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Regels en afspraken kwelgeesten van de A2

Tienbaanssnelweg met trajectcontrole op 100 km per uur
autosnelweg leent zich daartoe. “Het
is in alle logica niet uit te leggen dat
je op een tweebaans provincialeweg
van Dokkum naar Lauwersoog 100
kilometer per uur mag rijden en dat
je zelfs geen 120 mag op de ‘super
A2’ van Holendrecht naar Utrecht,
laat staan 130”, aldus een bewoner
uit Wilnis die voor zijn werk dagelijks op de weg zit. “Je kunt het aan
je laars lappen maar dan ben je een
dief van je eigen zak door de bekeuring die je oploopt. Dus toch maar
tandenknarsend je inhouden en de
snelheidsmeter voortdurend in het
oog houden. Juist dat laatste leidt
ook de aandacht voor het verkeer

om je heen af. Niet iedere auto is
toegerust met een cruisecontrol.”
Een aantal bewoners dat aan de
Vinkenkade woont geeft aan hoegenaamd geen last te hebben van
het verkeer op de A2, of dat nu 100
of 130 rijdt. Zij hebben meer last
van het racen voor hun eigen deur
op de kade. Al met al veel commotie en gemopper van de (regelmatige) weggebruikers op de A2. Helemaal met het oog op de trajectcontrole. Het lijkt eerder een breed verzet tegen de regelgeving en de geldklopperij dan dat men blij is met een
paar minuten tijdwinst.
(vervolg elders in de krant)

College stelt schetsontwerp vast

Aanleg van rotonde op de kruising
Rondweg/Industrieweg/Stationsweg
vastgesteld. De gemeente werkt nu
een definitief ontwerp uit. Op deze
drukke kruising wordt een rotonde
aangelegd om verkeer beter te laten doorstromen en de bereikbaar-
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heid van Mijdrecht als geheel en het
Mijdrechtse bedrijventerrein in het
bijzonder te verbeteren. Het ontwerp gaat uit van een rotonde met
extra banen in de drukste richtin-
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gen. Er komt een extra rijstrook vanaf Bozenhoven in de richting van de
Industrieweg en vanaf de Industrieweg in de richting van Dukaton. De
rotonde krijgt daarmee meer verkeerscapaciteit dan een enkelstrooksrotonde. Het schetsontwerp
gaat er vanuit dat de extra rijstroken
direct worden gerealiseerd.
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De Ronde Venen - Op de kruising
Rondweg/Industrieweg/Stationsweg in Mijdrecht wordt een rotonde aangelegd. Op 17 juli heeft het
college hiervoor een schetsontwerp

Drukte
Dit schetsontwerp is besproken met
omwonenden en aangrenzende bedrijven en positief ontvangen. Bij de
nadere uitwerking wordt zorgvuldig
gekeken naar inpassing in de omgeving. Eén van de aandachtspunten is de realisatie van een goede oversteeksituatie vanaf de Nutslaan. De kruising wordt intensief
gebruikt door fietsers, en in mindere mate door voetgangers. Ook voor
hen wordt een verkeersveilige situatie gecreëerd.
De kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg is één van de belangrijkste kruisingen van Mijdrecht.
Bezoekers van het dorpscentrum,
bevoorradend verkeer, werknemers en bezoekers van het Bedrijventerrein Mijdrecht en vele anderen gebruiken de kruising intensief. Bovendien ligt hij in een openbaar-vervoersroute. Om overlast zoveel mogelijk te beperken wordt bij
de voorbereiding veel aandacht besteed aan een goede fasering van
de werkzaamheden en de communicatie daarover.

Veenweidebad komende weken toch beperkt open
De Ronde Venen - Het Veenweidebad is de komende drie weken toch
beperkt open om recreatief te kunnen zwemmen. Dat is het gevolg van
een gesprek dat wethouder Moolenburgh (CDA) en zwembadexploitant
Optisport woensdag 18 juli hebben
gehad. Recreanten kunnen de komende drie weken op woensdagen vrijdagmiddag gratis in het bad
zwemmen. Optisport heeft eerder
aangegeven het Veenweidebad in
de zomerperiode, van 16 juli tot en
met 12 augustus, te sluiten omdat
uit voorgaande jaren blijkt dat bezoekersaantallen in die periode te-

genvallen. Ook wordt in die periode groot onderhoud aan het bad gepleegd. De vierweekse sluiting heeft
tot veel reacties geleid. Het contract
tussen gemeente en exploitant biedt
Optisport echter de mogelijkheid
het bad in de zomer te sluiten. Mede naar aanleiding van de ontstane
commotie is er woensdag 18 juli een
gesprek geweest tussen wethouder
Moolenburgh en exploitant Optisport waarin naar oplossingen is gekeken. Daarin is onder andere afgesproken na de zomerperiode weer
met elkaar aan tafel te zitten. De
ontstane commotie en de behoefte

om recreatief te kunnen zwemmen
tijdens de zomerperiode zijn voor
Optisport aanleiding om het bad
de komende weken toch, beperkt,
open te stellen. Recreanten kunnen
de komende weken op woensdag

25 en vrijdag 27 juli, woensdag 1 en
vrijdag 3 en op woensdag 8 en vrijdag 10 augustus toch in het Veenweidebad terecht. Het zwembad is
dan geopend van 13.00 tot 16.00 uur
en de toegang is gratis.
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sterdam-Maarssen ingeschakeld. In
tegengestelde richting is dat (nog)
niet het geval, maar er wordt wel geregeld op snelheid gecontroleerd!
‘Holland op z’n smalst en wat een
onzin dat je daar maar met een slakkengang mag rijden. Toen het nog
de oude zesbaans was mocht je 120,
maar met een veilige twee keer tienbaanssnelweg moet je 100. En die
trajectcontrole is pure geldklopperij’, aldus enkele reacties van Rondeveense inwoners. Onder hen een
fiks aantal automobilisten dat zelf
ook graag het gaspedaal wat dieper wil intrappen op deze weg. Heel
menselijk want de brede tienbaans-

WWW.DEEN.NL

Regio - ‘Martelgang voor de A2
voorbij’, zo kopte afgelopen vrijdag
o.a. de voorpagina van een groot
landelijke dagblad. Automobilisten
mogen straks 130 km per uur rijden
op deze ‘super snelweg’, zo laat verantwoordelijk minister Schulz weten. Dat is overigens voorlopig nog
maar in de avond- en nachtelijke
uren. Verder moet de maatregel nog
goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Tot zolang blijft het overal 100 kilometer! Dus automobilisten
en motorrijders, pas op want u krijgt
onherroepelijk een dikke prent als u
harder rijdt! Met ingang van maandag jl. is de trajectcontrole van Am-

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Wijkcomité Amstelhoek
verbaasd over komst afvalbedrijf
Amstelhoek - “Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de vertrouwelijke
vaststellingsovereenkomst aangaande de vestiging van
een inrichting voor de verwerking
van 100.000 ton bedrijfsafval in Amstelhoek”, zo laat het wijkcomité van
de Amstelhoek aan burgemeester
en wethouders van De Ronde Venen
weten: “Al jaren stelt het wijkcomité
(veelal tevergeefs) vragen met betrekking tot dit onderwerp, en heeft
het wijkcomité geprobeerd om hierover met de gemeente in overleg te
treden. Met uitzondering van afgelopen maanden heeft de gemeente dit telkens afgehouden, terwijl ze
zoals nu blijkt allang afspraken had
gemaakt met de betrokken onder-

nemer om mee te werken aan bestemmingsplanaanpassing. Wij vragen ons af of er over andere onderwerpen die de Amstelhoekse gemeenschap aangaan (zoals de Prinses Irenebrug, verhuizing Pothuizen, natte bedrijventerrein) niet ook
al vertrouwelijke afspraken zijn gemaakt. Dit zou betekenen dat overleg met het wijkcomité en andere groepen uit de bevolking slechts
is bedoeld om draagvlak te creëren
voor reeds gemaakte onderhandse
afspraken. Mocht dat inderdaad het
geval zijn dan stellen wij het bijzonder op prijs om dit zo spoedig mogelijk te vernemen van het college.”
Wordt vervolgd

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

AcTiViTEiTEn
MAAnD AUGUSTUS
MARiA-ooRD

Do 2 aug 14.00 u: Film in Brinkzicht
Do 9 aug 14.00-16.00 u: borrelmiddag met muziek
van de heer Schouten
Di 14 aug v.a. 14.00 u: Bingo
Do 23 aug 14.00-16.00 u: Borrelmiddag met muziek
van “Just friends”

BUREnDAG 2012: zATERDAG 22 SEPTEMBER iS HET zoVER!
Het oranjefonds en Douwe Egberts maken op zaterdag 22 september alweer de 7e Burendag mogelijk.
Dus, koppen bij elkaar en aan de slag! wat doe jij op Burendag?
Goed idee!
Organiseer samen met wat buren een spelletjescircuit in de buurt waar jong en oud aan
mee kunnen doen. Organiseer een ‘Buurthobbymarkt’ en vind uit welke hobby’s uw
buren hebben. Kan uw buurt wel wat opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren het
onkruid te lijf en stop daarna alvast de bollen
voor het voorjaar in de grond. Organiseer een
sportieve dag voor de hele straat.
Meer inspirerende burendagideeën nodig?
Kijk op www.burendag.nl.

GERARDUS MAjEllA

Woe 1 aug 10.30 u: Zingen met de heer Regeling
Do 2 aug 14.30 u: Spel
Zo 5 aug 10.00-11.45 u: Inloopzondag
Ma 6 aug 10.30-12.00 u: Klassieke muziek
Di 7 aug 15.00 u: Sjoelen
Woe 8 aug 10.30 u: Fotoclub o.l.v. Jan Woud
Woe 8 aug 14.30 u: Bloemschikken
Di 14 aug 10.45-12.00 u: Rabobank servicebus
Di 14 aug 15.00 u: Bingo
Woe 15 aug 10.30 u: Zingen met de heer Regeling
Do 16 aug 15.00 u: Sorbetmiddag
Woe 22 aug 10.30 u: Fotoclub o.l.v. Jan Woud
Ma 27 aug 14.00-16.45 u: Kaarten
Di 28 aug 10.00 u: Decibel
Di 28 aug 10.45-12.00 u: Rabobank servicebus
Di 28 aug 15.00 u: Sjoelen
Woe 29 aug 10.30 u: Zingen met de heer Regeling
Vr 31 aug 15.30 u: Hans Cafe

Geld aanvragen bij het oranje fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het Oranje Fonds heeft voor elk goed
plan tot €500,- beschikbaar om het uit te kunnen voeren op Burendag. Let op: u kunt tot
uiterlijk 1 september 2012 uw aanvraag indienen! Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.burendag.nl. Hier vindt u ook
alle voorwaarden en richtlijnen waaraan een
aanvraag moet voldoen.

niEUw AVonDlicHT

Do 2 aug 14.30 u: Sorbetmiddag
Vr 3 aug 14.00 u: Rolstoelwandelen
Ma 6 aug 14.30 u: Oudhollandse spelmiddag
Di 7 aug Soepavond met quiz
Do 9 aug 14.30 u: Spel koersbal
Vr 10 aug 14.00 u: Rolstoelwandelen met hapje/drankje
Ma 13 aug. 14.30 u: Oudhollandse spelmiddag
Di 14 aug Bloemschikken
Ma 20 aug 14.30 u: Oudhollandse spelmiddag
Woe 22 aug 14.30 u: Jeu de boules
Do 23 aug 14.30 u: Spelmiddag
Ma 27 aug 14.30 u: Oudhollandse spelmiddag
Woe 29 aug 14.30 u: Bijbelkring
Do 30 aug 10.00 u: Zing mee met Shalom

zUiDERHof

Woe 1 aug 10.30 u: Schilderen o.l.v. R. Blommaert
Woe 1 aug 14.30 u: Recreatief bewegen
Do 2 aug 14.30 u: Zingen rond het orgel
Vr 3 aug 10.30 u: Creatief
Ma 6 aug 14.30 u: Quizmiddag
Di 7 aug 14.30 u: Bingo
Woe 8 aug 14.30 u: Recreatief bewegen
Woe 8 aug 10.30 u: Zingen met dhr. Regeling/Beauty
Do 9 aug 14.30 u: Jeu de Boules
Do 9 aug 17.30 u: Pannenkoekavond
Vr 10 aug 10.30 u: Creatief
Ma 13 aug 14.30 u: Spelmiddag
Di 14 aug 14.30 u: Koersbal
Woe 15 aug 10.30 u: Schilderen o.l.v. R. Blommaert
Woe 15 aug 14.30 u: Knikkerbaan
Do 16 aug 14.30 u: Geheugentraining
Vr 17 aug 10.30 u: Creatief
Ma 20 aug 14.30 u: Quizmiddag
Di 21 aug 14.30 u: Bingo met chocolade fondue
Woe 22 aug 10.30 u: Zingen met dhr. Regeling/Beauty
Woe 22 aug 14.30 u: Recreatief bewegen
Do 23 aug 14.30 u: Spelmiddag
Vr 24 aug 10.30 u: Creatief
Za 25 aug 14.30 u: Spelmiddag
Ma 27 aug 14.30 u: Spelmiddag
Ma 27 aug 14.30 u: Sorbetmiddag
Di 28 aug 14.30 u: Bewegen
Woe 29 aug 10.30 u: Schilderen
Woe 29 aug 14.30 u: Recreatief bewegen
Do 30 aug 14.30 u: Lingo
Vr 31 aug 10.30 u: Creatief
www.stichtingvriendenvandebaat.nl

SAMEnwERKinGEn

Eetcafé het Pruttelpotje
Zomerstop
open Tafel
Start weer in september

Scootmobiel toertocht
Dinsdag 21 aug vanuit Zuiderhof naar ter Aar
Thuis afgehaald
Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten
te delen met mensen bij jou in de buurt. Of je nu culinaire hoogstandjes maakt, of macaroni met kaas... hier kun
je je maaltijd delen met je buren. Geen zin om te koken?
Kijk hier wat er aangeboden wordt en je hebt zo iets lekkers op je bord. Ga ook op culinaire ontdekkingstocht in
je eigen buurt! Deel, proef en geniet!

www.thuisafgehaald.nl

oVERiGE
Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Passage, afd, Vinkeveen en waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
23 augustus Startavond in Mijdrecht “een eeuw mode”
met mw. De Haan-Bouma
20.00 uur gebouw Irene

Hulp nodig?
U heeft een idee maar weet hoe het in gang
te zetten? Burendag wordt lokaal ondersteund door Annelies de Hoop & Henk Rikveld van Stichting De Baat (tel. 0297-230280)
en Annemarie Keja van Stichting Tympaan
(tel. 0294-284824). Zij zijn ook bereikbaar
via a.dehoop@stichtingdebaat.nl, h.rikveld@
stichtingdebaat.nl en akeja@stichtingtympaan.nl. Zij helpen u graag verder met het
uitwerken van uw ideeën.

