foto’s onderling aan elkaar ge-
linkt zijn. Deze foto’s zijn de gehe-
le maand augustus en september 
in gezondheidscentrum Croonstadt 
te bezichtigen. Bij een foto-link-se-
rie is de ene foto aan de andere fo-
to verbonden zoals de schakels van 
een ketting. De foto-link begon eind 
2014 met een foto waarop een club-
lid drie weken de tijd kreeg om te 
reageren. Deze reactie moest een 
foto zijn waarin gevoelsassociaties 
of beeldelementen, zoals kleur en 
vorm, van de voorgaande foto ver-
werkt waren. De reactie-foto ging 
naar het volgende clublid, waar het 
proces zich herhaalde. Op deze ma-
nier zijn twee verschillende foto-
link-series gemaakt.

Beide series zijn met dezelfde foto 
gestart en het is verrassend om te 
zien hoe verschillend ze zich daar-
na ontwikkeld hebben. Per foto is te 
lezen wat het clublid gemotiveerd 
heeft om de reactie-foto te maken. 
Het is echter een uitdaging om eerst 
te kijken of u de stap van de ene 
naar de andere foto zelf kan zien/
ontdekken. Voor meer foto’s en in-
formatie: www.fotoworkshopdrv.nl

Expositie foto-link

Nieuwe observatiepost 
aan de Kromme Mijdrecht

Mijmeringen
Vakantietijd
Dan is het bijna zover, de vakantie na-
dert. De een heeft al een jaar geleden 
de vakantie uitgezocht en gereserveerd. 
Anderen wachten tot het laatste moment 
en beslissen dan waar de reis naar toe gaat. Voor beiden is wat te 
zeggen, maar de eersten kunnen langer genieten van een stuk voor-
pret over het bezoeken van hun reisbestemming.

Pakken
In mijn hoofd ben ik iemand die ruim van te voren alles pakt, checkt 
en dubbelcheckt. De realiteit is echter anders, ik ben een idealisti-
sche chaoot. Ik bedenk van alles en probeer met dit gedachtenplaat-
je mijn ideale vakantie te verwezenlijken. Dat begint met wat voor 
kleding er mee moet in de tas (niet alleen voor mij, maar ook voor 
de kinderen). Ooit hoop ik mijn tas te kunnen pakken met de ide-
ale inhoud waarmee ik altijd passend en leuk gekleed de vakantie 
doorkom. Maar op een of andere manier mis ik altijd net die regen-
jas (omdat ik toch echt van mooi weer uitging), heb ik toch die biki-
ni niet mee (omdat ik mezelf geen bikinilijf meer vind hebben) terwijl 
het best kan want het hele strand ligt vol met allerlei vrouwen in al-
le soorten en maten en bikini’s! En heb ik natuurlijk toch te veel mee-
genomen omdat ik bang was dat ik anders niks leuks had om aan 
te doen. 

Onderweg
Voor de lange autorit heb ik van alles mee om de kids op de achter-
bank tevreden te houden van boekjes tot kleurtjes en spelletjes. Met 
zorg heb ik voor allebei tijdschriften uitgezocht, waarop mijn jong-
ste me beledigd aankeek en de legendarische woorden sprak “mam, 
de bobo is wel leuk hoor maar dat is voor groep 1 en 2 en ik ga naar 
groep 4”.  De donald duck viel bij de oudste gelukkig wel in goede 
aarde. Samen waren ze het erover eens dat het blokje met taal en re-
kenoefeningen echt niet had gehoeven (tsja, doe je eens pedagogi-
sche verantwoord). Nee hoor als de Ipad maar mee is met voldoen-
de spelletjes en films erop, dan kunnen we heel Europa door reizen. 
Heel gemakkelijk dus maar ik ben er niet altijd even blij mee. Onder-
weg zijn naar je vakantie adres betekent voor mij ook met zijn allen 
naar liedjes luisteren (cd’s en speellijsten op Spotify) en verzoekjes 
indienen. Soms moet je echter van je eigen standpunten afstappen 
en ook voor het gemak kiezen en wordt het een gulden middenweg. 
Dat houdt in eerst liedjes luisteren (kinderen voor kinderen kunnen 
we nu allemaal meezingen), dan mogen ze een film kijken en luiste-
ren papa en mama naar de foute top 500, dan plaspauze en bewegen 
en daarna eindelijk spelen op de Ipad (minecraft en angry birds is fa-
voriet). De uren in de auto en de kilometers vliegen dan voorbij zon-
der gezeur of gehuil en dat is heel fijn (zeker in vergelijking met on-
ze kilometerradus toen de kinderen jonger waren). 

En dan
Ik zou van alles kunnen schrijven hier. Over de vakantie die we heb-
ben gehad, over de irritaties toen de eerste hotelkamer niet naar be-
horen was. Over ons contact met de ANWB alarmcentrale, over on-
ze klacht naar de reisorganisatie Pharos die in gebreke bleef (een 
tip, ik raad Pharos niet aan als reisorganisatie) over de schrik toen ik 
dacht dat ik op een grote houseparty terecht was gekomen in plaats 
van op een familiecamping. Maar dat ga ik nu allemaal niet doen. 
Het voelt niet gepast om als een hollander te klagen over alle onbe-
langrijke dingen die niet naar onze zin waren. Onbelangrijk, omdat 
wij wel op onze bestemming veilig en wel zijn aangekomen. Onwer-
kelijk was het om daar in Kroatie te horen over de vlucht van Malay-
sia airlines en het definitieve einde van die vlucht, die vakantie en het 
leven van al die mensen. Waar we eerst nog als natie verbonden in 
onze liefde voor het nederlands elftal, nu zijn we verbonden in natio-
nale rouw. Waar ik alweer uitkijk naar de start van het schooljaar, als 
er weer rust en regelmaat in het huis komt, voor velen zal deze rust 
en regelmaat een illusie van het gewone leven zijn, als je je dierba-
ren moet missen.

Regio - Glaskunstenaar Nico de 
Boer  uit De Hoef exposeert in Gale-
rie  ‘Het Fort’, bij de ‘Midzomerexpo’ 
in de ruimte van CREA. Zondagmid-
dag 10 augustus en vrijdagmiddag 
22 augustus is ook hij persoonlijk 
aanwezig in de Galerie. U bent allen 
hartelijk welkom! Met Els van Foe-

ken (beelden), Dorie van Dijk (tex-
tiel), Henny Woud (schilderijen), Ni-
co de Boer (glaskunst), Wouter To-
lenaars (fotografie). CREA, Greve-
lingen 56, 1423DN Uithoorn is t/m 
31 augustus open op vrijdag-, za-
terdag- en zondagmiddag tussen 
13.00-17.00 uur

Expositie in ‘t Fort

Concert op Bätz-orgel

Regio - Het is eindelijk zover; de 
vogelobservatiehut met “levend 
dak” is klaar voor gebruik. Met 
bloed, zweet en tranen en niet te 
vergeten de geweldige steun van 
Multi Lease uit Urecht is het ge-
lukt dit project naar volle tevreden-
heid af te ronden en kunnen wij sa-
men met de jongens van de Land en 
Dier groep Zorgboerderij met trots 
terug kijken op een meer dan ge-
slaagd project. Het heeft een mooie 
plek daar in de buurt van het monu-
mentale pand “Bethlehem” aan de 
Kromme Mijdrecht ook wel de zorg-
boerderij genoemd voor jongeren 
met een verstandelijke beperking 
.Het staat tevens bekend als Na-
tuur en Kampeer terrein en geldt als 
pleisterplaats voor veel voorbij ko-
mende wandelaars, fietsers, motor-
rijders die er een bakkie doen onder 
het genot van zelf gebakken taar-
ten: EEN AANRADER!
De IVN (Natuur en Milieu educa-
tie) werkgroep Uilenbeheer komt 
er al vanaf het begin, ongeveer 17 
jaar geleden en kan al die jaren te-
rug kijken op een zeer succesvolle 
kerkuilen locatie waar talloze jon-
kies het levenslicht zagen. Elk jaar 
werden ze onder grote belangstel-
ling van jong en oud uit de Ronde 
Venen professioneel geringd. Een 
project dat door PITON Consultancy 
samen met de karakteristieke me-
dewerkers van de Boerderij werd 
geïnitieerd en gecontinueerd.

Uilen
De uilen zijn effe gevlogen maar 
met goede moed kijken wij uit naar 
de nieuwe bewoners. De geïnstal-
leerde camera in de uilenkast laat 
reeds enig vorm van activiteit in de 
kast zien echter voorlopig nog geen 
vaste bewoning. Dit gaf ons tijd om 
andere projecten aan te pakken 
waaronder het maken van een vo-
geluitkijk post. De beheerder Bertus 
Ruitenbeek, die samen met zijn toe-
gewijde collega’s de motiverende 
steun en toe verlaat is voor de me-
dewerkers, kreeg een afgeschreven 
kunstmeststrooier van een boer ca-
deau. In het mobiele stalen onder-
stel zag hij het fundament van de 
vogelhut terwijl de plastic bak waar 
de kunstmest in zat naar de kinder-
boerderij ging waar het nu dienst 
doet als konijnendagverblijf. Een 
toppunt van creativiteit mag je wel 
zeggen echter een eigenschap die 
men wel moet beheersen wil men 
met beperkte financiële middelen 
het iedereen na de zin maken.

