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BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61 
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE

FINAL SALE
VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 JULI

OP EEN GROOT DEEL VAN DE ZOMERCOLLECTIE 
VOORZIEN VAN EEN SALE KAARTJE

70%

TOT KORTING

O.A. 

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,3%!!!

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

Ruiterpad blijkt goeddeels 
weggegooid geld
Mijdrecht - Het goedbedoelde rui-
terpad dat dit voorjaar is aangelegd 
langs de Schattekerkerweg, Wester-
landweg en Hoofdweg, is vanwege 
slechte ligging en onderhoud waar-
deloos en wordt als zodanig nauwe-
lijks gebruikt. Het ruiterpad moest 
ruiters te paard een mogelijkheid 
bieden om vanaf de verschillende 
maneges in de directe omgeving 
met hun rijdier naar onder meer het 
Wickelhofpark te gaan. Het is door 
overwoekering van onkruid echter 
volledig uit het zicht verdwenen. To-
taal ongeschikt om er paard te rij-
den, ook al vanwege allerlei verbor-

gen obstakels. Op een stuk zande-
rig pad na in het Wickelhofpark zelf. 
Daar valt nog wel op te rijden, ook 
al slaat de begroeiing ook hier toe. 
Ruiters mennen hun paard liever 
richting het nieuwe fietspad op de 
dijk langs de Kerkvaart, gelet op de 
hopen paardenstront die er liggen. 
Het storten van tonnen zand langs 
de uitvalswegen, bedoeld voor een 
ruiterpad, is dus tevergeefs ge-
weest. De kosten hiervan beliepen 
55.000 euro! “Zonde van het geld; 
ze hadden dat beter kunnen gebrui-
ken om het vervolg van het fietspad 
op de dijk ook van nieuw asfalt te 

voorzien. Nu houdt het nieuw geleg-
de asfalt op ter hoogte van de afrit 
naar de Tennisvereniging De Ron-
de Venen en de woning van de fa-
milie Kniest. Fietsers moeten maar 
zien dat ze niet onderuit gaan op 
het oude, brokkelige en gescheur-
de teerpad. Voor mij helemaal een 
ramp, want ik rij in een scootmobiel 
van huis over de dijk naar en van het 
dorpscentrum. Aan het einde van 
de dijk durf ik soms niet eens ver-
der, bang dat ik omval”, vertelt Trinet 
Mur, die op de hoek van de Schat-
tekerkerweg en de Oosterlandweg 
woont.

Voor nop aangelegd
Langs de hele Schattekerkerweg is 
geen ruiterpad meer te bekennen. 
Alleen de paaltjes met het blauwe 
bord tussen het hoog opschietend 
onkruid herinneren eraan dat eron-
der een ruiterpad zou moeten zijn. 
Op de Westerlandweg is zelfs de 
berm te smal om er paard te rijden. 
“Dat is levensgevaarlijk. De paarden 
gaan nu gewoon over de weg, áls 
de ruiters vanuit onze manege dat 
al doen”, geeft Franny Bos van Paar-
denpension Bos aan de Westerland-
weg te kennen. “Maar je moet wel 
een verkeersmak paard hebben wil 
je zonder kleerscheuren of ongeluk-
ken hier vandaan naar het Wickel-
hofpark rijden. Nou, daar hebben 
wij wat op gevonden. Onze ruiters 
rijden tegenwoordig dwars over ons 

Oproep
getuigen
Mijdrecht - Een gedupeerde van 
een aanrijding verzocht onze re-
dactie de volgende oproep aan de 
lezers te mogen doen: ‘Afgelopen 
dinsdag 20 juli is mijn auto, op het 
parkeerterrein achter de Boni, aan-
gereden. Aan mijn bumper te zien 
is het waarschijnlijk een witte auto 
geweest. Deze is bij het uitdraaien 
waarschijnlijk met zijn linkerachter-
bumper tegen mijn achterbumper 
gereden. Als iemand dit gezien heeft 
of hier informatie over heeft, kunt u 
dan contact opnemen met de redac-
tie van deze krant, daar zijn mijn ge-
gevens bekend.’

Wilnis - Menig inwoner zal de afge-
lopen weken de wenkbrauwen heb-
ben gefronst van wat zich toch alle-
maal op het terrein afspeelt achter 
het voormalige kantoor van Voorbij 
Beton aan de Herenweg in Wilnis. 
Tot aan de Ringvaart is een stuk 
grond ’afgeschoven’ en is er een 
bouwterrein ontstaan compleet met 
romneyloods en een grote kraan-
wagen. ‘Gaan ze er toch woningen 
bouwen’? ‘Wordt het bouwrijp ge-
maakt?...’ Zo komt de geruchten-
stroom op gang.  Niet zo raar als men 
bedenkt dat jaren geleden een pro-
ject werd afgeblazen dat zou voor-
zien in (water)woningbouw naast 
en deels over de natuurijsbaan van 
IJsclub Nooit Gedacht, achter de lo-
catie van Voorbij. Door de omvang 

ervan ontstond toen veel commo-
tie. Geen paniek echter! Bij navraag 
blijkt het terrein tijdelijk in gebruik 
te zijn door aannemersbedrijf Jan 
van Schie, met hoofdvestiging aan 
de Constructieweg in Mijdrecht.
Het terrein wordt voor opslag ge-
bruikt van onder meer buizen en 
pontons die aan een kant keurig op 
elkaar worden gestapeld. Van een 
afstand lijken het net ‘container-
woningen’, maar dat is slechts ge-
zichtsbedrog. Vanwege uitbreiden-
de activiteiten en wisselende pro-
jecten bij Van Schie komen de (drij-
vende) pontons vrij en die moeten 
een plaats hebben. Daarvoor is op 
het terrein aan de Constructieweg 
niet genoeg ruimte. Vandaar deze 
oplossing.

‘Containerwoningen’ 
in Wilnis?

Verdachte brandstichting aangehouden

Hopelijk komt er weer 
snel rust in Mijdrecht
Mijdrecht - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag 24 op zondag 
25 juli omstreeks 03.00 uur een per-
soon aangehouden op verdenking 
van brandstichting aan de Maan-
steen. De politie onderzoekt of de 
persoon betrokken is bij de bran-
den van conifeerhagen, schuttingen 
en kliko’s die in Mijdrecht sinds mei 
hebben plaatsvonden.

Al bijna twee maanden werd 
Mijdrecht geteisterd door een  pyro-
maan die regelmatig coniferenheg-
gen, vuilnisbakken en/of schuttin-
gen in de brand stak, hetgeen regel-
matig tot gevaarlijke situaties leidde 
in verband met kans op overslaan 
naar woonhuizen of schuurtjes. 

Steeds opnieuw
Vorige week sloeg hij vijf keer toe. 
Afgelopen donderdag 22 juli wer-
den er weer branden gemeld. Om-
streeks 23.15 uur ontving de politie 
een melding dat een heg van coni-
feren in brand stond op de Dros-
saardstraat. 

Kort daarna ontstond brand in een 
heg op de Maarschalkstraat. Bewo-
ners wisten de branden zelf te blus-
sen. Op vrijdag 23 juli omstreeks 
02.00 uur werd brand gesticht in 
een heg met coniferen op de hoek 
Albertijn met de Botdrager. Een ge-

tuige meldde de brand via 1-1-2 en 
wist de bewoners te waarschuwen, 
die zelf begonnen met het blussen,  
kort daarna nam de brandweer het 
blussen over. 

Tegen 03.00 uur kwam een melding 
van een brand in een container, die 
stond in de brandgang van de Robijn 
met de Dukaton. Ook hier kwam de 
brandweer eraan te pas om het vuur 
te doven. Uit onderzoek en aange-
troffen sporen bleek dat sprake was 
van brandstichting. 

Van de dader of daders ontbrak ie-
der spoor. De politie riep inwoners 
op alert te zijn op verdachte situa-
ties en die direct via het alarmnum-
mer 1-1-2 te melden, zodat de kans 
op het betrappen van mogelijke 
dader(s) op heterdaad toeneemt.
Ook de RTV Utrecht besteedde er 
aandacht aan, evenals Hart van Ne-
derland.  

Woning
In de nacht van zaterdag op zondag 
sloeg de pyromaan opnieuw toe en 
had de brandweer het weer druk 
met in totaal drie buitenbranden.

Twee daarvan waren weer coni-
ferenbranden. De eerste melding 
kwam rond 00.10 uur bij de brand-
weer binnen: een brand op de Bo-

zenhoven. Bij een huis op de krui-
sing met de Viergang was een co-
niferenheg in brand gestoken. Hier-
bij liep ook het huis veel schade op, 
waaronder gebroken ruiten.

Rond 2.30 uur kwam melding twee: 
brand in Agaat in Mijdrecht. Ook 

hier weer een coniferenheg. Bij deze 
brand bleef de schade beperkt. 

Brandlucht
Tegen 03.00 uur surveilleerde een 
agent in de wijk Hofland toen hij 
opeens een brandlucht rook. Al snel 
bleek het om een krantentas te gaan 
op de Maansteen.
Op de Maansteen werd rond 3.00 
uur een verdachte aangehouden. 
Deze man bleek overeen te komen 
met het signalement dat verspreid 
was via Burgernet. 
De politie heeft de woning van de 
verdachte inmiddels afgezet en is 
een onderzoek gestart.

grasland tussen de koeien door naar 
de Oosterlandweg, recht tegen-
over de locatie van Wickelhof. Daar 
helpt mijn man de ruiters om de weg 
over te steken. Hij spreekt met hen 
af wanneer ze terug willen gaan en 
dan haalt hij ze weer op. Het hele 
ruiterpad is destijds voor nop aan-
gelegd. De afspraak was ook dat bij 
begroeiing het ook nog eens een 
aantal keren per jaar gemaaid zou 
worden. Nog nooit gebeurd. De ge-
meente had het geld beter voor iets 
anders kunnen gebruiken.” 
Ook Sjaak Oudshoorn van Lucky 
Stable heeft het helemaal gehad 
met het ruiterpad. ”Zelf heb ik des-
tijds nog gezorgd voor het egalise-
ren van een stuk langs de hoofd-
weg. Ze hadden het zand er ge-
woon op een hoop neergelegd. Hier 
en daar kan je nog zien dat er een 
stuk pad is. Maar onze ruiters gaan 
vandaag de dag gewoon over de 
Hoofdweg naar het Wickelhofpark 
als ze daar willen rijden. De mees-
ten hebben wel paarden die ge-
wend zijn aan het verkeer. Als je 
dus het gebruik afzet tegen de kos-
ten van het ruiterpad hadden ze het 
beter niet kunnen aanleggen. Het is 
puur weggegooid geld. Geen paard 
dat erop loopt. Ook in park Wickel-
hof is dat maar mondjesmaat, want 
onze ruiters gaan de kant niet op 
van de Schattekerkerweg als ze te-
rugrijden naar de stal.” Aldus Sjaak 
Oudshoorn. 
Conclusie: in de voorbereiding naar 
dit soort projecten zouden partijen 
samen met de gemeente vaker de 
stelling moeten hanteren van ‘bezint 
eer gij begint’. Een bekende uitdruk-
king die in het kader van het bezui-
nigingsplaatje van de gemeente in 
overlegsituaties wat meer de boven-
toon zou moeten voeren.
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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
Cornelis Beernickstraat 26 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0409 19-7-2010
Zwaan 38 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0415 21-7-2010

Vinkeveen
Demmerik 39 (naast) Oprichten van een loopbrug  2010/0408 19-7-2010
Plaswijk 14 Oprichten van een prefabkelder en wijzigen van de dakkapellen 2010/0410 20-7-2010
Voorbancken/Mijdrechtse Plaatsen van bouwbord ten behoeve van de nieuw te bouwen wijk 2010/0414 21-7-2010
Dwarsweg Westerheul IV

wilnis
Herenweg 136 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0407 15-7-2010
Margrietstraat 14 Vergroten van de woning met een aanbouw aan de achtergevel 2010/0411 20-7-2010
Raaigras 48 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010/0406 15-7-2010

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
Mijdrechtse Zuwe 3 Het vergroten van een bedrijfswoning  2010/0352 A

wilnis
Herenweg 150 Het plaatsen van een overkapping voor een boot 2010/0237 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 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

Mijdrecht
Watermolen 19 Het vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0238 20-7-2010
Wipmolen 35 Het vergroten van een woning met een aanbouw 2010/0387 20-7-2010
Wipmolen 36 Het vergroten van een woning met een aanbouw 2010/0386 20-7-2010

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, als 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

Mijdrecht
Derde Zijweg 5 Het vernieuwen van een schuur 2010/0112 20-7-2010
Nicolaas v.d. Steenstraat 14 Het vergroten van een woning met een erker 2010/0142 20-7-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196 Het vergroten van een steiger/vlonder 2010/0255 16-7-2010
Herenweg 261a Het verlengen van een loopsteiger 2010/0232 16-7-2010

wilnis
Watertuin 67 Het vergroten van een aanbouw aan een woonark 2010/0139 20-7-2010

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.

VAStStellInG wIjzIGInGSplAn “weSteRheul IV”
Burgemeester en wethouders maken conform artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij op 13 juli 2010 het 
wijzigingsplan “Westerheul IV” hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp vanaf 6 mei 2010 gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen het wijzigingsplan zijn géén zienswijzen ingediend. Met het wijzigingsplan wordt de 
bestemming van het voormalige woonwagenterrein aan Spoorhoek, 3645 GW in Vinkeveen gewijzigd in de bestemming “Uit te 
werken woondoeleinden – rand (UWr)”. De bestemming is thans “woonwagenterrein (WW)”. Eind 2007 heeft de gemeenteraad 
besloten het woonwagenterrein aan Spoorhoek in Vinkeveen op te heffen en te betrekken bij de ontwikkeling van de toekomstige 
woonwijk Westerheul IV gelegen tussen de weg Voorbancken, bedrijventerrein Voorbancken, de voormalige spoordijk en de 
Mijdrechtsedwarsweg. Met dit wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 
13 van het bestemmingsplan “Westerheul IV”. Gronden met de beoogde bestemming “Uit te werken woondoeleinden – rand 
(UWr)” zijn bestemd voor woningbouw in overwegend twee-onder-een-kap, geschakelde en vrijstaande woningen. De hoogte 
van de te realiseren woningen mag niet meer dan tien meter bedragen. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 29 
juli 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het gemeen-
tehuis, 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. Het vastgestelde 
bestemmingsplan Westerheul IV is ook in te zien of te downloaden via www.derondevenen.nl. Beroep kan worden ingesteld 
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwij-
zigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is bovendien mogelijk, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit van burgemeester en wethouders van 
treedt daags na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in 
werking alvorens op het verzoek is beslist.