STEUnPUnT VRijwilliGERSwERK
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in De Ronde
Venen? neem een kijkje op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info voor de actuele vacatures.
Vacatures voor vrijwilligerswerk
- Zonnehuisgroep Amstelland zoekt Begeleider MAS
sta-giaire in onze verzorghuizen Nieuw Avondlicht,
Zuiderhof en Gerardus Majella./ Meer informatie onder nummer 6899
- Zonnehuisgroep Amstelland zoekt Begeleider Rolstoelbrigade. Meer informatie onder nummer 6898
- Stichting De Baat zoekt Activiteitenorganisatie
mantelzorgsalon. Meer informatie onder nummer
6696
- Stichting Match! zoekt een Secretaris Beursvloer op
11 oktober a.s.. Meer infoormatie onder nummer
6676
- Tennisvereniging Mijdrecht zoekt een sociale en
flexibele conciërge/beheerder. Meer informatie
onder nummer 6061
- Zonnebloem Rondom de Venen zoekt een bestuurslid bezoekwerk Regio zonnebloem.
Meer informatie onder nummer 6023
- Handjehelpen regio Utrecht zoekt een Begeleider
Vriendenkring. Meer informatie onder nummer
5882
- Stichting De Baat zoekt creatieve en sociale schrijvers voor het maken van een levensboek samen met
een oudere. Meer informatie onder nummer 5819
- De Dierenambulance zoekt een chauffeur.
Meer informatie onder nummer 243
- Museum De Ronde Venen zoekt een technisch medewerker voor de veensteekmachine.
Meer informatie onder nummer 4708

wERElD AlzHEiMERDAG En HET
AlzHEiMERcAfé
AlzHEiMER cAfé DE RonDE VEnEn
Je hoofd vol met leegte
Terwijl je altijd alles wist
Je bent zoveel vergeten
Maar het lijkt alsof je nooit iets mist
Wat ben je blij als je mij weer ziet
Dan vraag je wie ik ben en wat ik van je vind
Ik vind je mooi, ik vind je lief, ik ben je kind.
(vrij naar Frits Welling)
Elke tweede woensdag van de maand is er een Alzheimer
Café in Zorgcentrum Zuiderhof te Vinkeveen. Daar wordt u
met muziek verwelkomd, er is een gezellige sfeer dus kom
gerust eens langs. Er wordt in het Café gesproken over
onderwerpen die te maken hebben met dementie, er is nog
veel onduidelijkheid over de ziekte, zeker als u er mee te
maken krijgt. Tevens kunt u in het Café met lotgenoten in
contact komen.
wij geven - onder andere - advies over:
- Hoe u kunt omgaan met vreemd gedrag;
- Waar u hulp kunt vinden;
- Hoe u het vol kunt houden om voor iemand te zorgen en
tevens goed voor jezelf te zijn;
- Hoe het voelt als u de diagnose hebt gehoord.
In elk Café wordt een deskundige uitgenodigd als gastspreker. Als u wilt kennis maken met het Alzheimer Café,
kom dan op de tweede woensdag van de maand langs. Op
woensdag 12 september 2012 beginnen we weer aan een
nieuw seizoen; in de media vindt u het programma.
Als u problemen hebt met vervoer of opvang thuis, neem
dan contact op met Esther Smit van het Steunpunt Mantelzorg van Stichting De Baat; Kerkvaart 2, 3641EP Mijdrecht,
bereikbaar op ma/do, tel: 0297-230280 of e-mail naar
mailto:e.smit@stichtingdebaat.nl.
Namens de Werkgroep Alzheimer Café, Wil Geusebroek

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Abcoude:
Kerkgaarde 5
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente 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, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

AcTiViTEiTEn
MAAnD AUGUSTUS
MAnTElzoRGSAlon
Geen mantelzorgsalon in de maand augustus.

PlUSBUS UiTjES En/of winKElEn
01-08-12
02-08-12
02-08-12
03-08-12
08-08-12
09-08-12
10-10-12
13-08-12
14-08-12
15-08-12
17-08-12
22-08-12
23-08-12
24-08-12
27-08-12
18-08-12
29-08-12
30-08-12

Dagje Volendam
Boodschappenochtend
Film in Maria-Oord
Markt in Breukelen
Hortus Botanicus Amsterdam
Boodschappenmiddag
Veluwse Zandsculpturen
Eetgroep in de Morgenster
Boodschappenmiddag
Sea Life Scheveningen
Winkelen in de Symfonie
Nieuw Vennep
De Kabouterhut in Amersfoort
Boodschappenmiddag
Vissen bij fort Abcoude
Eetgroep in de Morgenster
Visje happen
Avifauna vogelpark
Boodschappenmiddag

€ 6,-€ 8,€ 3,€ 9,€ 10,€ 10,€ 25,€ 3,-

31-08-12

Naar de markt in Amstelveen

€

22,3,7,6,22,3,22,10,3,33,-

6,-

Rollatorspreekuur
elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur
Start weer in september
cinema 55+ in Maria-oord
Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-. (aanvang 14:30 uur).
Datum: do 5 juli
Kookpunt! in De fabriek, Rondweg 1a Mijdrecht
Op de maandagen op de oneven weken van
17.00-20.00 uur. Data: 2 en 16 juli (onder voorbehoud)
Tafelen in het Buurhuis, Vossestaart 2 wilnis
Op de vrijdagen in de oneven weken
van 17.00-20.00 uur. Data: 5 en 20 juli
Brunchen in De Kweektuin
Geen brunch in de kweektuin i.v.m. de warmte in
de kas. In oktober zal de eerstvolgende brunch zijn.

RABoBAnKBUS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in De Ronde
Venen? neem een kijkje op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info voor de actuele vacatures.

ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
Datum: start weer in september
onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Seniorweb DRV
Internetcafé, Energieweg 107, Mijdrecht
Elke di. en do. inloop van 10.00 tot 12.00 uur.
AnBo-leden
Soos in de Meijert. Wekelijks op woensdag 13.30 u.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

REPAiR cAfé DE RonDE VEnEn

28 juni is het Repair café in Mijdrecht weer geopend
Meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en kapotte kleding krijgt in het Repair Café een tweede kans.
Deskundige vrijwilligers reparen, onder het genot van koffie
of thee, bijna alles samen met u. Elke 2e en 4e donderdag
van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is het Repair Café
geopend. De hele maand juli is het Repair Café echter gesloten. Vanaf 9 augustus zijn wij weer geopend.
oPRoEP
Wij zijn op zoek naar een elektronicaspecialist voor het
repareren van elektrische apparaten zoals radio’s en cdDE BAAT VolGT En iS TE VolGEn
spelers. Wie komt ons gezellige reparatieteam versterken?
De Baat volgt in sociale media. Het Twitteraccount van De
Baat is nu online. Verschillende medewerkers van De Baat Verder zijn wij op zoek naar een (gebruikte) luchtcompreszullen het account bijhouden. Via het account wordt regel- sor voor het schoonblazen van onderdelen en eventueel opmatig nieuws over evenementen, diensten of andere zaken pompen van (fiets)banden. Het Repair Café is te vinden in de
Buurtkamer aan de G. van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Op
gepubliceerd. Ook vragen worden beantwoord.
de dagen dat het Repair Café geopend is, zijn wij telefonisch
bereikbaar op (0297) 288 466.
We zijn te vinden via www.twitter.com/stdebaat
De data 2e halfjaar 2012 van het Repair café zijn:
en te bereiken door @stdebaat te gebruiken
- 9 en 23 augustus
in een Tweet.
- 13 en 27 september
- 11 en 25 oktober
- www.twitter.com/stdebaat
- 8 en 22 november
- @stdebaat
- 13 en 27 december
Meer informatie over deze vacatures, en vele anderen, vindt u op onze website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. wilt u overleg over het vrijwilligerswerk dat bij u past, of wilt u vacatures aanmelden?
neem dan contact op met Dyanne van Tessel, coordinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via
0297-230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

www.STicHTinGVRiEnDEnVAnDEBAAT.nl

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde bOuwverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

mijdrecht
Vermogenweg 105

aard van het project

bouwnr.

datum
ontvangst

Het oprichten van een bedrijfsgebouw
(betreft aanvraag 2e fase vergunning)

2010-0622

18-7-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Papehof 53
baambrugge
Rijksstraatweg 55
mijdrecht
Oosterlandweg
naast 21-23
vinkeveen
Pijlstaartlaan 1
Waverbancken 2

aard van het project
ontvangst

activiteiten

aanvraagnr.

Wijzigen van de gevelopeningen

Bouwen

W-2012-0379

12-7-2012

Plaatsen van 2 dakvensters aan
de voorzijde

Bouwen

W-2012-0381

11-7-2012

Aanleggen van een tijdelijk
weilanddepot

Handelen in strijd W-2012-0364
met regels
ruimtelijke ordening

4-7-2012

Bouwen van een schoolgebouw
voor basisonderwijs
Plaatsen dakopbouw op woning

Bouwen
W-2012-0384
Brandveiliggebruik
Bouwen
W-2012-0382

13-7-2012
13-7-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
baambrugge
Zuwe 17

aard van het project
vergunning

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.

Verwijderen asbest golfplaten

Slopen

W-2012-0322

17-7-2012

Kap

W-2012-0278

17-7-2012

vinkeveen
Baamsbrugse Zuwe 1 Kappen van 6 bomen

te koop:
Knikarm zonnescherm 3 x 2 m.
Oranje, elektrisch, afstand bed.
i.g.st. €100,-. Tel. 0297-540688
te koop:
Strandstoel met voetensteun,
overcompleet € 25,-. niet gebruikt. Tel. 0297-329594
te koop:
Ga je nog kamperen? Grote gastank, lamp, kachel, brander € 25,-. . Tel. 0297-329594
te koop:
Surfpak en schoentjes
O’neil, kleine mt. € 25,-.
Tel. 0297-329594
Gevraagd:
Tijdschrift margriet 2009 nr.
13,14 en 15. Tel. 0297-323918

TE HUUR
Stalling

verloren:
Wie heeft mijn naaimachine gevonden/meegenomen van de
parkeerplaats in de Schweitzerstraat? . Tel. 06-12886140
te koop:
Douchestoel opklapbaar,
CARAVAN, BOOT,
luxe uitvoering, voor seniOLDTIMERS
or , wit 45 cm br. € 75,-.
Tevens lichte, droge
Tel. 06-53197816
opslagruime.
te koop:
Betonvloer ±400 m2.
Open polyester zeilboot. Flying Arrow type Schakel, dubTel. 0297-325809
belwandig. Le.4,7 br. 1.6.
06-539 25 464
r500,-. Event. met trailer
r100,-. Tel. 0297-320484
Gezocht:
te koop:
Antieke stoommachiCasablanca incl. 2 handboenes . Tel. 0297-778469
ken €90,- . Tel. 0297-540605
te koop:
Kleden voor tent of caravan
p.st. €2,25. Camping propaangasfles tot 2015 €25,- . Koffiezetapp. €10,- . Waterkoker €25,- . Tel. 0297-530787
Zand - Grind - Grond - en erfverharding
te koop:
Giant damessportfiets, zilHét adres voor o.a.:
ver metallic 12 versn. alum.
06-51262561
l Tuingrond
stuur, velgen, fietscomp. enz.
a.nw €75,- . Tel. 0297-283655
l Straatzand
06-54331657
te
koop:
l Vulzand
0297-264227
Kinder kano incl. peddel
l Siergrind
€25,- . Tel. 0297-272527
l Verhardingsmateriaal
aangeboden:
Loopband opvouwb. niet elekl Big Bags
tr. 8 st. t.e.a.b. Tel. 0297-281750
Provincialeweg 9
te koop:
www.dehaanzandengrind.nl
3641 RS Mijdrecht
Antieke open haardstel 4 delig: pook, tand, schep en kwast,
Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.
€40,- . Tel. 0297-281750
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

te koop:
Eiken eettafel met tegel. € 25,- . Salontafel 90
x 90. € 50,-. Kinder buggy. € 10,-. Tel. 0297-288005
Gevraagd:
Een ouderwetse kassa voor
1 weekend tijdens de kunstroute. Tel. 0297-325973
aangeboden:
Gratis af te halen; 2 jonge poesjes 8 weken oud zwart/wit zindelijk. Tel. 0297-326986
te koop:
5x Buxus ongev. 80 cm ongeknipt €12,- p.st. € 50,- in 1
koop. Plieger handdoek radiator wit 55 br 76,5 h €45,-.
Tel. 0297-569519

datum

G. De Haan & Zn.

Demmerik 42 (achter) Aanbrengen van beschoeiing en
wijzigen van de watergang
Demmerik 120
Bouwen van een loods ter
vervanging van bestaande
loodsen
Herenweg 46

Bouw
Aanleg
Bouw
Handelen in
strijd met
bestemmingsplan
Bouw
RO (afwijken van
de bestemming)

W-2012-0210

13-7-2012

W-2012-0274

16-7-2012

W-2012-0186

17-7-2012

Vergroten van
raamkozijnen aan
de achterzijde

Bouw
Monument

W-2012-0268

17-7-2012

Vervangen en verbreden
van een brug

Bouw
RO (afwijken van
de bestemming

W-2012-0227

18-7-2012

Vernieuwen van een berging

waverveen
Hoofdweg 8

wilnis
Burgemeester
Padmosweg 174 D

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend:
datum

evenement

locatie

activiteit

30 april 2013
8.00-21.00 uur

Koninginnedag 2013
in Vinkeveen

Buitenterrein en parkeerterrein
Dorpshuis De Boei, 3645 EV
in Vinkeveen

Verstrekt geluid
8.00-21.00 uur
Braderie en
kinderspelen

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen met
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
verlenGinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 juli 2012 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 BV.
toestemming hebben verleend om de periode van de tijdelijke bouwplaats te verlengen aan de Turelurenlaan
in Vinkeveen. Het werkadres en het adres van de tijdelijke bouwplaats is: Turelurenlaan, 3645 KH Vinkeveen.
In verband met de werkzaamheden zal de periode worden verlengd tot 31 augustus 2012.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 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 voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

te koop:
Ikea pax kasten €75,-. p. st.
Servieskast €275,-. Buffetkast €175,-. Antieke kassa €275,-. Singer naaitafel €175,-. Tel. 06-39577712
*te koop:
Voor restaurant: 17 beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994

*Gevraagd:
Mooi herenhorloge uit jaren
50-60 of ouder.
Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen
en motorrijders e.a. oud
mechanisch speelgoed.
Defect geen bezwaar.
Tel: 0297-778469

*te koop:
Voor bouwterrein: 12 grote
schijnwerpers, 4 kleine schijnwerpers. . Tel. 06-51094994
*te koop:
1 Basketb. buck. + paal €75,-.
1 Parasol 3 mtr €95,-. 1 Set babyfoons €10,-. 1 Ph. tv 36 cm
kl. €15,-. 1 Pepsi cola lichtb.
€15,-. 50 Kop + sch. a €0,60.
Tel. 0297-348181/06-53507473

*Gevraagd:
de nieuwe meerbOde
bestaat volgend jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
te koop:
4 Blank houten keukenstoelen met kussens. €10,- per
stuk. Tel. 0297-320704

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.

Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.
Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Tel.: 0297-241613

Te koop 4-persoons Tour/speedboot

MERK FLETCHER ARROW FLIJTE LENGTE 4.80 METER (INCLUSIEF MOTOR), BREEDTE 1,55

ING

LER MET VERLICHT
INCLUSIEF KANTELTRAI
Oosterlandweg 29a - 3641 PV Mijdrecht - Tel. 0297-59 34 31 - Fax 0297-59 33 53

•
•
•
•

Reparaties en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Autoschades - APK keuringen
Banden - accu’s - uitlaten - enz.

Kijk voor meer informatie op: WWW.EDVANSCHIE.NL

INCLUSIEF:
• 55 PK Yamaha motor
electrisch gestart
• Op maat gemaakt afdekzeil
• Verlichting, waterpomp, radio
• 2 Back to Back zit stoelen,
uitklapbaar tot 2 ligbedden

GEHEEL

VAARKLAAR!!

€ 2400,-

VOOR INLICHTINGEN: 06 54 93 59 25
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Aanleveren van kopij,
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redactiemijdrecht@meerbode.nl
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op aanvraag
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Nel van der Pol
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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. De redactie behoudt
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te weigeren.
let op:
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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 toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
zijn devan
belangrijkste
van SOS De
Venen. Als
De bouw
scholen endoelen
de verbetering
vanRonde
het onderwijs
in de
de school
Derde
er
eenmaal
staat
is het
het geven
aan devan
leerkrachten,
en de
om
Wereld
samen
met
voorlichtingdeenleerlingen
educatie aan
deouders
bevolking
er
iets van
maken:
goed onderwijs
met goede
ook voor de
binnen
de te
eigen
gemeente
over de noodzaak
vanvoorzieningen
ontwikkelingssamenwerallerarmste
Met doelen
hulp vanvan
onze
donateurs
gaat
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
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!

dIERENHuLp

Schoolgaand kind
in Nepal (4)

dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

Door Flavoring

TELEFOONSTRESS
Elke keer denk ik, de volgende keer doe ik het anders. En elke keer
opnieuw flik ik het weer en doe ik bepaalde acties toch op het allerlaatste moment. Nu kan dit in mijn geval voor meerdere zaken opgaan, immers niets werkt zo goed voor mij als een deadline. Maar in
dit specifieke geval heb ik het over het verlengen van mijn mobiele
telefoonabonnement.
Maanden geleden dacht ik bijtijds te zijn en ging ik eens wat googelen op mobiele telefoons, abonnementen en leuke acties. Maar op
dat moment was de noodzaak nog niet zo hoog. Ik was nog te vroeg
om te verlengen en mijn telefoon functioneerde ook nog prima. En
dus schoof ik alles weer terzijde met een heel klein aandachtpuntje in
mijn achterhoofd dat ik in juli nog maar is een keer moest kijken. En
ja hoor, ineens gebeurt er van alles, ben je druk en dan vliegt de tijd.
En dan zit je ineens een paar dagen voordat je abonnement afloopt,
is daar dus die deadline en denk ik “paniek”. Ik ga bijna op vakantie
en ik heb mijn abonnement niet goed geregeld. Mijn telefoon doet
het nog wel, maar de accu begint het wel langzaamaan te begeven.
Tijd dus voor verlenging met nieuwe telefoon. Het grappige is dat ik
dan denk “ja, dit gevoel herken ik, deze stress had ik vorig jaar ook”.
Zucht, hoe bedoel je, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen?
Neem dan vroeger, een goeie 15 jaar geleden had ik geen mobiele telefoon en nam ik die ook niet mee op vakantie. Mijn eerste mobiele telefoon (type koelkast) deelde ik zelfs samen met mijn partner.
Degene die met de auto ging, nam ook de mobiel mee voor het geval dat. Tegenwoordig is een mobiel natuurlijk zo veel meer geworden dan dat. Het is niet meer voor bellen als je in nood bent. Waar ik
nu nog mijn telefoon alleen gebruik voor bellen en sms’en, ben ik eigenlijk al hopeloos ouderwets. Een smart Phone moet je hebben, dan
kun je whatsappen, foto’s maken en meteen online delen en nog zo
veel meer!
Maar ook ik ga mee met de tijd en dus heb ik online een verlenging
geregeld. Maar je moet ook een contract tekenen en een kopie opsturen van je legitimatie en bankpasje. Ik zat een beetje in de spagaat
want ik wil wel dat alles snel geregeld is, anders zit ik zonder mobiele telefoon. Dus heb ik zitten prutsen met onze printer, het scannen
ontdekt en heb ik alles binnen een half uur terug kunnen mailen. Op
deze manier moet mijn aanvraag toch spoedig in behandeling kunnen worden genomen. Op vakantie ben ik nog niet en het ergste wat
kan gebeuren is dat ik even niet mobiel bereikbaar ben.
Pfffff, heb ik dan toch deze deadline weer gehaald ???

