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Grootste passagierstoestel 
was even op Schiphol
Regio – Afgelopen week ontvingen wij van diverse lezers mooie foto’s van de Airbus A 380, het grootste passa-
gierstoestel van de wereld, dat woensdag jl. even te bewonderen was op Schiphol. Heel veel publiek was erop afge-
komen om dit met eigen ogen te aanschouwen. Bovenstaande foto ontvingen wij van W. Wagenaar uit Vinkeveen.

Personenauto aangereden 
door twee bussen

Uithoorn -  Vorige week raakten 
een Mijdrechts echtpaar en hun 3-
jarig zoontje lichtgewond, toen er 
maar liefst twee bussen van Con-
nexxion achter op hun auto knal-
den.
De personenauto stond stil voor het 

rode verkeerslicht. Achteropkomen-
de kwamen twee bussen van Con-
nexxion, die nogal dicht achter el-
kaar reden. De eerste bus zag blijk-
baar niet dat de auto stilstond voor 
het rode licht en knalde achter op 
de wagen, gevolgd door de tweede 

bus, die niet meer kon remmen.
De drie inzittenden van de perso-
nenauto zijn overgebracht naar het 
ziekenhuis voor onderzoek met nek- 
en rugklachten. 
De politie heeft de zaak in onder-
zoek. 
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Estafetteproject samen-
werkingsovereenkomst
ondertekend
De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen en Bouwfonds 
Ontwikkeling hebben woensdag 14 
juli 2010 de samenwerkingsover-
eenkomst ondertekend voor de ont-
wikkeling en realisatie van het Es-
tafetteproject. Namens de gemeen-
te zette verantwoordelijk wethouder 
Bram Rosendaal zijn handtekening 
en namens Bouwfonds Ontwikke-
ling gebeurde dat door directeur Pa-
trick Joosen. 

Eind april 2010 bleek dat voorals-
nog niet kon worden voldaan aan 
een belangrijke voorwaarde die 
de gemeenteraad had gesteld aan 
het project, namelijk een sluitende 
grondexploitatie. De afgelopen peri-
ode is aanvullend onderzoek gedaan 
met onafhankelijke externe partij-
en. Dit heeft geleid tot een sluitende 
grondexploitatie, met behoud van de 
kwaliteit van het project. 
Verantwoordelijk wethouder Bram 
Rosendaal: “Het college van B en W 
is verheugd dat we de samenwer-
kingsovereenkomst hebben kunnen 
tekenen. Hiermee zetten we een be-
langrijke stap voorwaarts om tot de 
daadwerkelijke realisering van dit 
voor de gemeente belangrijke pro-
ject te komen. Realisatie van het Es-
tafetteproject is van groot belang 
omdat we daarmee inspelen op de 
ontwikkeling dat steeds meer ou-
deren in de gemeente wonen. Niets 
doen betekent dat het voor deze 
doelgroep steeds moeilijker wordt in 
hun vertrouwde omgeving te blijven 
wonen.’’

Vergrijzing
De Ronde Venen krijgt de komen-
de jaren te maken met een sterke 
vergrijzing. De gemeente wil daar-
op anticiperen door meer geschik-
te woonruimte voor senioren te bou-

wen, bij voorkeur in of bij wijken 
waar de vergrijzing tot knelpunten 
leidt. Bij de nieuwe woningen moe-
ten ook voorzieningen komen op het 
gebied van welzijn en zorg. Om dit 
te kunnen realiseren wil de gemeen-
te op de velden van de voetbalver-
enigingen Argon en CSW wonin-
gen en voorzieningen op het gebied 
van zorg en welzijn realiseren. De 
centrale ligging van de sportvelden 
maakt ze bijzonder geschikt voor de 
bouw van woningen en voorzienin-
gen waardoor ouderen langer in hun 
eigen wijk kunnen blijven wonen. De 
verenigingen Argon en CSW verhui-
zen naar het gebied tussen de Ring-
vaart, het bedrijventerrein Mijdrecht 
en de Wilnisse Zijweg, de Driehoek.

Signaal
Patrick Joosen: ‘’De ondertekening 

geeft aan dat Bouwfonds Ontwikke-
ling en Rabobank Rijn en Veenstro-
men het volste vertrouwen hebben 
in de ontwikkeling van het Estafet-
teproject. Ook voor de markt in bre-
dere zin is dit een positief signaal. 
Het project is van maatschappelijk 
belang voor de gemeente en het is 
dan ook goed dat juist nu de voor-
bereiding van de plannen verder 
wordt opgepakt, zodat het plan ook 
klaar is voor de toekomst. Er is spra-
ke van relatief lange tijdshorizon en 
het plan heeft de flexibiliteit in zich 
om in te spelen op veranderende 
maatschappelijke- en marktom-
standigheden. 

Rabobank Rijn en Veenstromen en 
Bouwfonds Ontwikkeling werken in 
dit project nauw samen vanuit de 
lokale aanpak.’’

Drie gradaties 
van rijden
Mijdrecht - Een automobilist pleeg-
de op woensdagavond 14 juli in kor-
te tijd drie verkeersovertredingen. 
Rond 21.15 uur zagen agenten dat 
een automobilist op de Industrie-
weg door rood verkeerslicht reed. 
Zij gingen achter hem aan en con-
stateerden dat hij met een snelheid 
van 90 km/u over de Rondweg reed, 
terwijl daar een maximumsnelheid 
van 50 km/u geldt.

De agenten gaven hem een stop-
teken. Bij het aanspreken van de 
automobilist, een 30-jarige man uit 
Vinkeveen, roken de agenten een 
sterke alcohollucht. Uit de blaastest 
bleek dat hij te veel had gedronken 
en zij hielden hem aan. Bij de adem-
analyse in het politiebureau blies de 
Vinkevener 475 ug/l, meer dan twee 

keer het wettelijke maximum van 
220 ug/l. Tegen de verdachte is pro-
ces-verbaal opgemaakt voor drie 
gradaties van rijden: door rood, te 
hard en met alcohol op.

Wegens een
storing bij de 
drukker is de 

krant deze 
week later

verschenen. 

Wij hopen op
uw begrip.

De directie
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan 
officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.

AAnVRAGen BOuwVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn 
binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum  
    ontvangst

Mijdrecht   
Hoofdweg 58 Plaatsen van een aanbouw aan de zijgevel 2010/0395 12-7-2010
Industrieweg ongenummerd Veranderen nieuw te bouwen kantoorpand 2010/0403 13-7-2010
Jade 2 Veranderen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 2010/0400 13-7-2010

Vinkeveen   
Demmeriksekade, in de  Vernieuwen van een stuw in de hoofdwatergang 2010/0396 13-7-2010
watergangen a/d oostzijde
Demmeriksekade, in de  Plaatsen van een keerschot in de hoofdwatergang 2010/0397 13-7-2010
watergangen a/d westzijde 
Demmerik 26 (achter) Oprichten van een woonhuis  2010/0402 13-7-2010
Herenweg 210 Oprichten van appartementengebouw/aanpassen bestaande woning 2010/0401 14-7-2010
Proosdijland 1 Veranderen van de ramen aan de voorzijde woning 2010/0399 13-7-2010
Waterrijck 28 Plaatsen van een afdak  2010/0393 9-7-2010
Wilgenlaan 47 Plaatsen van een bedrijfspand met woonruimte 2010/0390 6-7-2010

wilnis   
Geerkade 31 Omzetten van een tijdelijke vergunning naar een definitieve 2010/0392 12-7-2010
 vergunning van het sanitairgebouw

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet 
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

VOORneMen tOt VeRlenInG BOuwVeRGunnInG Met OntheffInG/wIjzIGInG BeSteMMInGSplAn
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 22 juli 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerpontheffingen 
met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Opm. 
   

Mijdrecht   
Industrieweg 38e Exploiteren van een detailhandel in fietsen met een reparatieafdeling 2010/0360 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 
 ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schrif-
telijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van 
het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling 
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun 
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
 

VeRleenDe BOuwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

De hoef   
Meester v.d. Meerendonkstraat 2 Gedeeltelijk vernieuwen van een garage/berging 2010/0370 12-7-2010

Mijdrecht   
Bonkelaar 108 Oprichten van een overkapping 2010/0284 12-7-2010
Hofland 8 t/m 14 De wijziging betreft het oprichten van 12 appartementen i.p.v. een 2010/0128 13-7-2010
 café en 9 appartementen
Hoofdweg 6 Oprichten van een carport en vergroten van een kantoor 2010/0007 12-7-2010
Maansteen 87 Oprichten van een tuinberging 2010/0373 8-7-2010
Maansteen 89 Oprichten van een tuinberging 2010/0371 12-7-2010
Oosterlandweg 37c Veranderen van de voorgevel en rechter zijgevel 2010/0358 8-7-2010
Rietveld 9 Plaatsen van een carport 2010/0266 8-7-2010
Turkoois 1 Vergroten van de entree van een woning 2010/0335 13-7-2010

Vinkeveen   
Plaswijk 62 Het plaatsen van een dakopbouw 2010/0346 8-7-2010
Pijlstaartlaan 3 Het veranderen van een appartementengebouw 2010/0279 30-6-2010

wilnis   
Burgemeester Padmosweg 168 Het vernieuwen van een schuur 2010/0357 8-7-2010
Zwenkgras 33 Het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0342 12-7-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt 
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodem-
onderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de 
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BOuwVeRGunnInGen In cOMBInAtIe Met OntheffInG/wIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

Amstelhoek
Amstelkade 104 Het vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0101 8-7-2010

Vinkeveen   
Baambrugse Zuwe 6 (nabij) Het oprichten van 2 tijdelijke informatieborden voor een periode 2010/0029 5-7-2010
en 179 (nabij) van 18 maanden
Baambrugse Zuwe 141d Het oprichten van een woning met bijgebouw en zwembad  2009/0581 8-7-2010
 
Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt 
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodem-
onderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede 
degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voor-
lopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven.

OntweRpBeSteMMInGSplAn “wIlnISSe zuwe 35 In wIlnIS”
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang 
van 29 juli 2010 het ontwerpbestemmingsplan “Wilnisse Zuwe 35 Wilnis” (IDN NL.IMRO.0736.BPWilnisseZuwe35-ow01) en de 
daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op 
de volgende manieren te raadplegen: 
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal 
 van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30 - 19.30 
 uur. 
- De verbeelding van het authentieke ontwerp plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt 
 rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO
 .0736BPWilnisseZuwe35-ow01. 
- Het ontwerpbestemmingsplan is als pdf te downloaden en in te zien via   www.derondevenen.nl. (keuzemenu: bouwen, 
 wonen en milieu – bestemmingsplannen). Hier vindt u tevens een link naar de juiste vindplaats van de authentieke ontwerp-
 planbestanden op http://ro-online.robeheer.nl/0736/. 

toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan is de renovatie van de monumentale boerderij de Luciehoeve op het adres Wilnisse 
Zuwe 35, 3648 NK in Wilnis. De voormalige huisstal wordt bij de woning betrokken en de bestaande bijgebouwen worden ver-
vangen. Omdat het huidige plan niet in overeenstemming is met het huidige bestemmingsplan, is het noodzakelijk om een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen om medewerking te kunnen verlenen. Door middel van dit bestemmingsplan kan het bouwplan 
worden gerealiseerd.
zienswijzen
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeente-
raad. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met mw. T.M. van den Broek - Helsloot van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Zij is van dinsdag t/m 
donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer (0297) 29 18 54.

VeRkeeRSBeSluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 juli 2010 een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de 
volgende verkeersmaatregel:
- Het plaatsen van onderbroken gele strepen langs de Loopveltweg, 3645 LL in Vinkeveen ter hoogte van de uitrit 
 Gemeeneland met een lengte van tweemaal drie meter (respectievelijk links en rechts van de uitrit). 
Dit besluit ligt met ingang van 19 juli 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht. Op grond van het bepaalde in de algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit 
besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
tel. (030) 22 33 000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 

ReGelInG MAnDAAtVeRStRekkInG AAn De GeMeente AMStelVeen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 23 maart 2010 hebben besloten de regeling man-
daatverstrekking aan de gemeente Amstelveen vast te stellen. Aan de voor de van toepassing zijnde werkzame medewerkers die 
ondergeschikt zijn aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen wordt mandaat verleend voor 
de uitvoering van de Wet werk en bijstand (hierna Wwb) voor zover het betreft het ondersteunen van personen als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onder a en het doen van een werkleeraanbod als bedoeld in artikel 11 eerste lid van de Wet investeren in jon-
geren. Het mandaat strekt zich uit tot het nemen van beslissingen inzake bemiddelingen naar werk en re-integratie, waaronder 
het inkopen van maatwerk re-integratie-instrumenten tot een bedrag van maximaal € 5.000,-. Het besluit treedt in werking op de 
dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2009.
terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 
11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is het besluit te vinden op www.derondevenen.nl.

VAStStellInG VAn De “MOnuMentenVeRORDenInG De ROnDe Venen 2010” 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2010 de ‘Monumentenverorde-
ning De Ronde Venen 2010” heeft vastgesteld. Vaststelling van deze verordening heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrek-
king van de ‘Monumentenverordening De Ronde Venen 1998’. De “Monumentenverordening De Ronde Venen 2010” is gewijzigd 
ten opzichte van die van 1998 door de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarbij de inwerkingtreding vooralsnog 
per 1 oktober 2010 zal zijn (hierna: Wabo), het aanwezig zijn van gedateerde bepalingen en het niet meer in overeenstemming 
zijn met hogere wetgeving. Als gevolg van de zojuist genoemde Wabo zullen verschillende vergunningen opgaan in één omge-
vingsvergunning. Hieronder vallen bijvoorbeeld bouwvergunningen, sloopvergunningen, aanlegvergunningen en monumenten-
vergunningen. In de nieuwe ‘Monumentenverordening De Ronde Venen 2010’ zijn onder meer bepalingen opgenomen over de 
aanwijzing en instandhouding van gemeentelijke monumenten en beschermde rijksmonumenten.
De verordening treedt in werking op de dag dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt, zijnde voorals-
nog 1 oktober 2010. 
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 
10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening te vinden op www.derondevenen.nl.

VAStStellInG VAn De “VeRORDenInG AfSteMMInG en hAnDhAVInG InkOMenSVOORzIenInGen 
2010 GeMeente De ROnDe Venen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 2010 de ‘Verordening afstem-
ming en handhaving inkomensvoorzieningen 2010 gemeente De Ronde Venen’ heeft vastgesteld. Vaststelling van deze verorde-
ning heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de ‘Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand 2007 gemeente 
De Ronde Venen’. “De Wet van 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten” is in 
werking getreden per 1 januari 2010, met uitzondering van enkele artikelen, die in werking zijn getreden met ingang van 1 juli 
2010. Als gevolg van deze wet en gewijzigde jurisprudentie diende de Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand 2007 ge-
meente De Ronde Venen te worden aangepast. In de nieuwe ‘Verordening afstemming en handhaving inkomensvoorzieningen 
2010 gemeente De Ronde Venen’ zijn bepalingen opgenomen over het opleggen of het afzien van het opleggen van een maat-
regel, de waarschuwing, het horen van de belanghebbende, de berekeningsgrondslag, het geen of onvoldoende medewerking 
verlenen aan het verkrijgen of behouden van arbeid, het niet nakomen van de inlichtingenplicht, overige gedragingen die leiden 
tot een maatregel en het handhavingsbeleid. De verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt 
terug tot 1 juli 2010. 
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 
10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening te vinden op www.derondevenen.nl.

VAStStellInG VAn De “VeRORDenInG VOORzIenInGen MAAtSchAppelIjke OnDeRSteunInG Ge-
Meente De ROnDe Venen 2010”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 2010 de “Verordening voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2010” heeft vastgesteld. Vaststelling van deze verordening 
heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-
meente De Ronde Venen 2007”. De “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 
2010” is gewijzigd ten opzichte van die van 2007 door een wetswijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en als 
gevolg van jurisprudentie. In de nieuwe “Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 
2010’ zijn bepalingen opgenomen over onder meer de vorm van te verstrekken individuele voorzieningen, hulp bij het huishou-
den, woonvoorzieningen, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, het verplaatsen in en rond de woning, het verkrijgen van 
voorzieningen en het motiveren van besluiten. De verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt 
terug tot 1 januari 2010. 
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 
10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening te vinden op www.derondevenen.nl.

kApVeRGunnInGAAnVRAGen
De gemeente is van plan een kapvergunning te verlenen voor:

Straatnaam postcode Soort boom Reden

Geentelijke bomen 

Mijdrecht   
Grutto 2 voormalig bowlingcentrum 3641 TB 17 diverse soorten bomen Realisatie woning bouwplan
      “De Grutto”
 
De aanvragen liggen van 21 juli tot 4 augustus 2010 ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn kan eenieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij 
de beoordeling worden meegewogen.

wet MIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat:
1. Zij een ontwerpbeschikking hebben afgegeven inhoudende het afwijzen van het verzoek van omwonenden met betrekking tot 
het wijzigen van een voorschrift (aanleggen groenstrook) bij de milieuvergunning van: 
 - firma tijsseling voor het houden van melkkoeien en jongvee op het adres Burgemeester padmosweg 101, 3648 BD 
  wilnis. 
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 22 juli tot en met 1 september 2010. Tot en met 1 
september 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De 
Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor 
het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn van inzage contact opnemen met een mede-
werker van het cluster recht van de Milieudienst via het hieronder genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning 
wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
 - de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
  16.00 uur;
 - het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van het cluster recht van de Milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, 
zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2. Zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
 - Optisport De Ronde Venen - Veenweidebad voor het oprichten van een zwembad, horeca en fitnessaccommodatie, 
  op het adres Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht;
 - Golfpark wilnis BV voor het veranderen van de inrichting, op het adres Bovendijk 16A, 3648 NM Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur, dient u eerst 
een afspraak te maken.

GeMeentelIjke BekenDMAkInGen
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KP-ER
Adriaan Cornelis Nagtegaal werd geboren op 
22 juli 1912 te Mijdrecht en woonde met zijn 
ouders aan de Amstelkade. Zijn beroep was tim-
merman. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam 
Ad deel aan het verzet tegen de Duitse overheer-
sing en werd lid van de Landelijk Knokploeg. 
Hij werkte als KP-er onder de verzetsnaam ‘Jen’ 
hoofdzakelijk in de omgeving van Apeldoorn en 
op de Veluwe. Niet zelden werden er ook gehei-
me bijeenkomsten georganiseerd in een onder-
grondse schuilplaats aan de Tienboerenweg bij 
de toen aldaar woonachtige broer en zus Evert 
en Heintje van Wijngaarden. Het verhaal wat 
Ad Nagtegaal allemaal in het verzet heeft ge-
daan en wat hij uiteindelijk op 10 januari 1945 
in een vuurgevecht met de Duitse SD met de 
dood moest bekopen, staat beschreven in het 
boekwerk met verzamelde krantenartikelen op 
bladzijde 28.

VERZETSKRUIS UITGEREIKT
Poelwijk vertelde aan Piet Nagtegaal (74), ook al 
een Amstelhoeker maar tegenwoordig wonen-
de in Kudelstaart en die hij al heel lang kent, zijn 
voornemens om meer gegevens van Ad te willen 
achterhalen. Dat kwam goed uit want Piet blijkt 
in de familieverhouding een oom te zijn van Ad. 
Ad was namelijk de broer van zijn vader. Toen 
zijn ouders overleden lieten ze Piet een heleboel 
informatie over de familie – en dus ook over Ad 
- na wat hij steeds keurig in een archief heeft 

bewaard. Wat Ad betreft onder meer een o�  -
cieel Bewijs van Deelneming 
d.d. 21 oktober 
1946 van Ko-
ningin Wilhel-
mina, gericht 
aan de ouders 
van Ad, alsook 
de toekenning 
van het Verzets-
kruis middels 
een Koninklijk 
Besluit van 16 
december 1952 
door Koningin 
Juliana. Daarbij 
werd met de uit-
voering van het 
Besluit belast de 
toenmalige minis-
ter-president Wil-
lem Drees.
Eén en ander voor-
zien van een bij-
gevoegd schrijven 
van de minister-
president aan de 
ouders van Ad dat 
het de Koningin had 
behaagd Ad te on-
derscheiden met het 
Verzetskruis. Niet in 

VERZETSKRUIS VOOR AMSTELHOEKER AD NAGTEGAAL
Amstelhoek - In het onlangs versche-
nen boekwerk ‘De onvergetelijke uren, 
omzien naar de bevrijding’, dat door 
Evert Poelwijk ter gelegenheid van 
65 jaar bevrijding van Nederland is 
samengesteld, wordt onder meer aandacht 
besteed aan verzetstrijder Ad Nagtegaal. 
Samensteller Evert Poelwijk, zelf een ge-
boren en getogen Amstelhoeker, maar 
tegenwoordig woonachtig in Mijdrecht, 
ging eens op zoek naar de nog in leven 
zijnde familieleden van Ad en zocht ver-
der uit waar het sto� elijk overschot van 
hem na de bevrijding is begraven.
Verder blijkt Ad na de oorlog als een 
echte verzetsheld te zijn aangemerkt.
Hem werd bij Koninklijk Besluit van 
16 december 1952 postuum het Ver-
zetskruis 1940-1945 toegekend. Dit is 
na de Militaire Willemsorde en de daar-
mee verbonden Eresabel de hoogste 
Nederlandse onderscheiding die be-

cieel Bewijs van Deelneming 

werd met de uit-
voering van het 
Besluit belast de 
toenmalige minis-
ter-president Wil-

Eén en ander voor-
zien van een bij-
gevoegd schrijven 
van de minister-
president aan de 
ouders van Ad dat 
het de Koningin had 
behaagd Ad te on-
derscheiden met het 
Verzetskruis. Niet in 

de laatste plaats ook een 
o�  ciële brief van voorma-
lig burgemeester J. van 
der Haar van Mijdrecht, 
d.d. 10 februari 1953, aan  
‘opa’  Pieter Maurits Nagte-
gaal die toen aan de Am-
stelkade woonde. Daarin 
werd vermeld dat de bur-
gemeester zeer trots was 
op dit feit en dat de ver-
zetsactiviteiten van Ad 
bij hem diep respect oprie-
pen. De zoon van Ad (ook al Pie-
ter Maurits geheten), kreeg op 23 
januari 1953 uit handen van Ko-
ningin Juliana in het Paleis op de 
Dam voor zijn vader het Verzets-
kruis overhandigd. De nagedach-
tenis aan hem mocht hij slechts 12 
jaar met zich meedragen, want op 
27 april 1965 kwam hij bij een ver-
keersongeval in Vinkeveen om het 
leven.
Het Verzetskruis 1940-1945 werd 
op 3 mei 1946 bij Koninklijk besluit 
ingesteld. Dit ‘ter erkenning van bij-
zondere moed en beleid aan de dag 
gelegd bij het Verzet tegen de vij-
anden van de Nederlandse zaak en 
voor behoud van de geestelijke vrij-
heid’, zo luidt de o�  ciële stelling. Het 
Verzetskruis werd 95 keer toegekend, 
waarvan 93 keer postuum, Eén keer 
bij leven en een keer aan een (nooit 
gebouwd) monument.
Ad Nagtegaal vond zijn laatste rust-
plaats samen met twee andere ver-
zetstrijders in één graf op de ge-
meentelijke Begraafplaats Heidehof te 
Apeldoorn. Hij is één van de echte ver-
zetshelden van Nederland gedurende 

doeld is voor personen die zich tij-
dens de Tweede Wereldoorlog bezig 
hielden met verzet tegen de Duitse 
of Japanse bezetter.