De trap
De trap werd in elkaar gelast en 
het onderstel verstevigd door Bri-
an Streng. De opbouw is van hout 
gemaakt met extra steunbalken 
in het plafond stevig genoeg om 
het”levend dak”te kunnen dragen. 
Aan weerzijden van de hut bevin-
den zich uitkijk luiken waar je on-
gestoord de fauna maar ook de flo-
ra van deze prachtige veenwei-
de polder kunt bewonderen. In de 
hut kunnen gebruikers een kleinig-
heid bijdragen voor de aanschaf van 

twee verrekijkers om het feest com-
pleet te maken. Voor de hut loopt 
een sloot waar je met enig geluk 
de dikke ruggen van zeelt en kar-
pers kunt waar nemen. De vogelaar 
die naar de boerderij uitkijkt komt 
eveneens aan zijn trekken. Het we-
melt er vaak van de vogels. Gezelli-
ge kwetteraars zoals boerenzwalu-
wen, ring- en huismussen, uitbundi-
ge zangers waaronder de zwartkop 
en spotvogel of de melancholische 
roepers als de holenduif. Er is er van 
alles. In het voorjaar de koketteren-
de weidevogels, de torenvalk die het 
hele jaar door op zijn hoge post zit 
en de grauwe vliegenvanger in de 
bomen tezamen met de merels, lijs-
ters, roodborstjes en in de sloot de 
flanerende zilverreiger. Elk wat wils 
te veel om op te noemen. Een reden 
te meer om zelf eens naar deze ge-
zellige boerderij te gaan aan de Am-
stelkade 61 om de vogelhut te be-
kijken en “en passant” te genieten 
van een lekker bakkie koffie voor-
zien van over heerlijke door de be-
woners zelf gebakken taart. Indien 
men de hut eens elders wil gebrui-
ken dan kan daar een verzoek op de 
Boerderij voor worden ingediend.
De vogelhut is tenslotte mobiel. Gro-
te groepen kunnen ook bij de Am-
stelkade terecht onder de hooiberg. 
Een leuk idee voor een bijeenkomst 
of trouwerij met een boottocht er-
bij! Tel. Zorgboerderij: 0172-408080.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke 
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden 
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaat-
sen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing 
door ons betekent niet dat onze redactie een stand-
punt inneemt.

Fietsenrek
Als je , net als wij , in de wijk Mo-
lenland woont en als je , net als 
wij, een hondje hebben dan is het 
wandelen met het dier op de Mo-
lenland (de dijk die Mijdrecht van 
Wilnis scheidt) een van de loop-
routes. Heerlijk stukje gezamen-
lijk fi ets en wandelpad van De Ka-
tholieke kerk tot aan de Boven-
dijk. Maar dit stukje wandelrou-
te is niet zonder gevaar. Zoals ik al 
zei is dit een gezamenlijk fi ets en 
wandelpad waar bovendien ook 
nog bromfi etsen en scooters ge-
bruik van maken. Met het mooie 
weer van de laatste tijd en het feit 
dat het ‘s avonds nog lang licht is 
, wordt de Molenland door de vol-
gende categorieën gebruikt:
- Wandelaars
- Fietsers
- Bromfi etsers
- Scooters.
Als gehoorgehandicapte ‘hoor’ 
ik de laatste twee redelijk goed 
van achteren aankomen, maar de 
grootste moeite heb ik met de fi et-
sers. Nu de Tour de France achter 
de rug is vereenzelvigt menig fi ets-
liefhebber zich met de vedetten en 
trekt dan, wanneer de tijd dat toe-
laat, zijn of haar glimmend strak 
om het lijf zittend fi etspakje aan 
en wordt er volop ‘gekoerst’. Som-
migen moeten eens voor de spie-
gel gaan staan voordat zij op de 
racefi ets springen... Verder zeg ik 
niks... Maar het zijn juist deze race-
fi ets fanaten die me telkens weer 
de stuipen op het lijf jagen als ik 

met ons hondje over de Molen-
land wandel en zij mij, al dan niet 
in groepsverband, van achteren 
naderen. Het schijnt onmogelijk 
te zijn om zo’n dure lichtgewicht 
racefi ets van een bel te voorzien. 
Wat weegt zo’n belletje? 50 Gram? 
Ik doe maar een gooi... Dat gewicht 
kan er echt niet meer bij als er op 
de fi ets al zo’n 70 tot 80 kg zit, niet-
waar? Over het voeren van een 
led en batterij gevoed fi etslampje 
praat ik maar helemaal niet. Maar 
goed, ik dwaal af van waar het mij 
in dit stukje om gaat. In het gun-
stigste geval brult (bij een groep-
je wielrenners) de voorste: Kijk uit, 
wielrenners! Of ook wel gehoord: 
Aan de kant, racefi etsers! Om dan 
een fractie van een seconde later 
langs je heen te denderen.  Een 
bel gebruiken? Ben je gek gewor-
den! Zoals ik al zei,  ik ben gehoor-
gehandicapt en ‘hoor’ ik deze lie-
den pas als ze pal achter me zijn. In 
een fractie van een seconde moet 
ik beslissen welke kant ik uit moet 
springen wil ik niet als fi etsenrek 
gebruikt worden. Voor dadelijk, als 
het vroeger donker wordt maar ik 
toch ons hondje moet uitlaten, heb 
ik een refl ecterend hesje gekocht 
en op de achterzijde het vignet van 
de slechthorenden getekend. U 
weet wel, die SH... , maar een beet-
je rekening met elkaar houden zou 
ook al een stap in de goede rich-
ting zijn.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht

Inbraak Bedrijf Derde 
Zijweg 4 te Mijdrecht
Woensdag ochtend vroeg reed ik 
het terrein op aan de Derde Zijweg 
4 te Mijdrecht, 2 merries los gebro-
ken op het voor terrein vreemd!! Ze-
ker in paniek geraakt. Onweer of 
zo. In de paarden stal alle kisten 
geopend en de achter deur los, dit 
klopt niet,  inbraak! Politie bellen 
0900-8844 10 minuten in de wacht 
al onze medewerkers zijn in ge-
sprek wacht u tot er een medewer-
ker u te wordt staat, dit duurt me 
te lang, bekijk het maar. S ’middag 
weer geprobeerd om er melding 
van te doen, weer 10 minuten in de 
wacht. Dus ondanks dat het niet de 
bedoeling is toch maar, 112 gebeld 
en binnen 2 seconden een vrien-
delijke agente aan de lijn. De situ-
atie van de inbraak gemeld ze wil-
den langs komen maar dat is denk 
zonde van beide kanten aangezien 
er geen verdachte meer is . Ze had 
er overigens alle begrip voor dat ik 
op deze manier dan maar de mel-
ding gedaan had.  De politie gaat 

extra rond rijden s ’nachts door de 
Tweede, Derde Zijweg, Middenweg 
en Tienboerenweg aangezien het al 
weken raak is. Maar bij deze: Waar-
schuwing  voor de Inbrekers die 
denken omdat de politie te weinig 
man en het te druk heeft ongestraft 
een terrein te kunnen betreden. Ik 
spreek hierbij voor mezelf... indien 
je op heterdaad betrapt wordt loop 
je het grote risico, Dat je verscheurt 
wordt door een hond, een deurkruk 
pak met 220 volt,  aan de riek ge-
stoken wordt door de eigenaar,  of 
neer geschoten wordt met een 
jachtgeweer. Tegen de tijd dat de 
politie wel tijd en mensen beschik-
baar heeft  kunnen ze direct een 
body bag meenemen en afl everen 
bij je ouders, probleem opgelost. Zo 
werkt dat nu in Nederland. Ik zou 
nog maar 1 seconde langer naden-
ken als je bij een ander een afgeslo-
ten terrein/ pand betreed en denkt 
spullen van een ander te jatten. Er 
wordt op je gewacht.

P. Bakker

Inbrekers opgelet

Je vindt ze in elke wijk, motorrijders 
die kennelijk hun mannelijkheid 
moeten bewijzen. Ze scheuren met 
onverantwoorde snelheden door de 
wijk, het gas zo ver mogelijk open 
om een maximum aan decibels te 
produceren. Of het nu overdag, ‘s 
avonds of in de nacht is, ze heb-
ben lak aan de overlast en het ge-
vaar dat ze veroorzaken, in een zie-
lige, maar ook schaamteloze, drang 

zich te bewijzen. Dit is een, waar-
schijnlijk nutteloze, oproep aan hen 
om niet voortdurend de macho uit 
te hangen en zich socialer te gedra-
gen. Maar niet geschoten, altijd mis! 
En aan de politie zou ik willen vra-
gen: Het zou wenselijk zijn wanneer 
hieraan door u meer aandacht en 
het daarbij behorende optreden zou 
worden besteed. 
W. Schreutelkamp-de Pauw

Motorterreur

Het vriendelijke verzoek van 
Marja Gijben in de Meerbode 
van 30 juli is mij uit het hart ge-
grepen. Als je op de website van 
de gemeente Uithoorn als zoek-
term ‘maden’ invult, kan je lezen 
wat de gemeente er van vindt. 
http://www.uithoorn.nl/Wonen_
wijken_en_veiligheid/Afval_rio-
lering_en_waterbeheer/Maden_
in_de_afvalcontainer
Een van de tips op de website: 
“Zet het deksel van uw container 
open. De vogels zullen de maden 
opeten. De maden die inmiddels 
tot vlieg zijn uitgegroeid kunnen 
wegvliegen.” Dat uit die maden 

vliegen groeien hebben we al 
dubbel en dwars gemerkt sinds 
de kliko’s niet meer iedere week 
geleegd worden. Ik denk niet dat 
vogels de Kliko in gaan om de 
maden te eten. Maar de stank 
zal nog erger zijn dan die nu al 
is, als iedereen zijn kliko open 
gaat zetten. Nog een kreet van 
de website: “Veel mensen vinden 
maden vies, maar ze zijn niet ge-
vaarlijk. In sommige landen wor-
den ze zelfs gegeten als delica-
tesse!” Helaas ontbreekt er een 
recept!