VeRlenGInG InRIchtInG tIjDelIjke BOuwplAAtS AAn De StAtIOnSweG en kOnInGIn julIAnA-
StRAAt In wIlnIS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 juli 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Mens-Zeist Bouw B.V. uit Zeist vergunning hebben verleend om 
de tijdelijke bouwplaats aan de Stationsweg en de Koningin Julianastraat in Wilnis te verlengen. Dit in verband met meerwerk, 
renovatie en groot onderhoud aan de woningen in opdracht van Westhoek Wonen. De vergunning geldt voor de periode van 23 
juli 2010 tot en met 1 oktober 2010. De werkadressen zijn Stationsweg 9 t/m 17, 21 t/m 29 en 33, 3648 AN in Wilnis en Prins Bern-
hardstraat 1 t/m 15, 4 t/m 10, 16 en 18, 3648 AP in Wilnis. De adressen van de tijdelijke bouwplaatsen zijn Koningin Julianastraat 
2 t/m 18, 3648 AM in Wilnis en Stationsweg 9 t/m 17, 3648 AN in Wilnis. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan 
binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

InRIchtInG tIjDelIjke BOuwplAAtS AAn De BORSAlIAStRAAt In MIjDRecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 juli 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Scholtens Bouw De Meern B.V. uit De Meern vergunning hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan De Borsaliastraat in Mijdrecht. Dit in verband met groot onderhoud aan 42 
woningen in opdracht van Westhoek Wonen. De vergunning geldt voor de periode van 16 augustus 2010 tot en met 31 december 
2010. De werkadressen zijn Bisschop Koenraadstraat 2 t/m 12, 3641 AA in Mijdrecht, Hoofdweg 41 t/m 63, 3641 PP in Mijdrecht, 
Midrethstraat 38 t/m 52, 3641 CE in Mijdrecht, De Borsaliastraat 7 t/m 9 en 17 t/m 19, 3641 CS in Mijdrecht en De Borsaliastraat 
2 t/m 24, 3641 CT in Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is De Borsaliastraat tussen 9 en 17, 3641 CS in Mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning 
is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het in-
dienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AAnVRAAG VeRGunnInG ex. ARtIkel 9 MOnuMentenVeRORDenInG De ROnDe Venen 1998
De burgemeester maakt bekend, dat een aanvraag is ingediend voor een vergunning op grond van artikel 9 van de Monumen-
tenverordening De Ronde Venen 1998 ten behoeve van diverse instandhoudingswerkzaamheden aan Herenweg 175, 3645 DK 
in Vinkeveen. De Monumentencommisie van Welstand en Monumenten Midden Nederland is overeenkomstig artikel 10 van de 
Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. Het ont-
werpbesluit ten aanzien van deze aanvraag ligt vanaf 20 juli 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde 
in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 31 augustus 2010 een zienswijze tegen deze 
aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

GeMeentelIjke BekenDMAkInGen

Vrijdagavondcycles Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Vrijdag 23 juli werd de 
tweede avond van de vrijdagavond-
cyclus van Boule Union Thamen ge-
speeld. Twintig doubletten uit de 
wijde omgeving, twee meer dan bij 
de eerste avond traden aan om te 
strijden voor de avondprijzen. Tien 
equipes speelden in dezelfde sa-
menstelling als tijdens de eerste 
speelavond en konden dus in aan-
merking komen voor de cyclusprij-
zen. Opmerkelijk was dat de twee 
koplopers na de eerste avond bei-
de hun eerste partij verloren. Daar-
door werd de competitie over twee 
avonden ineens heel spannend. 

Echter de nummer twee van vori-
ge week bleef verliezen en werd 
uiteindelijk door twee andere equi-
pes ingehaald. Terwijl de equipe v/
d Zwet-Kramer door tweemaal winst 
met een straatlengte voorsprong de 
overall winnaar werd.
Intussen ging de strijd om de avond-
prijzen tussen equipes, die de eer-
ste avond niet meegedaan hadden 
of in een andere samenstelling. De 
avondoverwinning ging maar de 
equipe Maazous/Pialorsi met op de 
derde plaats een equipe van de or-
ganiserende vereniging.

De uitslag van de 
tweede speelavond:
1 Mustafa Maazous/ Italo Pialorsi 
Mix 3 - 29
2 Teun v Ooyen/ Rob Schouten
De Spaanse Ruiter (Nieuw-Vennep) 
3 - 26
3 Jaco de Haan/ Gusta Vreeken
Boule Union Thamen 3 - 19
4 Charley Misset/Jelle Venema
Mix 2 - 18
5 Mirjam Bros/Carel Hoeben
De Gouden Gooi 2 - 9
6 Raymond Toonen/ Wil Steenber-
gen De Hooiers 2 - 8

De beste drie equipes over 
twee speelavonden waren:
1 Rob v/d Zwet/ Ruud Kramer
Les Boules Fleuries (Lisse) 5 - 22

2 Bert Rademakers/ Lucie v/d Hel-
der Boule Union Thamen 3 - 2
3 Wijand Andries/Ivo Jansen Mix
3 - 1

Dit jaar vindt er geen tweede cyclus 
in augustus plaats bij Boule Uni-
on Thamen. Er zal nu een vrijdag-
avondcyclus bij Les Boules Fleuries 
in Lisse gespeeld worden.

Het volgende petanque-evenement 
bij Boule Union Thamen aan de 
Vuurlijn is het Open Uithoorns Kam-
pioenschap op zondag 8 augustus. 

Dit toernooi staat een beetje in het 
teken van het 25 jarig bestaan van 
de vereniging later dit jaar. Het toer-
nooi start om 10.30 uur.

Legmeervogels start
met voorbereiding
nieuw seizoen
Uithoorn - Op zondag 1 augustus 
aanstaande beginnen de nieuwe 
trainers van Legmeervogels aan de 
voorbereiding van het voetbalsei-
zoend 2010 - 2011.De spelers wor-
den verwacht om 10.00 uur waarna 
zij worden voorgesteld aan de nieu-
we trainer van het 2e elftal. Daar-
na leveren de spelers hun oude trai-
ningskleding in en ontvangen zij de 
nieuwe trainingskleding voor het 
seizoen. Op de nieuwe trainingskle-
ding staan vermeld de namen van 
de sponsoren Phanos en UBA. Als 
deze formaliteiten achter de rug zijn 
zal er begonnen worden, en dan is 
het zo rond de klok van 10.30 uur, 
aan de eerst training van dit seizoen. 
De eerst training zal onder andere 
gedaan worden door een loopcoor-
dinatietrainer.   
Het seizoen 2010 - 2011 zal er voor 
Legmeervogels zondag 1 anders uit-
zien dan alle voorgaande seizoenen. 
Zo is er als eerste de indeling. Was 
het jaren zo dat er gespeeld wordt in 
een poule van 12, dit seizoen zal de 
poule van Legmeervogels zondag 1 
uit veertien verenigingen bestaan. 
Dit heeft ook gevolg voor de strijd 
om het periodekampioenschap. Er 
zijn, en dat is niet gewijzigd, drie pe-
riodetitel te behalen. De eerste peri-
ode bestaat uit 8 wedstrijden en de 
2e en 3e periode bestaat dan uit 9 
duels.  Periodewinnaars mogen na 
afloop van de competitie alsnog 
strijden om een promotieplaats naar 

de 2e klasse. De indeling van Leg-
meervogels zondag 2 bestaat ook 
voor dit seizoen uit 12 verenigingen. 
Ook hier zijn dan 3 periodetitels te 
halen. De eerst periode betaat uit 
7 duels en de 2e en 3e periode be-
staat dan uit 8 duels.

Op zaterdag 7 augustus 2010 staat 
de 1ste oefenwedstrijd op het pro-
gramma. Dan speelt een deel van 
de zondagselektie om 14.00 uur in 
Vleuten tegen Desto. Daarnaast 
doet Legmeervogels ook mee aan 
het toernooi bij Argon. De 1ste wed-
strijd van dit toernooi is op woens-
dag 11 augustus in Mijdrecht, aan-
vang 19.00 uur. Legmeervogels 
zon.- t’Vliegdorp zat. en Argons zat 
- AFC zat. De tweede wedstrijd is 
op zaterdag 14 augustus eveneens 
in Mijdrecht, aanvang is dan 14.00 
uur. Dan spelen de winnaars en de 
verliezers tegen elkaar van de eer-
der genoemde duels. ‘t Vliegdorp, 
de eerste tegenstander voor Leg-
meervogels zondag is geen onbe-
kende. Seizoen 2009 - 2010 speel-
de dit elftal samen met de zaterdag 
1 van Legmeervogels in de 5e klas-
se. ‘t Vliegdorp werd daar kampioen 
en is dus gepromveerd naar de 4e 
klasse.
Het zou zo maar kunnen zijn dat u 
graag de 1ste training wilt bijwo-
nen? Nu, dit kan. De kantine is met 
een beperkt assortiment geopend 
v.a. 11.30 uur.
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Uithoorn – Al elf jaar organiseert Han Nollen, 
de eigenaar van Drinken en Zo, een Harley 
Davidsondag in Uithoorn. Elk jaar weer wordt het 
groter en gezelliger. Wel hangt heel veel af van 
het weer. Je kunt nog zo hard je best doen en 
nog zoveel organiseren, als het in de  buitenlucht 
is, is droog weer zeker nodig. Aangezien deze 
Harleydag al een dag daarvoor begint en onze 
redactie niet in de gelegenheid is om anderhalve 
dag en twee avonden bij het feest aanwezig te 
zijn om een compleet live verslag te doen, 
vroegen we de organisator zijn 
verhaal te doen: 

Het begon met The Day Before: Han: “Om 13.00 
uur  vertrokken  46 motoren binnendoor richting 
IJmuiden, vervolgens naar Zandvoort, alwaar 
iets gedronken werd en weer binnendoor terug 
naar Uithoorn. Een rit van 110 km. 
Het was een prachtige rit, omdat alles binnendoor 
ging. Vanaf 19.00 uur was er een BBQ voor de 
deur bij Drinken & Zo waar ook The Little Boogie 
Boy Bluesband optrad. 

De hele avond was het druk, en ook in het café 
binnen was het stampvol. Inmiddels waren er 
ook vijf bikers uit Finland aangekomen deze 
zaterdagavond.
 
De Harley-dag
Om 9.00 uur beginnen we met het opbouwen. 
Dorpsstraat, Marktplein, Julianalaan en 
Wilhelminakade werden vanaf die tijd afgezet, 
zodat we de bikermarkt, barretjes en eettentjes 
op konden zetten. Het blijft altijd weer jammer 
dat wielrenners denken dat de afzetting  

voor hen niet geldt, want er werd 
wéér iemand ondersteboven 
gereden tijdens het opbouwen. 
Gelukkig viel alles mee en vielen 
er geen gewonden. Omstreeks 
half twaalf  waren we klaar met 
opbouwen en kwamen de eerste 

motoren meteen al aanrijden. En toen gebeurde 
het weer! REGEN!!!! Om half één begon het. Dit 
jaar voor de 11e keer de Harley-dag en voor de 
6e keer regen! Je zou toch verwachten dat het in 
de 3e week van juli goed weer zou zijn. Het viel 
me zwaar. Er zit zoveel werk in deze organisatie. 
Het bleef erg stil tijdens de regen, en iedereen 
was met z’n telefoon buienradar aan ‘t opzoeken. 
Gelukkig duurde de regen niet zo lang. 

Druk
Het is namelijk voor een motorrijder geen pretje 
om je zeiknat te laten regenen, zodat velen die 
van verderweg komen, dan vaak besluiten om 
maar niet te gaan. Gelukkig  kwamen na de 
bui toch nog heel veel  bikers binnen. Op een 
gegeven ogenblik bleven motoren komen en 
was het echt druk. We hebben er ongeveer 700 
geteld, vorig jaar was het mooi weer en waren er 
ruim 1350. Veel mensen uit Uithoorn en omgeving 
kwamen ook kijken en inmiddels was de Dicky 
Greenwood band in de Julianalaan beginnen te 
spelen en werd het erg gezellig. Op de bikermarkt 
liepen veel mensen en het werd maar drukker en 
drukker. Ik had als surprise attractie 2 ROBOTS 
ingehuurd (zie de foto’s) die door het publiek 
liepen. Kinderen en volwassenen gingen met 
ze op de foto. De robots deden het geweldig 
en iedereen genoot. Om 16.00 uur begon voor 

Drinken & Zo de band KING MO te spelen en 
was het feest compleet. KING MO is door de 
Nederlandse Blues Foundation uitgeroepen tot 
beste bluesband van Nederland! Voor Drinken 
& Zo kon je over de hoofden lopen. Iedereen 
was aan een drankje of wat aan ‘t eten, mensen 
stonden te dansen (zelfs met de ROBOTS) en 
het was een echt  feest. In de laatste set van de 
band kwamen de ROBOTS ook het podium op 
waardoor de sfeer nog uitbundiger werd. 

Zeker meer dan 20 mensen kwamen me na 
afl oop een hand geven en bedanken voor een 
geweldige dag (is nog nooit gebeurd!). Ik zag 
trouwens dat de buren ook stonden te dansen 
op het balkon! Toen viel er wel 1000 kilo van m’n 
nek, ik heb hier vreselijk hard aan gewerkt. Om 
19.00 uur was het afgelopen. 
Het is gelukkig goed uitgepakt, doordat het 
ook maar bij één buitje bleef. Ik heb inmiddels 
mailtjes en berichtjes en veel complimentjes 
gehad, en ik moet eerlijk zeggen: dat is heerlijk.
Alle medewerkers ook hebben het naar hun zin 
gehad en hebben heel hard gewerkt, en deze 
dag tot een groot succes gemaakt.  

Volgend jaar weer. 
Dat wordt alweer het 12e Harley-weekend!”, 
aldus een tevreden Han Nollen.

Het begon met The Day Before: Han: “Om 13.00 motoren meteen al aanrijden. En toen gebeurde Drinken & Zo de band KING MO te spelen en 

Harley Davidsondag in Uithoorn ondanks de regen een succes

  Even leek het erop dat het zou verregenen, 
maar gelukkig klaarde het weer op
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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!

Tanzania

Tanzania, een mooi maar arm land. Het is ook een heel oud gebied. De ge-
schiedenis van dit land gaat ver terug tot het ontstaan van de mensheid zo’n 
4 miljoen jaar geleden. In Laetoli zijn in de modder voetafdrukken gevonden 
van 3,6 miljoen jaar geleden. 
Langs de kust van de Indische Oceaan wordt sinds de 4e eeuw v. Chr. han-
del gedreven door de Indiërs en Perzen. Arabische handelaren introduceer-
den in de 7e eeuw n. Chr. de Islam. Dit is de godsdienst van de kust en de 
eilanden. Op Zanzibar staat nog een moskee uit 1107 n. Chr. De vissersbo-
ten, de dhows, zien er al eeuwenlang net zo uit als nu. 
Het genoemde tijdvak vanaf de 4e eeuw was een periode van welvaart en 
weinig conflicten. De rust werd in 1498 ruw verstoord door de komst van 
de Portugezen. Honderd jaar later kwamen de Britten. En omstreeks 1840 
de Duitsers. 
Er leven nu in dit land 120 stammen met elk hun eigen taal en cultuur. Re-
ligies zijn een derde Islam, een derde Christendom en een derde oorspron-
kelijke religies. Het vaste land werd in 1962 onafhankelijk onder de naam 
Tanganyika. In 1964 ontstond het huidige Tanzania door de samenvoeging 
van Tanganyika met het eiland Zanzibar. Ruim een eeuw vóór deze tijd wa-
ren het vaste land en Zanzibar onderdeel van het grote rijk van de Omani’s 
samen met Zuid Kenia, Noord Mozambique en Malawi.
De eerste president van Tanzania was Nyerere die meteen begon met het 
ontwikkelen van een sterk nationaal bewustzijn. Daartoe voerde hij een na-
tionale taal in: het Swahili.
In Tanzania overheerst geen enkele stam. De corruptie is binnen de per-
ken. 