(Het Verzetskruis dient overigens niet 
verward te worden met het in 1980 
ingestelde Verzetsherdenkingskruis)

de oorlog wiens naam eigenlijk (te) weinig 
of nooit in de openbaarheid is gekomen. 
Samen met andere verzetshelden in Wilnis 
en Mijdrecht mag hij in één adem worden 
genoemd in de rij van bekende en onbe-
kende Nederlanders die het hoogste o� er 
voor onze vrijheid brachten en die wij op 
4 mei moeten blijven gedenken.

Adriaan Cornelis Nagtegaal,

verzetsnaam ‘Jen’

De grafsteen vanAd Nagtegaal in Apeldoorn

Met dank aan Evert Poelwijk
en Piet Nagtegaal voor de

beschikbaar gestelde informatie

Het Verzetskruis 1940-1945,in bezit van Piet Nagtegaal

Uitreiking van het Verzetskruis door Koningin Juliana aan zoon Pieter Nagtegaal

Brief van Koningin Wilhelmina

Koninklijk Besluit toekenning Verzetskruis
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Is uw huisdier zoek?

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

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

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

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Vermist
- Fleur v.d. Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kootlaan in Uithoorn, cyperse kater, voor witte teentjes en achter
 witte sokjes. Bandje met naamkokertje. Hij heet Scarface.

Gevonden 
- Van Dijklaan in Amstelhoek, wit-bruin-zwart konijn op straat
 gevonden.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, zwart/witte EKH kat.
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes.
- Recreatiegebied ‘Boswijk’ in Vinkeveen, kitten. Cypers.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

Tanzania: mooi maar arm

Tanzania is een van de belangrijke projectlanden van SOS De Ronde Venen. 
Al 15 jaar is er een projectrelatie met Sr. Annette Farrell. Er zijn voornamelijk 
onderwijsprojecten ter hand genomen zoals het opknappen van een school 
op de helling van de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) waar het 
glas in de ramen ontbrak, er geen toiletten aanwezig waren etc. In de buurt 
van de grote havenstad Dar es Salaam werden schoolbankjes gefinancierd, 
evenals schoolboeken Twee dienstwoningen voor leerkrachten werden ge-
realiseerd en er werd er een nieuw schoolgebouw neergezet. Deze projec-
ten lopen allemaal gesmeerd. 
Maar wat is het voor een land? 
Tanzania ligt in Oost-Afrika aan de Indische oceaan, ten zuiden van Kenia 
en ten noorden van Mozambique. Het is een warm land want het ligt vlak 
bij de evenaar. 
In het noorden liggen een paar hoge bergen – uitgedoofde vulkanen – 
waarvan de Kilimanjaro de bekendste is. Er zijn uitgestrekte savannegebie-
den waaronder de beroemde Serengeti en de Ngorongoro krater. Dit zijn 
enorme natuurreservaten waarin heel veel wilde dieren leven zoals olifan-
ten, leeuwen, luipaarden, allerlei soorten gazellen, gnoes (wildebeesten), 
zebra’s etc. etc. Toeristen komen hier voor de safari’s. 
In het land liggen ook enkele bergketens zoals de Usumbara en voor de 
kust liggen eilanden zoals Zanzibar, Pemba en Mafia.
85% van de economie is landbouw; 80% van de beroepsbevolking werkt 
hierin.
Een prachtig land, maar arm….

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

UITVERKOOP!
START 24 JUNI 9.00 UUR

TOT 70% KORTING

.

Eerste stap naar uitgebreidere
e-dienstverlening
Nieuwe websites voor 
Aalsmeer en Uithoorn
Uithoorn/Aalsmeer - De gemeen-
ten Aalsmeer en Uithoorn hebben 
ieder een nieuwe website. Deze is 
vanaf afgelopen maandag 19 juli live 
op internet zichtbaar. Wie surft naar  
www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl 
ziet meteen het resultaat. De nieuwe 
websites zijn een eerste stap op weg 
naar een verdere verbetering en uit-
breiding van de digitale dienstverle-
ning aan de inwoners. Hierbij is het 
doel om de dienstverlening zo mak-
kelijk en transparant mogelijk te ma-
ken. Met digitale diensten (de zoge-
naamde e-diensten) wordt het sim-
pel en gemakkelijk om vanuit huis 
gemeentelijke zaken te regelen.  

Puntjes op de i
In eerste instantie is de vormgeving 
van de site en de manier van navige-
ren aangepast. De inhoud is onge-
veer gelijk gebleven, maar de web-
sites zijn nog niet af. De komende 
periode worden de sites nog uitge-
breid getest, verbeterd en geoptima-
liseerd. In de loop van de tijd zullen 
steeds meer e-diensten aan de web-
site worden toegevoegd. Denk hier-
bij aan het maken van een afspraak 
of het volgen van een ingediende 
aanvraag. Momenteel kunnen bur-
gers net als voorheen een uittrek-
sel uit de gemeentelijke basisadmi-
nistratie aanvragen of via de website 
een verhuizing doorgeven. 

Relevante informatie
De websites bieden op termijn alle 
informatie voor burgers en onderne-
mers van zowel de gemeente als het 
rijk. Steeds meer groeit de gemeen-
te zo uit tot hét loket voor de hele 
overheid. Uiteindelijk kunnen inwo-
ners straks op vier verschillende ma-
nieren met de gemeente in contact 
komen: via telefoon, balie, schrifte-
lijke en via internet. Inwoners en on-
dernemers krijgen ongeacht de ma-
nier waarop zij contact zoeken altijd 
hetzelfde antwoord. 

Gebundelde krachten
Voor dit project hebben de gemeen-
te Aalsmeer en Uithoorn hun krach-

ten met een grote groep andere ge-
meenten gebundeld in een samen-
werking. Gezamenlijk ontwikkelen 
zij het gereedschap om de digitale 
dienstverlening mogelijk te maken. 
Een belangrijk onderdeel daarvan 
zijn de nieuwe websites. Door de sa-
menwerking hoeven de gemeenten 
niet zelf het wiel telkens opnieuw uit 
te vinden en profiteert de inwoner 
van tal van nieuwe ontwikkelingen. 

Uw mening telt
De nieuwe website staat online van-
af 19 juli en de komende maand zijn 
de  gemeenten druk aan het werk 
om onvolkomenheden er nog uit 
te halen. Het kan zijn dat inwoners 
informatie missen of dat bepaal-
de links niet werken. De gemeente 
vraagt daarom iedereen die de web-
site bezoekt zijn of haar mening en 
eventuele fouten of ontbrekende in-
formatie door te geven. Zo werken 
burgers zelf mee aan een betere 
dienstverlening. Reageren kan naar 
info@aalsmeer.nl  of gemeente@uit-
hoorn.nl 

Gratis boottocht 
voor 55-plussers
De Ronde Venen - Ja, u leest het 
goed! De P.C.O.B. (Prot. Chr. Oud. 
Bond) bestaat 50 jaar. Dit willen 
zij vieren onder het motto “Geluk 
Delen”. Daarom gaat de afdeling De 
Ronde Venen een gratis boottocht 
organiseren voor niet-leden vanaf 55 
jaar op woensdagmiddag 4 augustus 
van 14.30 tot 16.30 uur. Ook het 
kopje koffie met... is zonder kosten. 
Mede dankzij sponsoring door een 
aantal winkeliers en bedrijven wordt 
deze tocht mogelijk gemaakt. Uw 
belangstelling gewekt, bent u in 
deze leeftijdsgroep en woont u in 
De Ronde Venen? Geeft u zich dan 
zo spoedig mogelijk op bij Annie de 
Haan, gastvrouw van de P.C.O.B. afd. 
De Ronde Venen, tel. 0297-261432, 
tot uiterlijk 28 juli a.s. En... vol is vol.
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Koninklijke familie thuis op het Friese water
Een familie die vaste gast is op het Friese water zijn de Oranjes. Met name Koningin Beatrix en Kroonprins Willem-Alexander hebben een voorliefde voor watersport. Een geliefd oord om te zeilen is voor hen Friesland. Vorige zomer waren Willem-Alexander, Prinses Máxima en hun kinderen Amalia, Alexia en Ariana nog in de provincie voor een heerlijke vaarvakantie. Ze meerden af in de haven van Woudsend en dineerden ’s avonds in restaurant ’t Ponkje. Gewoon onder de mensen, zoals ze dat graag willen. Want je kunt de kroonprins bijvoorbeeld ook tegen het lijf lopen in de slagerij van Langweer.Willem-Alexander voelt zich zeer op zijn gemak in de Friese dreven. ‘Ik kan er heerlijk tot rust komen en de Friezen zijn prettig en niet opdringerig in de omgang,’ heeft hij eens laten weten op een vraag wat hem trekt naar deze provincie.Toen hij nog vrijgezel was ging hij al met een zekere regelmaat naar Friesland om te zeilen op het Koninklijk jacht De Groene Draeck, dat de Koningin van het Nederlandse volk kreeg als geschenk ter gelegenheid van haar 18e verjaardag. Vandaar het zeilnummer VA 18. Het is, hoe toepasselijk, een Lemmeraak en dus een Fries zeilschip, hoewel het in 1957 is gebouwd op de werf van De Vries-Lentsch in Amsterdam. De Koninklijke familie koestert dit schip. Andere schepen zoals de Piet Hein en de Big Elephant behoren bijvoorbeeld niet meer tot het eigendom van de familie, maar met De Groene Draeck heeft de familie een bijzondere band. Een Lemmeraak is een platbodem met karakter en heeft heel goede vaar- en zeileigenschappen. Het schip heeft als thuishaven Muiden.