F.Benner

GFT Afval in de 
zomertijd (2)

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
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Lieveheersbeestjes
U kent ze vast wel, lieveheers-
beestjes. Het zijn kleine kevertjes 
met vaak kleurige schilden, waar-
door ze erg opvallen. Van nature 
komen in Nederland ongeveer 60 
soorten voor, die er allemaal an-
ders uitzien. Ze zijn vaak te her-
kennen aan hun kleur en het 
aantal stippen. De meeste soor-
ten zijn roofdieren. Bladluizen zijn 
hun lievelingskostje.

Maar let op, het ene lieveheers-
beestje is het andere niet. Sinds 
de jaren-90 van de vorige eeuw 
komt in Nederland ook het veel-
kleurig Aziatisch lieveheersbeest-
je voor. De naam zegt het al, er 
zijn een heleboel kleurvarianten, 
de kleur varieert van oranje tot 
rood of zwart met licht of don-
ker met zwarte, rode, gele of witte 
stippen. Zie foto. Deze soort komt 
van nature niet in Europa voor, 
maar werd ingevoerd en uitge-
zet als biologische bestrijder van 
bladluizen in land- en tuinbouw 
en in het openbaar groen (laan-
bomen). Dat initiatief bleek in de 
loop van de tijd ook een nadeel 
te hebben. Het veelkleurige Azi-
atische lieveheersbeestje is nogal 
agressief en vraatzuchtig; bij ge-
brek aan bladluizen staan er ook 
rupsen en vlindereitjes op zijn 
menu, en ook andere soorten lie-
veheersbeestjes. Natuurlijke vij-
anden had hij niet of nauwelijks 
in Europa. Ook nam hij een pa-
rasitaire schimmelziekte met zich 
mee, waarvan hij zelf geen last 
had, maar die dodelijk was voor 

de Europese soorten. Als gevolg 
van deze factoren verspreidde 
deze nieuwe soort zich snel. De 
inheemse Europese soorten heb-
ben moeite zich te handhaven. 
Maar er is hoop. Recent is uit on-
derzoek gebleken dat natuurlij-
ke vijanden (schimmels, aaltjes 
en mijten) van de Europese soor-
ten zijn ‘overgestapt’ naar de Azi-
atische nieuwkomer. Het effect 
daarvan is hopelijk dat de Azia-
tische soort zich minder snel kan 
uitbreiden, dat de verdringing van 
de inheemse soorten stopt en dat 
die zich weer kunnen herstellen.
Bovenstaande is een voorbeeld 
van hoe sterk het aanpassings-
vermogen van de natuur is. Het 
kan even duren, maar uiteinde-
lijk stelt zich meestal een nieuw 
evenwicht in, waarbij geen enke-
le soort de overhand heeft. 
Het is onvermijdelijk dat we ge-
regeld met nieuwkomers te ma-
ken krijgen in de Nederlandse 
natuur, ook zonder direct men-
selijk ingrijpen. Als gevolg van de 
opwarming van de aarde bijvoor-
beeld rukken diverse soorten uit 
het zuiden van Europa op naar 
het noorden. Een voorbeeld daar-
van is de eikenprocessierups, 
een soort die geregeld overlast 
veroorzaakt vanwege z’n brand-
haren. Ook in De Ronde Venen 
komt hij inmiddels voor. Maar ook 
bij deze soort zullen zich steeds 
meer natuurlijke vijanden aandie-
nen, die bijdragen aan het voor-
kómen van aantallen die overlast 
veroorzaken. 

den hun boten af aan de steiger 
om boodschappen te gaan doen in 
het centrum. Daar is de steiger ook 
hoofdzakelijk voor bedoeld. Intus-
sen hebben ook andere waterre-
creanten de steiger ontdekt om hun 
varende vehikels aan vast te ma-
ken. Een bewoner die in de Menno-
nietenbuurt aan de Amstel woont, 
maakte bijgaande foto van de vol-
op recreërende watertoeristen. Die 
hadden hun compleet met huisraad 
en keuken ingerichte zelfbouwvlot-
ten breeduit afgemeerd aan de stei-
ger. Dit met het doel er met para-
sol, koeltas en gemakkelijke stoel 
lekker in het zonnetje te gaan zit-
ten of naast de steiger te zwemmen. 
Moet kunnen! Het is tenslotte een 
unieke locatie. Of dit slechts 2 uur 
heeft geduurd, zijnde de maxima-
le tijd waarbij men met een varend 
object van de steiger gebruik mag 
maken om boodschappen te doen, 
vertelt het verhaal niet. Maar het is 
wel leuk om te zien dat de steiger 
bij velen erg in trek is. Niet alleen 
om boodschappen te kunnen doen, 
maar ook om te volop te recreëren 
aan het water. 

(Foto: Frans Bakker)

Boodschappensteiger of recreatiesteiger?
Regio - Vrijdag 13 juni stelde wet-
houder Marvin Polak (VVD) tijdens 
zijn eerste offi ciële daad de nieu-

we boodschappensteiger in ge-
bruik. De boodschappensteiger ligt 
aan de Schans, pal naast Het Recht-

huis. Meteen dezelfde dag al maak-
ten watersporters dankbaar gebruik 
van de nieuwe faciliteit en meer-

Regio - De gelukkige winnares 
van de gezamelijk Touractie van 
AH Jos van den Berg uit Uithoorn 
en Van Rijn Fietsen uit Vrouwenak-
ker, is Alice Kool uit de Hoef gewor-
den.  Haar dochter Carmen heeft 
voor dat zij hun bon in de ton de-
den een kusje op de bon gegeven 
dit heeft geholpen! Samen met Al-
bert Hein Jos van den Berg heeft 

van Rijn Fietsen een Tour de France 
actie opgezet. De fi ets is verloot on-
der een van de vele in geleverde 
kassabonnen de klant maakte kans 
om de fi ets te winnen als zij 3 pro-
ducten kochten bij AH Jos van den 
Berg. Deelname was alleen moge-
lijk bij aanschaf van drie producten 
van Amstel Radler, Karvan Cevitam 
of Lipton.

Winnaar touractie Van Rijn 
Fietsen AH Jos van der Berg

Zaterdag is er vanaf 13.00 uur het 
bekende en sportieve beachvol-
leybal toernooi waar maximaal 16 
teams aan kunnen meedoen. Het 
festival wordt besloten met vanaf 
20.00 uur optredens van Lesley Wil-
liams als meesterlijke imitator van 
André Hazes. Hij wordt begeleid 
door de liveband TILT. Gezegd wordt 
dat het een complete André Hazes 
tributeshow wordt. Op het buiten-
podium zullen Jordi en Franky Fal-
con acte de présence geven. Een 
oer-gezellige Hollandse avond ligt 
er dus in het verschiet die tot 02.00 
uur zal duren. Daarna is het einde 

festival. Alle avonden is het moge-
lijk gebruik te maken van taxi’s (als 
men een fi kse slok op heeft en nog 
naar huis moet rijden). Passe-par-
tout kaarten (incl. toiletgebruik) 
voor alle avonden gedurende het 
festival kosten 30 euro per stuk in 
de voorverkoop. Er zijn ook losse 
kaarten à 10 euro per avond, maar 
ook dagkaarten verkrijgbaar aan 
de deur zo lang de voorraad strekt. 
Zie voor verkoopadressen de web-
site: www.wilnisfestival.nl en/of het 
programmaboekje dat in Wilnis huis 
aan huis is verspreid. Veel plezier en 
mooi weer toegewenst!

Wilnis Festival voor 
dertigste keer van start
Regio - Op woensdag 13 augus-
tus gaat het Wilnis Festival weer van 
start. 
Ditmaal voor de dertigste keer en 
viert daarmee haar zesde lustrum. 
Het Speelwoud aan de Pieter Joos-
tenlaan – naast en achter de brand-
weerkazerne- is vanouds weer de 
locatie waar het evenement tot en 
met zaterdag 16 augustus plaats-
vindt. De organisatie heeft weer 
tal van leuke onderwerpen in haar 
programma. Gedurende alle dagen 
is er kermis op het terrein. Voor de 
kinderen is er op woensdag weer 
veel plezier. Vanaf 14.00 uur wordt 
de C1000 middag georganiseerd 
met o.a. tattoo plaatsen, schmin-
ken, een skelterparcours en limona-
de. En passant doet ook de brand-
weer weer mee met het brandweer-
spel en kunnen jeugdige brand-
weerlieden op afstand brandjes 
blussen door ze ‘uit te spuiten’. Al-
tijd weer dolle pret. Om 19.00 uur 
gaat de traditionele klompenrace 
van start. En om 20.00 uur vindt er 
in de tent een optreden plaats van 
Hillstreetlive onder het motto ‘hele-

maal Hollands’, met de nr. 1 party-
coverband van Nederland. Donder-
dag 14 augustus wordt vanaf 13.30 
uur voor de 55 plussers een leuke 
middag neergezet met een geweldi-
ge bingo waarmee prachtige prijzen 
zijn te winnen. Een en ander wordt 
mogelijk gemaakt door locale on-
dernemers die dit gebeuren spon-
soren. Hoofdsponsor van de mid-
dag is Ruud Oudhuijzer. Om 19.00 
uur vangt de Dorpsloop van Wilnis 
aan met afstanden van 1 km jeugd-
lopen, een 5 km recreatieve hard-
loopwedstrijd en een 10 km recre-
atieve hardloopwedstrijd. Aan deze 
hardloopwedstrijden zijn mooie prij-
zen verbonden. Om 22.00 uur vindt 
er in de tent een optreden plaats 
van Dean Saunders en de allround 
coverband Random. Op vrijdagmid-
dag 15 augustus is er om 13.30 uur 
voetvolley. En wie dat wil bezoekt 
natuurlijk om 16.00 uur de gezellige 
vrijdagmiddagborrel op een heerlijk 
terras, vergezeld van live music met 
de Stieva Groep en gekoelde drank-
jes. ’s Avonds treden vanaf 20.00 
uur Wesly Bronkhorst en NOAH op.
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Regio - Na een zomerstop van twee 
maanden, is de voetbalselectie van 
KDO op maandag 28 juli jongstle-
den begonnen met de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen. Ray-
mond de Jong zal, net als de afge-
lopen drie seizoenen, de hoofdtrai-
ner zijn van Kwakelse selectie. Paul 
ten Brink, vorig seizoen assistent bij 
het eerste, neemt deze competitie 
het tweede elftal onder zijn hoede. 
Het eerste elftal van KDO is, na 
het kampioensschap van vorig sei-
zoen, ingedeeld in de derde klasse 