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

UITVERKOOP!
START 24 JUNI 9.00 UUR

TOT 70% KORTING

Biechten loont bij
Van Kouwen Galleria
Regio - Abarth is een Italiaans au-
tomerk dat reeds een lange racehis-
torie heeft. De modellen van Abar-
th zijn gebaseerd op de bestaande 
modellen van het automerk Fiat, de 
500 en de Punto Evo, maar dan met 
meer vermogen en een uiterst spor-
tieve look. Al lijken de overeenkom-
sten tussen Fiat en Abarth op het 
eerste gezicht groot, zij verschillen 
wel degelijk. Abarth is een op zich-
zelf staand merk dat zich profileert 
als sportief, luxe en onderscheidend. 
Het rijden van dit merk is niet kiezen 
voor een vervoersmiddel, maar kie-

zen voor optimaal rijplezier en je on-
derscheiden. 

Abarth is niet zo maar een 
merk, Abarth is een beleving!
Aan de hand van twee nieuwe mo-
dellen van Fiat, de 500 Cabrio en de 
Punto Evo, komt Abarth nu met twee 
nieuwe modellen; de Abarth 500C 
en de Abarth Punto Evo.
Beide nieuwe modellen staan weer 
garant voor de kernwaarde van het 
Italiaanse merk: sportiviteit, onder-
scheidend en rijplezier. Door de 
raceafstelling en de acceleratie van 
een echte sportauto, levert het rij-
den in een Abarth een krachtige 
emotie op. Het is een unieke en niet 
te evenaren rijervaring, die uitstijgt 
boven de opvatting dat een auto al-
leen maar voor vervoer van A naar 
B is.
De beleving die je in het bijzonder 
van een Abarth Punto Evo krijgt, 
wordt mogelijk gemaakt door de 
MultiAir-krachtbron van 165 pk met 
vergroot motorvermogen voor nog 

betere prestaties en meer adrena-
line bij de bestuurder. De Abarth 
500C combineert de genoegens en 
sensaties van een sportieve rijstijl 
met die van het open rijden, de wind 
in je haren en het geluid van de 140 
pk onder de motorkap. Die sportieve 
rijbeleving wordt nog vergroot door 
de schakelpaddles aan het stuur. 

Deze twee modellen mogen dan 
heel verschillend zijn, ze delen een-
zelfde inborst, de sportieve geest 
van het Abarth schorpioenlogo, dat 
in staat is gebleken de passie aan te 

wakkeren van duizenden automo-
bilisten die gevoel hebben voor uit-
dagingen, snelheid en de Italiaan-
se stijl. De specificaties van de twee 
nieuwe Abarth modellen zijn te le-
zen op 
www.vankouwen.nl/abarth/nieuws .
Van Kouwen Galleria Amsterdam, 
officieel dealer van Abarth, zet de 
beleving van het merk door in de 
showroom en de werkplaats. Hier 
kan men de verschillende model-
len bekijken en een proefrit maken. 
Op dit moment kun je hier een nieu-
we Abarth winnen tijdens de cam-
pagne: ‘Biecht je autozonde!’ Abar-
th zoekt namelijk wegpiraten met 
autozonden. Deze zonden kunnen 
ongestoord en ongegeneerd in de 
showroom van Van Kouwen opge-
biecht worden in de daarvoor be-
stemde ‘Abarth zonden kabine’. Kijk 
op www.vankouwen.nl/abarth voor 
meer informatie. U vindt Van Kou-
wen Galleria Amsterdam aan de 
Klokkenbergweg 15 in Amsterdam-
Zuidoost.

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.
- Kuifmees in Uithoorn, ‘Lola’, een zwart dwerg konijntje.

Gevonden 
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes. 
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en  
 wit op de buik.
-  Johan Enschedeweg in Mijdrecht, donker cyperse kat met witte 
 pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik.
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers. 
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater. 

Goed tehuis gezocht voor:
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.
- 2 kittens, 11 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

.
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Waver - Het is al bijna zover! Op 12, 13 en 
14 augustus gaat het jaarlijks terugke-
rend feest in de Waver weer van start. De 
vele voorbereidingen zijn al getroffen en 
alle puntjes op de i gezet. 

Zo zal de donderdagavond starten met de 
zeer bekende Waver prestatieloop, de inschrij-

ving hiervoor is om 18.30 uur. Om 21.00 uur 
begint de muziek in de feesttent.

Op vrijdag wordt weer de ‘kinder’dag georgani-
seerd met om 15.30 uur de ballonnenwedstrijd. 
Om 18.30 uur kun je je natuurlijk gaan in-
schrijven voor de Sloot en Slobrace, waaraan je 
kunt meedoen vanaf 13 jaar; het zal wederom 
een spektakel worden. Om 20.30 uur begint de 

muziek m.m.v.  ‘de Skihut on Tour’.

 De zaterdag begint om 09.30 uur met 
de paardenwedstrijden waar iedere 

liefhebber zich in kan vinden. Deze 
zullen verzorgd worden door PSV 
Troje. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op www.paarden-
sportverenigingtroje.nl.
Verder is er deze dag ook een rom-
melmarkt, zijn er oldtimers en om 
14.00 uur is er buikglijden voor

iedereen. Natuurlijk wordt er weer om 
±15.00 uur gestreden bij het tob-

betje-steken. Deze dag eindigt met
muziek in de feesttent m.m.v. de 

band ‘Vangrail’. 

Het bestuur heeft wederom be-
sloten om op zaterdagavond 
gratis busjes te laten rij-
den naar Vinkeveen, Wa-
verveen & Ouderkerk a/d 
Amstel om u weer BOB-
vrij thuis te brengen. 

Het bestuur en alle me-
dewerkers hopen iedereen 

weer te zien en er dan met 
z’n allen een mooi feest van 

te maken.

Voor meer informatie en foto’s van 2009 kunt u terecht op www.waverfeest.nl.
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Nieuwe Aveda salon van 
Van Houten Kappers geopend
Uithoorn - Zaterdagmiddag 24 ju-
li opende Van Houten Kappers aan 
het Amstelplein 5 in een feestelijke 
sfeer haar nieuwe salon, pal naast 
de locatie waar de afgelopen jaren 
talloze tevreden klanten een haar-
verzorgingsbeurt hebben onder-
gaan. Hoewel de naam ‘kapsalon’ 
voor de hand ligt, heeft de nieuwe 
locatie méér te bieden dan alleen 
maar ‘knippen’.
“Het is een ruimte waar we lou-
ter met biologisch gecertificeer-
de producten van Aveda op een re-
laxte manier een totale verzorging 
van het haar en de hoofdhuid kun-
nen aanbieden. Vandaar ook Ave-
da Salon. Verder kunnen de dames 
hier zich laten opmaken en heb-
ben we op bepaalde tijden zelfs een 
schoonheidsspecialiste in huis. Die 
heeft de beschikking over een ei-
gen ruimte. Omdat de nieuwe sa-
lon bijna twee keer zo groot is, heb-
ben we de mogelijkheid te baat ge-
nomen om bij de inrichting afzon-
derlijke hoeken te creëren waardoor 
je een wat rustiger omgeving krijgt. 
Zo is er een ruimte waar het verf-
meubel staat om de ingrediënten 
voor haarkleuring samen te stellen, 
een pantry voor koffie, thee of fris-
drank, een speciale ruimte om het 
haar te wassen waarbij de klant op 
verzoek een heerlijke hoofdmassa-
ge kan ondergaan, een stukje ma-
gazijnruimte, maar ook een kamer-
tje waar medewerk(st)ers zich kun-
nen terugtrekken. Allemaal uit het 
zicht van degenen die in 12 stoe-
len voor de hoge spiegels relaxed 
een haarverzorging ondergaan”, legt 
Woudelien van Houten uit die sa-
men met haar echtgenoot John en 

zeven gemotiveerde medewerksters 
de salon runt. “In het zicht hebben 
we wél een sfeervolle hoek gecre-
eerd voor klanten die bij het uitlo-
pen van een behandeling daar even 
kunnen plaatsnemen. Zij dragen in 
die hoedanigheid bij aan een stuk-
je ontspannen sfeer.”

Duurzaam
De nieuwe salon biedt een rusti-
ge ambiance waar bezoekers naast 
hun haarverzorging lekker even op 
verhaal kunnen komen. Op het ge-
bied van haarverzorging heeft Van 
Houten Kappers het nodige te bie-
den voor het hele gezin. Vanzelf-
sprekend worden alle trends op 
haargebied gevolgd die indien ge-
wenst ook worden gevolgd. Vanzelf-
sprekend is ook een klassieke haar-
behandeling mogelijk voor jong en 
oud, voor dames en heren. “Wij spre-
ken de wens uit dat onze bestaande 
klanten zich in onze nieuwe salon 
snel zullen thuis voelen. Er is meer 
mogelijk in een omgeving die rust 
uitstraalt. Wij geven advies op maat. 
Daar haakt het productassortiment 
van Aveda op in”, vertelt Woudelien 
die er trots op is dat haar salon dit 
merk mag voeren. Zij is enthousiast 
over de kwaliteit van de producten 
en de organisatie. De producten van 
Aveda zijn duurzaam vervaardigd 
uit planten- en bloemenextracten. 
Zo is 90 procent van de hoeveel-
heid essentiële oliën die wordt aan-
gekocht voor gebruik in Aveda pro-
ducten, gecertificeerd organisch of 
biodynamisch. Het merk is wars van 
petrochemicaliën en bovendien het 
eerste cosmeticabedrijf dat met 100 
procent windenergie haar produc-

ten maakt. Het is tevens het eerste 
cosmeticabedrijf in de wereld dat 
‘Cradle to Cradle (C2C) goedkeuring 
voor wat betreft duurzaamheid heeft 
gekregen voor zeven Aveda produc-
ten. De herkomst van een product 
kan daarmee volledig worden ge-
traceerd, vanaf grondstof tot eind-
product. Ook de verpakkingen wor-
den duurzaam geproduceerd. Voor-
beeld: de shampooflacons bestaan 
minimaal uit 80 procent gerecycel-
de melkflessen en kunnen op hun 
beurt ook weer hergebruikt worden. 
Vanzelfsprekend worden de produc-
ten ook niet op dieren getest. “Om 
Aveda in beeld te brengen hebben 
we bij de ingang van de zaak een 3 
meter hoge bamboewand gemaakt 
met een beeltenis van het merk en 
de missie erop. Zo is het goed her-
kenbaar.” Aldus Woudelien.

Groene organisatie
Aveda is van huis uit een Ameri-
kaanse ‘groene organisatie’ die in 
die hoedanigheid een hele range 
hoogwaardige schoonheidsproduc-
ten aanbiedt, vanaf shampoos en 
haarverstevigers tot kleurstoffen en 
make-up artikelen, en van bodylo-
tions tot lifestyle producten. Eén en 
ander gaat op basis van ‘fair trade’ 
ten behoeve van mensen die in hun 
natuurlijke omgeving leven en op 
een verantwoorde manier zorg dra-
gen voor de toelevering van grond-
stoffen aan de vervaardigers van 
Aveda producten.
Dat staat aan de basis van een mis-
sie die Aveda uitstraalt, namelijk ‘te 
zorgen voor een wereld waarin we 
leven, van de producten die we ma-
ken, tot de wijze waarop we iets te-
rug geven aan onze samenleving. Bij 
Aveda streven we ernaar een voor-
beeld te stellen voor milieuleider-
schap en verantwoordelijkheid.
Niet alleen in de wereld van de 
schoonheid, maar overal ter we-
reld.’ Aldus de strekking van de mis-
sie. Aveda spant zich in het kader 
van ‘jointhepipe’ (www.jointhepipe.
org) ook in voor de zorg van schoon 
drinkwaterprojecten in ontwikke-
lingslanden en verkoopt daarvoor 
speciale bidons in de aangesloten 
salons. Woudelien en haar echtge-
noot staan volledig achter de missie 
van Aveda. Niet voor niets gebruiken 
zij de producten van dit merk. Daar 
komt bij dat men als salon moet vol-
doen aan bepaalde criteria om de 
producten van dit merk te kunnen 
en mogen gebruiken. Het omvang-
rijke productassortiment leidde tot 
een toename van activiteiten op het 
gebied van lichaamsverzorging.

Daarnaast breidde het klantenbe-
stand zich uit. Reden dat werd uit-
gekeken naar een grotere locatie 
om aan de vraag tegemoet te komen 
en de producten van Aveda nog be-
ter tot hun recht te laten komen. 
Toen het uitzendbureau naast de 
‘oude’ salon vertrok, kregen Woude-
lien en John de kans de vrijgekomen 
ruimte naar hun idee te gaan inrich-
ten, kortom: er werd verhuisd ‘naar 
hiernaast’. Afgelopen zaterdag kon-
den klanten en zij die dat nog wil-
len worden een kijkje nemen in de 
nieuwe salon. Ter gelegenheid van 
de opening ontvangt elke bezoe-
ker tot 30 september a.s. 10 procent 
korting op alle Avedaproducten.

Meer weten over Aveda?
Zie de website www.aveda.nl.
Over Van Houten Kappers: 
www.vanhoutenkappers.nl.
U vindt de Aveda salon aan de bui-
tenkant van het winkelcentrum Am-
stelplein, nummer 5 (recht tegen-
over het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk) in Uithoorn. Er is vol-
doende (gratis) parkeerruimte in de 
onmiddellijke omgeving.  

Foto: Marc M. Compier.

De nieuwe kapperszaak van Van Houten Kappers aan het Amstelplein

Officiële opening door (oprichter) Jan en (dochter) Bodil van Houten

Vinkeveense Carla Westerbeek-Sikkes schrijft boek:

‘Zand, Zeep & Soda 
verhalen’ op een eilandje 
in de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Een groen huisje met 
witte raampjes, meeuwen die krij-
send over het huisje vliegen. Een 
vlinder die op haar hand gaat zit-
ten, een dikke dommel die zoe-
mend voorbij vliegt, net als toen, in 
Egmond aan Zee. “Ik was een kind 
en wist niet beter dan dat het nooit 
voorbij zou gaan”. aldus Carla Wes-
terbeek-Sikkes, schrijfster van het 
ontroerende en komische boekje 
Zand, Zeep & Soda Verhalen. Daar-
in grijpt ze terug naar de vijftiger 
en zestiger jaren, toen haar ouders 
een zomerhuisje hadden in de dui-

nen van Egmond aan Zee. Carla ver-
haalt op een bovenal toegankelijke, 
herkenbare en humoristische wij-
ze over de vakanties die zij en haar 
eeneiige tweelingzusje Conny be-
leefden. Vakanties die haar nog zo 
voor de geest staan! 
Doppinda’s eten boven een krant. 
Draadjesvlees dat op een oliestelle-
tje staat te pruttelen en op de ach-
tergrond het geluid van de transis-
torradio. Tantes die met hun veel 
te grote koffers gratis en volpen-
sion komen logeren. Vader Sikkes 
die met ontbloot bovenlijf voor zijn 

huisje zit en daarvoor een bekeu-
ring krijgt van de duinwachter. En 
vanuit het stapelbed verhalen ho-
ren die eigenlijk helemaal niet voor 
de oortjes van Carla en Conny be-
stemd zijn. ‘Wat waren we rijk’, her-
innert de schrijfster zich als de dag 
van gisteren. 