‘Aan boord stappen van dit schip maakt mijn geest vrij,’ aldus de kroonprins, die ooit een ha-chelijk avontuur op het Wad beleefde toen hij bij het aanmeren in de jachthaven van Vlieland door de harde wind de steiger ramde. Bijzonder was ook een bezoek aan Sneek, in 1990, toen de prins en zijn vrienden in de authentieke gelagkamer van Hotel Ozinga bij wijlen ‘Moeke Jikke’ een avond gezellig borrelden. Oud-schaatser Jan Ykema, de winnaar van de zilveren me-daille in Calgary (1988), werd uitgenodigd en hij maakte die trip mee. De Groene Draeck lag afgemeerd bij de Waterpoort.
Willem-Alexander heeft de liefde voor het zeilen geërfd van zijn moeder. Ook zij vertoeft graag in Friesland. Dat was al zo toen ze nog een jonge bloem was. Dikwijls heeft ze zeilhoogtepun-ten opgeluisterd met haar aanwezigheid. Bijvoorbeeld in 1958 bij het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Zeilvereniging Langweer toen De Groene Draeck op de Langweerder Wielen voer. Maar ook het skûtsjesilen heeft ze meerdere malen bezocht en aanschouwd vanaf het statenjacht Friso. Enkele jaren geleden was ze te gast bij het jubileum van de het Stamboek van Ronde en Platbodemjachten waarin ook De Groene Draeck is ingeschreven. Willem-Alexander laat zich eveneens graag zien op een watersportfestijn. Toen Máxima als aanstaande Prinses een ‘inburge-ringstour’ door Nederland maak-te en een bezoek bracht aan alle provincies, proefde het Koninklijk paar de sfeer op de Sneekweek, Europa’s grootste zeilevenement. 

‘Friesland is voor mij water, sfeer en ruimte,’ sprak de Kroonprins op het Starteiland.

Albert van Keimpema

- Het Koninklijk paar begeeft zich graag informeel onder de mensen

Kroonprinses Willem-Alexander en Prinses Máxima met hun kinderen op De Groene Draeck in de haven van Woudsend, zomer 2009.

_

Bij Joop Braakhekke (rechts)  is het altijd druk en gezellig aan boord

TV-kok ziet culinair niveau in de provincie stijgen

Joop Braakhekke: ‘Geen mondain oord ter wereld kan op tegen Friesland.’

Iemand die Friesland hooglijk waardeert is de be-

kende kok Joop Braakhekke (van Le Garage en En 

Pluche in Amsterdam). Hij kent de provincie goed 

want hij komt er dikwijls. Al is het alleen al om zijn 

hoogbejaarde maar nog zeer kwieke moeder te zien. 

Zij woont in Hindeloopen. Dat is voor Joop letterlijk 

en � guurlijk een thuishaven, want zijn majestueuze 

platbodem heeft er altijd een vaste ligplaats gehad 

en hij is vergroeid geraakt met dit IJsselmeerstadje.

Hij is er enthousiast over: ‘Elke keer weer kijk ik er naar 

uit om naar Hindeloopen te gaan. Als ik hier ben laat ik 

alle hectische drukte achter mij. Mijn geest en lichaam 

moeten regelmatig de IJsselmeerwind voelen. Ik kom in 

veel mondaine oorden en badplaatsen van de wereld, 

maar geen enkele plaats kan op tegen Hindeloopen. 

Ook St. Tropez niet. Friesland, dat we toch wel mogen 

beschouwen als een stukje buitenland in Nederland, is 

echt een geweldig vakantieland.’

Bij heerlijk varen en zeilen in Friesland hoort natuur-

lijk ook lekker eten. 
Joop weet er alles van: ‘Niets is zo aangenaam een dag op 

het water af te sluiten met een heerlijk gerecht. Je kunt ’s 

avonds een goed restaurant opzoeken in het dorp of de 

stad waar je afmeert. Het culinair niveau in Friesland is 

de laatste jaren met sprongen vooruitgegaan.

Zeker de restaurants die aangesloten zijn bij het same-

nwerkingsverband Fryslân Culinair zijn aan te bevelen.

Maar het is natuurlijk ook heel gezellig om op je eigen 

boot te kokkerellen. Lekker knus in de roef of de kuip.’

Heeft hij tips voor de watersporters?

Joop: ‘Hou het eenvoudig, zou ik willen zeggen. In veel 

kruisers en zeiljachten heb je tegenwoordig een keu-

kenblok waar je goed mee uit de voeten kunt. Maar op 

een boot ben je altijd wat beperkter dan thuis, ook qua 

proviand. Echter, dat hoeft niks uit te maken. Je kunt aan 

boord evengoed een geweldig maal bereiden. Zorg er-

voor dat je goede en verse producten inkoopt. Je hebt 

in veel Friese plaatsen prima winkels. Slagerijen, gro-

entewinkels en viswinkels die kwaliteit bieden. Goede 

ingrediënten vormen altijd de basis van een heerlijke 

maaltijd.’ 

Hij weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt: ‘Ik 

ben voorzitter van de Fryslân Culinair-jury die elk jaar 

streekproducten beoordeelt. Dan zie je hoe goed en 

ambachtelijk er in deze provincie wordt gewerkt. Dus als 

je ’s avonds nageniet van een heerlijk ontspannen dag, 

dan volstaat bijvoorbeeld een captains dinner. Kapucij-

ners of bruine bonen met een lekkere, rijke salade waar 

alles in zit, want zo eet ik het graag, en een perfect stuk 

buikspek. De salade kun je verrijken met mooi doorre-

gen spek, dat de Friezen skinkespek noemen.’

Albert van Keimpema

_

Friese
   Meren

FrieseFrieseFrieseFrieseFriese
op de   op deop deHEERLIJK RECREËREN 



Uithoorn - Begin deze maand heeft 
Lianne van Rijn een Wii spelcom-
puter gewonnen. Samen met haar 
moeder heeft ze de Wii in ontvangst 
genomen op het kantoor van de Ra-
bobank bij het winkelcentrum Zij-
delwaard.

De gelukkige spaarder
De 11-jarige Lianne heeft geld op 
haar Rabobankrekening gestort en 
maakte daardoor kans op de Wii. 

Zij is de gelukkige die de Wii mee 
naar huis mag nemen. Lianne is blij 
dat zij de Wii gewonnen heeft. Ra-
bobank Regio Schiphol vindt het be-
langrijk dat kinderen met geld leren 
omgaan en dus ook leren sparen.

De bestaande jeugdige klanten wor-
den door de bank als zeer belang-
rijk gezien en daarom is deze actie 
in het leven geroepen.

Wil jij ook een Wii winnen?
In december verloot Rabobank Re-
gio Schiphol weer een Wii spelcom-
puter onder alle kinderen die mini-
maal 10,- euro op hun Rabobankre-

kening hebben gestort.
Heb je nog geen rekening bij de Ra-
bobank, maar wil je ook kans maken 
op de Wii spelcomputer?
Ga met je vader of moeder snel naar 

het kantoor van Rabobank Regio 
Schiphol of ga naar www.rabobank.
nl/regioschiphol en kijk bij Jeugd/
Jongeren om een rekening te ope-
nen.
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Lianne van Rijn wint Wii bij 
Rabobank Regio Schiphol

Lianne van Rijn met de door haar gewonnen Wii

Zeeverkenners op kamp
Uithoorn – Van zaterdag tot zater-
dag gingen de zeeverkenners van 
Scouting Admiralengroep Uithoorn 
op kamp naar de Spiegelpolder bij 
Nederhorst den Berg. Daar brengen 
zij met het wachtschip ‘Olympus’ en 
de lelievletten een week op het wa-
ter door. Het zomerkamp is de afslui-
ting van het jaar. Zeilen op een ech-
te plas is iets nieuws voor de meeste 
leden. Het weer en het humeur zijn in 
ieder geval goed.
Zaterdagochtend vertrok de motor-
boot met twee lelievletten op sleep-
touw met alle kinderen en leiding er-
in naar de Spiegelpolder. Het wacht-
schip ‘Olympus’ vertrok vlak daarna 
met haar bemanning. Aan het einde 
van de middag kwamen beide aan bij 
de sluis die naar de Spiegelplas leidt. 
Toen iedereen door de sluis heen 
was, veranderde de lucht van wit 
naar donkergrijs. Zo snel de zeever-
kenners konden hebben zij de boten 
voor anker gelegd tussen twee eilan-
den. Niet veel later begon het onweer 

dat die hele nacht zou aanhouden. 
Zondag was het zo warm dat er bijna 
alleen gezwommen werd. ’s Avonds 
was de WK-finale en dat kon nie-
mand missen. Maar een uur voor de 
wedstrijd begon het: dit kabeltje moet 
hierin, dan die daarin en dan een ver-
lengsnoer van dat stopcontact naar 
de beamer. Oftewel, de techniek liet 
hen in de steek. Ze misten net dat 
ene snoertje om op groot scherm te 
kunnen kijken. Vijf minuten voor de 
wedstrijd werd er een oude televisie 
neergezet en aangesloten. Het ge-
luid bleek niet te werken, dus scha-
kelden ze de radio in. De radio liep 
tien seconden voor op de TV, wat er-
voor zorgde dat ze alles eerder hoor-
den dan zagen. De kleuren op de TV 
waren ook niet de goede. Zo speel-
de Nederland in het geel en Spanje in 
het paars op een blauw veld. Daarna 
hebben de zeeverkenners lang moe-
ten wachten, voordat ze wisten dat 
Nederland verloor.
In de rest van de week stonden er 

twee dingen op het programma. Het 
leren zeilen en roeien en de legende 
van Spiegelpolder. Het verhaal deed 
namelijk de ronde dat er op de bo-
dem van de Spiegelplas een monster 
genaamd Spiegie leefde. Hier en daar 
zagen de kinderen het groene mon-
ster, terwijl ze leerden roeien en zei-
len.
Het zomerkamp is een zeer geslaag-
de week geweest, want het mysterie 
van Spiegelpolder is ontrafeld en alle 
leden die mee op kamp waren, heb-
ben een roei-insigne behaald. Daar-
naast hebben twee van hun leden la-
ten zien een zeilboot te begrijpen en 
hebben hiermee zeilinsigne 1 ver-
diend. Ten slotte willen alle zeever-
kenners heel Uithoorn e.o. laten we-
ten dat hun zomerkamp fantastisch 
was. Mocht jij ook zulke leuke dingen 
willen meemaken, dan moet je eens 
komen kijken in het nieuwe seizoen. 
Hun seizoen start in september. Infor-
matie? 
Kijk op  www.admiralengroep.nl ! 

Zes jongens hebben toegangs-
verbod tot het zwembad

De Ronde Venen – Zes jongens 
kregen op dinsdag 13 juli een 
zwembadverbod, omdat zij zich in 
het zwembad hadden misdragen.
Rond 20.05 uur kreeg de politie de 
melding dat jongeren op de Ont-
spanningsweg personeelsleden van 
het zwembad zouden bedreigen. 
Agenten gingen ter plaatse en trof-

fen daar een groepje van zes jon-
gens en twee personeelsleden van 
het zwembad aan. De personeels-
leden verklaarden dat de jongens 
zich in het zwembad hadden mis-
dragen en dat zij vervolgens werden 
verzocht het zwembad te verlaten. 
Daarbij hadden de jongens een gro-
te mond gegeven en waren zij door 

meerdere zwembadmedewerkers 
het terrein afgezet. Zij bleven daar 
echter ook verbaal agressief, waar-
op de politie was gewaarschuwd.
De manager van het zwembad gaf 
de zes jongens, van 16 en 17 jaar 
oud en afkomstig uit Mijdrecht, een 
toegangsverbod voor de duur van 
een half jaar.