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: zwarte poes met witte befje, één
voetje is korter dan de andere drie voetjes. Kees heeft één wit voetje.
- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater; lang en dun, bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen; zijn roepnaam is Dikkie Dik.

Twee prijswinnaars bij Albert
Heijn Jos van den Berg
Uithoorn – Afgelopen week is er
weer een klant blij gemaakt bij AH
Jos van den Berg in Uithoorn. Er was
een speciale actie met het product
‘Snelle Jelle’: men kon een Snelle
Jelle Wielrentenue winnen. Bij aankoop van een Multipack Snelle Jelle moest de klant zijn of haar kas-

sabon inleveren samen met de actiekaart. Uit de vele inzendingen
trok teamleider Ronald Stokking
twee winnaars. Links op de foto de
heer John Versteeg samen met zijn
zoon. In het midden teamleider Ronald Stokking en daarnaast Debby
Veenhof.

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Stichting Ontwikkelings

Gevonden:
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: zwart-witte kat.
- Uithoorn, Zijdelveld: grote zwarte kater.
- Uithoorn, Chemieweg: gestreepte lapjeskat.
- Mijdrecht, Borsaliastraat: zwart-bruine kat; hij is mager en heeft kale poten.
- Uithoorn, Krakeend: wit albino konijntje.
- Uithoorn, parkje: Persde poes is zeer mager en heeft een vacht vol
klitten.
- Waverveen, Waverveensepad: cyperse poes.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: zwarte kat met witte vlekken.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Nepal is een erg arm land. Ook voor kinderen is dat niet fijn om het
maar eufemistisch te zeggen. Als er geen geld is voor het schooluniform inclusief schoenen, schoolgeld en boeken, kan het kind niet naar
school. Het kind wordt dan ingezet als arbeidskracht, bijvoorbeeld als
hulp in de huishouding, zonder salaris, maar wel met kost en inwoning
+ de daaraan verbonden minder prettige kanten.
In een erg arm land verkopen ouders hun kind soms bijvoorbeeld aan
een circus in India. Circusmensen ronselen kinderen in Nepal. Deze
kinderen worden soms ook weer gered door westerse organisaties die
zich het lot van deze kinderen aantrekken. Onze samenwerkingspartner de Esther Benjamin Trust (EBT) met vestigingen in Kathmandu
(Nepal) en Londen is zo’n organisatie. De door EBT geredde circuskinderen krijgen huisvesting (in een hostel), gaan naar school en leren
een vak. Deze kinderen worden zelfredzame mensen die hun eigen
brood kunnen verdienen in bijvoorbeeld de kunstnijverheid.
Esther Benjamin is de jong overleden vrouw van de oprichter van de
Esther Benjamin Trust Philip Holmes. Om zijn overleden vrouw te eren
heeft hij deze actieve ‘reddingsbrigade’ opgericht. De EBT heeft honderden circuskinderen gered en draagt zorg voor een goede menswaardige toekomst voor deze kinderen.
De Esther Benjamin Trust is een geweldige samenwerkingspartner
voor OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen!
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Uitvoering
huishoudinkomenstoets
stopgezet
De huishoudinkomenstoets, één van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012,
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.

Alle bestaande klanten van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishoudinkomenstoets te maken zouden krijgen,
worden door hun contactpersoon geïnformeerd.

De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
de datum dat zij recht hadden op een bijstandsuitkering.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek
van het Ministerie van SZW om te anticiperen op de wet die de afschaffing van de toets
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
formeel zal regelen.

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinkomenstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepassing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een
inkomen op of rond het minimum. De
hoogte van uw inkomen, of het eigen vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van
invloed. Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan
iemand met een wat hoger inkomen. Ga
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl
voor de bedragen.
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u
wellicht aanspraak maken op de bijzondere
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te

boven gaan. De kosten moeten te maken
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee
voorkomt u financiële problemen.
enkele bijzondere kostenposten zijn:
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten
in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje
(kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u
het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

De laatste modellen
met megakorting!
Alle prijzen inclusief kosten rijklaar maken!

Ford KA Titanium
1.2 Titanium X S/S 69pk
Kleur: Moonlight

Ford Focus

1.6 EcoBoost Titanium Wagon 150pk
Kleur: Mars Red

Uitgerust met o.a.: Airconditioning, Radio/CD/MP3 Speler, Stuurbekrachtiging, Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op Afstand,
Elektr. Verstelbare Buitenspiegels

Uitgerust met o.a.: Climate Controll, Startbutton, Radio/CD Speler, Stuurbekrachtiging, Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op
Afstand, Regensensor, Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, Voorruitverwarming, Lichtmetalen velgen, Dakreling zilver

Ford Focus

Uitgerust met o.a.: Startbutton, Radio/CD Speler, Stuurbekrachtiging,
Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergr. op Afstand, Regensensor,
Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, Voorruitverwarming, Climate Controll,
1.6 TDCi First Edition 6-bak 5dr 115pk
Half lederen bekleding, Elektr. verstelbare stoelen incl. stoelverwarming,
20% BIJTELLING DIESEL 17 inch lichtmetalen velgen
Kleur: Moondust Silver

Ford Focus

Cabriolet 1.6 16v Cool en Sound 100pk
20% BIJTELLING DIESEL
Panther Black
Kleur: Argento

5X Ford Mondeo

1.6 TDCi ECOnetic Trend Wagon 115pk
20% BIJTELLING DIESEL
Kleur: In diverse kleuren

Uitgerust met o.a.:Airbags, ABS, Cruise Control, Lichtmetalen velgen, Stuurbekrachtiging, Parkeersensor, Mistlampen, Airconditioning, Boordcomputer,
Centr. deurvergrendeling, Elektr. bedienbare buitenspiegels, Elektr. bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Stoelverwarming voor

Uitgerust met o.a.: Airconditioning, Radio/CD Speler, Stuurbekrachtiging,
Elektr. Bedienbare Ramen Voor, Centr. Deurvergrendeling op Afstand,
Regensensor, Elektr. Verstelbare Buitenspiegels, 16 inch Lichtmetalen
velgen, GRATIS trekhaak
IDEAAL VOOR DE CARAVAN! Trekvermogen: 1600Kg geremd

van € 12.457,-

09-SNR-2

van € 28.597,-

12-XJN-6

van € 30.087,-

28-SXS-9

van € 27.657,-

48-SXS-9

van € 35.697,-

05-TSZ-7

NU € 10.075,NU € 23.754,-

NU € 24.053,-

NU € 24.121,-

NU € 28.704,-

Kijk voor meer TOP DEALS op www.vanbunningen.nl of kom langs in één van onze showrooms!

Prijzen inclusief BTW/BPM en lopende acties, inclusief kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeentebelangen provoceert en heeft
gebrek aan kennis over Schanskerkdossier
Vorige week stond in de krant een ingezonden
brief van Gemeentebelangen. Zij dringt daarmee
aan op een spoedige sloop van de Schanskerk,
op basis van een aantal onjuiste argumenten. Wat
ons het eerste opvalt bij het lezen van de brief is
een groot gebrek aan feitenkennis bij de raadsleden van Gemeentebelangen. Graag willen wij
door middel van deze brief nog eens een aantal
zaken op een rijtje zetten.
1. De discussie rondom de Schanskerk zou op
emoties zijn gebaseerd en parochianen zouden
het bestuur maar moeten benaderen.
De Stichting BOUD Uithoorn en de Actiegroep
Open de Kerk hebben, daarin gesteund door talloze oud-bestuurders van de Schanskerk en 97 %
van de Uithoornse bevolking (notarieel vastgelegd), continu allerlei zakelijke argumenten aangedragen om de kerk te behouden. Ook verenigingen en organisaties van buiten, zoals de landelijke Taskforce Toekomst Kerkgebouwen en
cultuurhistorische organisaties als Bond Heemschut en het Cuijpersgenootschap hebben exact
de historische waarde van de Schanskerk en het
monumentale orgel benoemd. Het parochiebestuur heeft elk gesprek en elk zakelijk initiatief
om de Schanskerk te behouden, consequent van
de hand gewezen.
2. Wij hebben in Nederland een Scheiding van
Kerk en Staat, dus de staat en de kerk mogen zich
op het organisatorisch en bestuurlijk vlak niet met
elkaars zaken bemoeien.
Gemeentebelangen verschuilt zich in deze kwestie al jaren achter dit beginsel. Maar al in 2009
stuurde Open de Kerk aan alle gemeenteraadsleden een notitie over de Scheiding van Kerk en
Staat naar aanleiding van een studie van de Gemeente Amsterdam. Uit deze notitie blijkt dat er
wettelijk geen belemmeringen zijn om als gemeente een financiële helpende hand uit te steken indien bijvoorbeeld het onderhoud van kerkelijke monumenten daarom vraagt.
3. Het College van Burgemeester en Wethouders
heeft geen inspanning gedaan om de beeldbepalende kerk te behouden.
Het College heeft in de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat zij aan het Bisdom een uitermate
aantrekkelijk aanbod heeft gedaan en het Bisdom
daarmee akkoord ging. Bovendien op zo’n manier
dat het de bewoners van de gemeente niets zou
kosten, omdat dit geld door herontwikkeling weer
zou worden terug verdiend. Echter, het huidige
parochiebestuur heeft hier op het laatst een stokje voor gestoken en wil aan geen enkel initiatief
tot behoud meewerken, omdat zij gaat voor het
hoogste financiële gewin. Het College voelt zich
om die reden genoodzaakt haar opdracht aan de
gemeenteraad terug te geven.

In de rest van de ingezonden brief huilt Gemeentebelangen krokodillentranen dat het beeldbepalend
gezicht verdwijnt, maar pleit zij wel voor spoedige
sloop. Maar waar pleitte de partij in 2009 als enige
voor, toen huidig parochiebestuurder Jules Bosma
nog deel uitmaakte van de fractie en diverse partijen moties indienden tot behoud? Gemeentebelangen vond het niet erg dat de status van gemeentelijk

monument zou komen te vervallen, sloop niet meer
definitief werd afgewezen en alleen de torens nog
eventueel behouden zouden blijven. Is het toeval dat
de partij nu haar eerdere streven van sloop doorzet?
Wij vinden het opmerkelijk dat de hele fractie van
Gemeentebelangen niet verder kijkt dan naar het
belang van één van haar voormalige fractieleden en
achten het beter dat de partij zich voortaan Parochiebestuursbelangen of Eigen Belang Eerst noemt.
De partij gaat volledig voorbij aan de wens van de
burgers en de roep van de bevolking om historisch
Erfgoed te behouden.
Actiegroep Open de Kerk
Stichting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke
Dorpsgezicht) Uithoorn
Mevr. Toos van Egmond
Mevr. Cora Smit

4. De slechte staat van de Schanskerk is te wijten
aan de voorgaande parochiebesturen.
Wederom toont Gemeentebelangen geen verstand van zaken. Wie verstand heeft van restauraties weet dat eerst een uitgebreid technisch rapport en een begroting moet worden opgesteld.
In de periode 2000-2003 zijn alle rapporten beschikbaar gekomen en in 2003 gingen de restauratiecommissie en fondsenwervingscommissie
van start. Deze moesten echter in 2004 door de
ophanden zijnde fusie hun werkzaamheden opschorten op last van het Bisdom. In de tussentijd
is de pastorie volledig gerestaureerd, het Angelusklokje vernieuwd, is er volop schilderwerk gedaan, de dakbedekking van parochiecentrum en
het bloemenhok vervangen en ga zo maar door.
Met het aantreden van het huidige bestuur in oprichting, in 2006, mocht niets meer worden uitgegeven. Ook toen ging de klusclub van De Schans,
bestaande uit een 20-tal actieve professionele vrijwilligers, met een low-budget nog door met
onderhoudswerkzaamheden tot de sluiting van de
kerk door het bestuur.
5. Er is geen belangstelling van particulieren of
ondernemers om de kerk op een alternatieve wijze te beheren en particulieren willen niets bijdragen.
Ook deze zienswijze kan Gemeentebelangen niet
hard maken. Bij BOUD hebben zich diverse ondernemers gemeld en zij heeft deze ondernemers
doorverwezen naar het parochiebestuur. Voor de
uitkomst, zie punt 3. Veel particulieren hebben
een geldelijke bijdrage gegeven aan BOUD en
ook bedrijven waren in 2004 vanwege het grote
draagvlak bij de bevolking niet ongenegen om de
kerk middels een gift te steunen. Maar de onzekerheid over de toekomst maakt dat particulieren
en bedrijven op dit moment nog niet met verdere
initiatieven over de brug komen.
5. De parochie zegt geen geld te hebben.
Eind 2006, het laatste jaar dat de boekhouding
van de parochies gescheiden was, had de parochie in totaal een bezit van ongeveer 1,4 miljoen
euro, waarvan 1 miljoen euro van de parochie De
Schans, exclusief PCI-gelden. De jaren daarna
werd door het huidige bestuur een stukje grond
verkocht aan het Zijdelveld voor ruim 600.000 euro, wat het vorige parochiebestuur van De Schans
had bestemd voor het opknappen van de torens. Omdat de restauratie van de torens in totaal was begroot op 750.000 euro, wilde het toenmalige bestuur voor de overige 150.000 euro particulieren, bedrijven en de gemeente benaderen.
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente onder voorwaarden zeker bereid was tot
het leveren van een bijdrage. De restauratie van
de schip van de kerk, rond 2003 begroot op nog
eens 750.000 euro, zou gefaseerd kunnen gebeuren, omdat dit minder urgent was. Het nieuwe be-

Quaker medewerkers bij
de Ceres Kringloop
Uithoorn - De Ceres kringloopwinkel, gevestigd op de Industrieweg in
Uithoorn, heeft vanuit onverwachte hoek hulp gekregen. Medewerkers van Quaker mogen 1 dag per
jaar (in tijd van Quaker) vrijwilligerswerk doen voor organisaties zonder
winstoogmerk en met een sociaal
en/of ideaal doel.
Maandag 2 en dinsdag 3 juli hebben vijf Quaker medewerkers ieder een dag bij de Ceres Kringloopwinkel vrijwilligerswerk gedaan. Ceres Kringloop, al 30 jaar in Uithoorn
gevestigd, is een stichting met een
aantal oogmerken. Ten eerste het
milieu, vandaar dat het een winkel
is om gebruikte spullen opnieuw
aan de man en vrouw te brengen.
Voorwaarde is wel dat het van goede kwaliteit moet zijn, vandaar dat
veel aandacht aan de spullen wordt
geschonken voordat het de winkel
ingaat. Eventueel wordt het gerepareerd. Een ander oogmerk is het
verschaffen van een werkplek aan

stuur heeft het beschikbare vermogen getoucheerd,
het stukje grond verkocht en het geld eveneens op
de bank gezet, en vraagt ook nog eens hoge bijdragen aan grafrechten voor de graven aan het Zijdelveld. Overigens werd er door de parochie De Schans
ook veel geld verdiend aan de verhuur van het parochiecentrum, wat door dit bestuur nodeloos werd
gesloten. Bovendien werd geweigerd om alle mogelijke onderhoudssubsidies aan te vragen die beschikbaar zijn.

mensen met een licht geestelijke of
lichamelijke handicap, of aan mensen die vanwege hun hogere leeftijd problemen hebben opnieuw aan
een vaste baan te komen.
Bij de Kringloopwinkel zijn zo’n 30
mensen werkzaam van wie er 11
een contract hebben en de overigen
vrijwilligerswerk doen.
Na een korte uitleg wat Ceres Kringloop winkel zoal doet en een rondleiding door de winkel, konden de
Quaker mensen aan de slag.
Ophalen
Zo hield men zich bezig met het
wegbrengen en ophalen van wasmachines en kluizen, iemand ging
mee op transport en een medewerkster heeft een hele dag kleding gesorteerd en opgehangen.
Om het zoeken voor klanten te vergemakkelijken wordt kleding op geslacht, leeftijd (kind of ouder) en
kleur gehangen. Zodoende moet
elk stuk even kritisch bekeken wor-

den waar het te plaatsen. Twee medewerkers waren de hele dag tussen de boeken te vinden. Binnenkomende boeken worden eerst gesorteerd op categorie en daarna wordt
er gekeken of er een exemplaar in
de winkel staat. Zo nee dan wordt
eerst de kwaliteit nog eens bekeken en indien deze goed is mag het
boek in de schappen. Indien er al
een exemplaar in de schappen aanwezig is wordt het beste exemplaar
in de winkel gezet en wordt het overige exemplaar in het magazijn bewaard. Onverkoopbare Nederlandstalige boeken gaan naar tehuizen
die hier interesse in hebben. Buitenlandstalige boeken gaan naar
ontwikkelingslanden. Zo wordt er
steeds naar een mogelijkheid voor
hergebruik gezocht.
De Quaker medewerkers vonden
het leuk om eens kennis te maken
met het werk bij de Ceres Kringloopwinkel. Het heeft een goede indruk gegeven hoe een dergelijke
organisatie draait met vast personeel en heel veel vrijwilligers.