C. Het tweede team van KDO speelt 
ook dit seizoen in de reserve twee-
de klasse. Zondag 10 augustus spe-
len beide teams hun eerste oefen-
wedstrijden, zoals u hieronder in het 
wedstrijdschema kunt zien.

Oefenprogramma
Zondag 10 augustus 11:30 uur: 
KDO 2-RKDES 2. Zondag 10 au-
gustus 14:00 uur: KDO 1-Pancrati-
us selectie. Woensdag 13 augustus 
19:00 uur: FC Aalsmeer toernooi: FC 
Aalsmeer zaterdag 1-KDO 1. Don-

KDO-selectie vol goede moed 
gestart met de voorbereiding

Regio - Van zaterdag 19 juli tot en 
met zaterdag 26 juli heeft het 51e 
Vinkenkamp van Korfbalvereniging 
De Vinken plaatsgevonden. Net zo-
als de afgelopen twee jaar vond dit 
plaats in een scoutingblokhut in het 
Brabantse Aalst-Waalre. Dit jaar 
gingen er 28 jongeren in de leeftijd 
12-19 jaar mee op kamp, zij werden 
begeleid door 12 enthousiaste be-
geleiders.

De Mijdrechtse onderneming Brou-
wer Transport en Logistiek had via 
de Beursvloer zowel voor de heen-
weg als de terugweg een vracht-
wagen en twee vrolijke en kundige 
chauffeurs (Ramon van Leeuwen en 
Martin de Blieck) ter beschikking 
gesteld, waardoor alle fietsen, tas-
sen en andere kampbenodigdhe-
den zorgvuldig en snel op de kamp-
locatie aankwamen.
De week werd gevuld met een mix 
van jaarlijks terugkerende activitei-
ten en nieuw ontworpen of verder 
doorontwikkelde kampspellen. De 

modderdag, de fietstocht, de drop-
ping, het volleybaltoernooi, blok-de-
gleuf, het douanespel en de culinai-
re verrassingstocht zijn enkele voor-
beelden van vaker terugkerende ac-
tiviteiten. 
Een geheel nieuw ontworpen kamp-
spel in 2014 was Zoo-Tycoon. Hierbij 
moesten verschillende groepen kin-
deren een safaripark creëren in het 
bos. Daar kwamen onder andere 
zelfgecreëerde fantasiedieren, cre-
atief gebruik van natuurlijke grond-
stoffen, manager skills en een flinke 
portie geluk bij kijken. Een dooront-
wikkeld spel is de door de leiding 
gemaakte bosspel-variant van het 
bordspel de Kolonisten van Catan. 
Dit spel is enkele jaren geleden al 
gespeeld en was daarom al enigs-
zins bekend bij enkele kampgan-
gers. Maar door de toevoeging van 
“havens” en het bouwen van stra-
ten kreeg het spel een extra (tacti-
sche) dimensie. Andere nieuwe of 
doorontwikkelde spellen waren: het 
medicijnenspel, Mister X 3.0, de jon-

gens vs. de meisjes en koehandel. 
Aan het einde van de week werd er 
traditioneel afgesloten met de bonte 
avond, na afloop waarvan het eind-
feest losbarstte. De door Argee Pro-
ductions gesponsorde geluidsap-
paratuur werd op voluit gezet en er 
werd enkele uren flink gedanst in 
de blokhut, waarna iedereen rich-
ting het sfeervolle kampvuur ver-
trok. De laatste dag stond in het te-
ken van vroeg opstaan, inpakken, 
opruimen en vervolgens vertrekken 
naar Vinkeveen. Wat rest zijn herin-
neringen, vriendschappen en de ge-
meenschappelijk kampkriebels. Ge-
lukkig zijn deze gedeeltelijk vastge-
legd in de foto’s en verslagen die 
in september/oktober gepubliceerd 
worden op de jaarlijks terugkeren-
de fotoavond. Vinkenkamp 2014 
was (voorlopig) het laatste kamp 
in Aalst-Waalre. In 2015 zullen de 
kampgangers weer afreizen naar 
het Brabantse Bladel, dat ook in de 
periode 2006-2011 al de Vinken-
kamplocatie was. 

Geslaagd laatste Vinkenkamp 
in Aalst-Waalre

Regio - Voor het afsluitende week-
end naar Parijs stond Vincent een 
punt achter op Joris Voorn, maar 
met een geweldige jump wist Vin-
cent op de meet Joris te kloppen. 
Joris werd daardoor, net als verle-
den jaar tweede, een schrale troost 
voor hem was de witte trui voor het 
jongerenklassement. De rode trui 
ging eveneens naar Vincent die zijn 
kledingkast ook nog met een hoe-
denplank mag uitbreiden. Samen 
met Willem Holla, Matthijs v Rijn, 
Kees vd Meer en Gonny Franken, 
won hij de gele pet voor de beste 
ploeg. De Kudelstaartse eer werd 
hoog gehouden door Eric Zethof, 
eindelijk weer eens op het podium 

voor de bronzen plak. Van de dames 
mag Willy Turk zich laten kronen tot 
de koningin van de Vrouwenak-
ker, haar troonrede zal op een goe-
den lap geschreven staan. Mari-
na vd Hulst volgde op eerbiedwaar-
dige achterstand, voor Ria Verhoef 
die van haar troon viel. Mocht er 
een grijze trui te vergeven zijn dan 
kwam deze toe aan Ton Vlasman, hij 
toonde zich de kraste knar met een 
plek bij de eerste twintig kopman-
nen van het volgend jaar. Wie de 
Frank Vlasman-prijs, de 50e plaats, 
gaat winnen is onzeker. Bart Peek 
heeft hem op dit moment, maar er is 
een claim door een van de renners 
ingediend zodat Bart nog een plek 

Tour De Kwakel: 
Vincent Bartels glorieus 
winnaar tourspel

zou kunnen zakken. Tot de prijsuit-
reiking mag Bart in de waan door 
rijden, zij het met enkelband. Thijs 
Holla mag een rode lichtgevende 
streep door deze tour halen, nog 
een jaartje rijpen dan gaat het wel 
beter. Op de eerste rustdag moes-
ten de deelnemers ook het eind-
klassement nog voorspellen, de-
ze wedstrijd wist Joris Voorn wel te 
winnen. Als vrijdagavond de prijzen 
in het Tourhome worden verdeeld 
zal ook Marga Kouw op het mat-
je moeten komen, zij won de Pietje 
Verhoef-prijs als beste tijdrijder van 
het honderd koppig peloton. Op de-
ze avond zal zeker een woord van 
dank uitgesproken worden aan Mi-
ra. Zij kreeg ruim 2000 lappen, 2500 
inclusief herstellappen, te verwer-
ken. Dank ook aan Ton en Gerda 
voor hun gastvrijheid. Na de prijs-
uitreiking zullen de lichtjes van het 
Tourhome langzaam doven. Erve 
Vlasman zal 49 weken uitgestorven 
zijn, daarna gaat Tour de Kwakel op 
voor haar zestig jarig jubileum. 

Gele trui
1 Vincent Bartels 145 pnt
2 Joris Voorn 142 pnt
3 Eric Zethof 139 pnt
4 Alfred vd Belt 138 pnt
5 Theo Bartels 136 pnt
6 Matthijs v Rijn 135 pnt
7 Aad Reklehof 135 pnt
8 Mario v Schie 135 pnt
9 Adrie Voorn Bal 134 pnt

10 Antoine Groot 133 pnt
50 ‘Bart Peek’ 122 pnt

100 Thijs Holla 86 pnt

Ploegen
1 De eeuwige tweede 427 pnt
2 De Keizer van Biafra 422 pnt
3 El Pistelero 422 pnt

20 De Tank 381 pnt

Regio - De jaarlijkse Kooyman pol-
derloop die dit jaar op donderdag 
31 augustus werd gehouden heeft 
dit jaar weer een grote groep lopers 
getrokken en ook de publieke be-
langstelling was weer enorm. In to-
taal vonden meer dan 800 lopers 
de weg naar de start op het terrein 
in de Kwakel waar het polderfeest 
wordt georganiseerd. Na de vele 
voorbereidingen door vrijwilligers 
van het organiserende AKU en het 
feestcomité was rond 18.00u. alles 
in gereedheid om de vele lopers te 
verwelkomen. 