Heerlijk lezen
Het is een aanrader, dat zeker. Het 
leest heerlijk weg. Je herkent je-
zelf erin of vrienden, familie, die ook 
vroeger zo op vakantie gingen. 
Het boek Zand, Zeep & Soda ver-
halen zal Carla op 24 augustus om 
15.30 bij de The Read Shop op de 
Plevierenlaan in Vinkeveen over-
handigen aan Burgemeester Burg-
man van de Gemeente De Ronde 
Venen. Aansluitend zal Carla Wes-
terbeek bij The Read Shop een sig-
neersessie houden.
Het boek is o.a. te koop bij The Read 
Shop in Vinkeveen, Boekhandel 
Mondria en Primera in Mijdrecht of 
te bestellen op: 
www.zandzeepensodaverhalen.nl
Het boek telt 274 bladzijden en kost 
19,95 euro.

Ad Nagtegaal
overleden

op 10 januari 1945
Amstelhoek. Vorige week 
stond er een hommage aan 
verzetsheld Ad Nagtegaal 
in deze krant. Op deze pagi-
na was onder meer een foto 
van de grafsteen te zien als-
ook een brief van Koningin 
Wilhelmina. Oplettende lezers 
attendeerden ons dat in de 
brief van Wilhelmina een an-
dere overlijdensdatum wordt 
genoemd (10 april 1945) dan 
er op de grafsteen staat (10 
januari 1945). Navraag bij 
de Oorlogsgravenstichting in 
Den Haag werd beantwoord 
dat men daar niet over ande-
re informatie beschikt dan dat 
de heer A.C. Nagtegaal over-

leden is op 10 januari 1945. 
Alle bronnen, gemeente, fa-
milie, politie, kanselarij geven 
deze datum. Mogelijk is de 
fout gemaakt tijdens de da-
tum waarop hij herbegraven 
is. Dat gebeurde namelijk op 
10 april 1946, zo laat Johan 
Teeuwisse van de Oorlogsgra-
venstichting ons weten. Men 
zei niet te beschikken over de 
brief van Koningin Wilhelmi-
na. Voor de goede orde heeft 
deze krant een kopie daarvan 
aan de heer Teeuwisse toege-
stuurd. Pieter Maurits Nage-
tegaal uit Kudelstaart, direc-
te familie van Ad Nagtegaal, 
kan leven met het antwoord 

van de Oorlogsgravenstich-
ting. “Voor zover wij kunnen 
nagaan is hij inderdaad op 10 
januari 1945 om het leven ge-
komen. Dat staat ook in het 
artikel in het boek van Evert 
Poelwijk. Hoe de datum van 
10 april ineens in een offici-
eel stuk van Koningin Wilhel-
mina opduikt is ons niet dui-
delijk. Zoals de Oorlogsgra-
venstichting meedeelt kan de 
oorzaak liggen bij de herbe-
grafenis. Maar dat is allemaal 
al zo lang geleden. Niettemin 
was het natuurlijk wel fijn ge-
weest als alle data zouden 
kloppen. Maar het zij zo.” Al-
dus Pieter Maurits.
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Industrieweg Mijdrecht 
eindelijk weer open 
voor het verkeer

Mijdrecht – Heel veel bedrijven 
die gevestigd zijn op het Mijdrecht-
se Industrieterrein zullen een zucht 
van verlichting slaken, nu eindelijk, 
na maanden, de Industrieweg weer 
open is voor verkeer. Helaas voor de 
fietsers duurt het wat langer voordat 
weer gebruik gemaakt kan worden 
van het fietspad.
 
De werkzaamheden aan de Indu-
strieweg zijn onderdeel van de re-

vitalisering van het bedrijventerrein 
in Mijdrecht en hebben tot doel de 
doorstroming op de Industrieweg te 
verbeteren. De Industrieweg is ver-
breed met twee opstelvakken voor 
linksafslaand verkeer naar de Nij-
verheidsweg (o.a. Karwei bouw-
markt) en de Groot Mijdrechtstraat 
(o.a. kartcentrum Bleekemolen).
 
Langzaam
Dat het Industrieterrein opgeknapt 

moest worden begrijpen alle eige-
naren van de diverse bedrijven best, 
maar dat het zo allemachtig lang 
heeft moeten duren, daar begrijpt 
echt niemand iets van: “De verbre-
ding van de A2 gaat sneller. Als ze 
de A2 op dezelfde slome manier 
zouden verbreden zoals ze dat hier 
in Mijdrecht hebben gedaan, dan 
ging de A2 nooit meer open voor 
verkeer”, aldus enkele zwaar teleur-
gestelde industriëlen. “Het is echt 
met geen pen te beschrijven. Zou-
den ze hier in het gemeentehuis wel 
eens denken aan onze bedrijven? 
Zouden ze begrijpen dat dit ons heel 
veel omzet en zelfs blijvend heel veel 
klanten heeft gekost? Zouden die 
ambtenaren en die wethouder daar 
ooit wel eens bij stilstaan? Wij gelo-
ven er niets van. Ze maken plannen 
vanachter een bureau, zetten wat op 
papier en beseffen niet wat het voor 
bedrijven kan betekenen.”

Vakantie
Na de bouwvakvakantie (vanaf 16 
augustus) vinden de resterende 
werkzaamheden aan de Industrie-
weg plaats, waaronder het opnieuw 
inrichten van de berm met een la-
ge haag. Dan wordt ook het fiets-
pad aangepakt. In de tussentijd blijft 
voor het fietsverkeer de huidige om-
leiding gewoon van kracht.
Na de bouwvakantie start ook de re-
vitalisering van de Constructieweg. 
Bedrijven aan de Constructieweg 
ontvangen hierover bericht. 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Slangen op de 
Vinkeveense Plassen?

Vinkeveen - “Zijn er dan 
slangen op de Vinkeveense 
Plassen?”
Dit is de vraag van een jon-
geman die ik benaderde, 
omdat hij met zijn speed-
boot met enorme snelheid 
de sloot, waaraan ik woon, 
verlaat.

Toen ik hem aansprak en 
vertelde dat er slangen, 
schilpadden en vele wa-
tervogels moeten zwem-
men voor hun leven als hij 
zo snel wegvaart stond hij 
mij een beetje vreemd aan 
te kijken en antwoordde: 
“Slangen, schilpadden, het 
is hier de tropen niet!”
Slangen komen niet alleen 
op de Plassen voor maar 
vooral ook in de kleinere 
sloten en vaarten.
Met dit warme weer worden 
deze reptielen erg actief en 
zwemmen bijna onzichtbaar de sloten en vaarten 
over om naar de andere walkanten te komen om 
te jagen op kikkers, eieren, kleine vogels en ande-
re kleine dieren.

Snelheid
De slangenpopulatie groeit, want je ziet ze steeds 
meer verschijnen en hopelijk blijftß het zo. Maar 
doordat je ze bijna niet ziet zou je met een grotere 
vaarsnelheid zomaar over ze heen varen en kunnen 
ze hierdoor een verschrikkelijke dood sterven.
Maar dit geldt ook voor futen die niet snel genoeg 
weg kunnen duiken en geraakt worden door de 
schroef. Ook jonge watervogels kunnen worden 
overvaren, omdat men deze gewoonweg niet ziet 
door de enorme snelheid maar het geldt ook voor 
vissen en vele andere dieren.
Daarnaast wordt de grond enorm omgewoeld en 
wordt het ecosysteem volledig vernield.
Hard varen richt meer schade aan dan je denkt of 
ziet!

Hoe zie je een slang?
Als het water stil is kan je soms kringen zien ont-
staan en een klein zwartachtig bolletje door het 

water zien gaan, aan dit bolletje (het hoofdje) zit 
een lang lijf, een slang dus.
De slang glijdt soepel en snel door het water, ze 
blijven veelal aan de oppervlakte waardoor ze 
kwetsbaar worden.

Een slang duikt niet snel de diepte in maar kan dit 
wel en blijft dan enige tijd onder water.
De slang is schuw en blijft liever uit onze buurt, de 
grootste slang die ik heb gezien was ongeveer ruim 
een meter lang, maar redelijk dun.
De slang is soms groen maar kan ook grijs zijn, met 
zwarte strepen in de nek en zwarte blokken op het 
lijf, en het zijn prachtige elegante dieren.
Dus als je een beetje oplet en rustig vaart zal je er 
zomaar ééntje kunnen zien, geniet er dan van en 
zie maar eens hoe elegant ze door het water be-
weegt. 
Geef de slang wel de ruimte en blijf respectvol, 
maar dat geldt natuurlijk voor ieder dier dat je te-
genkomt. Geniet eens rustig van de prachtige na-
tuur in De Ronde Venen en geef je ogen eens ex-
tra de kost…….

Cor Mastwijk
Vinkeveen

Komende vrijdag: jubileumconcert in Janskerk Mijdrecht

André Knevel veertig jaar 
pianist
Mijdrecht - Deze bekende Canade-
se organist komt ook dit jaar op zijn 
jaarlijkse tournee door Nederland 
een concert geven op het mooie 
Bätz-orgel van de Janskerk. 
André Knevel is geboren in Bussum. 
Toen hij acht jaar oud was kreeg hij 
zijn eerste orgel- en pianolessen. 
Zijn leraren waren o.a. dr. J.A.M. van 
Stokkum, Rutger van Mazijk en Wil-
lem Hendrik Zwart. André Knevel 
gaf zijn eerste officiële orgelconcert 
toen hij 19 jaar oud was.
In 1975 emigreerde André Knevel 
naar Canada, waar hij in St. Cathari-
nes, Ontario, zijn onderkomen heeft. 
Hij is daar als muziekdocent ver-
bonden aan verschillende christelij-
ke scholen. Tevens is hij ter plaatse 
kerkorganist. 
André Knevel maakt vele concert-
reizen door Canada, Amerika en 
Europa. Jaarlijks maakt hij een zo-
mertournee door Nederland, alsme-

de Duitsland, voor het geven van dit 
jaar zelfs 40 concerten.
Wilt u meer weten over deze or-
ganist en de concerten die hij dit 
jaar in Nederland geeft, kijk dan op 
www.andreknevel.com.
Het programma in Mijdrecht be-
staat deze maal uit werken van o.a. 

Feike Asma (de bekende ‘Hollandse 
Rhapsodie’), Karl Graun, Klaas Jan 
Mulder, Robert Schumann, Francis 
Thomé en natuurlijk improvisaties 
van de ‘meester’ zelf.
Het concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis (met een 
schaalcollecte aan de uitgang).

Goed tehuis 
gezocht 
voor kittens
Regio - De lieve kittens die u op de 
foto hiernaast ziet, zijn acht en tien  
weken oud en op zoek naar een 
nieuw baasje.
De kittens zijn zwart en cypers ge-
tekend.

Heeft u interesse? 
Dan kunt u telefonisch contact op-
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o.:
0297-343618.

Ja! Ja! 
Wij zijn allemaal 
reuze blij met het 
mooie nieuwe 
zwembad. Toch? 
Natuurlijk zijn wij 
blij. Alles is nu 
toch beter dan 
het was. De gro-

te zuilen buiten voor de ingang en de geweldige 
hal waar je binnenkomt om je te melden bij het 
bureautje van de receptie doen overweldigend 
aan. Overweldigend is wel een goed woord. De 
ingang is ruim genoeg. Ja! Ja!  Ruim genoeg. 
We missen nog net de marmeren wand en vloe-
ren om het tot een echt zwempaleis te laten vor-
men. Ja! Ja! De strijd in de politiek is geleverd 
(of toch nog niet. Vraag het aan Cees Houmus 
van D66) en wij moeten er, nu het er staat, maar 
het beste van maken, toch? Ja! Ja! Jawe…l. Het 
is een zwembad geworden en geen zwempa-
leis, dus achteraf niet zeuren. 
De ruimte die de entree in beslag neemt is in 
verhouding met effectieve ruimte wel erg groot. 
Toch? Je kunt ook niet verwachten dat alles 
meteen perfect is en gaat. Er zijn nog wel een 
paar dingetjes die ons dwarszitten maar wij 
hebben een nieuw zwembad. Hoe dan ook. Ja! 
Ja! Het zwembad is nog niet geheel klaar, maar 
toch is het reeds open. Op 14 juni mochten de 
Rondeveners een kijkje nemen en zelfs een 
duikje. Vrijdag ervoor was de officiële opening 
met de bobo’s van de gemeente in de naam van 
Wethouder J. Dekker (natuurlijk hij) e.a. en de 
pers. Bij het onthullen van de naam Veenwei-
debad (toegevoegd aan het woordenboek) zal 
wel het glas geheven zijn ter inzegening. De ini-
tiatiefnemers worden zoals gebruikelijk in onze 
gemeente weer eens vergeten. Dat zijn gewone 
inwoners. Daar heeft B&W en met name wet-
houder Dekker niets mee. Er zal wel geen fles 
champagne tegenaan gegooid zijn om geluk te 
brengen. Opdat het niet plotseling zinkend ten 
onder zal gaan. De meningen zijn verdeeld over 
klaar en niet klaar. Het is niet klaar, omdat er 
nog geen voorzieningen zijn voor gehandicap-
ten. Toch? Stom zeg. Klaar is anders. 
Even tussendoor. Ik hoorde iemand zeggen, en 
niet de eerste de beste: ‘De grootte van het re-
creatiegedeelte valt mij wel wat tegen’ (niets 
zeggen). Ja! Ja! Daar heb ik de 14e  niet op ge-
let, want ik heb mij naar boven getrokken aan 
de leuning, omdat er geen lift is en ik interesse 
had in het fitnessgedeelte en het ‘gratis’ zwem-
men en de gratis zonnebank en de gratis sau-
na. We gaan weer verder waar ik gebleven was. 
Er zijn onvoldoende voorzieningen voor gehan-
dicapten. Toch open. Raar! Heel raar! Dan mag 

je toch niet open? Dat hebben wij geleerd uit de 
krant toen een van de ondernemers in Mijdrecht 
met een fitnessruimte geen voorzieningen had 
voor gehandicapten. Die  mocht  niet open. Ook 
gelezen? Wie bepaalt zoiets? B en W bepalen 
het beleid. De ambtenaren van de gemeente 
van bouw en toezicht voeren uit, toch? Of de 
gemeentelijke ambtenaren  van handhaving. 
Ja! Ja! Ga je toch open? Boete en sluiting on-
der dwang. Toch? (Dat kan). Iedereen moet zich 
aan de regels houden. Ja! Ja! De Ambtenaren 
voeren de regels uit die door Burgemeester en 
Wethouders (B&W) ingesteld worden. Ja! Ja! B 
en W dringen aan op streng toezicht op de re-
gels dus geen gemaar van: ‘De lift is besteld, 
hier zijn de papieren’. ‘Gewoon niet open. Klaar!’ 
Wij houden ons bij u strikt aan de regels. Ja! Ja! 
Maar nu de fitnessruimte. Geen voorzieningen 
voor gehandicapten. Hoe is het mogelijk. ‘Ver-
geten’ (de WMO-raad of gehandicaptenraad is 
vast niet vooraf ingeschakeld). Hoe stom van 
al die deskundige ambtenaren en B&W. Wat 
stom. Dat is stom, zeg. Maar wat moet je nu 
doen als ambtenaar van bouw en toezicht. Wat 
moet je als ambtenaar van handhaving als B&W 
(je baas) zegt: ‘Goed of niet goed dat zwem-
bad moet toch open op 14 juni en het moet 
open blijven’. Hoe blijf je zonder gezichtsverlies 
rondlopen en controleren. Voor ons Rondeve-
ners blijft de vraag: ‘Worden er nu voorzienin-
gen getroffen of niet. En! En wat gaat dat weer 
allemaal kosten. In ieder geval veel meer dan 
wanneer de voorzieningen meteen bij de bouw 
waren aangebracht. Gebeurt er niets, dan is dit 
een mooie zaak voor de Nationale Ombuds-
man of de ‘Rijdende Rechter’. Ha! Ha! Boven is 
een mooie fitnessruimte met allemaal (ca. 75) 
nieuwe toestellen, leuk opgesteld en een door 
glas gescheiden ruimte voor spinners en er is 
nog een ruimte om mogelijk grondoefeningen 
te doen. Een mooi begin. Minder mooi en zelfs 
een beetje raar is dat er geen proeftermijn be-
staat. Je weet niet of alles wel werkt (goed is 
georganiseerd) zoals is beloofd. Je moet mini-
maal voor een half jaar inschrijven en daar ko-
men dan 35 euro administratiekosten bij en 
nog eens 40 euro inschrijfgeld. Dat lijkt mij erg 
veel voor het overtikken van je naam adres en 
woonplaats. Ja! Ja! Dat lijkt mij buitensporig 
veel. Absurd veel. Idioot veel. Daar ga ik ook 
niet aan beginnen. De dingen die verder  opge-
vallen zijn heb ik het nog over. Wordt vervolgd 
dus. Wij zijn blij met het zwembad. Tegenwoor-
dig zijn er ook mooie natuurbaden. Helder wa-
ter zonder chloor. Ja! Ja! 