Weer een coniferenbrand: 
nu op de Molenwiek
Mijdrecht – Het blijft gedonder met 
coniferen die in brand worden ge-
stoken. De (helaas nog onbeken-
de) dader(s) lijken niet te willen be-
grijpen met wat voor een gevaarlijk 
spelletje ze bezig zijn. Het gevaar is 
levensgroot aanwezig dat op een 
gegeven moment de vlammen over-
slaan naar de woning(en) die er al-
tijd in de buurt zijn. De ramp is dan 
toch niet te overzien, zeker als je be-

denkt dat er in de woning(en) vaak  
bewoners liggen te slapen. De laat-
ste brand werd in de nacht van zon-
dag op maandag jl. omstreeks 02.15 
uur in de Molenwiek ontdekt.
Rond dat tijdstip hoorden en zagen 
getuigen drie personen in de straat 
die aan het schreeuwen waren. Het 
sterke vermoeden bestaat dat de-
ze drie betrokken zijn geweest bij 
deze laatste coniferenbrand. In de 

restanten van de heg werden spo-
ren van brandstichting aangetrof-
fen. Vanaf eind mei worden in de-
ze wijk regelmatig coniferen in de 
brand gestoken.

De politie heeft het reeds in onder-
zoek, maar vraagt bewoners toch 
vooral alert te zijn, en direct alarm te 
slaan als ze ook maar iets verdachts 
zien of horen.

Weeralarm-bridge bij 
BV De Legmeer
Uithoorn - Zelfs hevige stortbui-
en weerhielden de bridgers niet om 
mee te doen aan de alweer zeven-
de zomerdrive van dit seizoen. De 
A- lijn bestond uit  niet minder dan 
zestien paren, wat het behalen van 
een eerste en tweede prijs mogelijk 
maakte. Kennelijk hierdoor geïnspi-
reerd behaalden de eerste drie aan-
komenden scores boven de zestig 
procent. Jo van Wijngaarden & Nel 
Bakker kregen met hun 62,50% de 
eerste keus gevolgd door Renske & 
Kees Visser met 61,90% die zo dus 
ook hun dorst deze week kunnen 
lessen. De nu relatief ondankbare 
derde plek was voor Wim Slijkoord 
& Francis Terra met 60,42% en al-
leen de eer! Joop van Delft & Toon 
Overwater kwamen op vier uit met 
55,06% en Gerda Schavemaker & 
Jaap Kenter nestelden zich te sa-
men met Rees & Gerard van der 

Post ook bij de vijf/zes besten met 
voor beide paren 53,87%. Ook num-
mer zeven, Nel & Adriaan Koele-
man, kwam boven de vijftig procent 
uit met een totaal van 50,89. In de 
B-lijn domineerden als zo vele ma-
len deze zomer het nieuwe parti-
tuur Hetty Houtman & Anton Ber-
kelaar. De combinatie van een Uit-
hoornse en een Vinkevener is ken-
nelijk in zeer goede aarde gevallen, 
zodanig dat ze voortaan in de A- lijn 
mogen gaan presteren. Nu haalden 
ze met ruime voorsprong en 61,67% 
de flessen wijn binnen.

Klaas Verrips, bridge-ex van Anton, 
wilde niet voor hem onderdoen en 
scoorde met Dick Licht een keuri-
ge tweede plaats en 56,25%. Wies 
Gloudemans & Rie Sudmeijer hou-
den met een derde plaats en 55,42% 
hun zomerniveau netjes vast. Terug 

van vakantie weg geweest lieten 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman zien dat ze het nog niet 
geheel verleerd zijn. Nu alvast een 
vierde plaats met 53,33% belooft 
voor de toekomst vast meer!
Atie de Jong & Ans Voogel sloten 
de avond af met een vijfde plaats en 
50,83%.
De prikprijzen waren deze avond 
voor de nummers tien. In de A- lijn 
waren Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst de gelukkigen en in de B- lijn 
Cobie Bruine de Bruin & Ada van 
Maarseveen. Maar of ze hier nu 
echt erg blij van zijn geworden?

Bent u ook niet bang om een weer-
code oranje te trotseren, kom dan 
ook bij regen en ontij zomerdriven 
bij Bridge Vereniging De Legmeer. 
Elke woensdagavond tot eind au-
gustus vanaf 19.15 uur in de bar 
zaal van Sporthal de Scheg.

Inschrijven bij voorkeur per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl 
of voor 19.30 uur aan de zaal, kos-
ten per paar 5 euro.

Vele kanshebbers op 
fotofinish Tour De Kwakel
De Kwakel - Het blijft stuivertje, 
truitje, wisselen bij de tourvoorspel-
lers. Telkens weer wordt er een Gou-
den Lap door iemand anders uit de 
hoge hoed, pet, getoverd. Na twee 
tourweken rijdt nu de jeugdige Roy 
Klijn aan de kop van het peloton, dat 
maar op miniem verschil volgt. Het 
kan de laatste week werkelijk al-
le kanten op, de strijd zal pas op de 
streep van het Champs Elyssees be-
slecht worden.
Deze tour bevat moeilijk te voor-
spellen etappes, worden het sprin-
ters, konijnen of grote mannen? 
Verdeeldheid heerst in het Tour-
home. Zo won Conny Westerbos 
een etappe met 12 punten, in de-
ze etappe scoorde Wery Koele-
man niets. Zijn konijnen kwamen er 
niet aan te pas. Konijnen worden in 
het Kwakels wielerjargon bestem-
peld als renners die niet echt bij 
de klimmers of sprinters behoren. 

Wery heeft  dan ook de hulp in ge-
roepen van de partij van de dieren. 
Deze partij zou zich ook sterk kun-
nen maken voor het behoud van het 
Tourhome in verband met het waar-
genomen albinomotje.
Bij de deelnemende dames is er een 
hevige strijd gaande tussen Marina 
vd Hulst, Ria Verhoef en Nicole vd 
Knaap, zij staan precies gelijk op de 
elfde plaats. In het klassement van 
de ploegen staat het Hoefse De Kil 
bovenaan. De Killers van deze ploeg 
zijn Jacques vd Hulst, Jan Kas, Berry 
Schalkwijk, Gerda Voorn en debu-
tant Jeroen Meijer. Op de voet vol-
gen de renners van Hengelsport, zij 
vissen nog even achter het net maar 
zijn al gesignaleerd met een gro-
te fuik. De rode lantaarn wordt op 
dit moment gedragen door Miquel 
van Dam, valt niet mee met pap in 
de benen.
Donderdagmiddag zal de rit naar de 

Tourmalet in het Tourhome live te 
volgen zijn. Voorafgaande dit hoog-
tepunt zal er gegolfd gaan worden. 
Op zijn eigen green zal Tiger Vlas-
man himself de eerste bal meppen,  
de buurtbewoners zijn gewaar-
schuwd. Vele ogen zullen de ko-
mende week op de Tour en de Gou-
den Lap gericht blijven. In Frankrijk 
lijkt de strijd te gaan tussen twee 
renners, in De Kwakel tussen meer-
deren. Het kan daar werkelijk al-
le kanten uit, de meute zit zo dicht 
bij elkaar. Misschien een optie voor 
de organisatie om op de rustdag de 
top tien van hun eigen Tour te laten 
voorspellen?!
Gele trui:
1 Roy Klijn 82
2 Eric Zethof 80
3 Peter Mayenburg 80
4 Harold v Rijn 79
Rode trui:
1 Harold v Rijn 19
2 Henk Raadschelders 19
3 Frank Vlasman 18
Ploegen:
1 De Kil 248
2 Hengelsport 248
20 De Huifkar 217

Bloemen van Enno Steenhuis Geertsema voor Sheila Peek

Honderd leden voor 
fietsvereniging De Merel

De Ronde Venen - Enkele weken 
geleden begroette fietsvereniging 
De Merel het honderdste lid: Shei-
la Peek uit Wilnis. Voor aanvang van 
de wekelijkse clubrit op woensdag-
avond besteedde de club daar aan-
dacht aan en werd Sheila in de bloe-
men gezet.
“Het zal er al een tijdje aan te ko-
men”, vertelt Tom Zuijdervliet, de se-
cretaris van de vereniging. “We ein-
digden vorig jaar met 90 leden. In 
het voorjaar komen er door diverse 
acties altijd veel leden bij. Dus we 
rekenden er al een beetje op.”
Onlangs was het zover. Sheila Peek 
meldde zich aan als lid. Zij kwam via 

de actie Fiets-Fit bij de vereniging. 
“Fiets-Fit is een door de overheid 
gesubsidieerde serie van zes weke-
lijkse fietstrainingen”, aldus Zuijder-
vliet. “Als je wilt uitproberen of het 
fietsen in verenigingsverband wat 
voor je is, kun je op een laagdrem-
pelige wijze meefietsen. Onderweg 
krijg je allerlei tips over fietshou-
ding, trainingsopbouw en het fiet-
sen in een groep. Dit voorjaar had-
den we een groep van tien perso-
nen, onder wie Sheila.”

Enthousiast
Sheila was zo enthousiast over de 
fietstrainingen dat zij zich na afloop 

aanmeldde als lid van de vereni-
ging. Sheila: “In de advertentie voor 
Fiets-Fit zag ik dat je allerlei tips zou 
krijgen, zodat je weet waar je tijdens 
het fietsen op moet letten. Ook was 
er bij Fietshandel Ed de Haan een 
avond met techniekonderricht, zo-
als het verwisselen en plakken van 
banden. Dat komt natuurlijk altijd 
van pas. Daarom meldde ik me aan. 
Ik vond het bijzonder leuk om mee 
te blijven doen en besloot daarom 
lid van de vereniging te worden.”
Sheila rijdt meestal mee met de 
Woensdagavondgroep. Deze start 
om halfzeven in Wilnis bij Ed de 
Haan. Sheila: “Ik vind het erg leuk 
om op woensdag mee te fietsen. We 
hebben een groep van zo’n 15 men-
sen. We fietsen dan zo’n 60 tot 80 
kilometer. Het is gewoon gezellig. 
Met allemaal bekenden. En je komt 
ook op plekken waar je nog nooit 
geweest bent.” 
Enkele weken geleden werd Shei-
la voor aanvang van de Woensdag-
avondrit verrast door Enno Steen-
huis Geertsema, de voorzitter van 
de fietsvereniging. Enno vroeg even 
om aandacht en riep Sheila naar vo-
ren. Hij vertelde dat De Merel met 
Sheila het aantal van 100 leden had 
bereikt. Een verraste Sheila ontving 
van Enno een bos bloemen. Plus 
een fietsshirt van De Merel, zodat 
zij voortaan ook in het clubtenue 
kan rijden
Ondertussen gaat de ledengroei ge-
woon door. “We zitten nu op 105 le-
den”, aldus Zuijdervliet. “Dus we 
denken al na over een volgende 
mijlpaal.”
Wil je een keer meefietsen? Geen 
probleem. Bel met 06-21831714 of 
stuur een e-mail naar 
info@ttcdemerel.nl. 

Hele zomer jeu-de-boulen 
bij de Buurtkamer!
Mijdrecht - Wilt u het ook eens 
gaan proberen?
Jeu-de-boulen is een ‘rustige’ sport 
waarbij u toch van alles beweegt en 
lekker buiten bent!