1 kilometer
Vrij snel na 18.00u. was het in de 
tent bij de inschrijvingen een druk-
te van jewelste met ouders die met 
hun kinderen waren meegekomen 
om te helpen bij het inschrijven en 
hen aan te moedigen. Daardoor ver-
liep de inschrijving heel gespreid en 
hadden alle kinderen voor 19.00 uur 
een startnummer. De belangstelling 
was dit jaar ook weer enorm. Na-
dat vorig jaar het record was gebro-
ken met 162 lopers, stonden er dit 

jaar 175 vaak hele jonge lopers aan 
de start. Zij werden weggeschoten 
door Guus Kooyman. Een geweldig 
gezicht om zo’n lang lint gespan-
nen kopjes te zien vertrekken. Veel 
ouders liepen mee om de jongste 
hardlopers te ondersteunen.
Uitslag: Meisjes t/m 9 jaar: 1. An-
niek van Tries 2. Jasmijn Poelwijk 3. 
Lois Wielage. Jongens t/m 9 jaar: 1. 
Diede van Bergen 2. Jordy Koele-
man 3. Sven Wolvers. Meisjes t/m 
12 jaar: 1. Paulien Idema 2. Chinouk 
Zeeman 3. Fleur Bocxe. Jongens t/m 
12 jaar: 1. Danny Heemskerk 2. Stijn 
Bocxe 3. Thijs van Dijk

4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deel-
nemers voor de 4 kilometer zich al 
aangemeld en om 19.15u. startte 
een aantal van 150 sportievelingen 
aan deze afstand. De temperatuur 
was nog vrij hoog maar dat belette 
de lopers niet om er een mooie strijd 
van te maken. De favorieten bleven 
lange tijd dicht bij elkaar maar in de 
laatste kilometer ontstond er een 
afscheiding en maakten de eerste 

Kooyman Polderloop 
groot succes

lopers duidelijk wie met de ereprij-
zen naar huis kon gaan
Uitslag: Heren: 1. Herbert Putten 2. 
Erwin Koopstra 3. Sjoerd Heems-
kerk. Dames: 1. Marije Hijman 2. 
Vera Grotte 3. Willemijn de Bruin

10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot 
aantal atleten en precies om 20.00u. 
stonden een enorm lint 460 deelne-
mers aan de start waarbij het start-
schot werd gelost door Henk Kooy-
man, de hoofdsponsor van de pol-
derloop, die met een grote glimlach 
de enorme stoet lopers aan zich 
voor bij zag gaan. De temperatuur 
was inmiddels wel gezakt maar tij-
dens het lopen bleek dat de warm-
te voor veel lopers een geduchte te-
genstander was. Aanvankelijk ont-
stond een kopgroep van lopers en 
werd duidelijk dat een grote groep 
sterke lopers aan de start was ver-
schenen. Maar in de tweede ronde 
van 6 kilometer wist Jasper Engel 
zich los te maken en hij verscheen 
solo aan de eindstreep in de mooie 
tijd van 34.10 min.
Uitslag: Dames: 1 Mirjam Koersen 
2. Karin Vissers 3. Anja van ’t Schip 
4. Carla van Rooyen 5. Marisca Vis-
ser 6. Ingeborg Couveé 7. Erica Be-
landi 8. Karin Versteeg 9. Janneke 
Verhorst 10. Marieke Schouten. He-
ren: 1. Jasper Engel 2. Karel Petit 3. 
Rik Groenendijk 4. Kees Kersten 5. 
Ruud Weijer 6. Michael Woerden 7. 
Sander Berk 8. Erik Scheers 9. John 
van Dijk 10. Stefan Suiker.
De eerste Kwakelaar was Joost Ho-
gerwerf. De eerste Kwakelse dame 
was Karin Versteeg.

AKU en het feestcomité kunnen 
weer terugzien op een geslaagd 
loopevenement dat zich weer mocht 
verheugen in een prima organisatie. 
Met dank aan de vele subsponsors 
en de hoofdsponsors Kooyman en 
de Hardloopwinkel. De belangstel-
ling van toeschouwers was enorm 
en dat gaf een gezellige drukte op 
de dijk en het plein die na de loop 
buiten en in de tent nog wel even 
werd voortgezet.

derdag 14 augustus 20:00 uur: KDO 
2-Alphia 2. Zaterdag 16 augustus 
19:00 uur: FC Aalsmeer toernooi: FC 
Aalsmeer zondag 1-KDO 1. Zondag 
17 augustus 11:00 uur: ‘s Graveland 
2-KDO 2 

Bekerprogramma
Zaterdag 23 augustus 17:00 uur: 
CSW zaterdag 1-KDO 1. Zondag 24 
augustus 11:30 uur: NFC 2-KDO 2
Woensdag 27 augustus 19:30 uur: 
KDO 1-Abcoude zondag 1. Don-
derdag 29 augustus 19:30 uur: KDO 
2-Sporting Martinus 2. Zaterdag 30 
augustus 17:00 uur: BVV’31 zater-
dag 1-KDO 1. Zondag 31 augustus 
11:30 uur: KDO 2-Ouderkerk 2.
De competitie start op zondag 7 
september 2014.

Regio - De overweldigende be-
langstelling die het zomer initiatief 
van Bridgeclub De legmeer onder-
gaat geeft de strijd om de hoogste 
eer een extra dimensie. Celebrities 
van de club, zoals Ruud Lesmeister, 
moeten werkelijk alle zeilen bijzet-
ten en alles uit en onder de kast ha-
len om de concurrentie de baas te 
kunnen blijven. Voorlopig kaart hij 
nog iets achter de feiten aan, want 
in de tussenstand na acht avonden 
neemt Ruud de derde plaats in met 
een totaal van 424 punten, voor-
af gegaan door Ada Keur met 429 
en Cora de Vroom met 443 punten. 
Deze achtste avond weer een “all 
time”record aantal deelnemers van 
maarliefst twee en vijftig paren, ver-
deeld over zestien in de A, twintig in 
de B en zestien in de C- lijn. 

In de lijn der sterken moesten Ruud 
& Cees de eerste plek overlaten aan 
de concurrentie. Cora de Vroom, 

nu gesteund door Gerda Schave-
maker deed zeer goede zaken met 
een score van 66,37%. Ook Gerda 
Ruygrok & Chislaine Edelbroek be-
haalden een zestiger met 60,71% 
en werden daar knap tweede mee. 
Ruud kon 58,04% aan zijn tellijst-
je toevoegen en Nel Bakker & Hans 
Wagenvoort kwamen als zomer de-
butanten gelijk op vier met 56,25%. 
Ada Keur verloor met Bep Schuma-
cher wel wat terrein, maar 55,06% 
bleek toch voldoende voor de voor-
lopig tweede plaats totaal.

In de B- lijn was de winst voor Thijs 
v/d Meulen & Joost Simons die met 
56,71% Ans Bruggeman & Carla 
Dijkman, die op 56,25% uitkwamen, 
nipt voor bleven. Corrie Olijhoek & 
Ria Wezenberg werden derde met 
55,09% en ook Gerbrand Nigtevegt 
& Rie Bezuijen met 54,86% en Floor 
& Theo Janssen met 53,70% deden 
weinig voor de winnaars onder. De-

Wie wordt de beste van 
het Zomerbridge?

ze toppers staken dus vijftien paren 
de loef af, chapeau!
In de C- lijn hielden Hetty Houtman 
& Atie de Jong ondanks de onver-
wacht grote deelname de hoofden 
koel en schitterden met 66,37% als 
eerste. Ineke Koek & Ellen v/d Toom 
volgden ook zeer sterk met 63,99% 
als tweede. Alice Oosterling & Barry 
Reeven werden derde met 58,63%, 
toch wel enigszins verrassend ge-
volgd door Hennie Heijnen & Wim 
Harding, die met 55,06% dit genoe-
gen nog niet zoveel gesmaakt heb-
ben. Ans Voogel trof in Tini Lotge-
rink een goede therapeute en kwam 
eindelijk weer eens op het schild 
met 54,46% als vijfde.
Met nog vier avonden te gaan ste-
vent het zomerbridge af op een on-
gekend succes. Wilt u hier ook deel 
van uitmaken, meld u dan aan via 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon: 0297 567458 of tussen 
19.15 en 19.30 uur in de zaal. Let 
wel de zaal van Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn is wel groot, maar niet 
oneindig! De wedstrijd begint om 
19.45 uur en de kosten bedragen 6 
euro per paar.

Regio - Op donderdag 31 juli hield 
TVMuit Mijdrecht, weer het beken-
de Eendagstoernooi. De weergoden 
waren ons op deze dag goed ge-
zind en dus konden de 93 deelne-
mers donderdag genieten van een 
heerlijk zonnetje. In de categorieën 
damesdubbel, herendubbel en ge-
mengddubbel, speelde ieder kop-
pel 3 x 45 minuten. Er werden spor-

tieve prestaties neergezet, maar de 
gezelligheid voerde de boventoon. 
Vanwege de grote opkomst (niet 
alle inschrijvingen konden worden 
beloond) werden een aantal partij-
en in de hal gespeeld, waar de tem-
peratuur eveneens zomerse waar-
den bereikte. Op de overige ba-
nen werden ook mooie partijen ge-
speeld door een mix van deelne-

Seniorplus Open Eendags-
toernooi van TV-Mijdrecht

mers van diverse verenigingen uit 
de regio die met elkaar deelnamen. 
Grote hilariteit ontstond toen een 
van de deelnemers een bal uit de 
sloot wilde halen waardoor hij vol in 
de sloot belande met zichtbaar veel 
kroos op zijn hoofd. Na de lunch, 
verzorgd door TVM-Bar met heer-
lijke broodjes werd verder gespeeld 
onder - alweer - een blauwe hemel. 
De deelnemers met de meeste pun-
ten werden beloond met een ca-
deaubon, onder het genot van 
een hapje en een drankje bleef 
het nog lang gezellig bij Tennisver. 
Mijdrecht.