John B. Grootegoed
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Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

10.00 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

wo. 4 augustus
9.00-10.00 u

Uitje:
Molens in Kinderdijk

25 euro

1x p14 dgn eetcafé 
het Pruttelpotje

17.00-20.00 u
in Allround.

5 euro (niet in aug.)

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

do.ochtend 5 aug
9.00-10.00 u

Boodschappen
3 euro

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

9.30 u. (Komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatief

09.30 u.  handwerken 
met Rode Kruis

Elke even wo.dagen
10.30 u 

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord ook 

welkom

wo.middag 
biljarten

do.middag 5 aug.
12.30-13.30 u

Film
(Maria-Oord)

7 euro

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 
Rode Kruis

14.15 u. soosmiddag 
(koepelzaal)

‘s avonds spelavond 
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.45 u. 
rozenkransgebed

do. 10.30 u.
Beter Bewegen

18.30-21.00 u.
Avondactiviteit

elke do.
14.00-16.00 u.

koersbal

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.

borrelmiddag met 
muziek

vr.  6 aug.
9.00-10.00 u

Uitje:
Strand Blijburg 

7 euro

iedere
vrijdag

10.00 u. 
Diversen

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
Bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
Weeksluiting 

vr.avond  6 aug.
16.00-16.30 u

Eten:
In Allround 

10 euro

di. 3, 10, 24, 31 aug. 
12.30 u Vak.maaltijd
di. 3, 23, 24, 31 aug. 

14.00 u Hartenwensac.
di. 3, 10, en vr. 6, 13, 

27 aug. 
14.30 u Spel in HK

zo. 1 aug. 
10.00-11.45 u

Inloopzondag
di. 3, 18, 24, 31

sjoelen

do. 5 aug. de � lm
Four wedding and 

a funeral
zaal open 14.00 u

wo.middag 11 en 
do.middag 19, 26 aug.

12.30-13.30 u
Boodschappen

3 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
5 augustus in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

do. 19 aug. 14.30 u
Diavoorstelling 

Agaath
vr. 20 aug. 15.00 u

Weeksluiting PKN 
kerken Mijdrecht

ma. 30 aug. 13.45 u
Kaarten

vr. 27 aug.
9.00-10.00 u

Combi: boodschappen 
doen in de Aarhof

6 euro

di. 24, 31 aug. 14.30 u
Zomer� lm

19.30 u
Klassieke muziek
vr. 27 aug. 15.00 u

Weeksl.ontmoetings-
kerk Wilnis

di. 31 aug. 9.30 u
Decibel 

hoortoestellen

vr. 27 aug. 16.00-16.30 
u Openhuis: eten 

bij kookpunt in JC 
Allround, aanmeld. bij 

servicepunt 7 euro

5, 12, 20, 26 aug.
14.30 u Jeu de boules 

competitie
vr. 6, 13, 20, 27 aug. 

14.30 u
Erop uit

do. 12 aug. 15.00 u
ijsjesmiddag

di. 17 aug. 14.30 u
Cocktailmiddag mét 

zomerse muziek

di. 17 aug. 14.00 u
Bingo in

Brinkzicht

vr. 13 aug.
9.00-10.00 u

Uitje: Charlotte Hoeve 
te Soest

8 euro

vr. 6 aug. 15.00 u
Eucharisatieviering

di. 10 aug. 14.30 u
Uitstapje

di. 10 aug. 19.00 u
Bingo

do. 19 aug. 14.30 u
Bloemenmiddag met 

dia’s & muziek

do. 26 aug. 14.00-16.00
Borrelmiddag met 

muziek van Wim Holla 
in Brinkzicht

wo.middag 18 aug.
9.00-10.00 u

Uitje: Kerk Heilig 
Hart van Jezus  

3 euro

di. 17 aug.
17.30 u 

Pannenkoeken
di. 17 aug. 19.00 u

Zomerquiz

vr. 27 aug. 
10.00-12.00 u

10.45 u 
Meijsen Mode Show

+ verkoop

wo. 25 aug.
9.00-10.00 u

Uitje: “Veensche Plas” 
te Ankeveen 

5 euro

vr. 13 aug. 10.00 u
Erop uit

vr. 13 aug. 15.00 u
Weeksluiting Chr. 
Geref. Kerk Mijdr.

vr. 20 aug. 14.30 u
Filmmiddag:
“The Sound 

Of Music”

vr. 20 aug.
9.00-10.00 u

Uitje:
SAIL 2010

32 euro

iedere
maandag

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel zomerstop.
Start weer in september

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d 

maand v/a 19.30 u. in 
Zuiderhof. Start weer 

in september.

Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Mantelzorgsalon
30 augustus - ‘nieuwe 
stijl’ in De Buurtkamer, 
G. van Aemstelstraat 5 

van 13.30-15.30 u.

Kookpunt in Allround
vanaf 17.00 u. 7 euro

Elke 1e en 3e van de maand

di. 3, 31 aug. 
19.00 u

Rollatordansen
wo. 4,18 aug. 10.45 u

Rabobankbus
do. 5, 12, 19, 26 aug. 

10.00 u Koken

di. 10 aug. 14.30 u
Bingo

wo. 11, 25 10.45 u
Rabobank
Servicebus

do. 12 aug Borrel-
middag gespeeld 

door Ger Dijkshoorn
14.00-16.00 u Brinkzicht

do. 12 aug.
9.00-10.00 u

Combi:
Westfriese volkloren

17 euro

Rabobankbus  woensdag oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
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ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN AUGUSTUS 2010

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank 
waar vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die 
vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemid-
delt het Steunpunt voor maatschappelijke stageplek-
ken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij 
ondersteuning en informatie aan vrijwilligers en orga-
nisaties. Meer informatie over deze vrijwilligerswerkva-
catures en andere vacatures kunt u vinden op de web-
site van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De Baat: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Een greep uit de vacatures vrijwilligerswerk augustus 2010
• Werken als vrijwilliger en genieten van Sail Amsterdam? 

Help mee en werk mee en verblijf op een schip. (vacature 
1419)

• Ben u verantwoordelijk en wilt u iemand ondersteunen 
die die verantwoordelijkheid zelf niet aan kan? Word dan 
mentor via mentorschap midden Nederland. (vacature 
1373)

• Zou u mensen met een verstandelijke beperking naar 
hun soosavond willen brengen? Word dan chau� eur bij 
Zideris. Dan worden hun dinsdagavonden nog meer een 
feestje! (vacature 1372)

• Wilt u een meneer of mevrouw uit uw gemeente helpen 
bij het beter leren spreken van de Nederlandse taal? 
Wordt dan taalcoach bij Gilde Noordwest Utrecht (vaca-
ture 1371)

• Met uw inzet van een paar uurtjes levert u een grote bij-
drage aan het � nancieren van onderzoek naar spierziek-
ten en bewegingsstoornissen. Loop mee in de collecte 
van het Prinses Beatrixfonds (vacature 1370)

• Bent u een coach, kunt u coördineren en anderen aan-
sturen en wilt u zich inzetten voor Nationale Noodhulp? 
Het Rode Kruis leert u graag kennen als hun nieuwe be-
stuurslid. (vacature 1369)

• Bent u een sportieve, ondernemende man en wilt u zich 
inzetten voor een naaste met een verstandelijke beper-
king? Houdt u ook nog van sporten, ko�  e drinken en 
naar de � lm gaan? Kijk dan of u maatje kunt worden bij 
Zideris. (vacature 1362)

• Bent u actief, wilt u meedenken, organiseren en een 
groep scouts begeleiden? Word dan speltak begeleider 
bij Jan van Speijk. (vacature 1187)

• Schijft u makkelijk een wervelend stuk, kunt u een web-
site beheren en schuwt u de lokale pers niet? Dan kunt u 
bij Gilde Noordwest Utrecht aan de slag als webbeheer-
der / PRmedewerker. (vacature 1174)

• Heeft u geen moeilijkheden met uw belastingaangifte en 
wilt u ook ouderen hiermee een handje helpen? Kunt u 
huurtoeslag en zorgtoeslag regelen? De Baat zoekt vrij-
willigers voor de belastingservice. (vacature 928)

VRIJWILLIGER(ORGANISATIE) VAN HET 
JAAR 2010: U KUNT NU AANMELDEN!
Kent u een vrijwilliger? Misschien praat u er niet veel 
over, maar de kans is groot. Eén op de 4 Nederlan-
ders doet namelijk vrijwilligerswerk. Door de kinde-
ren naar voetbalwedstrijden te rijden, te helpen in 
de kerk, achter de bar te staan in het dorphuis, een 
activiteit in de buurt te organiseren of door collecte 
te lopen bijvoorbeeld. Ieder draagt op zijn manier 
een steentje bij aan een betere, � jnere en gezelligere 
samenleving.
Om waardering voor deze mensen te tonen, en 
enkelen in het bijzonder, wordt jaarlijks de Vrijwilli-
gersprijs uitgereikt door burgemeester Burgman.  Er 
worden hiervoor 3 vrijwilligers en drie vrijwilligersor-
ganisaties genomineerd. 
Ook u kunt een vrijwilliger of een vrijwilligersorga-
nisatie aanmelden voor de Vrijwilligersprijs 2010! U 
heeft daarvoor nog tot uiterlijk 30 september aan-
staande de tijd.
Kent u iemand die in aanmerking komt om Vrijwil-
liger van het jaar 2010 te worden, of kent u een or-
ganisatie die de titel Vrijwilligersorganisatie van het 
jaar 2010 verdient? Maak dit dan kenbaar door vóór 
30 september uw aanmelding in te sturen. U kunt 
alleen een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie 
aanmelden door een daartoe bestemd formulier te 
gebruiken. De algemeen geldende criteria zijn voor 
iedereen gelijk. Op de aanmeldformulieren zijn de 
voorwaarden nader toegelicht.
U kunt deze formulieren digitaal invullen via www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info of ophalen bij één 
van de servicepunten in De Ronde Venen.
Burgemeester Burgman zal op 16 november, ’s 
avonds,  in de Meijert bekend maken wie de win-
naars van de Vrijwilligersprijs 2010 zijn. 
Meer informatie is te vinden op de website van de 
gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.
nl en op de website van het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Op 
deze site kunnen ook vrijwilligers en vrijwilligersor-
ganisaties genomineerd worden. Voor vragen kunt 
u op dinsdag en donderdag contact opnemen met 
Dyanne van Tessel, coördinator van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk (0297 230 280).

MAATJE VOOR TWEE ZOEKT MAATJES.
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken.

 
Bent u of zoekt u een maatje?  EMBED MSPhotoEd.3  
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Tele-
foonnummer: 0297-230280 of per mail: c.harbers@
stichtingdebaat.nl. Zij maakt met u een afspraak 
om duidelijk te krijgen wat voor maatje u bent of 
wilt. Kijk ook op de website voor actuele oproepjes:  
www.stichtingdebaat.nl!
Hulpvragen augustus:
Vinkeveen: 
Meneer Kolfschotens (83 jaar) hobby is golfen. Hij 
doet dit daarom ook erg graag. Maar dit gaat niet 
meer zo gemakkelijk. Gaat u met meneer naar de 
golfclub? Daarnaast is meneer Kofschoten ook geïn-
teresseerd in literatuur en zou hij graag met u stuk-
ken willen lezen en deze bespreken. 
Mijdrecht:
Mevrouw de Veen (75 jaar) heeft de ziekte van Alz-
heimer. Ze houdt enorm van de natuur en zou graag 
met iemand een wandeling buiten willen maken. 
Dit doet zij liever niet alleen omdat ze kortgeleden 
in Mijdrecht is komen wonen en de buurt niet goed 
kent. Daardoor is zij bang om te verdwalen. Maakt u 
met haar een praatje en een wandeling?
Wilnis
Mevrouw Groeneveld is mantelzorger voor haar man 
Johan (83 jaar) die de ziekte van Parkinson heeft. Ze 
zou het erg � jn vinden om af en toe eens een dagje 
of middagje weg te gaan. Het echtpaar is daarom 
op zoek naar een maatje die eens in de zoveel tijd 
komt om met meneer Groeneveld iets leuks te doen. 
Meneer gaat graag even naar buiten en zou het ook 
� jn vinden als iemand hem kan helpen met de com-
puter.
Wilnis
Meneer Dijk (78 jaar) zit niet lekker in zijn vel en voelt 
zich depressief. Hij is op zoek naar een maatje om 
mee te bridgen en zijn bridgepartner wil worden. Is 
bridgen ook uw hobby? Neem dan contact op!
Mijdrecht: 
Mevrouw Goossens (67 jaar) is de afgelopen jaren 
veel ziek geweest en zou het erg leuk vinden als er 
iemand bij haar over de vloer komt voor even een 
praatje, om samen een spelletje te doen, naar de 
� lm of bioscoop, of op donderdag naar de markt in 
Mijdrecht te gaan. Wie wil haar maatje worden en 
gaat er met haar mee?
Neem contact op met Carolien Harbers van Stichting 
De Baat. Telefoon: 0297-230280 of mail: c.harbers@
stichtingdebaat.nl

SAMEN ER OP UIT MET DE SCOOTMOBIEL.
De Baat organiseert scootmobieltoertochten. Ze zijn be-
doeld voor vijfenvijftigplussers met een scootmobiel (met 
een een elektrische � ets bent u ook welkom). Kosten zijn 
€ 5, - per keer. Dit is inclusief  ko�  e met wat lekkers erbij 
ergens onderweg. De eerstvolgende toertocht vindt plaats 
op 17 augustus. De volgende is op 21 september.  Voor in-
formatie zoals vertrekpunt, aanvangstijd en ook opgave als 
deelnemer kunt u contact opnemen met de servicepunten 
0297-587600.