Bomen over bomen: weer plannen
om veel bomen te kappen
Het is opvallend dat er de laatste tijd in bijna alle huis
aan huisbladen geschreven wordt over het rooien van
bomen binnen de gemeente De Ronde Venen. Vrij recent waren de platanen en de bomen rond het spoorhuis in Vinkeveen het onderwerp van ongenoegen.
Wat staat ons in de toekomst te wachten? Helaas is
dat nu al duidelijk, want de gemeente heeft het voornemen om de ‘ Groene Poort’ van Hofland Noord, namelijk de Aquamarijn grondig te gaan aanpakken.
Dit voornemen is vanuit de gemeente zeer democratie ‘s georganiseerd, namelijk de direct aanwonenden
hebben hierover bericht ontvangen en zij zijn daarbij uitgenodigd voor een hoorzitting/informatie avond.
Daar is door de gemeente uiteen gezet wat de redenen van de voorgenomen aanpak zijn. Onder anderen: vorming van dood hout door het in elkaar groeien, met takval tot gevolg. De uitgenodigde voor deze
avond, hebben allemaal in kleur, uitgevoerde schetsen
ontvangen, Daaruit kan worden afgeleid welke bomen
gekapt zullen worden en bij welke bomen dit nog bespreekbaar is.

van de overlast van de bomen was hoofdzakelijk lichtinval. Een aanwezige vroeg de aanwezige ambtenaar
of er ten aanzien van deze kapplanen advies was gevraagd van bijvoorbeeld een Hogere Bosbouw en Cultuur technische school (HBCS) of bij de landbouw
Universiteit in Wageningen. Misschien zou dit kunnen leiden tot niet kappen en minder kosten. Daarop werd echter geantwoord dat de gemeente zelf die
kennis wel in huis hadden. Jammer, maar dat is mij tot
nu toe nog niet gebleken. Opvallend is, tenminste voor
mij, dat er niemand over de ornithologische kant ( vogels) heeft gesproken. In Hofland Noord is er namelijk sprake van een grote verscheidenheid aan vogels.
Zowel kleine zangvogels, tortel en houtduiven, roofvogels, Vlaamse gaai, specht enz. Bovendien is het luchtzuiverend effect van bomen en zuurstofproductie buiten beschouwing gebleven, laat staan het landschappelijk aanzien.
Met enige ongerustheid zie ik, met betrekking tot de
Aquamarijn, de toekomst somber tegemoet. Elke gezonde boom die gekapt wordt is er een teveel,

Vogels
Opvallend bij deze bijeenkomst was, dat er meer personen voor het kappen waren dan tegen. De reden

Herman van Rossum, bewoner van Hofland
Noord

Pas op met vervuilde airconditioning in de auto!
Regio - 700.000 autobezitters in
Nederland zijn zich niet bewust van
de noodzaak van periodiek onderhoud aan het aircosysteem in hun
voertuig. Dit blijkt uit onderzoek van
bureau Multiscope in opdracht van
BOVAG. Zonder regelmatige controle kunnen zich schimmels en
bacteriën vormen, met gevaar voor
de gezondheid van dien.
Airconditioning is tegenwoordig
vaak een standaardvoorziening in
nieuwe auto’s. Tijdens warme zomers of een lange vakantierit is verkoeling van de airco vrijwel onmisbaar. Filters zorgen dat pollen en
andere verontreinigingen van buiten worden tegengehouden. Het is
van belang dat bepaalde airco-on-

derdelen regelmatig worden nagekeken en vervangen, omdat de inzittenden anders kans lopen op gezondheidsklachten als geïrriteerde luchtwegen, keelpijn en tranende ogen. Daarnaast moet het koudemiddel periodiek worden bijgevuld, omdat de airco anders ‘droog’
loopt, met fikse schade tot gevolg.
Periodiek onderhoud is niet alleen
bij intensief gebruik nodig, maar
ook wanneer de airco slechts sporadisch wordt gebruikt. Juist dan hebben schimmels en bacteriën lange tijd vrij spel om zich te nestelen.
Voorkom gezondheidsklachten of
een hoge rekening!
‘Voorkomen is beter dan genezen’
geldt in dit geval zowel figuurlijk als

Bakkerij Hulleman ontvangt
kwaliteitscertificaat
Regio - Enige weken geleden heeft
er een landelijke koekjeskeuring
plaatsgevonden. Het betrof een onaangekondigde keuring van Koggetjes in opdracht van banketbakkersgilde Heerlijk & Heerlijk.
Vorige week kregen de leden hier
de uitslag van. De koggetjes van
Hulleman werden op alle onderdelen beoordeeld met een 8 en kregen het predikaat ‘Uitstekend’.”Daar
zijn we erg blij mee”, aldus een trotse Marco Hulleman. “Er wordt bij
ons erg veel aandacht besteed aan
de bereiding van ons assortiment

roomboterkoekjes. We merken ook
dat dit zijn weerslag heeft op de populariteit van de koek bij onze klanten. Het zijn allemaal handgemaakte
koekjes. Dit kost wel de nodige tijd,
maar in tegenstelling tot machinale bereiding hoef je absoluut geen
concessies te doen aan de kwaliteit
en een kritische klant proeft dit.”
Waar dankt het koggetje
zijn naam aan?
“In het oude wapen van Amsterdam
stond een kogge, een schip. Op het
vroegere stadhuis van Amsterdam,
het huidige Paleis op de dam, staat

letterlijk. Bijna 12 procent van de eigenaren van een auto met airco is
in de veronderstelling dat het systeem nooit onderhoud nodig heeft,
of alleen als het vies ruikt of lange tijd niet is gebruikt. Niets is echter minder waar: de airconditioning
moet minimaal tweejaarlijks, maar
bij voorkeur elk jaar, onderhouden worden, zodat de vorming van
schimmels en bacteriën wordt voorkomen en de optimale werking van
het systeem gegarandeerd blijft.
Een goed onderhouden airco zorgt
niet alleen voor comfort, maar
ook voor de verkeersveiligheid. Dit
komt omdat te hoge temperaturen
in de auto effect hebben op de reactiesnelheid van de bestuurder.
Driekwart van de respondenten in
het onderzoek (uitgevoerd onder
400 consumenten, mei 2012) geeft
aan airco aan boord van zijn/haar
auto te hebben, hetgeen gelijk staat
aan circa 6 miljoen voertuigen.
een windvaan met daarin een afbeelding van het koggeschip. Het
koggeschip is een scheepstype dat
van de 10e tot de 15e eeuw in gebruik is geweest, oorspronkelijk als
handelsschip, later ook als oorlogsschip. In 1934 werd in Amsterdam
een wedstrijd uitgeroepen om een
nieuw lokaal koekje te ontwikkelen;
de winnaar werd vernoemd naar dit
schip en zo ontstond het Amsterdamse Koggetje.” Aldus Marco Hulleman.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

EDITIE JULI
Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Hierbij mijn nieuwe maandcolumn, een initiatief van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van
de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Ondernemersverenigingen.
Deze column is niet alleen voor de overige (nog niet aangesloten) ondernemers, maar voor alle inwoners van Uithoorn
en De Kwakel.

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

Aalsmeerse watertoren
komend weekend geopend

Mijn favoriete
naaktslak
De afgelopen natte weken
waren er volop naaktslakken
in mijn tuin te zien. Na elke regenbui schoven ze weer door
de tuin. Met het mooie weer
zoals van afgelopen weekend
zag ik ze niet meer: ze hebben
zich verstopt tussen de bladeren of in de grond. Begrijpelijk, want anders drogen ze uit.
Raar maar waar: ik heb een
favoriete naaktslak, namelijk
de oranje wegslak. Toen ik
vroeger met mijn ouders op
vakantie was in Zuid-Limburg,
heb ik ze daar veel in de bossen gezien. Ik dacht toen dat
ze alleen daar voorkwamen.
Maar nu heb ik ze ook in mijn
eigen tuin.
De grote of gewone wegslak
kan verschillende kleuren hebben: oranje, bruin, zwart of
bijna wit. Ze zijn te herkennen
aan de oranje rand aan hun
voet. Ze rollen zich bij gevaar
op tot een halve bal en produceren dan extra veel slijm als
verdediging. Het slijm is erg
taai: je kan ze nauwelijks van
de grond lostrekken. Ze worden 15 tot 20 centimeter lang.
Naaktslakken bewegen zich
voort met hun voetspier. Tijdens het voortbewegen maken ze een dikke laag slijm
waar ze overheen glijden. Alle
slakken hebben twee paar
voelsprieten. Met de bovenste kunnen ze zien. Dat wil
zeggen: ze kunnen licht en
donker onderscheiden. Als je
je over een bewegende slak
buigt, zie je hem vaak in elkaar krimpen: gevaar! Met de
onderste voelsprieten kunnen
ze ruiken. Hun mond zit aan
de onderkant. Naaktslakken

hebben een gegroefde huid.
Hierin zitten de slijmklieren.
Op het gladde rugschild zit de
ademopening.
Slakken zijn tweeslachtig. Ik
zag vorige week regelmatig
twee slakken gezellig bij elkaar liggen. Ze bevruchten elkaar en allebei produceren ze
daarna wittransparante eitjes.
Die deponeren ze op vochtige
plekken, bijvoorbeeld onder
een kluit aarde.
Veel mensen vinden slakken
in de tuin maar niks. Toch zijn
ze daar belangrijk. Ze eten bij
voorkeur afstervend plantaardig materiaal en maken daar
vruchtbare aarde van. Als er
genoeg van hun favoriete eten
te vinden is, zullen ze van de
levende planten afblijven. Zelf
zijn naaktslakken voer voor
bijvoorbeeld eksters, eenden,
egels en padden. Als je je tuin
diervriendelijk inricht, wordt
de slakkenpopulatie vanzelf
in toom gehouden. En kunt u
na regen ook genieten van de
vele soorten slakken.

(Wilt u ook meer weten over de
natuur en anderen daarover
vertellen? Volg dan de IVNnatuurgidsenopleiding die in
februari 2013 start. Meer informatie op de website.)

Vrijwilligers gezocht voor
Buurtkamerprojecten

Wat is ook al weer een
Buurtkamer ?
Het is een (55 +) ontmoetingsplek
voor dorpsgenoten, een gastvrije
huiskamer voor en door de bewoners met een open en gratis inloop.
Er kan samen koffie en thee gedronken worden, men kan een krantje
lezen, er is tijd voor een praatje, creatief bezig zijn, spelletjes, kortom:
aandacht en zorg voor elkaar in een
gezellige sfeervolle omgeving.
Het is een ‘voor de buurt/door de
buurt’-project met begeleiding vanuit De Baat en financiële ondersteuning door de Gemeente de Ronde
Venen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In De
Hoef denkt men aan de openingstijden op dinsdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur.
In Wilnis zijn er nog geen definitieve openingstijden gekozen.
Uiteraard zijn er daarvoor ook vrijwilligers nodig; liefst uit het dorp
zelf (of met betrokkenheid) die als
gastheer/vrouw de koffie/thee willen schenken en/of verdere activi-

se Arena heel duidelijk te zien en de
verkeerstoren van Schiphol. En natuurlijk de Westeinderplassen! Zowel zaterdag als zondag is de toren geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook is er gelegenheid om een consumptie te gebruiken. De entree bedraagt één euro voor kinderen en
volwassenen betalen twee euro.
Bezoek groepen
Tevens is er de mogelijkheid om met
groepen op afspraak de watertoren binnen te bekijken en uiteraard
te beklimmen om daarna het uitzicht te bewonderen. Op verzoek
kan er ook een uitleg gegeven worden over de vroegere werking van
de watertoren en hoe een en ander
tot stand is gekomen. Een mail naar
s.b.w.a@caiway.net of een telefoontje (0653928054) is voldoende voor
het maken van een afspraak.

Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Regio - Op initiatief van welzijnsinstelling De Baat werd er in Mijdrecht
in het najaar 2009, de eerste Buurtkamer van De Ronde Venen geopend. Later volgde Vinkeveen en
nu zijn er mogelijkheden voor De
Hoef in een mooie grote kamer in de
Pastorie en in Wilnis in een (nog intern te verbouwen ruimte) in Dorpshuis Willisstee.

Aalsmeer - Komende zaterdag 28
juli en zondag 29 juli is de Aalsmeerse Watertoren weer geopend voor
alle publiek. Iedereen die voor het
eerst binnenkomt zal versteld staan
hoe men vroeger in staat is geweest
om deze hoge watertoren te bouwen. In de toren zijn maar liefst drie
grote waterbekkens te zien - één
zit er onder de vloer - die vroeger gebruikt werden om de waterdruk te verhogen. Momenteel is
de toren niet meer in gebruik als
Œ¹drukverhoger¹¹, maar na een renovatie is Aalsmeer een prachtig
rijksmomument rijker geworden.
Uiteraard is er de gelegenheid om
via bijna 200 treden boven op de toren te komen en dan kan men genieten van een groots uitzicht over
de gehele regio. Bij helder weer zijn
zelfs de contouren van onze kust
te zien. Sowieso is de Amsterdam-

teiten begeleiden. Daarnaast zoekt
men ook chauffeurs die tegen vergoeding gasten thuis op kunnen halen en weer terugbrengen in hun eigen dorp en uiteraard ook welkom
zijn voor de koffie!
Bent of kent u die persoon die sfeer
kan scheppen, een goed gesprek
kan voeren, activiteiten kan organiseren en begeleiden en het leuk
vindt in een team te ‘draaien’? Komt
u uit De Hoef of Wilnis en voelt u
zich betrokken bij het ouderenwerk
in uw gemeenschap of wilt u met uw
eigen auto gasten vervoeren: geeft
u zich dan nu op, liefst voor eind augustus! Dit kan door te bellen naar:
(0297)230280, of mail aan de coördinator van de Buurtkamerprojecten Annie van Gelder:a.vangelder@
stichtingdebaat.nl. Zij neemt dan
eind augustus contact met u op!
Uiteraard kunt u ook gerust eens
binnenlopen in de Buurtkamer
Mijdrecht aan de G. v. Aemstelstraat
5 of de Buurtkamer Vinkeveen in de
Bibliotheek aan het Tuinderslaantje 4 om aan desbetreffende vrijwilligers informatie te vragen over hun
ervaringen en werkzaamheden en/
of een keer mee te draaien.
De Buurtkamers zijn de hele zomer
open: di en do van 10.00 tot 12.00
uur. In Mijdrecht kunnen 55-plussers ook elke dinsdag en donderdag mee-eten vanaf 12.00 uur (driegangendiner 5 euro, diezelfde morgen tussen 9.30 en 10.00 opgeven
via nr. 0297-288466).