Achter de Buurtkamer in de G. van 
Aemstelstraat 5 ligt een mooi ver-
scholen baan. Hij is inmiddels wat 
opgeknapt en nu de bedrijven, die 
voor de renovatiewerkzaamheden 
in de wijk daar hun opslag hadden, 
vertrokken zijn, ligt het er weer idyl-
lisch bij.
Je zou je bijna in Frankrijk wanen… 
Het is een openbare plek waar ie-
dereen gebruik van kan maken. Op 
dinsdag- en donderdagmorgen van 
10.00-12.00 uur is de Buurtkamer de 

hele zomer open en zijn 55-plussers 
welkom! Er zijn enkele gastvrouwen 
en –heren die de spelregels uit kun-
nen leggen en er is een jeu-de-bou-
lesset aanwezig. 
Uiteraard gaat het hier vooral om de 
gezelligheid! Bij de baan staat een 
bank en er kan een tafeltje bij ge-
zet worden, zodat de koffiepot mee 
naar buiten kan.
Dus loop bij de Buurtkamer binnen 
en wie weet vindt u daar enkele jeu- 
de-boulesmaatjes.
Ook voor andere activiteiten bent u 
de hele zomer welkom!
Er liggen diverse kranten en tijd-
schriften, er wordt gekaart, er is een 
heel mooi (zelfgemaakt) schaakspel 
en diverse andere gezelschapsspe-

len. Kijk ook eens in de kast met 
creatieve materialen en wilt u eens 
schilderen of bloemschikken, meld 
het bij de gastvrouw/heer!

Er kan wat worden opgezocht op de 
computer (met hulp), zodat u bij-
voorbeeld het weer kunt volgen met 
de buienradar. Kortom: heel veel re-
denen om aan te komen!

En wilt u eens mee koken en/of eten 
(voor 5,-) tussen de middag, dan is 
er op de donderdag nog plaats. Tus-
sen half 10 en 10 uur een belletje en 
u bent die dag van harte welkom! 
Telefoon: 0297-288466.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Zomeravonddrive bij Bridge 
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandagavond 12 juli 
jl. werd voor de 7e keer, tevens laat-
ste, de Zomeravonddrive gespeeld 
bij Bridgevereniging Mijdrecht 
(BVM). Er was ook deze avond weer 
een redelijke opkomst. Deze vrije 
(inloop)avonden blijken in een be-
hoefte te voorzien!
Ook deze avond kregen de paren 
die als eerste en tweede eindigden 
in hun lijn weer een fles wijn mee 
naar huis. De organisatie had te-
voren gemeld dat het paar dat het 
dichtst de 49% zou benaderen ook 
in aanmerking kon komen voor een 
prijs. Deze werd gewonnen door de 
dames Röben en Nieboer.
Dagprijzen in A-lijn: 1. heren Van 
Beek en Block – 2. heren Zandbelt 

en V.d. Bosch; in de B-lijn: 1. de he-
ren In ’t Veld en Morssink – 2. het 
paar Dillions en Hermans. 
De prijs voor de zomerkampioen 
ging naar de heren Van Beek en 
Block; zij hadden over 7 avonden de 
hoogste gemiddelde score. De ove-
rige spelers die ook alle 7 avonden 
hadden gespeeld werden verrast 
met een kleine attentie. 
De reguliere speelavond van de 
bridgevereniging is op maandag. Er 
is nog plaats voor enkele nieuwe le-
den. Verwacht wordt een minimaal 
speelniveau. 
Voor opgave neemt u contact op 
met de secretaris Hans Leeuwerik, 
tel. 0297- 281787 of Agnes Kroes, 
tel. 0297-286469.

Broertjes Jouke en Hidde 
Schelling op podium
Uithoorn - Zondag  11 juli stond 
er op de wedstrijdkalender van de 
KNWU een wedstrijd in Dongen 
waar zowel de  jeugd als de nieuwe-
lingen konden rijden. Om 15.15 uur 

werd het startsein gegeven voor de 
jeugdcategorie 7, waarin Rick van 
Wieringen en Jouke Schelling uit-
kwamen voor UWTC. De hitte zorg-
de voor wat afzegging maar er ston-

den in deze categorie toch nog 31 
renners en rensters aan de start. 
De eerste 3 rondes bleef het pe-
loton aardig bij elkaar maar daar-
na was er af en toe een spelden-

prik van een wegsprintende ren-
ner maar door het warme weer wer-
den deze pogingen al snel opgege-
ven. In het 7e rondje sprintte Jouke 
Schelling weg en zette deze poging 
knap door. Het peloton vond het te 
warm om hem achterna te gaan en 
hierdoor kon Jouke 7 ronden weg-
blijven. In het op een na laatste 
rondje werd Jouke weer bijgehaald 
maar had hij toch nog de kracht om 
weer weg te rijden van het peloton 
en wist hierdoor de 1e plaats op zijn 
naam te schrijven. Rick van Wierin-
gen eindigde na een mooie en war-
me strijd op een keurige 19e plek in 
het peloton.

Na categorie 7 was het de beurt aan 
Jeroen van Pierre en Hidde Schel-
ling om de eer van UWTC te verde-
digen bij de nieuwelingen. De 1e 
rondes was het vooral een kwestie 
van je plek vinden in het peloton en 
vooral rustig ronddraaien bij de ho-
ge temperaturen wat bij Jeroen en 
Hidde goed lukte en beiden vonden 
een plekje voorin. Op het moment 
van de 1e premiesprint zat Hidde 
mooi in de kopgroep en Jeroen had 
de pech dat de renner voor hem het 
tempo niet bij kon houden en een 
gaatje liet vallen.

In de volgende ronde heeft Jeroen 
nog geprobeerd om de kopgroep bij 
te halen en hij lag een meter of 50 
voor op het peloton toen hij zijn po-
ging op moest geven. De kopgroep 
ging van 6 naar 4 man en deze man-
nen gingen ook voor de eindover-
winning waarin Hidde een 3e plaats 
behaalde en de bloemen mee naar 
huis mocht nemen.
Jeroen trok in de laatste ronde de 
sprint voor de 6e plaats nog aan 
maar deze duurde net iets te lang 
voor hem en hij kwam als 13e over 
de finish.

OvU Open: vrijdag 20 augustus
Hét tennistoernooi voor 
ondernemers uit Uithoorn 
en De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Na het suc-
ces van vorig jaar organiseert de 
Ondernemersvereniging Uithoorn 
dit jaar wederom het OvU Open. Het 
toernooi wordt dit jaar op 20 au-
gustus gehouden op de banen van 
tennisvereniging Qui Vive aan de 
Noorddammerweg in De Kwakel. 
Dit jaar is het toernooi ook toegan-
kelijk voor Ondernemers die geen 
lid zijn van de Ondernemersvereni-
ging. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met leden van de 
Ondernemersvereniging Uithoorn.
Er worden alleen dubbels gespeeld 
in 3 categorieën, beginners, gevor-
derd en zeer gevorderd. Inschrij-
ven kan per team of single. Single 

inschrijvingen krijgen van de wed-
strijdleiding een geschikte partner 
toegewezen.
Voor meer informatie, bel of mail 
Bert Ojevaar. bert@ovu.biz of 
0297 – 531739
Tijdschema vrijdag 20 augustus 
Locatie tennispark Qui Vive
Inloop vanaf 17.00 uur
Start wedstrijden 18.00 uur
Einde 22.30 uur
aansluitend prijsuitreiking en net-
werk borrel
Prijs per team 35,-
Prijs single 17,50

Bij de prijs zijn inbegrepen de drank-
jes, hapjes en barbecue.

Nieuw! Open Herfsttoernooi 
bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis or-
ganiseert al vele jaren het succes-
volle Herfsttoernooi. Na de com-
petities en alle officiële toernooien 
wordt het in het najaar tijd voor een 
ontspannen, gezellig en sportief sa-
menzijn. 
Het herfsttoernooi was altijd een 
toernooi voor alleen eigen senior-
leden, maar dit jaar kijkt TV Wilnis 
verder. 

Seniorleden alle verenigingen
Ook seniorleden van andere vereni-
gingen krijgen nu de gelegenheid 
om aan dit unieke toernooi deel te 
nemen. De opzet van het herfst-
toernooi: het toernooi vindt plaats 
van vrijdag 10 september tot en met 
zondag 10 oktober aanstaande, bij-
na geheel achter elkaar en is hier-
door dus voor de herfstvakantie 
klaar. 
Er wordt alleen in de weekenden 
gespeeld, van vrijdagavond tot en 
met zondag. 

Opgave is alleen mogelijk met een 
partner, ongeacht bij welke vereni-
ging spelers lid zijn. 
Sportiviteit en gezelligheid staan 
voorop. 
Er wordt in poules van 5 of 6 dubbels 
gespeeld, in de onderdelen: dames-
dubbel, herendubbel en gemengd-
dubbel. Ook spelers met wat minder 
ervaring kunnen gewoon meedoen, 
want de poules worden op sterkte 
ingedeeld. Informatie over de wed-
strijden en de weekenden worden 
via internet bekendgemaakt. De or-
ganisatie is dan ook wekelijks op 
woensdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur te bereiken in het clubhuis van 
TV Wilnis. Verdere informatie is te 
vinden op onderstaande website. 
Mis dit evenement dus niet, beter 
dan nagenieten van de zomer op het 
terras bij TV Wilnis kan het niet! 
Schrijf je dus nu in via 
www.tvwilnis.nl. 
Sluitingsdatum voor inschrijving is 1 
september aanstaande.

Gras uitbreiding golfbaan 
van Golfpark Wilnis nu 
ingezaaid
Wilnis - De uitbreiding van de golf-
baan in Wilnis is helemaal ingezaaid. 
De groene waas van het opkomen-
de gras is al duidelijk te zien. De uit-
breiding is door de golfbaanarchi-
tect Gerard Jol c.s. landschappelijk 
ingepast en geeft vanaf de verschil-
lende zichtpunten rondom de polder 
Wilnis Veldzijde een mooi beeld.
Voor de golfers ontstaat straks, wan-
neer de baan bespeelbaar is, hele-
maal een schitterende situatie. Op 
de baan is er, in tegenstelling tot de 
meeste golfbanen, totaal geen over-
last van passerend verkeer. Sterker 
nog: de golfers genieten van het uit-
zicht in de polder, een uitzicht op 

zowel de katholieke kerk Mijdrecht/ 
Wilnis, de Hervormde kerk te Wilnis 
en de grazende koeien. 
Door de uitbreiding van 9 naar 18 
holes is er weer plaats voor nieuwe 
leden. Dit is dus uw kans om mid-
den in het Groene Hart lid te worden 
van de golfbaan zonder wachtlijst. 
En wist u al dat golfpark Wilnis is 
aangesloten bij de Samenwerkende 
Golfbanen Nederland? Zo kunnen 
de (nieuwe) leden van Golfpark Wil-
nis voor een gereduceerde greenfee 
prijs op 15 verschillende golfbanen 
in heel Nederland golfen. Reden ge-
noeg om een rondje polder te fiet-
sen en te komen kijken!

Pieter Koeleman:

Van renner tot voorzitter 
van de UWTC
Uithoorn - Buurjongen van Harrie 
van Pierre en in de jaren zestig op-
gegroeid langs het parcours van de 
Ronde van Uithoorn. 