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ 
OUDERENCONTACT

BUURTKAMER bestaat Half jaar!
Veel ouderen (55+) hebben inmiddels de weg gevonden 
naar het aparte gebouwtje van schuine dak aan de G.van 
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht: De Buurtkamer. De Buurtka-
mer is bedoeld als open inloop voor gastvrij ouderencon-
tact. Aanvankelijk vooral voor de wijken rondom de Buurt-
kamer heen (Proostdijland-Noord en -Zuid en het Centrum) 
omdat daar relatief veel ouderen wonen. Maar omdat dit 
het eerste Buurtkamerproject in deze gemeente is, zijn ook 
belangstellende ouderen uit de gehele gemeente ook wel-

kom. Inmiddels komt er een heel gevarieerde groep van zo-
wel “jongere ouderen” als “oudere jongeren”, ook uit andere 
wijken en uit de omliggende dorpen van de Ronde Venen.
Bezoekers, die voor het eerst komen, worden hartelijk 
ontvangen door het team van gastvrouwen en gastheren, 
die u graag alles laten zien en uitleggen wat er allemaal 
aan activiteiten mogelijk is.  Gestart wordt in de zithoek 
met uiteraard de ko�  e en thee. Als het wat drukkers is ge-
worden  (tussen de 15 en 20 gasten) vormen zich vanzelf 
groepjes die gezellig aan de tafels kaarten, een spelletje 
doen of creatief bezig zijn. Heel belangrijk is het motto van 
de Buurtkamer: Niets hoeft, maar er kan van alles. U hoeft 
geen lid te worden, het is een gratis inloop (incl. ko�  e en 
activiteiten). Voor op staat het onderling contact, praten 
over allerlei onderwerpen (van voetbal tot politiek en na-
tuurlijk het weer) en de gezelligheid van het samen iets 
doen. Er zijn creatieve vrijwilligers die samen met de gasten 
schilderen, bloemschikken, of kaarten maken. Ook is er de 
mogelijkheid om met behulp van anderen iets op de com-
puter opzoeken. Het gastvrouwen/herenteam is inmiddels 
heel goed op elkaar ingespeeld en er zijn al veel nieuwe 
initiatieven ontwikkeld. De ruimte is sfeervol en fris inge-
richt met bloemen en planten en er zijn � jne leunstoelen 
en kussens ter ondersteuning in de banken. In januari is de 
eerste Samen-koken-samen-eten-activiteit op de dinsdag 
van start gegaan. In juni is er op de donderdag een groep 
bijgekomen. Hiervoor dient men zich wel  van te voren  op 
te geven. Het kan per keer, en uiterlijk op de dag zelf tussen 
half 10 en 10 uur bellen. De kosten voor het eten bedragen 
€ 5,- per keer.   Helaas is er (nog) geen buitenzitgelegenheid. 
Maar wel kan er gebruik gemaakt worden van een achter 
het gebouwtje gelegen jeu-de-boulesbaan. Bij de baan 
staat een bank en er kan een tafeltje bijgezet worden zodat 
de ko�  epot mee naar buiten kan. Dus loop bij de Buurtka-
mer binnen en wie weet vindt u daar enkele jeu-de-boules-
maatjes. Kortom: de Buurtkamer wil graag een leuke plek 
zijn waar 55+ers elkaar kunnen ontmoeten. Bent u er nog 
niet geweest, kom binnen; de buurtkamer is de hele zomer 
open op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00. (aanslui-
tend kunt u mee-eten als u zich opgegeven hebt. Dit duurt 
tot ongeveer 13 30 uur). En wie weet kunt u er mensen tref-
fen om op andere tijden een leuk uitstapje mee te maken. U 
hoeft zich zeker niet te vervelen deze zomer. Tot Ziens! Voor 
meer informatie kunt U bellen op openingstijden met tele-
foonnr. 0297-288466, en tijdens kantoortijden met stichting 
de Baat, 0297-230280. De Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 
5 in Mijdrecht (t.o. Hema straatje in en dan linksaf ).                      

JONGERENPLATFORM  
Sinds dit jaar heeft Stichting De Baat in samenwer-
king met Stichting Pop en Podium een jongerenplat-
form gelanceerd. Dit platform biedt ondersteuning 
aan alle jongereninitiatieven binnen de gemeente. 
Ook als je zelf een feestje wilt organiseren of gewoon 
een keer gezellig achter de bar wil staan bij een feest 
kan je daar terecht. Het jongerenplatform werkt via 
het Jongerencentrum Allround en via  www.veenig.
nl. Alle ideeën van jongeren zijn binnen dit platform 
meer dan welkom. Ook kan je via dit platform hel-
pen bij allerlei soorten activiteiten. Wil je leuke ac-
tiviteiten organiseren, bijwonen, meedenken over 
de invulling van het jongerenprogramma binnen de 
Gemeente De Ronde Venen, of heb je andere leuke 
ideeën? Geef je dan op als vrijwilliger bij het Jonge-
renplatform en Jongerencentrum Allround. Je ont-
moet leuke mensen, leert nieuwe dingen bij, kunt 
het soms gebruiken voor school en krijgt alle kans 
jezelf en je ideeën te ontwikkelen. Heb je leuke idee-
en of wil je je opgeven? Mail dan naar t.klinkhamer@
stichtingdebaat.nl of naar w.dewaal@stichtingde-
baat.nl kijk ook www.veenig.nl 

ALZHEIMERCAFÉ
In verband met de zomervakantie is er in juli en au-
gustus geen Alzheimercafé 

DAG VAN DE OUDEREN
De dag van de Ouderen vindt dit jaar plaats op 1 oktober 
in Partycentrum De Meijert. De aanvang is om 14 00 uur. 
Het belooft een muzikale dag te worden. Het thema is dan 
ook: “Met de muziek mee!” Dus noteer vast in uw agenda 1 
oktober dag van de ouderen.
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Geslaagd Rabobank 
Open Jeugdtoernooi bij 
tennisvereniging All Out
Aalsmeer - In het toernooi dat qua 
weer afgewisseld werd van kletsnat 
tot bloedheet waren soms prachti-
ge wedstrijden te zien van hoog ni-
veau. De start vond plaats op maan-
dag 12 juli en eindigde op vrijdag 
16 juli. Het park was mooi versierd 
in het thema “Holland” om de ge-
zelligheid dat altijd rond dit toer-
nooi heerst nog eens extra te bena-
drukken. Op vrijdag werden de fina-
les in de verschillende categorieën 
gespeeld en er was naderhand nog 
een loterij voor de aanwezige deel-
nemers van het toernooi. Wat de or-
ganisatie in zo’n week altijd weer 
opvalt is de enorme sportiviteit die 
de deelnemers aan de dag leggen. 
Geen onvertogen woord is er geval-
len. Er hebben in totaal 154 deelne-
mers zich aangemeld waarvan er 
een aantal uitgeloot moest worden 
i.v.m. het tekort aan beschikbare 
banen. Er zijn afgelopen week bijna 
200 wedstrijden gespeeld hetgeen 
qua planning een behoorlijke klus 
was. Maar dankzij de trainer Peter 
van Bael is alles in goede “banen” 
geleid. Tijdens de finales zijn er veel 
spannende wedstrijden gespeeld, 
waarbij veelal een derde set nodig 

was om de winnaar te bepalen. Zon-
der de sponsors, vrijwilligers, trainer 
en jeugdcommissie was het toer-
nooi in deze vorm absoluut niet mo-
gelijk geweest. Wij willen de Rabo-
bank als hoofdsponsor en de ove-
rige sponsoren dan ook bedanken 
voor hun bijdragen.
De eerste en tweede plaatsen in de 
verschillende categorieën zijn ge-
wonnen door:

Meisjes enkel t/m 10 jaar
  1 Sterre van Halm
  2 Devica Sewnath
Meisjes enkel t/m 12 jaar
  1 Mnady Veldt
  2 Noami Lievense
Meisjes enkel t/m 14 jaar
  1 Irena van Meer
  2 Nina Meijer
Meisjes enkel t/m 17 jaar
  1 Lisan Wegstapel
  2 Raisa Nibbering

Jongens enkel t/m 10 jaar
  1 Martijn Kooijman
  2 Bjorn van Dommelen
Jongens enkel t/m 12 jaar
  1 Rick van de Waal
  2 Max Weber

Jongens enkel t/m 14 jaar
  1 Sam Koster
  2 Fabian van der Horst
Jongens enkel t/m 17 jaar
  1 Robin Staff
  2 Casper Borstlap
Meisjes dubbel t/m 12
Meisjes dubbel t/m 14
Jongens dubbel t/m 10
  1 Lara van Bruggen/ 
    Naomi Lievense
  2 Isa Clasener/ 
    Sietske van Emmerik
  1 Bibi Nouwen/ 
   Lisan Wegstapel
  2 Dominique Brussel/
   Lisanne Haak

  1 Jord de Koning/Hassan Nawar
  2 Nick Gerrits/ 
     Mike van den Heuvel
Jongens dubbel t/m 12
  1 Robin Buren/ Sander Crol
  2 Lars Noordam/Josse Broekkamp
Jongens dubbel t/m 14
  1 Marcel van de Lagemaat/
     Menno Plessius
  2 Paul Schmidt/ Max Weber
Jongens dubbel t/m 17
  1 Justin Groenen/Jesper Hottentot
  2 Casper Borstlap/Robin Staff

TVM mix tot en met tien 
kampioen Utrecht!
Mijdrecht - Het jeugd mixteam van 
Tennis Vereniging Mijdrecht t/m 10 
jaar is erin geslaagd om het dis-
trictskampioenschap van Utrecht 
binnen te slepen. Na in de compe-
titie al ongeslagen te blijven en ook 
de halve finalewedstrijd winnend af 
te sluiten, werd op zaterdag 26 ju-
ni bij de Doordraaiers in Houten de 
finalewedstrijd gespeeld. Het zou 
spannend worden want tegenstan-
der was het altijd sterke de Spieg-
hel uit Hilversum. Onder een bran-
dende zon (27 graden) startten Li-
sa Post en Martijn Kooijman met 
de meisjessingle en de jongenssin-
gle. Martijn Kooijman stond tegen-
over een jongen die in de compe-
titie nog geen wedstrijd had verlo-

ren en een heel mooie harde fore-
hand kon slaan. Toch wist Martijn 
hem slim uit zijn spel te krijgen door 
vrij consistent op zijn backhand te 
slaan en heel vast alle aanvallen af 
te slaan. 1-0 voor Mijdrecht. Helaas 
lukte dit Lisa Post niet. Lisa had in 
de voorgaande wedstrijden alle sin-
gles winnend afgesloten maar trof 
nu een meisje dat ongelooflijk ge-
duldig en alert alle ballen wist terug 
te brengen. Kortom 1-1. Nu kwa-
men de jongensdubbel van Martijn 
Kooijman en Floris Berkelder op de 
baan, en de meisjesdubbel van Julia 
Govers en Sophie Berger. Ook hier 
moesten helaas de meiden het on-
derspit delven. Ondanks sterk te-
rugkomen in de 2e set, wisten ze er 

helaas geen derde set uit te slepen. 
1-2 voor De Spieghel. Floris en Mar-
tijn hielden echter het hoofd koel 
en maakten er 2-2 van. De mixdub-
bel van Lisa Post en Floris Berkel-
der moest dus de doorslag geven. 
Omdat Floris linkshandig is en Li-
sa rechtshandig zou je normaal ge-
sproken denken dat Floris op links 
zou staan en Lisa op rechts. Maar 
nee hoor, deze twee spelen beter 
andersom, en dat bleek. Met name 
door op beslissend punten hard in 
de hoeken door te slaan, wisten Li-
sa en Floris het verschil te maken. 
Aanvallend spel en durf werden dus 
beloond en Mijdrecht had de winst 
binnen en werd kampioen van het 
District Utrecht!

Prijsuitreiking met van links naar rechts: Martijn Kooijman, Lisa Post, Floris Berkelder, Julia Govers en Sophie Berger.

Prachtige vierde plaats 
voor Van Rijn Racingteam
Regio – Afgelopen weekend vond de  
vierde wedstrijd voor het NK Rallyra-
cing plaats. Dat in de autosport winst 
en verlies dicht naast elkaar liggen, 
bleek deze wedstrijd maar weer eens. 
Vorige wedstrijd greep het team net 
naast een A-finale, maar ditmaal wist 
Dennis van Rijn zich direct te plaat-
sen voor deze eindstrijd. Nadat de fi-
naleraces tot tweemaal toe opnieuw 
werden gestart, veroverde Van Rijn 
Racing een vierde plaats! 
Voordat de manches van start gaan, 
heeft men de mogelijkheid te trainen. 
Dit benutte het Mijdrechtse team op-
timaal. Maar op het onverharde deel 
van de baan, was er flink met water 
gesproeid. Met name in het Blomq-
vist straatje was het erg verraderlijk. 
Dus een goede afstelling kon niet 
worden gevonden. Vlak voor de start 
van de eerste manche, besloot men 
nog eens te sproeien. Met als resul-
taat vele uitglijders van de deelne-
mers. Ook Van Rijn kon net aan zijn 
wagen uit de muur houden. Vele se-
condes werden verloren en een tien-
de plaats was zijn deel. 
Gelukkig droogde de baan op en 
dat was te zien aan de tijden. In de 
tweede manche reed Dennis weer 
naar een scherpe tijd, 3.04. Eindig-
de hij als tweede in zijn heat en pak-
te een 7e tijd in het algemeen klas-
sement. In de derde manche wist hij 
met de Cordoba weer de beste start 
te maken en gaf de leiding niet meer 
uit handen. In deze heat wist hij ook 
Theunissen (Toyota Yaris), welke en-

kele wedstrijden geleden nog een 
wedstrijd wist te winnen, achter zich 
te houden. Een 6e tijd (3.02) en weer 
een verbetering van zijn persoonlijk 
record. 

Achtste
Een achtste plaats in het algemeen 
klassement zorgde voor een direc-
te plaatsing in de A-finale. Welis-
waar op de laatste rij, maar met kan-
sen op een verbetering van zijn posi-
tie. Bij de eerste start van deze fina-
le ging het al mis, Dennis werd aan-
getikt bij het insturen van de eerste 
bocht. Van Rijn spint en krijgt de wa-
gen niet meer in zijn versnelling ge-
schakeld. Aangezien de SEAT op de 
ideale racelijn tot stilstand is geko-
men, besluit de wedstrijdleiding de 
race stil te leggen. Kort daarna weet 
hij de versnellingsbak weer in te 
schakelen en kan zich gaan melden 

voor de herstart. 
Maar na een aantal ronden gaat een 
andere deelnemer over zijn dak, op-
nieuw zal de wedstrijd herstart gaan 
worden. Bij deze tweede herstart gaat 
alles goed, enkel niet voor de Belg 
Vleeschouwers. Deze wordt rond 
geduwd en Dennis kan hierdoor de 
vierde positie overnemen. In de laat-
ste paar rondes komt Vleeschouwers 
nog gevaarlijk dichtbij, maar Van Rijn 
weet zijn positie te verdedigen en zo 
beslag te leggen op 13 waardevol-
le punten. Het team Van Rijn Racing 
heeft het harde werken beloond zien 
worden met een vierde plaats in de 
uitslag. 
De volgende wedstrijd, tevens laat-
ste op Nederlandse bodem, vindt in 
het weekend van 21 en 22 augus-
tus plaats. Hopelijk kan het team dan 
weer met een beker huiswaarts ke-
ren.  