Open dag op zondag 5 augustus:

Tuin Bram de Groote

Regio – Zondag 5 augustus is het
weer open dag in de Tuin van Bram
de Groote. De tuinvrijwilligers heten
u dan tussen 13.00 en 16.00 uur van
harte welkom aan de Boterdijk (tegenover nr. 61) om te genieten van
de prachtige tuin.
De moerascipres is na een flinke
snoeibeurt van enkele jaren geleden
weer flink uitgegroeid. In de boomgaard groeit weer volop fruit. Vooral
de kweepeer met zijn donzige schil
is prachtig om te zien.
Bij de paddenpoel kunt u genieten
van het duizendguldenkruid, de rui-

ge anjer, de steenanjer, het grasklokje en het weideklokje en in de
kruidentuin geurt de tijm en de
munt.
Langs de weide achter in de tuin
bloeien de reuzenbalsemien, het koninginnenkruid, het wilgenroosje en
de kattenstaart. Langs de vijvers en
de sloten staat de moeraswolfsmelk
in bloei en in de bloemenborder de
blauwe knoop, de gele kamille en de
zwarte toorts.
Voor de liefhebbers is een beperkt
aantal druivenstruiken te koop.
De toegang is gratis.

Deze keer nog even aandacht voor het opzetten van een Ondernemersfonds hier in Uithoorn en De Kwakel. Afgelopen
weken hebben we u al uitgebreid hierover geïnformeerd.
Op 4 juli jl. was er een voorlichtingsbijeenkomst in de Thamerkerk over dit onderwerp, ik wilde graag nog even de
hoogtepunten van deze bijeenkomst doornemen.
Op deze bijeenkomst waren er zo’n 50 ondernemers aanwezig, evenals diverse raadsleden en ook onze wethouder Jeroen Verheijen was aanwezig.
Even nog een stuk uit het interview met Joep Szejnoga, bestuurslid van de SUB.
Wat is de SUB eigenlijk?
De SUB staat voor Stichting Uithoorn in Bedrijf en dat is een
platform van de ondernemersverenigingen in Uithoorn en
De Kwakel. Alle georganiseerde ondernemers binnen onze
Gemeente zijn via hun vereniging lid van de SUB. Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden van iedere vereniging.
Wat is het nut van dit platform?
Het doel van de SUB is in de eerste plaats het ondernemersklimaat in Uithoorn en De Kwakel te bevorderen. Dit doen
wij ondermeer door als gesprekspartner met de Gemeente rond de tafel te zitten. En dan samen met de Gemeente
vroegtijdig allerlei plannen te bekijken en onze zienswijze
kenbaar te maken. Een goed voorbeeld is de herinrichting
van de Amsterdamseweg. Hier hebben wij toch kunnen bereiken dat de verhoogde middenberm van de baan is en een
andere oplossing gevonden is waar zowel de Gemeente als
ook de betrokken ondernemers mee in kunnen stemmen.
Jullie hebben nu het plan om een Ondernemersfonds op te
richten. Wat is dat?
Wij hebben gemerkt dat niet alle ondernemers lid zijn van
een Ondernemersvereniging. Zo’n vereniging wil een aantal zaken realiseren en de aangesloten leden betalen daarvoor. Maar er blijven altijd een aantal ‘freeriders’ die wel profiteren van deze zaken maar niet meebetalen. Een mogelijkheid om dit te voorkomen is een Ondernemersfonds. Weer
een voorbeeld. Het bedrijventerrein wil een vorm van parkmanagement invoeren voor o.a. beveiliging, gezamenlijke
afvalafvoer etc. Dat kan alleen als de meeste bedrijven hieraan meedoen, ook financieel. Door een Ondernemersfonds
wordt dit mogelijk gemaakt.
Hoe werkt dat dan?
Wij zijn in onderhandeling met de Gemeente om een opslag
op de OZB te realiseren op alle niet-woningen in Uithoorn
en De Kwakel. Deze opslag wordt door de gemeente geïncasseerd en gestort in het Ondernemersfonds. Dit geld komt
ter beschikking van de ondernemers in een bepaalde cluster
of sector. Toch maar weer een voorbeeld. Met de opgebrachte gelden kan men op het bedrijventerrein eventueel parkmanagement invoeren. Ander voorbeeld. De winkeliersverenigingen kunnen o.a. de Sinterklaasintocht financieren. Of
feestverlichting aanschaffen. Men hoeft niet meer langs de
deuren van de ondernemers voor een vrijwillige bijdrage. Iedereen profiteert ervan dus iedereen betaalt er aan mee. Wil
een ondernemer meepraten over de besteding van dat geld,
dan kan hij of zij dat doen door lid te worden van een van de
ondernemersverenigingen.
Het Ondernemersfonds is dus van, voor en door ondernemers en het opzetten ervan zal van enorm belang zijn voor
geheel ondernemend Uithoorn en De Kwakel!
Aldus een samenvatting van het Interview met Joep Szejnoga, zoals geplaatst in de Nieuwe Meerbode van 11 juli jl.
Uit de diverse commissies is er momenteel geen nieuws te
melden. De vakantieperiode is nu eenmaal ingegaan en zal
ook komende maand nog van invloed zijn op alle vergaderingen in de diverse commissies en werkgroepen.
Vanaf september zal er pas weer nieuws te melden zijn, uiteraard houden we u dan ook weer op de hoogte, ook deze
column zal in de maand augustus niet verschijnen vanwege
de vakantie. Ik wens eenieder van u, die nu van een welverdiende vakantie geniet of gaat genieten, veel rust en goed
weer toe en kom allen weer veilig thuis!
Tot zover dan weer de laatste nieuwtjes uit Uithoorns ondernemersland. Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen
tot een betere informatiestroom van de aangesloten ondernemers naar alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft
dan ook onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle
kennis en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemersen Winkeliersvereningen is, u hoeft niet het wiel nogmaals
uit te vinden. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van al deze aangesloten ondernemers!
Tip: De a.s. eerste maandag van de maand is er weer een
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00
uur in het restaurant van Sportschool Plux!
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Ook hier geldt dat er voor de maand augustus GEEN meeting zal zijn!
Graag stel ik u wederom in de gelegenheid om op deze column te reageren.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via
mijn mailadres: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties weer tegemoet!
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Winnaars EK-actie
Multimate Uithoorn
Uithoorn - Tijdens het EK voetbal
kon je bij Multimate Uithoorn kans
maken op een kartheat voor twee
personen bij Lot 66 in Mijdrecht. De
insteek was om na elke wedstrijd
van het Nederlands elftal een winnaar uit de ‘hoge hoed’ te trekken. Helaas, door de prestaties van
het Nederlands elftal was het spel al
snel ten einde. Na snel beraad met

Lot 66 is het spel iets aangepast en
kon men tot aan de finale kans maken op een kartheat voor twee personen.
Multimate Uithoorn en Lot 66 feliciteren de volgende winnaars: de heren F. Versteeg en S. Polder, beiden
uit Uithoorn, mevrouw L. van Leeuwen uit De Kwakel en de heer of
mevrouw C. Nap uit Amstelhoek.

Spreuk van de maand:
“Toekomst is geen kwestie van kans maar van keuze!”
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 25 juli 2012

Diamanten huwelijk in
Vinkeveen

“Heeft u oude vakantiekiekjes?”
Regio – Vorige week maandag stapte de heer Van der Zanden uit Uithoorn bij ons kantoor in Mijdrecht
binnen met een grote zwart-wit foto met de vraag of het misschien
een leuke foto was om in de krant
te plaatsen. Deze foto is 65 jaar geleden genomen op Schiphol.
Op de foto staat, zoals hij dat noemde, de jeugd van de Uithoornse en
Amstelhoekse straat van 65 jaar geleden.
Zeker in die tijd was er weinig geld
om in de ‘grote schoolvakantie’ met

pa en ma op vakantie te gaan, dus
zochten de kinderen hun heil op
straat. “Maar de heer Colijn (geheel
links op de foto), hij werkte bij de
Nederlandse Spoorwegen en woonde boven het stationsgebouw in Uithoorn toentertijd “, aldus de heer
Van der Zanden “organiseerde dan
samen met mevrouw Steenkiste een
dagje uit. Dit dagje uit was voor de
kinderen en hun ouders gratis. Zover ik mij herinner werd dat betaald door bedrijven, tegenwoordig zou je dat sponsoring noemen.”

De reis was naar Schiphol waar ze
hun ogen uitkeken. De heer Van der
Zanden zit ook de foto: de zevende
van links, tweede rij.
Heeft u nu ook een mooie oude vakantiefoto en een verhaaltje erbij,
stuur het op en wie weet plaatsen
wij volgende week uw oude vakantiefoto. Stuur de foto op naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in Mijdrecht. Daar
zijn de foto’s na gebruik ook weer
op te halen na afspraak.

Activiteitenprogramma
37ste Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Van woensdag 1 augustus tot en met zondag 5 augustus viert De Kwakel het 37ste Polderfeest. Naast optredens van bekende artiesten ontbreken ook de
zeskamp en de familiedag niet op
dit gezellige feest.
Woensdag 1 augustus
- Polderfeestbarbecue
Voor de zesde keer opent het Polderfeest met de gezellige Polderfeestbarbecue, die ook dit jaar weer
mede mogelijk wordt gemaakt door
Slagerij Eijk en Veld, bakker Westerbos en snackbar ’t Trefpunt. Om
de feestvreugde te verhogen heeft
het Feestcomité een bekende Volendamse zanger uitgenodigd, die u
gezien moet hebben. De toegangskaarten zijn tot en met 28 juli te
koop bij Slagerij Eijk en Veld en ook
dit jaar zijn de prijzen, ondanks de
crisis, niet gestegen. Volwassenen
betalen 12 euro, kinderen van 6 tot
en met 15 jaar 8 euro en de kleintjes tot en met 5 jaar mogen gratis
naar binnen. Vanaf 17.00 uur is iedereen met kaart van harte welkom.
De Polderfeestbarbecue sluit om
21.00 uur.
Donderdag 2 augustus
- 24e Kooyman Polderloop
Niet weg te denken van het Polderfeest is de Polderloop, die het Feestcomité samen met AKU organiseert.
Hardlopers komen graag naar dit
sportieve evenement vanwege het
afwisselende parcours, de goede
organisatie en de uitstekende sfeer.
Elke deelnemer ontvangt een herinnering en er kunnen diverse prijzen gewonnen worden, waaronder
die voor het verbreken van het parcoursrecord. Inschrijven kan vanaf
18.30 uur in de feesttent.
Het inschrijfgeld voor de 1 kilometer
is 1 euro, voor de 4 kilometer 3.50
euro en voor de 10 kilometer 5 euro. Om 19.00 uur start de 1 kilometer, de 4 kilometer om 19.15 uur en
de 10 kilometer gaat om 20.00 uur
van start.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van het Polderfeest of
op www.aku-uithoorn.nl. De prijsuitreiking is om 21.15 uur, waarna
niemand minder dan Dries Roelvink
een spetterend optreden zal verzorgen.
Entree is gratis!
Vrijdag 3 augustus
Kinderdisco en Wipneus en Pim
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar lekker
meezingen en springen tijdens de
knotsgekke discoshow van de Kidzdj. Grote wereldhits voorzien van eigentijdse teksten zorgen voor een
supergezellige discoshow met veel
hilariteit en vaart.
Entree is gratis.
’s Avonds gaat de tent om 21.00 uur
open en zullen de feest DJ’s Wipneus en Pim, De Kwakel trakteren
op een Dance Classic Party vol met
feel good muziek en foute disco. Tij-

dens hun optreden zullen kolderieke spelletjes en ‘cheesy’ platen elkaar afwisselen, waarbij het publiek
actief mee kan doen. Deze act, die al
vijftien jaar staat als een huis, moet
je gezien hebben. Kaarten voor dit
spektakel zijn alleen te koop aan de
tent en kosten 15 euro.
Zaterdag 4 augustus
- Zeskamp en Party Animals
Ook dit jaar kan er weer gekleid
worden door de kinderen, die nog
niet met de zeskamp mee mogen
doen. Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken van
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen enkele attracties staan, waarvan
gratis gebruik gemaakt kan worden.
Om de dorst te lessen of de lekkere trek te stillen kun je terecht bij de
kinderbar.
Al jaren één van de pijlers van het
Polderfeest en nog immer zeer populair, is de zeskamp voor iedereen
van 12 jaar en ouder. Vanaf 14.00
uur zullen vele teams, al dan niet
uitgedost in prachtige creaties, een
gooi doen naar de eerste plaats, de
mascotteprijs of de originaliteitsprijs. Maar ook het winnen van het
8ste Kwakelse Buikglijkampioenschap zal een verbeten strijd worden, waarbij het afwasmiddel weer
rijkelijk zal vloeien.
Aanmelden voor deelname kan alleen via de website www.polderfeest.nl en is voor de jeugdteams
van 12 tot en met 15 jaar gratis. De
volwassen teams betalen 15 euro,
die voor aanvang van de zeskamp,
om 13.30 uur, dient te worden betaald. De prijsuitreiking is om 17.00
uur.
’s Avonds zul je je in een dierentuin
wanen als de Party Animals komen
optreden in de tent. De happy hardcore muziek die deze mannen maken leverde ze hits op als ‘Aquarius’ en ‘have you ever been mellow’.
Om deze volkomen ongevaarlijke
Animals te komen bewonderen ben
je vanaf 21.00 uur van harte welkom. De entree is tussen 21.00 uur
en 22.00 uur gratis, daarna is de entree 10 euro.
Zondag 5 augustus
- Familiedag
Een vertrouwde afsluiter elk jaar is
de familiedag, waarbij er voor jong
en oud genoeg te beleven valt. De
dag wordt om 12.45 uur gestart met
het oplaten van de ballonnen, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Daarna zijn alle attracties, binnen en
buiten, open voor de kinderen, maar
vergeet niet eerst een strippenkaart
in de tent te kopen. Deze kan je bij
alle attracties gebruiken, zoals onder andere het beroemde goudzoekspel, het springkussen, de lasergame en de stormbaan. Ook kan
er geknutseld worden of een ritje
met de paardenkoets worden gemaakt.
En wat is een Polderfeest zonder
muziek?
Ook deze dag zullen diverse optre-

dens plaatsvinden op het podium.
Om 14.00 uur trapt AliceGood af
met een rondje rock, sweet soul en
fantastic funk, waarna om 15.15 uur
Popehead de microfoon overneemt.
Deze
no-nonsense
coverband
speelt alles van toen tot en met nu
en staat garant voor een feestje.
Afsluiter deze dag is een graag geziene gast in De Kwakel, Jan Leliveld. Deze oud-kweker weet met
zijn Nederlandstalige liedjes een
tent op zijn kop te zetten en zal het
37ste Polderfeest muzikaal afsluiten.
De entree is gratis en om 18.00 uur
sluit de tent.
Voor meer info: www.polderfeest.nl.