Regio - In week 35 (dit jaar van 
23 t/m 31 augustus) vindt traditio-
neel het Van der Wurff Makelaars 
35+ Open Grastoernooi plaats bij 
TC Qui Vive in de Kwakel. Dit toer-
nooi, in de wijde omgeving bekend 
om zijn gezelligheid, belooft ook dit 
jaar weer een geweldig evenement 
te worden. Zo heeft de organisatie 

o.a. het volgende geregeld: de he-
le week zijn de bar en het terras met 
uitzicht op de banen geopend, el-
ke avond worden tegen schappe-
lijke prijzen maaltijden verzorgd en 
op donderdag is er een wijnproeve-
rij, georganiseerd in samenwerking 
met de Wijnschuur en is er live mu-
ziek verzorgd door de zangeressen 

Eind augustus 35+ 
toernooi bij TC Qui Vive

van SOLID. En daarnaast wordt er 
natuurlijk getennist! Er zal gespeeld 
worden in de categorieën enkel, he-
ren dubbel, dames dubbel en ge-
mend dubbel, in de speelsterktes 
5 t/m 8. Iedereen speelt gegaran-
deerd 2 wedstrijden, doordat er ook 
een verliezersronde georganiseerd 
wordt. Er zijn al veel inschrijvingen, 
dus het belooft gezellig druk te wor-
den op het park aan de Vuurlijn. Zin 
om mee te doen? De inschrijvings-
termijn sluit op 10 augustus, dus 
meld je snel aan op www.toernooi.nl 
of via www.quivivetennis.nl





 
14   Nieuwe Meerbode  •  6 augustus 2014

Regio - Ook tijdens de vakantie pe-
riode gaan de voetbalactiviteiten 
gewoon door. Het hele seizoen spe-
len ze in de vrijdagavondcompetitie 
45+ van de KNVB waarbij er zeven 
tegen zeven veldspelers overdwars 
op een voetbalveld een partij voet-
bal spelen. Maar juist deze competi-
tie en het voorbeeld van een al jaren 
georganiseerde zaalvoetbalcompe-
titie in Sporthal De Vlijt in Zevenho-
ven heeft een aantal enthousiaste 
45 plussers doen besluiten om een 
vrijdagavondcompetitie op te gaan 
zetten. 
James Augustin (Argon) en Ruud 
Augustin (SV Zevenhoven) spelen 
al enkele jaren in de, door de KNVB 
georganiseerde, 7x7 vrijdagavond 
competitie. In dit concept speelt het 
team op zo’n vrijdagavond 3 wed-
strijden van 25 min afwisselend te-
gen 3 andere tegenstanders, een 
week later wordt er gespeeld bij één 
van de andere deelnemende vereni-
gingen. Zo wordt er een najaars -en 
voorjaarsreeks gespeeld van elk 4 
vrijdagavonden. 
Dit zou anders moeten kunnen 
dachten beide voetballers en met 
het concept van de zaalvoetbalaf-
deling van Zevenhoven in de hand 
werd er een plan opgesteld om met 
12 tot 16 deelnemende teams uit de 
regio een nieuwe competitie op vrij-
dagavond op te zetten die tot een 
reguliere competitie op een groter 

aantal vrijdagavonden leidt. In di-
verse regio’s is momenteel al spra-
ke van recreatieve 45+ competities 
maar volgens de heren Augustin zal 
deze nieuwe competitie zich onder-
scheiden door alle spelers aan te 
melden als KNVB lid, er geen jon-
gere spelers mee kunnen en mogen 
doen (behoudens een eventuele 
clausule van 1 dispensatiespeler per 
team van 40+) en de teams/spelers 
lid dienen te zijn van een voetbal-
vereniging. Jaarlijks zal er een af-
sluitingsavond plaatsvinden, waar-
bij de kampioensbeker wordt over-
handigd en de eindklassering van 
de overige teams wordt bekendge-
maakt. De afsluiting vindt plaats aan 
het eind van de competitie, wisse-
lend in de Argon of SV Zevenhoven 
kantine. Het gehele speelprogram-
ma tot het eind van het seizoen zal 
beschikbaar zijn via de site van bei-
de verenigingen. Verenigingen bin-
nen een straal van 25 km (van Mi-
ijdrecht en Zevenhoven) zullen de 
komende maand worden aange-
schreven over dit concept met als 
doel leden te werven en een team 
aan te melden voor deelname aan 
deze competitie. 
Meer info volgt komende weken op 
de website van www.svargon.nl en 
www.svzevenhoven.nl. Is jouw ver-
eniging in de maand augustus niet 
aangeschreven, raadpleeg de sites 
van sv Argon en sv Zevenhoven.

Argon en Zevenhoven nemen 
initiatief voor 45+ 7 tegen 7 

voetbalcompetitie

Regio - De Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) is constant op zoek 
naar mogelijkheden om mensen en-
thousiast te maken voor het spelen 
van bridge in clubverband. De BVU 
doet dat onder andere door de mo-
gelijkheid te bieden om in huiselij-
ke sfeer (in overleg, op dinsdag- of 
woensdagmiddag/-avond) bridge-
lessen te volgen onder leiding van 
Hans Wagenvoort.
Deze lessen zijn er enerzijds op 
gericht om belangstellenden na-
der kennis te laten maken met de 
bridgesport (in ca. 10 lessen wor-
den deelnemers, in groepen van 4, 
bekend gemaakt met het bridge-
spel en zij zijn daarna in staat om 
in clubverband aan de wekelijkse 
bridgeavond deel te nemen) en an-
derzijds om de verknochte “thuis-
bridgers”, die meestal dezelfde te-
genstanders c.q. bridgekennissen 
hebben, in een 5-tal lessen klaar 
te stomen voor het spelen in club-
verband tegen een breed scala 

van tegenstanders van vergelijkba-
re sterkte. De BVU kent voor deze 
nieuwe leden een “proef- of kennis-
makingslidmaatschap” voor de eer-
ste twee maanden met slechts een 
geringe administratieve bijdrage.
Ter informatie: De BVU is een gezel-
ligheidsvereniging die van septem-
ber t/m mei zijn clubavond heeft op 
de maandag in sporthal De Scheg. 
Er wordt altijd in een gemoedelijke 
sfeer gespeeld (geen “mes op ta-
fel”), hetgeen niet wegneemt dat 
de bridgeprestaties niet uit het oog 
worden verloren. De club “verenigt” 
als het ware het presteren aan ge-
zelligheid. Belangstelling? Neem 
dan voor aanmelding contact op 
met de secretaris van de BVU Mari-
neke Lang, zij is (na 18.00 uur) be-
reikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.
nl of bel, voor nadere informatie en 
mogelijkheden omtrent de bridge-
lessen, met Hans Wagenvoort, 06-
53368948.

BVU timmert aan de weg

Regio - Van maandag 28 juli t/m 
zaterdag 2 augustus is de Tour de 
Junior in Achterveld verreden. De 
UWTC leden Stijn Ruijter (cat 7) en 
Menno van Capel (nieuwelingen) 
hebben hieraan meegedaan. De 
verwachtingen waren hoog, want 
in 2013 had Stijn de Tour de Junior 
gewonnen. De eerste dag had Stijn 
wat pech tijdens de wedstrijd. Een 
schoenplaatje zat los en hierdoor 
kon hij niet goed meesprinten. Tij-
dens de drie tijdritten, die geduren-
de week zijn verreden, werd Stijn 
eerste en tweemaal tweede. Hier-
door kwam hij in het bezit van de 
bolletjestrui. En kwam ook een ho-
ge klassering weer in zicht. De he-
le week bleef het spannend omdat 
de eerste drie renners in het tussen-
klassement binnen 5 seconde van 
elkaar stonden. Toen Stijn tijdens 
de wedstrijd op vrijdagavond solo 
over de finish kwam met ongeveer 
10 seconde voorsprong, kwam de 
gele trui om zijn schouders te han-
gen. Op zaterdagmiddag het afslui-
tende criterium op een vrij kort par-
cours. Veel bochten en zaak om er-
bij te blijven, want zodra je gedub-
beld dreigt te worden komt de ju-
ry in actie en word je uit de wed-
strijd gehaald. Stijn had de taak om 
zijn kleine voorsprong van de ge-
le trui te verdedigen. Hij deed dit 
met verve. De nieuwelingen meis-

jes mochten van hem gerust weg 
rijden, maar zodra een categorie 
7 renner probeerde weg te komen 
kwam Stijn in actie. De wedstrijd 
eindigde in een massasprint en voor 
Stijn betekende dit de winst van het 
eindklassement. Zowel de gele trui 
als de bolletjestrui zijn dit jaar voor 
Stijn! Menno heeft ook naar ver-
mogen gekoerst. Lekker aanval-
lend gereden, maar een topklasse-
ring zat er voor hem niet in omdat 
de tijdritten nog niet zo’n sterk punt 
van hem zijn. 
Nog meer goede klasseringen wer-
den behaald door Lorena Wiebes 
tijdens de acht van Chaam. Lorena 
werd 4e bij de nieuwelingen meis-
jes. Ook Jeroen Breewel pakte zijn 
14e podiumplaats van dit jaar. Je-
roen werd 3e bij de ronde van Oost-
zaan. Tijdens de ronde van Uithoorn 
op zondag 7 september zal er ook 
een dikke banden wedstrijd worden 
verreden. Dit is een officiële fiets-
wedstrijd voor alle jongens en meis-
jes van 7 tot 12 jaar, die geen wie-
lerlicentie hebben bij de KNWU. Je 
mag eraan meedoen op je eigen 
fiets. Het maakt niet uit of je een ge-
wone fiets, mountainbike of citybike 
hebt, als het maar geen racefiets is. 
Die heeft namelijk geen dikke ban-
den! Schrijf deze datum dus vast op 
de kalender. Deze wedstrijd zal rond 
12 uur verreden worden.