Pieter herinnert zich nog dat Harrie 
met ploeggenoten van de Dextro-
ploeg aan de start stond. Zij heb-
ben de koers gedicteerd en Harrie 

won de wedstrijd. Resultaat Pieter 
wilde wielrenner worden. Dat was 
niet zo gemakkelijk, want wielren-
nen is een dure sport. Op zijn zes-
tiende was het zover. Een oud fietsje 
en Pieter ging wielrennen. Het eer-
ste jaar clubwedstrijden en het vol-
gende jaar nationale wedstrijden. 
Pieter deed het goed. Heel veel ere-
plaatsen en 1 overwinning.
Het NK was toen nog op het circuit 
van Zandvoort en 400 man aan het 
vertrek, veel valpartijen en geen rol 
van betekenis.
Het eerste jaar bij de amateurs in 
een sponsorploeg, Van der Me-
ij vleeswaren, samen met Koos van 
der Knaap. Geen grote successen 
en Pieter voelde zich daar ook niet 
zo thuis. De volgende 12 jaar reed 
Pieter in het clubshirt van UWTC.
Zijn mooiste overwinning was de 
Ronde van Assen, twee ronden voor 
op het peloton.

Wedstrijden
De Ronde van Uithoorn gaf altijd 
extra motivatie. Een 5de plaats is de 
beste klassering.
Van de clubwedstrijden herinnert 
Pieter zich nog de Omloop van het 
Westen.
Harrie van Pierre, bezig aan zijn eer-
ste comeback, reed zo verschrikke-
lijk hard dat Pieter alleen maar kon 
volgen. Zo reed hij met zijn voor-
beeld van vroeger en werd tweede. 
Pieter werd twee keer clubkampi-
oen in 1976 en 1977. De shirts heeft 
hij nog steeds.
Na 12 jaar koersen bij de amateurs 

raakte de motivatie op. Er moest te 
veel getraind worden om het niveau 
te behouden en er moest ook ge-
werkt worden.

Voorzitter?
Al snel trok Ad Fiege aan het jas-
je van Pieter. Wilde hij geen voorzit-
ter worden?
Zonder zich alles te realiseren zei 
Pieter ja en werd hij tot voorzitter 
gekozen.
Het begin was onwennig, toe-
spraakjes houden, overleg met ge-
meente. Het moest allemaal nog ge-
leerd worden. Het was ook een glo-
rieperiode van UWTC. Een aantal 
grote talenten was zich aan het ont-
wikkelen. In 1984 werd Tom Cordes 
wereldkampioen bij de junioren, in 
1985 deed Michel Zanoli hetzelfde.
Beiden renners, waar Pieter een 
sterke persoonlijk band mee had. 
Mede omdat hij ze vaak masseerde; 
hij was ondertussen ook sportmas-
seur geworden.
Het mooiste UWTC-moment voor 
Pieter is de huldiging van de we-
reldkampioenen ploegentijdrit in 
1986. Tom Cordes was één van de 
renners en Michel Zanoli was reser-
ve. De renners werden opgehaald 
van Schiphol met de bondscoach 
Andre Boskamp en naar het club-
huis gebracht. Daar vond de huldi-
ging plaats.
Vol trots vertelt Pieter dat UWTC 
daar de ereprijs van de gemeente 
Uithoorn kreeg.
Deze prijs werd toen voor de twee-
de keer uitgereikt. UWTC kreeg de 

prijs voor bijzondere verdienste. Ge-
noemd werd de bouw van het club-
huis in eigen beheer en het voort-
brengen van groot talent. Toen zal 
UWTC al een eigen parcours in het 
vooruitzicht zijn gesteld.

Afdelingen
In 1989 beëindigt Pieter het voorzit-
terschap. In 1992 treedt hij opnieuw 
voor zes jaar aan. Het is niet een-
voudig een vereniging met drie af-
delingen, die ieder een eigen cul-
tuur hebben, tot een geheel te ma-
ken en te houden. Daar heeft Pie-
ter, samen met zijn vrouw Thea, 
heel veel tijd en energie ingestopt. 
Hij wist zich altijd gesteund door Ad 
Fiege, de onvermoeibare secretaris 
van UWTC.

De betrokkenheid bij UWTC is nog 
steeds groot, maar de tijd en aan-
dacht is naar het eigen bedrijf ge-
gaan. Pieter startte op 1 januari 1996 
zijn bedrijf A Parts in Mijdrecht.
Hij is net zo succesvol met zijn be-
drijf als hij met UWTC is geweest.
In de omgeving is UWTC een be-
kende naam, dat geldt ook voor zijn 
bedrijf A Parts.

Van 16 tot en met 21 augustus 
23e Open Jeugd Toernooi
tennis op Qui Vive-terrein
Uithoorn - De traditie gaat door. In-
middels wordt op Qui Vive voor de 
23e keer het Albert Heijn Jos van 
den Berg Open Jeugd Toernooi ge-
organiseerd.

Deelnemers kunnen inschrijven 
voor enkel-, dubbel- en mixed in de 
leeftijdscategorieën: t/m 10, t/m 12, 
t/m 14, t/m 16 en t/m 18.

De wedstrijden worden gespeeld 
van maandag 16 augustus t/m za-
terdag 21 augustus.
Inmiddels niet meer weg te denken 
tijdens het Open Jeugdtoernooi, het 
minitennis! Ook dit jaar kan er weer 
worden ingeschreven voor het mini-

tennis in de leeftijdscategorieën t/m 
6 jaar, t/m 7 jaar, t/m 8 jaar en t/m 
9 jaar. Er zal gespeeld worden op de 
eigen minitennisbanen.

Uiteraard is er ook dit jaar weer een 
thema aan het toernooi gekoppeld. 
Dit jaar is dit Popstars.
Rond dit thema vinden er verschil-
lende activiteiten plaats. 
Als iemand even niet hoeft te spe-
len dan hoeft hij/zij zich dus niet te 
vervelen! Kortom: weer een gezelli-
ge week voor spelers en publiek.
Inschrijven kan via de website  
www.quivivetennis.nl.
De inschrijving sluit begin augus-
tus.

Familie Bosse winnaars op 
de twee duivenvluchten
Regio - Zaterdag 17 juli jl. stonden 
4 vluchten op het programma, een 
jonge duivenvlucht vanuit het Bel-
gische Meer en een Midfond- (mid-
den afstand)vlucht, de attractievlucht 
‘Parijs’ vanuit het Franse Nanteuil le 
Haudouin vlakbij Parijs en twee over-
nacht fondvluchten, een vanuit Bor-
deaux en een vanuit Marseille. 

Om 08.00 uur werden de jonge dui-
ven voor hun eerste vlucht van dit sei-
zoen gelost in Meer, en het werd met-
een een snelle vlucht. Om 08.53.41 
uur landde de eerste duif van de ver-
eniging op het hok bij Martin Bos-
se in Uithoorn. Dit duifje maakte een 
snelheid van 1548,803 meter per mi-
nuut ofwel bijna 93 km per uur en de 
gemiddelde afstand was 82 km. Co 
Oussoren uit Vinkeveen werd 2e en 
Hans Half uit Amstelhoek 3e. Henk 
Snoek uit De Kwakel werd eerste in 
de A-Groep, en het is voor het eerst 
dat de B-Groep de A-Groep zo de les 
leest, acht duiven uit de B-groep bij 
de eerste tien in de vereniging. Mar-
tin werd 56e in het rayon. Om 08.00 
uur werden ook de duiven van de 
‘Parijs’vlucht in Nanteuil le Haudouin 
gelost, en deze gingen nog een beet-
je harder. Om 11.54.31 klokte Bosse 
& Zn de eerste duif van de vereni-

ging, en deze maakte 1597,421 me-
ter per minuut ofwel bijna 96 km per 
uur. Ze maakten een prachtige uit-
slag, 1, 2, 3, 4, en 6. Ron den Boer uit 
Uithoorn werd 5e en Wim Wijfje uit 
De Kwakel 7e. In rayon F betekende 
dit dat Bosse & Zn 21e, 23e, 54e, 56e, 
en 61e werden, Ron werd 56e, Wim 
93e en Hennie Pothuizen uit Vinke-
veen 100e. Zaterdag om 14.00 uur 
werden de duiven in Bordeaux ge-
lost, en zondagmorgen om 08.27 uur 
wist Ginkel & Berg in De Kwakel de 
eerste duif van deze vlucht te klok-
ken. Over een afstand van 907 km 
vloog deze duif gemiddeld 1300 me-
ter per minuut. Verweij-Castricum 
werd 2e, ze werden resp. 2e en 5e in 
het rayon. Harrie Hendriks uit Vinke-
veen werd derde. De duiven die naar 
Marseille gebracht zijn, zijn zondag-
morgen om 06.40 uur gelost, en wer-
den maandag verwacht. Op de foto 
de winnaars van vorige week en de-
ze week, alleen Harrie Hendriks was 
op dat moment niet aanwezig.

Uitslagen 
Meer: 697 Jonge duiven 
en 19 deelnemers
M. Bosse
N. Oussoren
H. Half

H.P. Snoek
J. Koek
Nanteuil le Haudouin (Parijs): 
242 duiven en 16 deelnemers
Bosse & Zn
R. den Boer
W. Wijfje
C. Pothuizen

H.P. Snoek
Bordeaux: 
71 duiven en 6 deelnemers
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
R. v.d. Wal
H. Hendriks



Uithoorn - Alweer voor de 11e keer 
is er een Harley weekend in Uit-
hoorn. 
Nadat het vorig jaar zo druk was dat 
er eigenlijk niet genoeg parkeer-
plaats was voor de ‘bikes’ is nu de 
Julianalaan erbij getrokken. Ook de 
bikermarkt is iets uitgebreid. 

The day before!
Komende zaterdag, de 24e om 
13.00 uur, vertrekken diverse moto-
ren vanaf Café Drinken & Zo aan de 
Wilhelminakade voor een ‘ride out’. 
Inschrijven vanaf 12.00 uur! Alles op 
twee of drie wielen kan meerijden, 
wat voor merk dan ook. De tour is 

ongeveer 110 km.  Onderweg wordt 
een tussenstop gemaakt voor een 
drankje. Terugkomst c.a. 17.00 uur. 
Dan is er bij Drinken & Zo om 19.00 
uur een BBQ, iedereen kan mee-
doen. Inschrijven daarvoor ook om 
12.00 uur bij Drinken & Zo. Op deze 
gezellige avond speelt de Little Boo-
gie Boy Blues Band. Alle gezellige 
mensen zijn welkom!