Vinkeveen - Het is altijd weer een
bijzondere gebeurtenis als je mag
kennismaken met een echtpaar dat
60 jaar met elkaar lief en leed heeft
gedeeld. En als dan volmondig door
de jubilerende bruidegom wordt
verteld dat hij leven met zijn geliefde direct weer op deze manier zou
overdoen, tekent dat de band tussen beiden. Want ook ‘zij’ sloot zich
er volmondig bij aan. En dan worden er te midden van kinderen en
kleinkinderen verhalen uit het verleden opgehaald en verteld. Toch
maar mooi als je samen 60 jaar huwelijk haalt en de gezondheid nog
op peil is. Goed genoeg om er nog
meer jaren aan vast te knopen. Daar
gaan Cornelis (Cor) Veerhuis en
Jans Veerhuis-van der Wilt aan de
Plevierenlaan dan ook voor. Woensdag 18 juli jl. vierden zij het heugelijke feit van hun diamanten bruiloft. Een mijlpaal in elk huwelijksleven toch? Cor werd op 9 april 1930
in Mijdrecht geboren, Jans 27 december 1931 op het Achterbos in
Vinkeveen. Zij trouwden op 18 juli 1952 voor de wet. “Maar ja, een
huis vinden was moeilijk in die tijd”,
verzucht Jans. “We konden bij mijn
moeder inwonen op het Achterbos. Nadat zij was overleden hebben wij daar nog tot 1980 gewoond.
Toen zijn we naar de Plevierenlaan
verhuisd. Daar wonen we nu ook al
weer 32 jaar.”
Cor en Jans kregen drie zonen en
een dochter. Inmiddels zijn er 5
kleinkinderen. Alle kinderen wonen
in de buurt en komen graag bij hun
ouders/grootouders op bezoek. Van
een van de kinderen kreeg Jans ter
gelegenheid van het 60-jarig huwelijk haar toenmalige bruidsboeket
nog een keer opnieuw, bestaande
uit witte anjers. Cor was op 15 jarige leeftijd al werkzaam in de fietsenzaak van zijn vader in Mijdrecht.
Die was gevestigd aan Bozenhoven,
op de plaats waar nu de Rondweg
begint tussen de Rabobank en de
showroom van het autobedrijf Van
Nieuwkerk. Het pand werd gesloopt
vanwege de aanleg van de Rondweg. Een paar jaar later gaat Cor
werken bij de firma HMW in Amsterdam, een fabrikant van bromfietsen. Vijftien jaar later houdt hij
het voor gezien en ziet een nieuwe uitdaging in een geheel ande-

re branche. Namelijk in de lichtreclame bij een bedrijf in Baambrugge waar hij zich tot aan de pensioengerechtigde leeftijd verdienstelijk maakt. Maar de voorliefde voor
bromfietsen en motoren bleef, wat
uiteindelijk ook zijn hobby werd.
Steile wandrace
Hoe ze elkaar zijn tegengekomen?
“Op de Vinkeveense kermis waar ik
op 17 jarige leeftijd de 15 jarige Jans
tegenkwam”, herinnert Cor zich als
de dag van gisteren. “Het was liefde
op het eerste gezicht, dat later nooit
meer is veranderd. Op die kermis
had je vaak een ‘steile wandrace’.
Dat bestond uit een grote staande
cilinder waar je met een motor in
kon rijden. Door snelheid te maken
kleefde je aan de wand vast door de
middelpuntvliedende kracht. Daarmee maakte ik indruk op iedereen,
ook bij Jans.” Jans vult aan: “Cor
was katholiek en ik protestant. Met
elkaar omgaan was toen tegen het
zere been en niemand mocht weten dat we een stelletje waren. Op
de kermis floot Cor altijd het deun-

tje ‘Jij bent altijd in mijn hart’ en dan
wist ik dat hij het was, Voor anderen leek het net alsof hij mij voor het
eerst tegenkwam. Niemand had dat
in de gaten.”
Van de gemeente kreeg het bruidspaar een mooi bloemstukje en traditiegetrouw was er de felicitatie van
Koningin Beatrix. Burgemeester Divendal kwam het bruidspaar persoonlijk feliciteren en nam als cadeautje het boek ‘De Plassen’ mee.
Hij sprak in een ontspannen sfeer
geruime tijd met het bruidspaar.
Vanzelfsprekend ontbrak daarna
ook de fotosessie niet, dit keer samen met het jubilerende echtpaar
onder de ereboog in de voortuin.
Later die dag werd samen met familie deze bijzondere gebeurtenis gevierd tijdens een gezellig samenzijn
bij ’t Kruytvat in Vinkeveen. Bruidspaar, alsnog van harte gefeliciteerd!
Gezien de gezondheid en de leuke
dingen die u samen nog wilt gaan
doen, is dit aanleiding genoeg om
alvast uit te zien naar de volgende
viering over vijf jaar. ‘Briljant’ vooruitzicht toch?

Regels en afspraken kwelgeesten van de A2

Tienbaansweg met trajectcontrole 100 km per uur
Vervolg van de voorpagina
De gemeente De Ronde Venen is
ongewild betrokken bij de berichtgeving. Zij heeft nooit enige zeggenschap gehad over de aanleg van
de A2. Abcoude als toenmalige zelfstandige gemeente had dat wel omdat die grond afstond voor de verbreding van de weg. Na de herindeling behoorde die plaats tot De Ronde Venen, deze krijgt nu de erfenis
in de schoot geworpen. “Met alle
gemeenten langs de A2 zijn indertijd duidelijke afspraken gemaakt,
daaronder ook met Abcoude”, laat
voormalig burgemeester Jan Streng
van die plaats weten. Hij zegt bijna
achterover van verbazing te zijn gevallen toen hij de berichtgeving over
de A2 las en de mogelijkheid van
130 km/uur in beeld kwam. “Zoals
de zaken er nu voorstaan kan dat
helemaal niet. Op basis van de vergunningen die destijds door Abcoude zijn verstrekt om de weg te mogen verbreden zijn duidelijke afspraken gemaakt dat er niet harder gereden mag worden dan 100
km per uur. Dat vloeit voort uit wettelijke normen en eisen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit die gelden voor het gebied in de nabijheid
van de rijksweg. Dat alles is vastgelegd in het Wegaanpassingsbesluit
(WAB). In het kader daarvan is bijvoorbeeld ook het geluidscherm
aan de kant van Abcoude aangebracht. Bovendien is in die context
de nieuwe woonwijk Winkelbuurt op
de kaart gezet waar binnenkort de
eerste woningen worden gebouwd.
De wijk ligt op pakweg 600 meter van de A2. Je kunt nu niet zomaar eenzijdig afspraken opzeggen.
Dan zou er sprake zijn van een hele onbetrouwbare overheid en kan
je de totale regelgeving wel overboord zetten.” Aldus ex-burgemeester Streng.
Europese regelgeving
Wethouder Cees Schouten van de
gemeente De Ronde Venen is het
goeddeels met Streng eens en wijst
erop dat het hier gaat om Europe-

se regelgeving op het gebied van
geluidsoverlast en luchtkwaliteit
waar de aanleg van de A2 aan vastzit. “Toen de minister vorig jaar had
plan lanceerde dat in september
dit jaar de maximum snelheid naar
130 kilometer zou worden gebracht,
zijn de gemeenten langs de A2 in
het geweer gekomen. De gemeenteraad heeft op 22 december vorig jaar met ruime meerderheid van
stemmen een motie aangenomen
van PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal en ChristenUnie-SGP waarin zij
het college opdroeg er bij de minister op aan te dringen de gemaakte afspraken te respecteren en de
A2 tussen Holendrecht en Maarssen uit te sluiten van de verhoging
van de snelheid naar 130 kilometer
per uur, indien dit leidt tot verslechtering van het afgesproken geluidsen luchtkwaliteitsniveau. In maart
dit jaar liet zij nota bene nog weten
dat het bij 100 kilometer bleef. Wij
hebben recentelijk ons standpunt
nogmaals duidelijk gemaakt bij de
minister. Aan de andere kant is het
zo dat als de minister met harde cijfers kan aantonen dat de gestelde
kwaliteitsnormen bij 130 kilometer
niet worden overschreden, kan zij er
met ons over komen praten. Kan zij
dat niet dan heeft een gesprek geen
enkele zin”, aldus een vastberaden
klinkende wethouder. Kortom, er is
in de gemeente De Ronde Venen op
democratische wijze zelf gekozen
voor de snelheidslimiet van 100 km.
Verkeerswethouder Pieter de Groene van de gemeente Stichtse Vecht
is heel duidelijk in zijn commentaar. De verbreding van de A2 is volgens hem voornamelijk bedoeld om

doorstroming te bevorderen en filevorming tegen te gaan. Niet om er
harder op te gaan rijden. Zeker niet
als dit leidt tot verslechtering van de
kwaliteit van de leefomgeving. Het
moet binnen de wettelijke eisen blijven. Hij gaat voor een gezond leefklimaat voor de bewoners in het gebied langs de A2. Daar heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht voor
gekozen en die heeft zich unaniem
tegen verhoging van de snelheid
naar 130 km uitgesproken.
En als dit wordt toegestaan zou er
ook weer een bijna 5 miljoen euro
kostend geluidscherm bij Breukelen
moeten worden opgetrokken om tegemoet te komen aan de gestelde
normen.
Al met al zit de A2 – in elk geval tussen Holendrecht en Vinkeveen - vast
aan regelgeving en afspraken die op
de keper beschouwd de kwelgeesten voor de automobilist zijn. Aan de
andere kant kan men anders dan
voorheen nu wel zonder oponthoud
door filevorming ongehinderd doorrijden, ook al is dat niet met 120 of
130 kilometer. Daar is ook wat voor
te zeggen. Om ‘handhavend’ op te
treden is de gehate trajectcontrole kennelijk toch nodig om hardrijders te weerhouden het gaspedaal
(te) diep in te trappen. Vrijwel iedere weggebruiker van de A2 ziet dit
meer als het spekken van de schatkist dan om de veiligheid op de weg
te waarborgen. Maar daar ben je
zelf bij achter het stuur. Als iedereen zich dus netjes aan de snelheid
houdt dan is het ook weinig ‘kassa’. Dan zijn de rollen omgedraaid
en kan je glimlachend spreken van
‘schatkistje pesten’…
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Legmeervogels en Stefan
beginnen aan nieuw seizoen
Uithoorn - Komende zondag 29 juli om 10.30 uur start Stefan Teeken
met de eerste training van het seizoen 2012-2013 bij voetbalvereniging Legmeervogels.
Voor deze training is een 40-tal spelers uitgenodigd. Stefan Teeken begint aan zijn eerste seizoen bij Legmeervogels. Hij is de opvolger van
Henny Snel die bij Legmeervogels
een andere functie heeft aanvaard.
Stefan Teeken zal geassisteerd worden door Peter de Groot-de opvolger van de vertrokken trainer Harry Talsma, Raymond van Damme en Raymond van der Kley. Ook
Raymond van der Kley begint aan
zijn eerste seizoen bij Legmeervogels. Hij is net als Stefan Teeken afgelopen seizoen actief geweest bij
Hoofddorp zondag. Peter de Groot
was al eerder actief bij Legmeervogels maar de afgelopen twee seizoenen heeft hij gewerkt bij de zaterdag van Swift uit Amsterdam.

Nieuwkomers
Nieuwkomers in de zondagselectie zijn: Dennis Wey ( jun. A), Robin
Oussoren (Hoofddorp), Ibrahim El
Ahmadi (Argon zo.), Joey Sack (Argon zo.), Alex Muller (Argon zo.),
Stender Buchner (Argon zo.), Kenneth van der Nolk van Gogh (jun.
A), Mitchell Verschut (jun. A), Martin Westra (Legmeervogels za. keeper), Jordi Holt (jun. A), David Treur
(jun.A), Rowan van Dijk (jun.A),
Dennis Hoogenboom (jun. A), Joey
Miltenburg (jun. A), Denny Versteeg
(jun. A), Youri de Jong (jun. A) en
Rowan van Dijk (jun. A).
Vertrekkenden
Vertrokken zijn Perry Schoenaker
(naar Ajax za.), Duku (naar Abcoude zon.), Rob van Dijk, (vriendenelftal), Nick van Schaik (zaterdag 2 van
Legmeervogels), Stefan van Pierre (zaterdag 2 van Legmeervogels),
Guido Pauw (A jun. van Argon), Patrick Brouwer (gestopt).

Veel deelnemers verwacht
bij Kooyman Polderloop
Aalsmeer - De Kwakel - De polderloop in De Kwakel is in de loop der
jaren tot een loopevenement uitgegroeid waar een groot aantal lopers uit een grote regio graag voor
naar De Kwakel komt. De verwachting is dat er dit jaar veel deelnemers de weg zullen vinden naar de
start van de polderloop op het feestterrein in De Kwakel. De afgelopen
maanden is veel publiciteit gemaakt
bij een groot aantal loopevenementen en de folders die worden uitgedeeld vinden gretig aftrek.
Naast het feit dat de lopers naar De
Kwakel komen voor de organisatie en het parcours, is de sfeer ook
een belangrijke factor voor sporters
en toeschouwers. De polderloop is
een vast onderdeel van het polderfeest en dat staat garant voor gezelligheid, enthousiasme en veel toeschouwers. Het feestcomité dat de
polderloop organiseert en atletiekvereniging AKU werken op een fantastische manier samen om de loop
elke keer tot een groot succes te
maken.
Programma
Dit jaar vindt de polderloop plaats
op donderdag 2 augustus. Inschrijven kan tot 10 minuten voor aanvang van de afstand die wordt ge-

lopen en vindt plaats in de tent van
het feestcomité.
Het programma is niet veranderd
ten opzichte van voorgaande jaren en dat betekent dat er om 19.00
uur gestart wordt met de 1 kilometer voor de kinderen tot en met 11
jaar. Naast een mooie medaille krijgen alle kinderen na afloop allemaal
een ijsje. Om 19.15 uur start de 4 kilometer, voor alle leeftijden, en het
hoofdnummer is zoals altijd 10 kilometer die om 20.00 uur start.
Op de 1 kilometer zijn er 3 bekers te
verdienen voor meisjes en jongens
tot 9 jaar en voor meisjes en jongens
tot en met 11 jaar. Op de 4 kilometer
zijn er 3 bekers voor dames en heren en kunnen bij de 10 kilometer
de eerste 10 dames en heren waardebonnen verdienen die zij kunnen
benutten bij een van de sponsors,
de Hardloopwinkel in Amsterdam.
Het feestcomité en AKU zijn blij dat
Kooyman sierbestrating en tuinhout,
naast de vele subsponsors, ook dit
jaar weer hoofdsponsor is van de
loop. AKU biedt niet alleen geregeld
clinics aan voor startende en ervaren lopers maar verzorgt op dinsdag, woensdag en donderdag het
hele jaar trainingen voor lopers op
elk niveau. Ervaren en deskundige
trainers zorgen voor de begeleiding.

LR&PC Willis:

Megan van Bruggen en Pauline
Oudijk clubkampioenen
Wilnis - Vrijdag 13 en zaterdag 14
juli werden de jaarlijkse clubkampioenschappen verreden bij LR&PC
Willis. Clubkampioen wordt de combinatie die het meest allround presteert in zowel het springen als de
dressuur.
Naast de titel clubkampioen wordt
er ook gestreden om de titels
spring- en dressuurkampioen zowel
bij de pony’s als bij de paarden. Ondanks de slechtere weersvoorspellingen heeft iedereen op beide dagen droog kunnen rijden en goede
resultaten kunnen neerzetten.

Tour de Kwakel:

Spanning te snijden,
zondagsrust verstoord
De Kwakel - Normaal is op zondag
het Tourhome gesloten, maar omdat
het zo spannend bij de tourvoorspellers is zal Ton Vlasman voor deze ene dag zijn zondagse gastheerpak aantrekken. Op het Champs
Elysees zal deze zondag pas beslist
gaan worden wie de Tour De Kwakel gaat winnen. Gaat Rob van de
Berg of Marga Kouw met de hoogste eer strijken of verrast Mario van
Schie nog?
Van de titelkandidaten zakte vrijdag vijfvoudig Tour de Kwakel winnaar Eric Zethof finaal door het ijs.
De rit van vrijdag kende vele vluchters, konijnen in het Kwakels jargon,
Eric leek zijn slag te slaan. Maar
vlak voor het einde streek het peloton op de vluchters neer en won Cavendish. Eric scoorde daardoor nul
punten en de concurrentie zeven tot
elf punten, weg titel aspiraties. Het
college van B & W in Kudelstaart
heeft Eric moeten bewegen om niet
af te stappen.
Op deze rare vrijdag werd al wel
het ploegenklassement beslist. De
ploeg van Kenny van Hummel stond
aan kop, maar haalde op deze dag
zo vernietigend uit dat ze een bijna onoverbrugbare voorsprong namen. Ria Verhoef, Ton Onderwater,
Jim Klijn, Marga Kouw en Aad Rekelhof zullen aanstaande vrijdag bij
de prijsuitreiking zeker in de prijzen
vallen. Mede dankzij Ton Onderwater die een neusje voor deze etappe
had, wat heet neusje! In de strijd om
de rode, mazzel trui heeft ook Dre
Verhoef zich in de strijd geworpen.
Hij mag deze trui nu dragen omdat
Rob al de gele trui draagt. De 50e
prijs gaat misschien wel naar Frank
Vlasman die deze prijs ooit zelf in
het leven riep. Frank reisde speci-

aal naar Hilversum om bij de NOS
zelf de regie te gaan voeren over de
afloop van de rit. Misschien heeft
Frank daar Sascha de Boer weten
te strikken voor de prijsuitreiking?
Waar de rode lantaarn zal opduiken
is tot dit moment onzeker, straks
zal misschien het Rode dorp oplichten of zal in het duister van de
Mgr. Noordmanlaan het licht gaan
schijnen. Van de kopmannen van de
Tour van verleden jaar doet Marco
Pouw het niet zo goed, mede door
een te vroeg ingelaste rustdag . Voor
de maandag dat er gewoon gefietst
werd in Frankrijk had Marco geen
lapje gemaakt, de rustdag was pas
op dinsdag. Enige deelnemers aan
het tourspel liepen de afgelopen
week de vierdaagse. Moe maar voldaan keerde Jeroen Meier in het
Tourhome terug, hij had meer blaren dan punten gescoord. Zaterdag
werden er extra hapjes geserveerd
in het Tourhome, wethouder Raadschelders luisterde deze middag op
met een jongleuract. Van de gevulde eieren bleef weinig over. Op deze middag werden punten gescoord
met de tijdrit, samen met de laatste
punten in Parijs zal dit een winnaar
of winnares opleveren in De Kwakel.
Volgende week de ontknoping van
dit gezellige tourspel.
Gele trui
1. Rob v.d. Berg
110 pnt
2. Marga Kouw
109 pnt
3. Mario van Schie
106 pnt
Rode trui
1. Rob v.d. Berg
29 pnt
2. Dre Verhoef
26 pnt
3. Vincent Bartels
26 pnt
Ploegen
1. Kenny van Hummel
339 pnt
2. Rob Ruyg
323 pnt
3. Koen de Kort
323 pnt

Zonnige start van het
VLTV Plassentoernooi

Recordaantal deelnemers bij
zomerbridge BV De Legmeer
Uithoorn - Volgens het secretariaat
van de organiserende vereniging De
Legmeer deden er nog nooit zoveel
paren mee . De teller stopte pas bij
twee en veertig, die verdeeld over
drie lijnen de strijd met elkaar aangingen.
De absolute top was deze maal in de
A-lijn voor Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen, die de laatste tijd
toch al de aandacht trekken door
hun sterke spelen, met een zeer
knappe 66,96%.
Ook Refina van Meygaarden &
Toos Koster vallen in de plaatselijke bridgewereld behoorlijk op en
bevestigden dat nu weer met een
tweede plaats en 61,61%.
Gerda Schavemaker verzekerde zich
nu van de steun van Lijnie Timmer
en de dames deden het prima als
derde met 58,33%. Britta & Jan Bosse volgden met een mooie 56,85%
op de vierde plek en Wouda Roos
& Gijs de Ruiter deden wel is waar
een stapje terug ten opzichte van de
week ervoor, maar konden als vijfde van de zestien paren met 54,17%
rustig thuis komen.
In de B- lijn gingen Heleen & Mees
van der Roest weer eens ouderwets
samen los, hetgeen gelijk de eerste
plaats opleverde met 59,52%.

Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer volgden knap met 58,04% als
tweede en ook Anke Reems & Tineke van de Sluis deden het uitstekend als derde met 57,44%. Jan &
An van Schaick konden Elly Belderink & Anne Tolsma net voorblijven
met 53,87 en 53,57% als de nummers vier en vijf van de zestien.
Voor de eerste keer een C-lijn en
Henny & Sierk Goedemoed grepen
hun kans op de wijn als de besten met 55,73%. Mieke Peeters &
Map Kleingeld nestelden zich keurig op plek twee met 54,69% en Debora van Zantwijk & Lous Bakker
kwamen als daaropvolgenden op
53,13% uit.
Vierde en vijfde werden Wim Röling & Ans de Koning en Corrie Olijhoek & Ria Wezenberg met 52,08 en
51,56%.
Ook nieuwsgierig geworden naar
het succesvolle format van Bridgevereniging De Legmeer? Kom dan
zomerbridgen in sporthal De Scheg.
Elke woensdagavond, tot en met 29
augustus, vanaf 19.45 uur voor de
prijs van 5 euro per paar per keer.
Aanmelden via de e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefonisch:
(0297)567458 of tussen 19.15 en
19.30 uur aan de zaal.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
21 juli is het 37ste Plassentoernooi
begonnen op het tenniscomplex
Molmhoek te Vinkeveen. Voor dit tot
in de verre omtrek bekende toernooi
zijn de inschrijvingen weer massaal
binnengestroomd. Deze grote groep
tennissers uit alle windstreken zal
gaan strijden om de titel en de eer
van het kampioenschap in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8, zowel in enkel, dubbel en mixdubbel wedstrijden! Dat maakt het toernooi ook zo
bijzonder, de mix tussen sterk en recreatie, jong en oud en tussen gezelligheid en toptennis.
Veteranen
Ook het veteranen Plassentoernooi
dat overdag plaatsvindt, is weer geheel volgeboekt, waarmee het tot
een van de grootste en gezelligste
veteranentoernooi behoort uit de
wijde regio! Overdag van maandag
t/m vrijdag spelen zij hun dubbel en
mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6, 7 en 8. Tevens is er op invitatie ook een mixdubbel poule samengesteld met 8 spelers uit categorie 5. Een sterk deelnemersveld
in de bovenste categorieën zal wederom zorgen voor toptennis in De
Ronde Venen en kan er op het terras voor het clubhuis genoten worden van schitterende tennispartijen!
Aan de Heren Enkel 3 nemen maar
liefst 17 topspelers deel, onder wie
de huidige titelhouder Kelvin Nieberg, die onder meer zal moeten
strijden met Mark Riebel en Youri
Mayer. Maar ook de Dames Enkel 3
zal spectaculaire wedstrijden opleveren, waarin Myrthe van de Boon
haar titel zal verdedigen. Groot zijn
ook de schema’s in de dubbel 7 categorieën, met ongetwijfeld vele
mooie, lange en gezellige wedstrijden op het scherpst van de snede.
Om de spieren te ontspannen voor
of na de tenniswedstrijden, wordt er
dit jaar voor het eerst de unieke en
luxe service gegeven om te genieten
van een gratis massage! Masseur
Meneer Guillermo van Berkum zal
ook morgen, donderdagmiddag en

-avond 26 juli, de spelers gratis verwennen met een heerlijke massage.
En dat is nog niet alles! Vandaag,
woensdagmiddag en -avond 25 juli
en komende zaterdagmiddag 28 juli kan genoten worden van een gratis voetmassage, verzorgd door Nicole Meinsma van Puur voor je Lijf!
Toptennis
Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis en gezelligheid
wordt er elk jaar gekookt op hoog
niveau. Ook dit jaar kan er elke dag
genoten worden van culinaire verrassingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen tussen 10 en 15 euro,
verzorgd door topkoks uit de omgeving samen met een groep vrijwilligers. Linders Culinair Maatwerk verzorgt op dinsdag 24 juli en
vandaag,woensdag 25 juli, het menu in samenwerking met topkok
Erik Streefkerk en morgen, donderdag 26 juli, de traditionele Sushi time avond. Restaurant s’Anders
zal vrijdag 27 juli de Marokkaanse kip serveren. Ook op de andere avonden staan heerlijke gerechten op het menu, met de BBQ als afsluiting op komende zaterdag 28 juli. Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe door de
geweldige locatie waar van geweldig tennis kan worden genoten in
combinatie met heerlijk eten in een
gezellige ambiance. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door de sponsors
van het toernooi en in het bijzonder
met dank aan de hoofdsponsor Tennishal De Ronde Venen.
Finale weekend
Komend weekend, zaterdag 28 juli en zondag 29 juli, worden op zaterdag de halve finales en op zondag de finales gespeeld. Zaterdag
de 28ste is er weer een knallende
feestavond. De Veteranen spelen op
vrijdag 27 juli de finales en sluiten
deze dag hun toernooi swingend af
met een Jazzband optreden en een
overheerlijk slotdiner. Zie voor meer
informatie de sites: www.vltv.nl en
www.plassentoernooi.nl.

Springen
Vrijdagavond werd er, zoals ieder jaar, gestart met het springen.
Bij de pony’s reed Valerie van der
Werf met haar pony Stracciatella een foutloos basisparcours en in
de barrage vier strafpunten. Hiermee eindigde deze combinatie op
een mooie derde plaats. Ayleen Min
met Ragazzio en Megan van Bruggen met Wilgenhaar’s Samba reden
beiden twee keurige rondjes. Zowel
in het basisparcours als in de barrage waren beiden foutloos. Megan was met haar Samba in de barrage net iets sneller waardoor deze combinatie de titel springkampioen 2012 en bijbehorende prijzen
in ontvangst mocht nemen. Ayleen
werd met haar nog jonge pony knap
tweede.
Bij de paarden is Helma van den
Heuvel met haar paard U be Nanta op de derde plaats geëindigd. Zij
reed 4 strafpunten in het basisparcours in een snelle tijd, waardoor ze
haar zusje Ilona net voor bleef. Pauline Oudijk bleek deze avond goed
in vorm te zijn, want ze eiste zowel de eerste als de tweede plaats
op. Met haar beide paarden Chicago L en Beijing Nu Lan reed ze een
foutloos basisparcours. Met Chicago maakte ze in de barrage helaas
een springfout waardoor ze tweede
werden. Met Beijing bleef Pauline in
de barrage ook knap foutloos waardoor deze combinatie zeer verdiend
springkampioen is geworden.
Dressuur
Zaterdagochtend begonnen de
paarden met hun dressuurproeven. Het werd een spannende strijd,
want de punten lagen niet ver uit elkaar. Voor het eerst in twee jaar verscheen Juliette Stam-de Haan weer
in de wedstrijdring en dit deed ze
zeker niet onverdienstelijk. Ze reed
met het paard Redford een nette
L1 proef. Met 190+ punten eindigden ze op de vierde plaats. Pauline Oudijk bleek ook tijdens de dressuur haar beide paarden goed voor
elkaar te hebben. Ze bezette zowel de tweede als de derde plaats.
De paarden hadden alleen dit keer
stuivertje gewisseld al scheelde het
qua punten bijna niets. Met Beijing
Nu Lan werd ze derde. Voor hun M1
proef scoorden ze 191 punten. Met
Chicago L reed Pauline een L2 proef
welke werd beloond met 191+ pun-

ten waardoor deze combinatie het
rode lint en bijbehorende beker in
ontvangst mocht nemen. Elisa Pel
had met haar Audi T op de vrijdagavond tijdens het springen nog een
paar foutjes, maar revancheerde
zich op de zaterdag. Met een mooie
M1 proef waar de jury 193 punten
voor kwijt kon werden ze dressuurkampioen bij de paarden.
Ook bij de pony’s werden er mooie
dressuurproeven aan de jury getoond. Antoinet Peek reed met haar
jonge pony Dalenoord’s Alexander een nette proef welke werd beloond met 185 punten en de vierde plaats. In de top van het klassement meldden zich dezelfde combinaties als bij het springen. Op de
derde plaats met 187 punten eindigde dit keer Ayleen Min met Ragazzio. Megan van Bruggen reed zich
met Wilgenhaar’s Samba naar een
knappe tweede plaats. Voor hun L2
proef kregen ze 193 punten. Dressuurkampioen bij de pony’s werd
met 194 punten Valerie van der Werf
met Stracciatella. Een knappe prestatie van haar want hiermee prolongeert zij haar titel van vorig jaar.
De zaterdag werd afgesloten met
de jongste combinaties. Meina Peek
met Kaszichts Ashly en Lynn Peek
met Estalla’s Micha reden vrijdagavond heel knap in de rondte over
het springparcours. Zaterdag stuurden ze hun pony’s netjes door de
zogenaamde bixieproeven heen.
Hiermee verdienden ze beiden een
welverdiend applaus, twee linten en
een mooi cadeau.
Als alle uitslagen van zowel het
springen als dressuur bekend zijn
kunnen de clubkampioenen bekendgemaakt worden. In beide disciplines kunnen plaatsingspunten gehaald worden en degene met
de minste plaatsingspunten wordt
kampioen.
Bij de pony’s werd Megan van Bruggen met Wilgenhaar’s Samba clubkampioen en bij de paarden kon
Pauline Oudijk met Chicago L gehuldigd worden. Beide dames ontvingen de bijbehorende wisselbeker, een mooi deken gesponsord
door Bots huisdiervoeders uit Wilnis en mogen zich nu een jaar lang
clubkampioen van LR&PC Willis
noemen.
Het volgende evenement dat georganiseerd wordt door LR&PC Willis is Willis Outdoor welke wordt gehouden op 1 september aan de Molenland in Wilnis. De dag zal bestaan uit een officiële dressuurwedstrijd, bixiewedstrijd, springen
en mennen. Ook zal er een gezellig strodorp aangelegd worden waar
wat te eten en te drinken gehaald
kan worden en waar wat leuke activiteiten voor de kinderen zijn. Al
met al zeker de moeite om deze dag
een bezoek te brengen aan dit evenement. Voor meer info kijkt u op
www.lrpcwillis.nl .

Schaatser Kevin tweede bij
zomerse mass-start Inzell
Regio - In Inzell hebben Robert
Lehmann en Claudia Pechstein afgelopen vrijdag een mass-start gewonnen. Lehmann was in de Beierse Max Aichner Arena na 20 ronden
Kevin Regelink (Payroll Group) en
Niels Olivier (Jong Oranje) te snel af.
Pechstein klopte de Belgische Anne Michiels en Carla Zielman
(CENNED). De mini-marathon was
een try-out die gehouden werd op
het moment dat enkele Nederlandse en buitenlandse ploegen op het

zomerijs zich voorbereiden op het
nieuwe seizoen.
Op 300m voor de finish plaatste Kevin een demarrage maar net op de
finish haalde Robert Lehmann, een
bekende Duitse langebaanschaatser, hem in. Kevin schaatst aankomende winterseizoen bij de Top-divisie marathonschaatsen bij team
Payroll Group. Een mooi resultaat
voor de eerste wedstrijd als Top-divisie rijder. Een mooi besluit van een
trainingskamp in het Zuid-Duitse
Inzell.
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Regio - Woensdag 11 juli jl. is Albert Heijn Jos van den Berg wederom met de Zonnebloem op
stap geweest. Om 10.30 uur vertrokken twee bussen met in totaal
100 ouderen en vrijwilligers naar
voor hun nog onbekende bestemming. Een aantal maanden vooraf
zijn Hennie en Mies bezig geweest
met de voorbereidingen maar het
resultaat mocht er zijn. Na een
1/2 uurtje onderweg te zijn werd
in de bussen bekendgemaakt dat
men naar Leerbroek ging, restaurant Onder de Pannen, en dat men
die middag terug de tijd in zou
gaan. Uiteindelijk kwamen natuurlijk oude herinneringen naar boven als je het over een wastang,
wasbord, sunlight zeep enzovoort
had met daarbijbehorende liedjes.

Er werd gelachen, gedanst door
wie kon dansen en uit volle borst
meegezongen. Uiteraard was aan
de inwendige mens ook goed gedacht. Een heerlijk soepje vooraf
met daarna allerlei heerlijke soorten brood met een kroket als verwennerij. Als het gezellig is gaat de
tijd altijd snel en zo vertrokken ze
met z'n allen om 16.00 uur weer
naar Uithoorn waar de bussen om
17.10 uur weer keurig op het Potgietersplein aankwamen.
Hierbij nogmaals dank aan alle
vrijwilligers die wederom ervoor
gezorgd hebben dat alle ouderen keurig werden opgehaald en
daarna ook weer werden thuis gebracht. Zonder vrijwilligers kunnen
er geen dagtochten worden georganiseerd.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 25 juli 2012

Boule Union Thamen

Rolling Stones present
tijdens kermisoptocht?

Recordaantal petanquespelers
op vrijdagavondcyclus
Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag 20
juli vond bij Boule Union Thamen
aan de Vuurlijn de eerste speelavond van de jaarlijkse vrijdagavondcyclus plaats. Met een deelnemersveld van 48 doubletten werd
een nieuw recordaantal deelnemers
gevestigd. De 96 spelers en speelster en natuurlijk ook de organisatie
werden beloond met een prachtige
speelavond en prima weer.
Het toernooi werd gespeeld volgens het zogenoemde Zwitsers systeem. Dit betekende dat de eerste
speelronde op basis van een loting
plaatsvond en dat de tegenstanders
in de tweede en derde speelronde
dezelfde resultaten bereikt hadden
in de vorm van gewonnen partijen.
De verliezers speelden ook verder
tegen tegenstanders met eenzelfde resultaat. In de cyclus is het winnaars tegen winnaars en verliezers
tegen verliezers. Omdat de eindstand opgemaakt wordt op basis van
gewonnen partijen en het puntensaldo, was men bij een verliespartij nog niet uitgeschakeld voor een
avondprijs in de rangschikking. Aan
het einde waren er zes equipes met
driemaal winst, maar omdat er 11
prijzen waren, had men met tweemaal winst en een goed saldo ook
nog kans.
Bijzonder
Het deelnemersveld was bijzonder
sterk met onder andere de regerend nationaal kampioen precisieschieten en tête-à-tête Edward Vinke, maar ook tweevoudig kampioen
tête-à-tête Junior de Jong en meer-

voudig kampioen en thans trainer
van het WK team, Rajen Koebeer.
Overigens maakt Edward Vinke deel
uit van dit WK team, dat in oktober
in Marseille een gooi naar de wereldtitel zal doen.
Boule Union Thamen was met zestien spelers en speelsters, verdeeld
over tien equipes, goed vertegenwoordigd. Zij speelden met wisselend succes en twee equipes vielen
in de prijzen. Vermeldenswaard is
zeker de prestatie van Ina Hoekstra
(Boule Union Thamen), die samen
met Leroy Dijkman (LBF Lisse) in de
derde partij de equipe Edward Vinke/Kathleen Scholten wist te verslaan en op een mooie zesde plaats
eindigde.
Het was een mooi toernooi en net
voor middernacht werd de laatste
boule gegooid en kon wedstrijdleider Jan Depping tot uitreiking van
de avondprijzen overgaan.
Vrijdag 27 juli vindt de tweede en
laatste speelavond plaats. Ook hier
zijn weer avondprijzen beschikbaar,
maar ook een zestal prijzen voor de
equipes die beide avonden in dezelfde samenstelling gespeeld hebben.
De kans is groot dat het deelnemersrecord dan alweer gebroken
wordt, want de verwachting is dat er
50 equipes zullen deelnemen. Zelfs
helemaal uit Zeddam (Montferland)
komen ze.
Als u de topspelers in actie wilt zien,
moet u zeker een bezoek brengen
aan de boulebanen aan de Vuurlijn
bij de honkbalvereniging.
De eerste partij start om 19.30 uur.