UWTC lid Stijn wint de 
Tour de Junior

Regio - Aanstaande donder-
dag avond 14 augustus a.s. wordt 
er in Wilnis een recreatieve hard-
loop wedstrijd georganiseerd over 
5 en 10 km en tevens een kinder-
loop over circa 1000 meter. Wilnis 
festival organiseert in samenwer-
king met hardloop-begeleiding de-
ze hardloop avond en het is welis-
waar niet de eerste keer, want in het 
verleden werd er met Koninginne-
dag ook al hard gelopen in Wilnis 
en met deze voortzetting wordt dus 
een traditie hervat. Alle kernen van 
de Ronde Venen hebben nu hun ei-
gen hardloop evenement en de be-
langstelling is altijd zeer groot te 
noemen. In het voorjaar altijd de 
Bosdijkloop en vorige maand in De 
Hoef en na Wilnis volgen ook nog 
volgende week Baambrugge en 
Abcoude. Ook voor de wedstrijden 
in Wilnis is vooraf al flinke belang-
stelling, want er hebben zich al ruim 
70 atleten zich aangemeld voor de 
verschillende afstanden waaronder 
ook veel regionale favorieten zo-
als John van Dijk uit Amstelhoek en 
Frans Woerden uit Mijdrecht terwijl 
bij de dames Silvia van ’t Schip en 
Cris Nachtegaal hoge ogen gooi-
en voor een podium plek. De wed-
strijden zijn zeer laagschalig betref-
fende de inschrijfgelden want voor 
1 Euro mag je al meedoen met de 
5 km en voor slechts 3 Euro met de 
10 km terwijl er toch voor iedere ca-
tegorie dames en heren drie prijzen 
zijn te verdienen met tevens prijzen 
voor de best geklasseerde Wilnisse 
heer en dame.
De kinderloop is helemaal gratis en 
voor iedere deelnemer ligt er na af-
loop een heerlijk ijsje te wachten.
Er wordt gestreden in verschillen-
de leeftijdsgroepen. Ouders mo-
gen met de jongste kinderen mee-
rennen. De wedstrijden beginnen 
om 19.00 uur met de start van de 
10 km op het parkeerterrein bij de 
Willestee en via de achterzijde van 

de van Baaklaan naar de ringvaart. 
Vanaf het fietspad van de ringvaart 
wordt er naar de provinciale weg 
gelopen en via dat fietspad richting 
Dorpsstraat. Via de dorpsstraat gaat 
het dan richting Wilnisse Zuwe met 
een keerpunt voor de lopers van de 
5 km. De 10 km lopers lopen door 
naar de Bovendijk waarbij voor de 
golfterreinen ook een keerpunt is 
aangelegd waarbij de dezelfde rou-
te terug moet worden gelopen. De 5 
km lopers starten 10 minuten later. 
Alle deelnemers krijgen naast hun 
startnummer ook een chip uitge-
reikt voor een correcte tijdregistra-
tie. In verband met de wedstrijden 
worden enige straten bemand door 
verkeersregelaars en de op en af 
rit van de provinciale weg richting 
dorpsstraat 2 uren tijdelijk afgeslo-
ten. De organisatie vraagt dan ook 
aan omwonenden om hier rekening 
mee te houden en bedankt hun al-
vast voor het begrip hiervoor. Na af-
loop zijn er de prijsuitreikingen en 
optredens in de feesttent van Dean 
Saunders en Random vanaf 20.00 
uur.

Dorpsloop Wilnis 
14 augustus a.s.

Regio - Jongstleden zaterdag werd 
de derde jonge duivenvlucht gevlo-
gen door de duiven van de duiven-
liefhebbers uit onze regio. De duiven 
werden gelost in het Belgische Duf-
fel om 08:45 uur met een Zuid-Oos-
ten wind welke windrichting voor 
jonge duiven een moeilijk te ne-
men opstakel is. Toch wisten de jon-
gen nog redelijk hun hokken te be-
reiken. De eerste die een duif mocht 
verwelkomen was Ton Duivenvoorde 
in De Hoef. Hij klokte zijn eerste om 
10:10 uur. Martin Bosse uit Uithoorn 
werd tweede op deze vlucht en Ron 
den Boer uit Uithoorn werd derde. 
De duif van Ton legde de afstand 
van 127 km. af met een snelheid van 
1493 m/min. dat is bijna 90 km. p/
uur. In Rayon F stonden 3254 duiven 
aan het vertrek. Hier werd Ton der-
de, Martin vijfde en Ron zesde.

Tweede vlucht
De tweede vlucht was de vijfde en 
laatste dagfondvlucht. De bedoeling 
was dat de duiven zaterdag in Ar-
genton gelost zouden worden maar 
door het minder goede weer al-
daar werd zaterdag niet gelost. Om-
dat het weer zondag nog niet goed 
genoeg zou worden werd uitgewe-
ken naar een mindere afstand vanuit 
Chateaudun. Dit ligt op een gemid-
delde afstand van 525 km. van onze 
regio. De duiven werden om 07:00 
uur gelost bij een lichte Noord-Wes-
ten wind. In Nederland was de wind 
hoofzakelijk West-Zuid-West en het 
was broeierig warm waardoor het 
toch nog een zware vlucht werd. 
Hans Half in Amstelhoek kon om 

14:05 uur de eerste duif klokken. Dit 
was net als twee weken geleden zijn 
“222” Toertje genaamd. Door deze 
prachtige zege werd deze driejarige 
blauwband duivin van Hans tevens 
Dagfondkampioen van de vereni-
ging. De duivin werkte de 525 km. 
af met een gemiddelde snelheid van 
74 km. p/uur. Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen klokte om 14:11 uur de 
tweede duif en bij Leo v.d. Sluis uit 
Uithoorn landde de eerste duif om 
14:23 uur op zijn hok. De eindstand 
van de dagfond competitie ziet er 
alsvolgt uit. Eerste Hennie Pothui-
zen, Tweede Peter Bosse en derde 
Hans Half.

De uitslag Duffel, Jonge Duiven 
01 Ton Duivenvoorde, De Hoef 
02 Hennie Pothuizen, Vinkeveen
03 Ron den Boer, Uithoorn
04 Ali Khodair, Aalsmeer
05 Leo v.d. Sluis, Uithoorn 
06 Hennie Pothuizen, Vinkeveen 
07 Theo Kuylenburg, Amstelhoek
08 Peter Bosse, Uithoorn
09 Hans Half, Amstelhoek
10 Martin v.d. Hoort, Uithoorn
11 Dennis van Coolwijk, Wilnis
12 Theo Vlasman, Uithoorn
13 Darek Jachowski, Mijdrecht

De uitslag Chateaudun, 
Oude Duiven
01 Hans Half, Amstelhoek
02 Martin Bosse, Uithoorn
03 Leo v.d. Sluis, Uithoorn
04 Piet v. Schaik, Uithoorn
05 Peter Bosse, Uithoorn
06 Ton Duivenvoorde, De Hoef
07 Theo Kuylenburg, Amstelhoek

Duivensport 
“PV rond De Amstel”

Regio - Het 28e Open Uithoorns 
Kampioenschap Petanque voor 
doubletten kende een bijzonder 
tintje. Een deel van het inschrijfgeld 
plus een donatie van het bestuur 
van Boule Union Thamen ging naar 
de equipe, die Nederland zal verte-
genwoordigen tijdens het WK pe-
tanque mannen in Tahiti. Door het 
wegvallen van de topsportsubsidie 
van het NOC*NSF heeft de Neder-
landse Jeu de Boules Bond onvol-
doende budget om deelname in Ta-
hiti te bekostigen. De Nederland-
se equipe is daarom gestart met 
crowdfunding om de kosten te be-
strijden. Mede door de bijdrage van 
Boule Union Thamen is al ruim de 
helft van het benodigde bedrag bij-
eengebracht. De vier spelers van de 
WK-equipe, Arjen Limonard, René 
Vreeswijk, Bas Velthuijsen en Jel-
le Venema, waren ook present om 
deel te nemen aan het toernooi en 
te proberen ook nog wat prijzen-
geld binnen te halen. In totaal na-
men 36 doubletten deel, die na twee 
voorgelote partijen werden verdeeld 
in het hoofdtoernooi (16) en in het 
troosttoernooi (20). In beide toer-
nooien gingen de winnaars door en 
speelden de verliezers verder in de 
complementaire A respectievelijk 
complementaire B. Vanaf de vierde 
partij betekende verlies einde toer-
nooi. Van de vereniging Boule Uni-
on Thamen namen drie doublet-
ten deel plus een speelster, die sa-
men met een speler van een ande-
re vereniging speelde. Na de voor-
ronde kwam alleen de equipe Ina 
Hoekstra/Henk van Rekum uit in 
het hoofdtoernooi. Daarin troffen 
ze meteen de equipe bestaande uit 
de WK spelers Limonard/Vreeswijk. 
Deze tegenstander was toch een 
maatje te groot en door een 5-13 
verlies moesten Ina en Henk ver-
der in de complementaire A. Helaas 
verloren zij daarin van een equi-
pe Hogenstijn/Brinks van De Gooi-
ers en was hun toernooi ten ein-
de. De twee equipes met WK-spe-
lers troffen elkaar in de kwartfinale, 
die gewonnen werd door Bas Velt-
huijsen en Jelle Venema. Bas en 
Jelle stoomden door naar de fina-
le waarin ze de equipe Rajen Koe-
beer/Mauro Saunier troffen. Rajen 
is bondscoach van de beloftense-
lectie en Mauro maakt deel uit van 
de jeugdselectie. Zij hadden in de 
kwartfinale de winnaars van 2013 
Junior de Jong/Henk van Boescho-
ten uitgeschakeld. In een op- en 
neergaande strijd trokken Rajen en 