Harley dag!
Zondag de 25e om 12.00 uur start 
de Harley-Davidson dag. Bikes uit 
het hele land, maar zelfs ook uit 
België, Duitsland en zelfs is er be-
richt gekomen uit Frankrijk, komen 
dan naar Uithoorn. Vorig jaar waren 
er meer dan 1300 bikes. Iedereen is 
van harte welkom om deze gewel-
dige motoren te komen bekijken. 
Harley-rijders zijn ijdel en showen 
graag hun motor. Het zal iedereen 
weer opvallen: elke Harley David-
son is weer anders, niet één is het-
zelfde! Buiten de motoren kan men 
ook over de bikermarkt lopen, wat 
eten, drinken en van de bands ge-
nieten. In de Julianalaan speelt de 
‘Dicky Greenwood Band’, en op de 
Wilhelminakade: ‘King Mo!’ Kortom: 

 

Nes aan de Amstel - Afgelopen 
donderdag was het dubbel feest op 
basisschool De Zwaluw in Nes aan 
de Amstel.
Als afsluiting van het schooljaar be-

gon de dag met een zeskamp in het 
thema van het WK. De kinderen van 
groep 1 tot en met 8 waren door el-
kaar in landenteams opgedeeld en 
moesten gezamenlijk tegen elkaar 

strijden met o.a. denkspelletjes, es-
tafette, stormbaan, waterrace en na-
tuurlijk voetbal. Hierbij stonden niet 
alleen het winnen, maar vooral het 
plezier en de samenwerking hoog 
in het vaandel. Zowel de beste als 
meest sportieve ploeg kreeg een 
onderscheiding. Halverwege de dag 
vond de finale van de Z(waluw)-fac-
tor plaats. Gedurende het schooljaar 
hebben er drie voorrondes van de 
Z-factor plaatsgevonden waarbij ie-
dereen op school mee mocht doen 
met een act op dans-, zang- of mu-
ziekgebied. Hoewel het voor de jury 
een haast onmogelijke opgave was 
om tijdens de zinderende finale met 
zoveel goede kandidaten de beste 
act uit te kiezen, werd er toch zo-
wel in de bovenbouw als in de on-
derbouw een winnaar gekozen. Ook 
werd er een publieksprijs uitgereikt. 
Maar dankzij de lovende woorden 
van de jury en een medaille voor al-
le deelnemers voelde iedereen zich 
een winnaar.
Deze bijzondere en sportieve dag 
was een gezellige afsluiting van het 
schooljaar en een heerlijk begin van 
de vakantie voor de kinderen van 
basisschool De Zwaluw.
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Open atelier bij CREA 
in Fort aan de Drecht 
Uithoorn - Op de zondagen 25 juli 
en op 8 augustus is CREA Uithoorn 
open voor cursisten en niet-cursis-
ten om zelfstandig CREA-tief bezig 
te zijn tussen 1 uur en half 5.

Open zondagen voor iedereen die 
wil tekenen of schilderen, of wil 
boetseren, edelsmeden of beeld-
houwen. Er is een begeleider aan-

wezig die ook voor de koffie zorgt. 
Ezels en tafels zijn aanwezig. Mate-
rialen moeten zelf worden meegeno-
men. De kosten hieraan verbonden 
zijn euro 5 voor een CREA cursist en 
euro 7,50 voor iemand die nog geen 
cursist van CREA is.Uiteraard be-
staat de mogelijkheid om je als cur-
sist in te schrijven voor het cursus-
jaar 2010 - 2011.

Picknicken op het water 
dankzij BotenBen
IJmuiden - Wie denkt dat een ei-
gen boot buiten financieel bereik 
is, kent BotenBen waarschijnlijk 
niet. BotenBen biedt met de boten 
van Boats2Go een scala aan sloe-
pen, motorboten en zelfs een ka-
juitjacht aan tegen vakantieprijsjes. 
En ook zonder vaarbewijs mag men 
het water op, met een boot minder 
dan 10 pk en als je niet sneller vaart 
dan 20 km per uur. Afgezien daar-
van is een vaarbewijs natuurlijk wel 
een aanrader, want het verkeer op 
het water kent andere regels dan 
die op de weg. Boats2Go fabriceert 
onderhoudsarme polyesterboten in 
verschillende maten en uitvoerin-
gen, waarmee men op binnenwater 
of zee alle kanten op kan. Alle bo-
ten zijn in Duitsland TÜV gekeurd. 
Door de opbouw van de boot met 
luchtcompartimenten aan de zijkan-
ten zijn zeer veilige boten ontstaan. 
De boten zijn onzinkbaar en kunnen 
haast niet omslaan.
De luxe en inrichting van de boot be-
paalt men uiteraard zelf. Er zijn stan-
daard (vissers)boten waaraan alleen 
nog de motor ontbreekt. De sloepen 
kunnen met of zonder kussens, af-
dekzeil of motor worden geleverd. 
Bij het grootste type, de 530, heb je 
zelfs een kajuitboot met slaap- en 

bergruimte, zodat een vakantie voor 
de hele familie haalbaar is. Ook de 
motoren in diverse uitvoeringen en 
trailers zijn bij BotenBen tegen pri-
ma prijzen verkrijgbaar.
Met het Havenfestival en Sail 2010 
op komst realiseren we ons weer 
hoeveel plezier je op het water kan 
hebben. Hetzij om te vissen, te roei-
en, te spelevaren of voor een vakan-
tie. Met boten vanaf 795 euro en een 
kajuitjacht voor iets over de 5.000 
euro, is een picknick op het water 
echt niet zo duur als je zou denken. 
BotenBen biedt een prijsvriende-
lijke assortiment betrouwbare bo-
ten, kano’s en kayaks. Op alle bo-
ten en motoren geldt een jaar ga-
rantie. Ook onderhoud kan desge-
wenst door BotenBen worden uitge-
voerd. Bij BotenBen zijn diverse mo-
dellen van Boats2Go te bewonde-
ren. Het goede nieuws is bovendien 
dat alle boten op voorraad zijn en 
op korte termijn kunnen worden ge-
leverd. Dus nog deze vakantie kan 
men met een van die fantastische 
sloepen het water op. BotenBen is 
te vinden aan Egmondstraat 18, een 
zijstraat van de Kromhoutstraat, de 
weg naar Seaport Marina, in IJmui-
den, 06-25141306 of 06-53952797. 
Zie ook www.boats2go.nl.

Zomerfeest en finale Z-Factor 
op basisschool De Zwaluw

Zomeractiviteiten Europarei
Uithoorn - Buurtbeheer Europa-
rei pakt deze zomer ook weer uit. 
Na een aantal activiteiten die eer-
der dit jaar en afgelopen jaar heb-
ben plaatsgevonden: winteravond, 
Uithoorn 4 Haìti en Koninginnedag 
is het nu tijd om voor de thuisblij-
vers deze zomer wat leuks te doen. 
In samenwerking met Cardanus zijn 
er dagelijks leuke ‘gratis’ kinderac-
tiviteiten: denkt u aan balsporten, 
speurtochten, waterpret, zwemba-
djes voor de allerkleinsten en na-
tuurlijk een volwassen terras, waar 
de mensen gezellig een kopje koffie 
kunnen drinken en als ze dat willen 
een spelletje kunnen spelen. Dat de 
mensen daar behoefte aan hebben 
blijkt wel uit het feit dat er alleen al 
in de middag 45 kinderen en in de 
avond 56 kinderen gezellig met el-
kaar komen spelen.
Dikke pret is er vooral bij de water-
activiteiten, vooral als de brandslang 
om de hoek komt kijken. En... dat de 
kinderen van alle nationaliteiten ge-
zellig samen hockeyen, of skatekar-
ten is ontzettend leuk om te zien.
Het belooft voor buurtbeheer Euro-
parei en stichting Cardanus weder-
om een geslaagde actie en zomer te 
worden. 
Van 12 tot 26 juli is er sport en spel 
bij ‘t Buurtnest op maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag van 15.00 
tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur. 
Op woensdag is het van 12.00 tot 
16.00 uur. Van 26 juli tot 6 augus-
tus zijn er elke maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 11.00 tot 
16.00 uur activiteiten. Op dinsdag- 
en donderdagochtend is er van 
10.00 tot 12.00 uur volwassen terras, 
thee 0,40 cent en koffie 0,60 cent.

Cees Houmes D66 vraagt om uitstel maar:

Wethouder Roosendaal 
tekent toch samenwerkings-
overeenkomst Estafetteproject
De Ronde Venen - Het gemeente-
raadslid van D66 De Ronde Venen, 
Cees Houmes is niet blij, niet tevre-
den en waarschijnlijk nu zelfs boos 
of diep teleurgesteld.

Waarom? Wel dit raadslid is al 
maanden bezig om goede antwoor-
den te krijgen van burgemeester en 
wethouders over de gang van zaken 
rond het nieuwe zwembad. Hij krijgt 
echter steeds opnieuw antwoorden 
waarvan je zou kunnen zeggen: wor-
den de vragen wel gelezen? Wordt 
er wel serieus mee omgegaan. Het 
zijn nietszeggende antwoorden. Je 
zou bijna stellen dat het college ‘om 
de hete brei heendraait’ en gewoon 
geen antwoord wil geven.
Na de laatste weer eens nietszeg-
gende antwoorden schrijft Cees 

houmes aan de griffier: “Wij vinden 
de wijze waarop de vragen van D66 
ten aanzien van het nieuwe zwem-
bad zijn afgedaan niet kunnen, zon-
der enige onderbouwing worden 
wegwuivende uitspraken gedaan.
Daarnaast is het opvallend dat zo-
wel deze beantwoording als ook 
de memo over het aanvullende on-
derzoek Estafetteproject, alsook de 
aanname dat hiermee de vragen van 
D66 De Ronde Venen en Ronde Ve-
nen Belang zijn afgedaan, naar de 
raad worden gestuurd terwijl bijna 
de gehele raad op vakantie is. Ook 
met deze memo zijn de over dit on-
derwerp gestelde vragen nog niet 
beantwoord.
D66 zal ten aanzien van het zwem-
bad een voorloopnotitie vervaardi-
gen, die wij naast de diverse beant-

woordingen op basis van onze vra-
gen, geagendeerd willen zien in het 
eerstvolgende Ronde Tafel Gesprek 
na de vakantie.

Estafetteproject
Ook over het jojoën met het wel of 
niet ondertekenen van de samen-
werkingsovereenkomst Estafette-
project is Cees Houmes zeker niet 
tevreden. Hij schrijft hierover: “De 
uitkomsten van het aanvullende on-
derzoek Estafette om het tekort van 
2 miljoen op te lossen, willen wij ook 
in dat Ronde Tafel Gesprek agende-
ren.
Wij gaan er van uit dat het college 
zo verstandig en behoorlijk is dat zij 
eerst de reactie van de raad afwacht, 
alvorens zij overgaat tot onderteke-
ning van de Samenwerkingsover-

eenkomst met RABO Vastgoed”. He-
laas voor Cees Houmes heeft wet-
houder Bram Roosendaal totaal niet 
aan de raad gedacht. Hij heeft ge-
woon de samenwerkingsovereen-
komst getekend met de Rabobank 
Vastgoed. (zie artikel en foto op de 
voorpagina van editie De Ronde Ve-
nen). Deze belangrijke onderteke-
ning is heel stilletjes gebeurd. Geen 
pers uitgenodigd, geen raad uitge-
nodigd, niets. De gemeente stuurde 
de diverse kranten een persbericht 
en een foto. Ja, zo voorkom je na-
tuurlijk dat de pers moeilijke vragen 
stelt en krijg je het nieuws zoals je 
als gemeente wilt, gekleurd nieuws 
dus. Jammer, want het is toch niet 
niks wat er gebeurd is. Op zich al 
sowieso vreemd dat de wethouder 
zulke belangrijke zaken ‘even regelt 
in de vakantie’ als 90% van raad en 
college gewoon weg is. 
 
Reactie
De fractie van Ronde Venen Belang 
reageerde direct op de mail van 
Cees Houmes over het feit dat hij 
het college vraagt zo verstandig en 
behoorlijk te willen zijn om te wach-
ten met de ondertekening: 
Ronde Venen Belang schrijft: “Ron-
de Venen Belang sluit zich volledig 
aan bij de mail van D66 De Ronde 
Venen.” We zijn benieuwd wat de 
fracties nu gaan doen. 

Aanstaande zaterdag en zondag voor de elfde keer:

Harleyweekend in Uithoorn

komt allen naar de Uithoornse Har-
ley-dag en geniet van... food, drinks, 
music en vooral veel Harleys.