De Kwakel – Het Kwakelse Feestcomité heeft kosten noch moeite
gespaard om de komende zestigste
editie van de kermisoptocht tot een
onvergetelijke te maken. Deelnemers van het eerste uur worden met
alle egards ontvangen en zullen een
Koninklijke behandeling krijgen. In
het centrum van De Kwakel zal ook
nog eens een enorm podium verrijzen, hetgeen uiteraard voer voor
speculaties is. Zoals bij elk zichzelf
respecterend openbaar orgaan is
ook bij het Feestcomité gelekt. Volgens deze - uiteraard anonieme bron is het hele spektakel op poten gezet om het vijftigjarige jubileum van de legendarische rockband
‘The Rolling Stones’ groots te vieren
en ze zo op gepaste wijze te bedanken voor de vele optredens tijdens
het Kwakelse evenement

Barbecue Kerkelanden
een gezellig samenzijn
Vinkeveen - Op zaterdag 14 juli hadden de bewoners van Kerkelanden een gezellig samenzijn. Ondanks de regen was het een geslaagde middag. Al gauw waren de
bewoners, jong en oud, volop met
elkaar in gesprek onder het genot
van een hapje en een drankje.
De middag is afgesloten met een
lekkere barbecue die mede mogelijk is gemaakt door Jumbo Vinke-

Jeugd Tennis Event in
Tennishal De Ronde Venen
Mijdrecht – Op donderdag 9 augustus 2012 organiseert Tennishal
De Ronde Venen het Jeugd Tennis
Event, een dag vol afwisselende tennisclinics en activiteiten.
Er is een dagvullend programma samengesteld waarin de kinderen met
tennis en verschillende sportieve
activiteiten een hoop plezier beleven. Ze worden begeleid door ervaren trainers. Het programma is van
8.00 tot 17.00 uur.
Activiteiten
Er zullen gedurende de dag verschillende tennisclinics georganiseerd worden. Het maakt niet uit of
je nog nooit getennist hebt.
De clinics zijn geschikt voor zowel
beginners als gevorderden. De bedoeling is het verbeteren of ontdekken van de verschillende tennisonderdelen.
Tussen de clinics door zijn er verschillende sportieve activiteiten zoals sumoworstelen en estafettes.
Tijdens deze dag staan gezelligheid
en plezier maken natuurlijk voorop.
Heb jij aan het einde van de dag de
meeste punten? Dan win je de eerste of de tweede prijs. Korto: een
leerzame dag vol tennis en leuke,
sportieve activiteiten.
Kosten
De kosten per kind bedragen voor
het Jeugd Tennis Event slechts 20
euro. Bij dit bedrag zijn drinken,

middaglunch en andere tussendoortjes inbegrepen.
Leeftijd
De minimumleeftijd voor dit event is
6 jaar en de maximumleeftijd is 12
jaar. Dit is om te zorgen dat de leeftijdsverschillen niet te groot zijn tussen de kinderen. De groepen worden ingedeeld naar beginner of gevorderd tennisniveau. Er is voldoende plaats voor iedereen om mee te
doen aan het Jeugd Tennis Event.

De bewonerscommissie van het appartementencomplex wil graag bovenstaande bedrijven en ook GroenWest, bedanken voor hun bijdrage
aan deze fantastische middag!

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Hennie wint vlucht
Argenton en Leo Chimay
Regio - De duivenliefhebbers uit
onze regio hadden het afgelopen
weekend weer twee vluchten, plus
voor de specialisten een marathonvlucht

Donderdag 9 augustus a.s.:

veen, Slijterij Vreeland en Poelier
de Haan. Ook de woningcorporatie
GroenWest ondersteunde dit leuke
initiatief van de bewoners met een
subsidie.

De oude duivenvlucht was de zesde
en tevens laatste van de dagfond.
Dit zijn vluchten van 500 tot 700 km.
Deze laatste vlucht was weer een
pittige vlucht voor de duiven omdat ze in hoofdzaak met een noordnoordwestenwind te maken kregen.
De duiven werden om 7.35 uur gelost in Argenton met mooi weer. Onderweg toch nog wel een regenbui
gehad waardoor de duivenliefhebbers langer op hun diertjes moesten
wachten dan verwacht.
Het was Hennie Pothuizen uit Vinkeveen die de eerste duif thuis kreeg.
Hij klokte de duif om 17:43 uur wat
betekende dat de duif ruim 66 km
per uur had gevlogen.
Tweede op deze vlucht werd Wim
Wijfje uit De Kwakel die slechts 1
minuut achterstand had op Hennie Pothuizen. Derde werd Ron den
Boer uit Uithoorn en Good Old Piet
v. Schaik werd eerste van de B-poule.
Nadat alle uitslagen bij elkaar opgeteld waren en gedeeld door de
zes wedstrijden bleek dat Hans Half
uit Amstelhoek op de laatste vlucht
ruim voldoende punten had gehaald
om zich “dagfond kampioen 2012”
te mogen noemen.
De jonge duivenvlucht kwam deze keer uit Chimay en werd voor de
duifjes een flinke opdracht. De duiven van Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
hadden de minste moeite. Leo werd
namelijk eerste en tweede; voorwaar een bijzonder knappe prestatie vooral toen bleek nadat alle uitslagen bekend waren dat de duif
van Leo 1 in Rayon F was van 2935
duiven en van heel Noord-Holland

ook 1 maar dan van 15448 duiven.
Leo: proficiat met deze geweldige
prestatie en ga zo door!!
De heerlijke verrassing, namelijk
een worst van Slagerij Heemskerk,
ging deze vlucht naar Ron den Boer.
Het Zuid-Franse plaatsje Mont de
Marsan was het vertrekpunt voor
een meer dan 1.000 km lange tocht
voor de duiven met de lange adem.
Het wordt wellicht eentonig maar de
combinatie Jan Castricum en Michel Verweij uit Mijdrecht eiste weer
de twee eerste plaatsen op. Met
nog één lange vlucht te gaan staan
ze overal bovenaan voor de kampioenschappen, zelfs over heel WestNederland.
De uitslagen op een rij:
Argenton
1. Hennie Pothuizen Vinkeveen
2. Wim Wijfje
De Kwakel
3. Ron den Boer
Uithoorn
4. Piet van Schaik
Uithoorn
5. Hans Half
Amstelhoek
6. Peter Bosse
Uithoorn
7. Ton Duivenvoorde
De Hoef
8. Theo Kuylenburg
Amstelhoek
9. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
10. Martin v.d. Hoort
Uithoorn
Chimay
1. Leo v.d. Sluis
2. Ron den Boer
3. Ton Duivenvoorde
4. Peter Bosse
5. Piet van Schaik
6. Verweij/Castricum
7. Martin Bosse
8. Hennie Pothuizen
9. Henk Snoek
10. Hans Half

Uithoorn
Uithoorn
De Hoef
Uithoorn
Uithoorn
Mijdrecht
Uithoorn
Vinkeveen
De Kwakel
Amstelhoek

Mont de Marsan
1. Verweij-Castricum
2. Richard vd Berg
3. Paul Baas
4. Rob vd Wal
5. Harrie Hendriks

Mijdrecht
De Kwakel
Uithoorn
Mijdrecht
Vinkeveen

Inschrijving via website www.tennishalderondevenen.nl

Ja, we hebben sinds een tijdje een
nieuwe burgemeester, en wat voor
een. Het comité kan het goed met
haar vinden, en dat willen we niet
laten bederven door dat stelletje bejaarde kleuters met gitaren.
Daarnaast nemen trends als energieneutraal en biologisch een
steeds grotere rol in de maatschappij in. Het Feestcomité heeft zich
aan deze nieuwe tijdsgeest geconformeerd. Gezien alleen al de hoeveelheid chemische middelen die de
heren in de loop der jaren tot zich
hebben genomen, en waarschijnlijk
nog steeds tot zich neemt, verenigt
zich op geen enkele wijze met onze
doelstelling.”

Chemische shit. De Stones niet
energieneutraal? Wij hebben in ons
50-jarige bestaan nog niet één Watt
verbruikt. Vraag maar aan Charlie. Trouwens, het komt ons toevallig prima uit. We bereiden ons op dit
moment intensief voor op ons laatste kunstje. De aller-allerlaatste Stones-tour, waarbij we uiteraard De
Kwakel voor een try-out niet rechts
zullen laten liggen. Daarna kan die
zuurpruim van Blomsteen zijn gezever voorgoed achterwege laten.
Dan gooien we de handdoek er bij
neer.”
Organisatrice van het speciale evenement Joke Meier kan en mag
geen uitsluitsel geven. ”Maar voorop wil ik stellen dat ik niet gelekt
heb, op geen enkele wijze, nooit.
Ook niet hierover dus. Wel kan ik
zeggen dat de line-up van deze historische editie niet louter uit sufferdjes bestaat. Oh, waarschijnlijk
heb ik dan nu wéér teveel gezegd.’’
De zestigste Kwakelse Kermisoptocht vindt plaats op dinsdag 4 september. Het wordt voorafgegaan
door een feestelijk Kermisontbijt en
begint om 10.00 uur met een defilé op het dorp langs de overdekte
tribunes waar zich onder de genodigden een aantal deelnemers van
de allereerste optocht in 1952 zullen bevinden.

Final Sale bij Big L
Aalsmeer - Vanaf nu is het Final Sale bij Big L jeans in de Zijdstraat in Aalsmeer. De zomer is nu
dan echt begonnen, dus hoog tijd
voor de zomerkleding! Bij Big L nadert het einde van het zomerseizoen al, de eerste nieuwe collecties
van o.a. de merken Dept, G-Star en
Gsus zijn al binnen. Big L ruimt de
zomercollectie 2012 op tegen hoge
kortingen. Deze week is het de laatste week van de sale, dat betekent
kortingen van 50-70%. Profiteer tot
en met aanstaande zondag 29 juli van deze actie. Nog veel leuke tshirts, overhemden, jurkjes zijn op
voorraad.
Aanstaande zondag open
Om iedereen in de gelegenheid te
stellen langs te komen, stelt Big L

haar winkel zondag ook open. Vanaf 12.00 uur kan de winkel bezocht
worden, om nog even wat leuks te
scoren voor bijvoorbeeld de vakantie of gewoon lekker voor thuis in
de tuin. Om 17.00 uur gaat de winkel dicht.
Nieuwe collectie
Een groot deel van de nieuwe collectie van de diverse merken die Big
L verkoopt ligt al in de winkel. Het
voordeel van 600 m2 shopplezier is
dat Big L alles in huis heeft, van a
tot z: van de ‘ouderwetse’ wrangler
jeans tot een trendy G-Star jeans.
Iedereen is welkom bij Big L aan de
Zijdstraat 61 in Aalsmeer ! Voor nog
meer info en inschrijving voor de Big
L nieuwsbrief bezoek dan de website: www.bigl.nl.

Schilderijenexpositie van
bewoners Zuiderhof
Vinkeveen - Ruim een jaar al wordt
met de bewoners van Verzorgingstehuis Zuiderhof geschilderd. Onder leiding van activiteitenbegeleidster Ria Blommaert beleven de bewoners veel plezier aan het werken
met potlood en acrylverf.
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum dat uitgebreid gevierd is is er
van de schilderwerken een expositie

samengesteld. Activiteitenbegeleidster Ria en de bewoners nodigen
hierbij dan ook alle Rondeveners uit
de expositie te komen bekijken.
Het is zeker de moeite waard. De
schilderijen zijn nog tot eind augustus te bezichtigen in Verzorgingstehuis Zuiderhof dat gevestigd is aan
de Futenlaan 50.

Uitstekende start open
jeugdtoernooi All Out

Programma
Het programma van het Jeugd Tennis Event ziet er als volgt uit:
8.00 8.45
Inloop
8.45 9.15 Ontvangst en aanmelden
9.15 9.45 Warming up
9.45 10.40
Ronde 1
10.40 10.55
Drinkpauze
10.55 11.35
Ronde 2
11.35 11.50
Drinkpauze
11.50 12.30
Ronde 3
12.30 13.20 Middageten en filmpje
kijken
13.20 13.30Uitleg doordraaischema
Balvaardigheidstraining
Mik doelen
Snelheidsmeter
Stokkenspel
Toverspel
15.00 15.20
Drinkpauze
15.20 16.00
Estafette
16.00 16.30
Prijsuitreiking
16.30- 17.00
Ophalen

”Ten eerste wil ik duidelijk stellen
dat het niet voor het hier om het jubileum van de Kwakelse optocht
gaat”, stelt comitévoorzitter Albert
Blommestijn. ”Dat zij ook iets te vieren hebben is leuk voor hen, maar
is niet ons pakkie an. En dat ik geen
fan ben heeft niets mee te maken
met het feit dat ik vind dat ze ons
feestje niet hoeven te komen verknallen. Ik ben blij met de extra vergunningen die we in no time voor
deze bijzondere editie hebben verkregen.

Vanuit Montreux reageert leadzanger Mick Jagger gelaten: ”What al
lot off nonsense. Meneer de voorzitter weet wel waar de klepel tikt,
maar niet waar de klokt hangt, of
hoe zeggen jullie dat ook alweer ?
De Stones niet biologisch? Ik eet al
jaren kaviaar waarvoor geen grammetje kunstmest gebruikt wordt, laat
hem dat maar eens nadoen met zijn
koeien. En Keith drinkt al een tijdje alleen Pisang Ambon, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s ochtends vroeg.
Komt bij dat onze coke en marihuana niet van chemische maar biologische oorsprong zijn. Dat kunnen
ze volgens mij niet zeggen van het
slappe goedje dat onder de naam
‘bier’ wordt verkocht tijdens jullie
kermis.

Zondag toerrit Solexvrienden
De Kwakel/Kudelstaart - De Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel houden komende zondag 29 juli hun derde toerrit van dit jaar. Traditioneel is dit de Kwakelse KeesKlomp-Tocht. Kees zelf heeft er weer
voor gezorgd dat er een gezellige en
mooie rit uitgezet is. Deelname aan

de rit is mogelijk voor iedereen die
een Solex of een daar sterk op lijkend tweewielige fiets met hulpmotor heeft. De rit start om 10.30 uur bij
cafetaria ’t Trefpunt aan de Kerklaan
24 in De Kwakel en eindigt daar rond
16.00 uur voor de meesten ook weer.
Voor meer informatie : 06-16067667.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 22
juli is het traditionele Rabo Bank
Open Jeugd toernooi bij Tennisvereniging All Out weer in volle hevigheid van start gegaan. Na het sluiten van de inschrijfdatum bleek dat
er 182 inschrijvingen waren ! Dat is
een enorm succes vergeleken met
vorig jaar toen er ook al bijna 140
inschrijvingen waren. Dat had de
jeugdcommissie niet verwacht omdat All Out wederom een late start
heeft vanwege de schoolvakanties
en veel kinderen al met de ouders
lekker naar warme oorden zijn vertrokken. Helaas heeft de vereniging
een aantal deelnemers moeten uitloten, maar uiteindelijk is het toernooi gestart met 151 deelnemers.
Over de temperatuur heeft men dit
jaar absoluut niet te klagen. Iedere
dag stralend weer. Dus kunnen al-

le wedstrijden buiten gespeeld worden. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets.
In een aantal categorieën werden
soms hele spannende wedstrijden
gespeeld, waarbij het lang niet altijd duidelijk was wie er uiteindelijk
als winnaar uit de bus zou komen.
In sommige wedstrijden gaven de
spelers elkaar geen duimbreed toe.
De meeste poulewedstrijden zullen
op maandag, dinsdag en woensdag
gespeeld zijn. Daarna worden de afrondende kwart en halve finalewedstrijden gepland op morgen, donderdag, en waarschijnlijk komende vrijdagochtend, waarna de finales op vrijdagmiddag zullen plaatsvinden. Er wordt geprobeerd rond
17.00 uur klaar te zijn met het toernooi waarna de prijsuitreiking zal
plaatsvinden.