Zondag fietsen langs knoop-
punten met TTC De Merel
Regio - Fietsvereniging TTC De 
Merel organiseert zondag 1 augus-
tus fietstochten langs knooppun-
ten in de omgeving.  De drie afstan-
den (35, 65 en 100 kilometer) van 
dat Rondje Knooppunten zijn vol-
ledig uitgepijld. Gestart kan wor-
den vanaf 8 uur bij café De Schans 
in Vinkeveen. Niets is zo gemakke-
lijk als het fietsen langs knooppun-
ten. In onze omgeving is het net-
werk van knooppunten voltooid. 
Overal ziet u de witgroene bordjes 
met knooppunten. Op elk knoop-
punt staat een overzichtsbord waar-
op u kunt zien hoe een route ver-
der gaat. U kunt zelf aan de hand 
van de knooppunten een route ma-
ken en telkens weer aanpassen. TTC 
De Merel maakt het u op 1 augus-
tus wel erg gemakkelijk. De fietsver-
eniging heeft drie mooie routes voor 
u gemaakt. U hoeft zelfs de knoop-
punten niet op te schrijven of te ont-
houden. Want de route wordt uitge-
pijld met de bekende geelzwarte 
Merelpijlen. Deze pijlen hoeft u al-
leen maar te volgen. Het enige dat 
u moet doen is bij elke pijl te kijken 
naar welk knooppunt deze pijl ver-

wijst. Bij dat volgende knooppunt 
hangt een volgende Merel-route-
pijl. Bovendien krijgt u ook nog een 
routebeschrijving mee. Makkelijker 
kan het niet. U moet alleen nog zelf 
fietsen. De route van 100 kilometer 
gaat onder andere via het Naarder-
meer en de bossen en heidevelden 
van het Gooi. De route van 65 kilo-
meter volgt vooral de dorpjes in het 
westelijke weidegebied van de pro-
vincie Utrecht. De route van 35 kilo-
meter volgt de rustige binnenweg-

getjes tussen Vinkeveen en Haar-
zuilens. Alle afstanden hebben de 
pauze in dezelfde plaats, namelijk in 
Haarzuilens. Daar wordt het dus een 
gezellige drukte.
De start is bij Café De Schans aan 
de Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 100 km 8.00-10.00 uur
- 65 km 9.00-11.00 uur
- 35 km 9.00-12.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro 
voor de routes van 35 en 65 kilome-
ter en 3 euro voor de route van 100 
kilometer. Leden van NTFU-fietsver-
enigingen betalen 1 euro minder.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl 
of tel. 06-21831714.

Petanque - jeu de boules
Clubkampioenschap
tête-à-tête 2010
Uithoorn - Petanque kent drie spel-
vormen. Tripletten (drietallen) waar-
bij iedere speller twee boules heeft 
om te spelen, Doubletten (tweetal-
len) waarbij de spelers elk over drie 
boules beschikken en tête-à-tête 
(één tegen één) waarbij elke spe-
ler ook weer drie boules heeft om 
te spelen.

In Nederland wordt in elke spelvorm 
om het Nationaal kampioenschap 
gespeeld. Ook veel verenigingen 
spelen een clubkampioenschap in 
deze drie spelvormen waaraan alle 
eigen leden mogen deelnemen.
Op zondag 25 juli speelden twaalf 
leden van Boule Union Thamen om 
het clubkampioenschap tête-à-tête. 
Een ietwat mager aantal, maar daar 
speelden de vakanties en andere 
verplichtingen een rol in.

Er werd een voorronde van drie 
voorgelote partijen gespeeld, waar-
na op basis van het aantal winst-
partijen en het puntensaldo de acht 
besten naar de finaleronde gin-
gen. In deze finaleronde wed ge-
speeld volgens het systeem van di-
recte eliminatie. Verliezen betekent 

uitschakeling. In de halve finale wa-
ren het de dames Bloemers en Van 
Rekum, die de mannen uit het toer-
nooi speelden en in de finale uit-
mochten maken wie clubkampioen 
2010 zou worden.
Het werd een gelijkopgaande strijd 
tot de stand van 8-8. Door een score 
van drie en een mislukt schot van de 
tegenstand werd het 13-8 voor Jo-
an van Rekum en moest de voorzit-
ter van de vereniging, Nel Bloemers, 
genoegen nemen met de tweede 
plaats.

Het clubkampioenschap doubletten 
zal op 10 oktober gespeeld worden.
De eindstand:
1 Joan van Rekum
2 Nel Bloemers
3 Jaco de Haan
4 Bert Rademakers

Zomerbridgedrives bij
De Legmeer slaan aan
Uithoorn – Maar liefst dertig pa-
ren tekenden in voor de alweer acht-
ste bridgeavond van deze zomer. Zo-
merbridge, een uitgelezen gelegen-
heid om eens wat nieuwe systemen 
uit te proberen of de eerste schuch-
tere stappen te zetten op het bridge-
pad.
In de A-lijn waren het nu Theo Klijn 
& Arnold Heuzen die door een sco-
re van 61,61% met de eerst plaats 
aan de haal gingen. Wim Slijkoord &  
Francis Terra volgden met 59,82% op 
de voet en legden zo beslag op de 
tweede prijs. Ruud Lesmeister & Co-
ra de Vroom schaarden zich ook bij 
de top door een resultaat van 58,33% 

en Willem Maarschalk & Vera Kool 
werden vierde met 56,85%. De vijfde 
plaats werd deze maal gedeeld door 
Nel Bakker & Jo van Wijngaarden en 
Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen met een resultaat voor beide 
paren van 54,46%. Trudi motiveerde 
Cobie kennelijk zo dat de deceptie 
van een week eerder volledig werd 
weggepoetst. 
De B-lijn liet eindelijk eens een an-
dere winnaar zien. Hier was ech-
ter wel een transfer van Anton Ber-
kelaar & Hetty Houtman naar de A 
legioenen voor nodig. Ada Keur & 
Lies Buskes bereikten nu met maar 
liefst 67,71% de absolute top van de-

ze avond. Ook Mieke van den Akker 
& Debora van Zantwijk konden “voor 
de kramen langs” met de tweede 
prijs en 62,85%. De derde plaats was 
voor Lenie Pfeiffer & Jannie Snabel 
met 53,82% gevolgd door het meest 
stabiele koppel van deze zomer, Wies 
Gloudemans & Rie Sudmeijer die op 
52,78% uitkwamen. Brita & Jan Bos-
se lieten de onderste regionen gede-
cideerd achter zich met een uitste-
kende vijfde plaats en 52,43%.

Wilt u zich ook zonder kleerscheu-
ren het bridgen eigenmaken, kom 
dan onbekommerd zomerdriven bij 
Bridge Vereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 uur 
in de barzaal van sporthal de Scheg. 
Kosten 5 euro per paar, aanmelden 
bij voorkeur per E- mail: niekschave-
maker@hetnet.nl of voor 19.30 uur 
aan de zaal.

j
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HEERLIJK RECREËREN 

- Rintje Ritsma in zijn Koopmans 43 op  het IJsselmeer

“Met dertien knopen over het IJsselmeer,

dat is fantastisch”

Rintje Ritsma, een van de grootste 

schaatsers uit de geschiedenis, is een man 

van het water, al dan niet bevroren. Is het 

namelijk niet op de smalle ijzers, dan wel 

in een zeiljacht. Want de tweede grote 

passie van de ‘Beer uit Lemmer’ is zeilen; 

het gevecht met de natuurlijke elementen 

aan te gaan en zo snel mogelijk over het 

water te scheren. Thuis in Lemmer met 

het IJsselmeer aan z’n voeten heeft hij alle 

ruimte voor zijn hobby die hij uitoefent 

in een Koopmans 43, Blue� n geheten. 

Een 13 meter lang, in 1988 gebouwd, 

kajuitzeiljacht van aluminium waarop hij 

zich helemaal kan uitleven.

Een poos heeft Rintje opmerkelijk genoeg 

zonder boot gezeten. Hij had zijn vorige 

zeilboot, een Prins van Oranje ( 8 meter), 

verkocht.  ‘Ik zeilde er weinig mee omdat ik er 

vanwege de drukte met het schaatsen bijna 

geen tijd meer voor had. In Lemmer vroeg 

men of ik mosselen aan het kweken was 

omdat de boot altijd voor de deur lag, ha, 

ha! Bovendien hebben mijn ouders een boot, 

een Sigma 33. Dus wanneer ik wilde zeilen, 

dan kon dat. Maar ik wou absoluut weer een 

zeilschip van ergens tussen de tien en dertien 

meter,’ zegt Rintje.

Met de Blue� n komt Rintje aan zijn trekken. 

Het toeval wil dat hij jaren geleden al eens aan 

boord is geweest van dit schip dat hij kocht 

van zijn vroegere buurman. Rintje: ‘In 1992 

ben ik samen met Falko Zandstra eens op dit 

schip wezen zeilen naar de Waddeneilanden. 

Zo’n schip was een jongensdroom van mij!’

Het schip is zoals een zeiljacht volgens Rintje 

moet zijn: een sterke maar lichte romp en 

veel tuig met twee fokken aan een dubbele 

voorstag en een grootzeil. Niet supersnel 

weliswaar, maar een degelijk toerschip met 

veel comfort. Echter, het belangrijkste is nog 

wel dat het schip een kielmidzwaard heeft. 

Rintje daarover: ‘Kiezen voor puur sportief 

zeilen heeft zo z’n beperkingen. Een snel 

zeiljacht van deze lengte steekt gauw twee 

meter en dus te diep voor het binnenwater. 

En het zou toch zonde zijn dat je alleen maar 

op het IJsselmeer of de Noordzee zeilt en 

bijvoorbeeld niet de Friese meren op kunt. 

Met het hydraulisch kielzwaard onder deze 

boot varieer je de diepgang van minimaal 

1.15 tot maximaal 2.70. Daardoor wordt je 

vaargebied heel groot.’ 

Rintje heeft het comfort aan boord geoptima-

liseerd: ‘Ik wil langere tijd op mijn schip 

kunnen verblijven en vandaar dat ik het 

heb gemoderniseerd. Het schip is van alle 

gemakken voorzien. Een kachel, een ruime 

douche met toilet, 220 stroom en wat betreft 

de navigatie en communicatie heb ik alles 

vernieuwd, zoals een GPS met kaartplotter, 

radar, weerkaarten en de nieuwste Feruno-

marifoon. Verder is het schip gerenoveerd 

en voorzien van een nieuw teakdek dat niet 

alleen mooi is, maar ook praktisch. Ik heb een 

nieuw tuig laten maken en het schip is in de 

lak en de verf gezet.’

Zeilen zit Rintje in de genen: ‘Een motorboot 

is voor mij alleen leuk als je er heel actief mee 

om gaat zoals waveboarden of waterskiën. 

Ik hou ervan om de natuur te trotseren. 

Zo heb ik op het IJsselmeer eens dertien 

knopen gehaald met mijn Prins van Oranje. 

Een vriend van me was mee. Lekker met de 

spinaker stoeien. Begon het hard te waaien, 

alleen maar water over je heen. In een 

wedstrijd heb ik een keer een mast geknikt 

bij windkracht zeven. Zwakke mast, ha, ha.’

Het zeilen is hem met de paplepel ingegoten 

en hij zeilt al vanaf zijn vierde. Grootvader 

Rintje sr. verdiende de kost op een skûtsje en 

hij was als schipper van Lemmer kampioen 

bij de SKS in 1966. Vader Bouwe, met wie 

Rintje regelmatig wedstrijden heeft gezeild, 

is al even fanatiek. 

Voor Rintje jr. is zeilen ook een goede 

a� eiding om andere beslommeringen even 

opzij te zetten: ‘Op het moment wanneer ik 

zeil denk ik aan niks anders. Zeker wanneer je 

een sportief schip hebt waarop je heel actief 

bent en dat je voortdurend moet trimmen. 

Dezelfde kick krijg ik trouwens ook van 

surfen.’

- Ed Nijpels varend in zijn sloep

- Ed Nijpels als Commissaris van de Koningin in Friesland tijdens het skûtsjesilen op statenjacht Friso

Ed & Elsbeth Nijpels voelen zich als vissenin het Friese water
 ‘Toen ik in 1999 na mijn benoeming als Commissaris van de Koningin in Friesland naar deze provincie kwam en mijn vrouw en ik domicilie moesten kiezen, viel ons oog op de waterrijke omgeving van De Koevorde, een prachtig rustig meer dat heel centraal ligt in het Friese merengebied. Want ja, als je naar Friesland gaat, dan verheugt een mens zich op dat vele water waar je kunt varen, zeilen en zwemmen’, zegt Ed Nijpels, die na zijn afscheid samen met zijn echtgenote Elsbeth op hun woonboerderij in Dijken is blijven wonen. ‘Verhuizen was voor ons geen optie’, aldus het tweetal.   

Ed Nijpels is verknocht geraakt aan de watersport: ‘Inmiddels wonen wij hier elf jaar en iedere dag genieten wij van het groen en het water. Wij hebben natuurlijk een boot gekocht – een sloep – en leerden varend de regio nog beter kennen. Wij ontdekten hoeveel mensen genieten van de watersport, in het bijzonder van het zeilen. Wat de Friese meren bijzonder maakt is dat veel natuurlijke omzomingen van het water nog ongeschonden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat watersporters en recreanten de natuur in Friesland hoog waarderen.’

Elsbeth Janmaat, zoals ze door het le-ven gaat, is een nog ferventer water-sporter dan haar man. Ze houdt heel erg van zeilen. Dat doet ze in een Randmeer. ‘Een reuze gemakkelijke en comfortabele zeilboot met een kielzwaard, zodat je ook op ondiep water kunt zeilen. Dikwijls neem ik een vriend of vriendin mee, want Ed is niet zo’n zeiler. Zelfs neem ik wel eens aan een wedstrijd deel, zoals tij-dens het Langweerder kermisweek-end. Zeilen betekent voor mij een heerlijke ontspanning en naar mijn beleving kun je dat nergens beter doen dan in Friesland’, aldus Elsbeth.Haar man mag graag op het water vertoeven. Als commissaris was hij niet weg te slaan bij het skûtsjesilen: ‘Ik vind dat een Friese commissaris zich moet laten zien tijdens zulke hoogtijdagen. Maar een bezoek brengen aan het skûtsjesilen bete-kende ook een fantastisch uitstapje.’
Eenmaal in de drie jaar wordt in Fries-land door onze vaderlandse captains of industry gestreden om de Friso Bo-kaal. De zeilwedstrijd wordt gehouden op het Sneekermeer met skûtsjes van de SKS. Driemaal was Ed Nijpels gast-heer en hij bewaart er dierbare herin-neringen aan: ‘Dan zie je hoeveel wind en water met een mens doen. Onze topmannen blijken dan kwajongens. Elke keer weer zeggen ze dat het een van de mooiste dagen van hun leven is. Een vaarvakantie in Friesland moet je dus een keer hebben beleefd!’