Mauro aan het langste eind en won-
nen de 28e editie van het Open Uit-
hoorns kampioenschap. Bijzonder 
is dat dit de zevende maal was dat 
Rajen de titel veroverde. Voor Mau-
ro was het de eerste keer. De resul-
taten van de verschillende toernooi-
en en die van de leden van Boule 
Union Thamen zijn:

De uitslag Hoofdtoernooi
1. Rajen Koebeer/Mauro Saunier 
 Mix
2. Bas Velthuijsen/Jelle Venema 
 Mix
3. Bart Scholten/Leo Bos 
 PU Kennemerland
 Mourad El Ansari/Ruben v. Stockum
 Mix

De uitslag Complementaire A
1. Jaco de Haan/Milan Saunier 
 Mix
2. Max en Ludwig Tophoven 
 Mix
3. Kees en Jikke Rakers 
 PU Badhoevedorp
 Nico Hogenstijn/Harry Brinks 
 De Gooiers Loosdrecht
5 Ina Hoekstra/Henk van Rekum 
 Boule Union Thamen

De uitslag Troosttoernooi
1. Mitch Horn/Stanley Godfried 
 PU Badhoevedorp
2. Richard Bouwmeester/Elout Visser
 Mix
3. Esmee Rakes/Chris Bos
 Bouledozers Hoorn
 Teun van Oijen/Ruud Kramer
 Mix
9. Meep Poel/Tine Siegel
 Mix

Uitslag Complementaire B
1. Wim Versteeg/Wim van Blarcom
 De Gooiers Loosdrecht
2. Dorien Martron/Andries Wijand
 Bulderbaan Amstelveen
3. Wil van Rijn/Trees Versteeg
 De Gooiers Loosdrecht
 Joke Brinks/Jeannette v. Kerkhof
 De Gooiers Loosdrecht
5. Nel Bloemers/Jannie van Kooten
 Boule Union Thamen
9. Günther Jacobs/Eva van Ark
 Boule Union Thamen

De volgende clubactiviteit is op 
zondag 10 augustus. Dan wordt 
het sextettentoernooi gespeeld om 
13.00 uur aan de Vuurlijn bij de 
honkbalaccommodatie. Voor meer 
informatie over petanque/jeu de 
boules vindt u op www.buthamen.nl 
en www.njbb.nl

Succesvol Open Uithoorns 
Petanque Kampioenschap

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 12 augustus alweer de laat-
ste zomeravondfietstocht van dit 
jaar. We vertrekken om 19.15 u van-
af het Raadhuisplein in Mijdrecht. 
Er is weer een boeiende route in 
de omgeving van ons mooie veen-

weidegebied uitgestippeld. Ontdek 
samen de bijzonderheden van dit 
unieke landschap o.l.v. IVN-natuur-
gidsen. Er is een pauze onderweg 
waar u uw zelfgebrachte koffie/ thee 
e.d. kunt nuttigen. Opgave niet no-
dig. Afstand: circa 23 kilometer. Info: 
Anja de Kruijf, 0297-261628.

Regio – Afgelopen maand teken-
de Dennis Wiersema van De Wijn-
schuur in Nes aan de Amstel een 
sponsorcontract met TC Qui Vive. 
Dennis is sinds enige jaren eigenaar 
van De Wijnschuur en is inmiddels 
niet meer weg te denken uit Nes 
aan de Amstel. Veel particulieren, 
maar ook steeds meer horeca gele-
genheden laten zich graag advise-
ren door Dennis of door zijn rech-
terhand Martine. Beide zijn in staat 
om op enthousiaste wijze de wij-
nen aan de man te brengen en ge-
ven graag advies bij het maken van 
de keuze. Al een aantal jaren ver-
zorgen zij de wijnproeverij tijdens 

de sponsoravond van het Van der 
Wurff Makelaars 35+ Open Gras-
toernooi. Dit toernooi wordt jaar-
lijks eind augustus door TC Qui Vi-
ve georganiseerd en wordt bezocht 
door ongeveer 250 tennissers uit de 
regio. TC Qui Vive is zeer tevreden 
met de versterkte band door de af-
sluiting van dit sponsorcontract en 
hoopt nog vele jaren met evenveel 
enthousiasme te kunnen genieten 
van mooie tennispartijen met na 
afloop een goed glas wijn van De 
Wijnschuur.

De Wijnschuur www.dewijnschuur.
nl. TC Qui Vive www.quivivetennis.nl

TC Qui Vive verstevigt 
relatie met De Wijnschuur
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GESLAAGDE ZOMERACTIVITEITEN 
BIJ  EUROPAREI EN ZIJDELWAARD UITHOORN

Regio - Vanaf week 1 van de zomervakantie 
konden de kinderen in Uithoorn vier weken 
lang genieten van verschillende vakantie ac-
tiviteiten in de Europarei en Zijdelwaard. De-
ze werden georganiseerd door What’s Up in 
Uithoorn in samenwerking met Buurtbeheer 
Zijdelwaard, Europarei en Tympaan de Baat. 

Bumperen en watergekte
De eerste week werd letterlijk afgetrapt met 
bumpervoetbal. In een grote opblaasbare bal 
speelde de kinderen een potje voetbal, waar-
bij ze als een soort botsauto elkaar om kon-
den duwen. Na 2 uur verlieten de kinderen 
met rode gezichten en een lekker stukje fruit 
van Goudreinet de Scheg. Een gekte was 
het op donderdag 10 juli toen de brandweer 
Uithoorn kwam om iedereen nat te spuiten. 
Rond de 150 kinderen hebben kunnen spe-
len in de badjes, glijden over de zeepglijbaan 
en allerlei andere wateractiviteiten gedaan. 

Sport en muziek
Week 2 begon zeer sportief met de zeskamp 
atletiek, waar ruim 100 kinderen gooiden met 
speren en kogels, zo ver mogelijk moesten 
springen en zo snel mogelijk 50 meter moes-
ten sprinten of hordelopen. Bij een volle sco-
rekaart konden ze wat fruit, beschikbaar ge-
steld door Goudreinet en limonade halen. 
Aan het eind van de week stond muziek cen-
traal met een DJ workshop en een disco mid-
dag/avond voor de kinderen van 4 – 16 jaar, 
welke mede mogelijk gemaakt werd door 
PAR-AV licht en geluid. Ondanks de hitte 
kwamen er bijna 50 kinderen naar het buurt-
nest om te dansen en swingen. 

Minions en voetbal
In week 3 werd het Buurtnest omgetoverd 
tot een bioscoop. De lichten gingen uit, de 
spot aan en vanaf 19.00 uur drongen de Mi-
nions van Verschrikkelijke Ikke 2 naar binnen 
om de kinderen te vermaken. Om 21.00 uur 
maakte Gru plaats voor Scratch en zijn avon-
turen tijdens de Ice Age. Onder het genot 
van wat drinken en een bakje popcorn, me-
de mogelijk gemaakt door de C1000 Zijdel-
waard, gingen de kinderen helemaal op in de 
fi lm. De dag erna werd er weer fl ink gesport 
op de Slauerhofl aan tijdens het voetbaltoer-
nooi. In de hitte voetbalden 25 kinderen te-
gen elkaar. De watertaps en doos met fruit 
van Goudreinet stond ook voor deze jongens 
en meisjes klaar, zodat ze genoeg vocht en 
energie hadden om door te gaan. . 

Bezoek van de burgemeester
De vakantie activiteiten werden spetterend 
afgesloten met een kinderkermis op woens-
dag 30 juli en een bingomiddag, waar 40 kin-
deren met mooie prijzen naar huis gingen. 
Tijdens de kinderkermis konden de kinderen 
gratis spelen op de luchtkussens, levend ta-
felvoetballen, racen met de go-karts en skip-
pyballen en blikgooien, waarbij er fl ink wat 
prijsjes te winnen waren. Ondertussen kon-
den zij een gratis bekertje water en een stuk-
je fruit halen en tegen een kleine vergoeding 
een suikerspin en een pakje drinken ko-
pen, wat mede mogelijk gemaakt was door 
Friends, cafetaria Uithoorn. Er was voor de 
ruim 100 aanwezigen nog een grote verras-
sing toen burgemeester Oudshoorn samen 
met Ingrid van RTL Telekids groentechips uit 
kwam delen. Zij had deze in de ochtend ge-
maakt samen met TV kok Matthijs voor het 
programma ‘Totally Fit Kidz’. De kinderen 
vonden ze erg lekker en hebben dit ook dui-
delijk laten merken voor de camera.  

Bij dezen wil de organisatie iedereen bedan-
ken die een bijdrage heeft geleverd aan een 
van de 11 activiteiten tijdens deze 4 weken. 
Zowel de kinderen, als de sponsoren als de 
vrijwilligers. Zonder jullie was dit alles niet 
mogelijk geweest! Op naar weer een mooi 
nieuw schooljaar met prachtige activiteiten. 
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