Albert van Keimpema

OP DE

Friese
   Meren
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Een veelzijdig plantje:
De Beekpunge

Hoe komt dit plantje in de column “Natuur dicht 
bij huis”? Voor beken moeten wij immers wat 
verder weg. Maar dit waterminnende plantje is 
ook in ons eigen laagveenlandschap te vinden 
in sloten en op slootkanten. Vele namen zijn 
gebruikt zoals waterpunge en beekeboom. En 
in Friesland: sleatpunge. Wetenschappelijke 
naam: Veronica (Ereprijs) beccabunga. 
Wij kunnen hier al op een aantal plaatsen in 

de weilanden wandelen en zoeken naar het 
plantje met de wat glimmende, eironde, groe-
ne bladeren met een zwakke kartelrand en 
groene tot rood aangelopen stengels. 
De helderblauwe bloemtrosjes zijn te zien van 
mei tot oktober. In de plantjes komen kleine 
bolle vruchtjes. Bij ons te vinden als pionier, dus 
kijk eens bij door vee afgetrapte slootkanten. 
Het vee helpt mee door het aftrappen van de 
kanten aan een stukje biodiversiteit.
In gebieden met brak (grond-)water zul je ze 
niet vinden en zo vertelt het plantje daar ook 
wat over. Buurplanten zijn o.a. de dotterbloem 
en het moerasvergeet-mij-nietje. De plant komt 
op heel verschillende plaatsen in de wereld 
voor, zelfs in de Alpen op 2000 meter hoogte. 
De beekpunge groeit op allerlei grondsoorten 
zoals veen, klei, mergel en leem, als het maar 
voedselrijk en nat is. We kennen drie groei-
vormen: ondergedoken bij stromend water, 
met een gedeelte boven en onder water, of 

helemaal op het land. Dankzij antivriesstoffen 
in de plant is het bij ons een van de weinige 
groenblijvende oeverplanten. 
In oude geschriften kom je het plantje al tegen. 
Aan de beekpunge werden allerlei krachten 
toegekend. Het werd dan ook voor allerlei kwa-
len gebruikt. Bijvoorbeeld als bloedzuiverings-
middel en als middel om de stofwisseling en 
de leverfuncties te prikkelen. 

Men vond het een van de voornaamste  mid-
delen tegen scheurbuik.  Vol vitamine C dus. 
De ietwat bitter smakende bladeren worden 
gegeten in salades. 
Maar smaken verschillen: runderen, schapen 
en geiten eten de beekpunge graag, maar 
paarden en varkens moeten er niets van heb-
ben. Bij paarden werd het echter vroeger wel 
uitwendig gebruikt voor de genezing van zwe-
ren en schurft. Vermeerderen?
Doe een stekje in een glas met kraanwater 
en na een paar dagen komen de worteltjes 
tevoorschijn. 

Rest mij nog u te waarschuwen voor overdadig 
gebruik, want de plant bevat ook stoffen die de 
vorming van urine door de nieren stimuleren.

Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids

BMX clinics voor 
Uithoornse jeugd
Regio - In het kader van de vie-
ring van het 75-jarig bestaan van 
de Uithoornse Wieler Trainings Club 
(UWTC) organiseert de BMX afde-
ling crossclinics.

Aan de jeugd van Uithoorn wordt 
op woensdagmiddag 15 september, 
van 13.00 tot 16.00 uur de gelegen-
heid geboden om onder begeleiding 
van gediplomeerde trainers over de 
crossbaan aan de Europarei te rij-
den en zo de beginselen van fi ets-
cross bij te brengen en kennis te 
maken met deze stoere sport.

Waan je even Olympisch sporter op 
de schitterende BMX baan van de 
UWTC aan het nieuwe professionele 
starthek en ervaar de spectaculaire 
bulten en steile kombochten en voel 
de kick van high speed racing. Aan-
melden kan tot uiterlijk 26 augustus 
voor Uithoornse jeugd van 5 tot 16 
jaar, op eigen risico en met toestem-
ming van de ouders, via  yvonneplai-
sant@msn.com. Onder vermelding 
van naam, leeftijd en woonplaats. 
De benodigde materialen zoals een 
fi ets, helm en handschoenen wor-
den door de wielerclub beschikbaar 

gesteld. De voorgeschreven kleding, 
zoals shirts met lange mouw en een 
lange stevige broek van spijkerstof 
is verplicht voor de juiste bescher-
ming van het lichaam en moeten de 
deelnemers zelf meebrengen. De 
rest volgt vanzelf. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers worden er 
groepen ingedeeld en nadat de in-
structeur een uitleg heeft gegeven 
over het terrein wordt er in blokken 
van ongeveer een uur gereden. 
De BMX is de grootste afdeling van 
de UTWC. De sport heeft na deelna-
me aan de Olympische Spelen voor 
een grote stijging van het aantal le-
den gezorgd. Bij de vereniging be-
staan wachtlijsten maar deelname 
aan deze middag is geheel gratis. 
Verwacht wordt dat het zeer druk 
wordt en daarom raadt de BMX af-
deling iedereen aan snel in te schrij-
ven om erbij te kunnen zijn want, 
helaas, vol is vol.

Heel goed duivenweekend
voor ‘Rond de Amstel’
Regio - Zaterdag stond de laatste 
oude duivenvlucht vanuit het Fran-
se Blois op het programma met een 
gemiddelde afstand van 575 km. 

Dit was een Nationale vlucht, dus 
geheel Nederland ging in één keer 
los. Om 07.00 uur kregen de duiven 
de vrijheid, en konden aan deze klus 
beginnen. Gezien de wind bij de los-
sing, noordwest, kon dit wel eens 
gunstig zijn voor de liefhebbers van 
Rond de Amstel. Dit bleek uiteinde-
lijk nog uit te komen ook.  

Om 14.51.40 uur klokte Piet van 
Schaik (hallo mensen!!) de eerste 
duif van de vereniging, en dat bleek 
later, nadat de duif gemeld was, een 
hele vroege te zijn.

Het bleek een supervroege te zijn, 
want na het uitslaan van de klok-
ken prijkte Piet boven aan de lijst 
van de Afdeling Noord-Holland. 
Een overwinning in afdelingverband 
komt niet zo vaak voor, meestal een 
keer in de xxx jaar. De duif van Piet 
maakte 1219,719 meter per minuut, 
dat is ruim 73 km per uur.

Daarmee was hij ruim 4 meter per 
minuut sneller dan de nummer twee 
in de afdeling. Bosse & Zn uit Uit-
hoorn werd 2e en Ton Duivenvoorde 
uit De Hoef derde. Leo v.d. Sluis uit 
Uithoorn werd 1e in de B-Groep. In 
rayonverband werd Piet 1e en 81e, 
Bosse & Zn 13e en 49e, Ton 28e, 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
38e, 73e en 76e, Ginkel & Berg uit 
De Kwakel 61e en Ron den Boer uit 
Uithoorn 42e en 90e. Om 08.00 uur 
werden ook de jonge duiven voor 
hun tweede vlucht in het Belgische 
Strombeek gelost. Hier was de ge-
middelde afstand 152 km. 

Het was Henk Snoek in De Kwakel 
die de eerste duif om 09.55.13 uur 
wist te klokken en daarmee eerste 
in de vereniging werd. Wim Wijfje uit 
De Kwakel werd 2e en Ton Duiven-
voorde 3e en Leo v.d. Sluis wist ook 
hier 1e in de B-Groep te worden. in 

het rayon werd Henk 2e, 86e en 92e, 
Wim 49e en Ton 56e. een heel goed 
weekend voor Rond de Amstel. 

En...!!!! je mag Piet gerust feliciteren, 
hij is zo trots als een Postduif. 

Uitslagen 

Blois: 

165 duiven en 
14 deelnemers

P.J. van Schaik
Bosse & zn

A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. den Boer
Strombeek: 

708 duiven en 
20 deelnemers
H.P. Snoek
W. Wijfje
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
M. Bosse
J. Koek
Verweij-Castricum

Roy Klijn wint vijfenvijftigste 
editie Tour de Kwakel
De Kwakel - De tieners hebben uit-
eindelijk de macht in Tour de Kwa-
kel gegrepen. Roy Klijn sloeg in het 
afgelopen spannende weekend de 
aanval van Mathijs van Rijn af en 
won daardoor defi nitief de gele trui 
2010. Mathijs werd knap tweede en 
Alfred v.d. Belt klom op naar de der-
de stek van het podium. Hij passeer-
de Joris Voorn die als ‘schrale’ troost 
wel de rode trui veroverde. 
Naast vreugde was er ook verdriet, 
deelnemer Bert v.d. Haak kwam tij-
dens de tour te overlijden. Bert was 
een enthousiaste liefhebber van het 
tourspelletje, in zijn ziekbed reed hij 
zijn laatste etappe. Bert laat een le-
ge plek in het Tourhome achter.

Gezellig
Op de donderdagmiddag was het 
gezellig druk in het Tourhome, de 
rit naar de legendarische Tourma-
let was er te volgen. Om de span-
ning bij de tourvoorspellers weg te 
nemen werd er eerst een balletje 
geslagen als voorbereiding op het 
open Kwakels golfkampioenschap. 
Bart de Bruyn heeft waarschijnlijk 
dit toernooi gewonnen, caddy Alex 
v.d. Hulst is immers nog  naar het 
projectiel op zoek. Vervolgens trok 
het gezelschap op naar de tv om 
de bergrit, onder het genot van een 
consumptie en een hapje, in het 
Tourhome te volgen. Er ontston-
den twee kampen, kamp Schleck en 
kamp Contador. Deze renners gin-
gen er ook samen vandoor, geen 
verrassing voor de ervaren voor-
spellers. Schleck wist te winnen, 
waardoor in De Kwakel het kaf van 
het koren werd gescheiden. Of met 
hangende pootjes droop men van 
erve Vlasman af of er werden ver-
schillende ererondjes gereden. De 
jeugd kwam bovendrijven en wist 
zich vervolgens te handhaven in de 
top van het klassement. Peter May-
enburg kon zijn haren wel uit zijn 

hoofd trekken, omdat hij zijn voor-
spelling gewijzigd had, van krasse 
knar naar kale knar.

Dames
Bij de dames bleef het tot op het 
laatst toe spannend, uiteindelijk won 
Nicole v.d. Knaap de strijd van Wil-
ly Turk en Ria Verhoef. ‘Succes’ ook 
voor de dames bij de strijd om de 
rode lantaarn. Natasha v.d. Schaft 
werd het lichtpuntje van deze tour, 
zij het met een rode kleur. Bij de 
ploegen waren de Killers niet mee-
dogenloos genoeg. Zij visten net 
achter het net, de Hengelsporters 
trokken aan het langste eind met 
hun grote fuiken. Deze winnende 
ploeg stond onder leiding van kop-
man Harold van Rijn met zijn knech-
ten Wim Verlaan, Marty Pieterse, 
Hans Hogerwerf en Petra van Leeu-
wen. De Pietje Verhoef-prijs voor de 
beste tijdrijder gaat naar Berry Ver-
hoef, de neef van de legendarische 
renner. Het eindklassement, dat tij-
dens de rustdag moest worden in-
geleverd, werd door drie renners het 
best benaderd. Arnoud v.d. Knaap, 

Bertil Verhoef en Berry Groen keken 
het best in de glazen bol. Opmerke-
lijk in de einduitslag was dat Bart de 
Bruyn, Alex v.d. Hulst een punt voor-
bleef. Alex zal als caddy dus weer 
een jaar de krat moeten trekken.
Op vrijdagavond 6 augustus zul-
len de prijzen in het Tourhome ver-
deeld gaan worden. Daarna gaan de 
schuifdeuren waarschijnlijk voor het 
laatst dicht. Een monument zal ver-
dwijnen, maar de Tour de Kwakel 
blijft bestaan.
Op erve Vlasman zal een nieuwe 
kiem gelegd worden voor een ander 
Tourhome, waar weer nieuwe ge-
schiedenis geschreven zal worden. 
Gele trui:
1. Roy Klijn 144 pnt.
2. Mathijs van Rijn 141
3. Alfred v.d. Belt 139
Rode trui:
1. Joris Voorn 34 pnt. 
2. Roy Klijn 33
3. Alfred v.d. Belt  32
Ploegen:
1. Hengelsport 416 pnt.
2. De Kil 415
3 To & Jo 415

Op de foto de winnaars van de rode en gele trui: Joris Voorn en Roy Klijn

BACU en bridgecursussen
Uithoorn - In het najaar zal worden 
gestart met een tweetal cursussen.  
Alle cursussen worden gehouden in 
het Dienstencentrum VITA aan het 
Bilderdijkhof in Uithoorn. De cur-
susavonden starten om 1.00 uur, de 
afl oop is gepland om 21.30 uur met 
soms een kleine uitloop. 

Beginnerscursus 3 op 
de woensdagavond
In een rustig tempo van om de twee 
weken op woensdagavond zal van-
uit het cursusprogramma ‘Leer 
bridge met Berry Westra’ de basis 

van het bridge worden bijgebracht. 
Op een plezierige en ontspannen 
manier worden de basisprincipes, 
het bieden en afspelen uitgelegd.  
Na deze cursus bent u  in staat om 
gezellig thuis met vrienden te brid-
gen. Na enige tijd en veel thuis oe-
fenen met vrienden voelt u zich ook 
bekwaam om lid te worden van een 
bridgeclub. Op een club leert u pas 
de echte kneepjes en werkt u zich 
langzaam omhoog op de bridge-
ladder. De eerste cursusavond is op 
woensdag 15 september aanstaan-
de, aanvang 19.00 uur.

Prijsklaverjassen bij 
Onder Ons in ‘t Meertje
Vinkeveen - Dinsdag 3 augus-
tus organiseert Klaverjasclub On-
der Ons weer een zomer-prijskaart-
avond voor iedere kaartliefhebber, 
dus ook vakantiegasten zijn van 
harte welkom. De aanvang is 20.00 
uur in Café ‘t Meertje aan Achter-
bos 101. Er worden drie partijen ge-
speeld van zestien gifjes.

Uitslag laatstgespeelde avond: 
1. Frans Bierstekers 5486 pt. 
2. Ferry Verbraak 4871 pt. 
3. Cor de Haan 4855 pt. 
4. An van der Meer 4740 pt. 
5. Corrie van Kouwen 4554 pt. 

De poedelprijs was voor Jan van der 
Linden met 3327 punten.

Kosten bedragen ongeveer 80 eu-
ro per deelnemer, exclusief koffi e en 
frisdrank.

Praktijkcursus 1 voor 
de clubbridger
Bieden, afspelen, speelfi guren, 
sleutelwoorden in het bridge, de-
ze zaken zullen aan de orde ko-
men in deze speciale cursus op de 
dinsdagavond, te beginnen op dins-
dag 7 september en vervolgens om 
de twee weken. Deze cursus is be-
stemd voor de al meer ervaren brid-
gers, de vervolgcursus 2 en/of 3 
(klaveren/ruiten/harten-boekje) tot 
een goed einde hebben gebracht 
en zich volop aan de praktijk van 
elke week hebben gewaagd. Zeker 
ook is deze cursus zinvol voor leden 
van bridgeclubs bijvoorbeeld uit de 
C-lijn, die elke week nog ondervin-
den hoe ingewikkeld dit kaartspel is 
en elk spel weer anders is dan de 
honderden spellen die daarvoor ge-
speeld zijn. 
In deze cursus wordt eigen ontwor-
pen cursusmateriaal uit de praktijk 
gebruikt, de cursus is vooral door de 
opzet zeer leerzaam. De kosten voor 
deze cursus bedragen ongeveer 100 
euro excl. per deelnemer
Opgeven per telefoon: Cor Hen-
drix 0297-531674, per e-mail:
bacu@bacuweb.nl


