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DEZE WEEK:

 Wateroverlast in de 
regio

 Wat nu met de Meijert

 Reactie lezer(s)

 60 jaar getrouwd

KORT NIEUWS:

Molly is zoek
Dit is Molly, een zwart/witte ka-
ter van 8 jaar. Molly woont op 
de Mol 22 in Uithoorn (Leg-
meer West) en wordt sinds 22 
juli vermist. Molly heeft een 
zwarte staart met een wit rin-
getje en mist aan beide oren 
een puntje. Weet u waar Molly 
is, bel dan alstublieft zijn baas-
je: 06-19418377.

30 juli 2014

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

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Tankstation
Zijdelwaard

Groot onderhoud 
Aalsmeerderbrug (N196)
Regio - De provincie Noord-Hol-
land is op 7 juli gestart met groot 
onderhoud aan de Aalsmeerder-
brug (op de grens van de gemeente 
Haarlemmermeer en Aalsmeer in de 
provinciale weg N196). 
De tweede fase van het werk gaat 
per 18 augustus 2014 in uitvoering. 
Hierbij wijzigt de verkeerssituatie 
en is alleen de brede brug beschik-
baar is voor het verkeer. Het ver-
keer moet ook dan, net als nu, reke-
ning houden met ernstige verkeers-
hinder.

Doorgaand autoverkeer 
via adviesroute
Door de beperkte verkeerscapaci-
teit bij de Aalsmeerderbrug, als ge-
volg van de werkzaamheden, zijn de 
afgelopen weken dagelijks vertra-
gingen tot 20 minuten ontstaan bij 
de brug. De werkzaamheden bren-
gen ook in de tweede fase ernsti-
ge verkeershinder met zich mee. 
Immers na de zomervakantie zal de 
hoeveelheid verkeer weer toene-
men. Doorgaand autoverkeer wordt 
dringend geadviseerd de adviesrou-

te te volgen via de provinciale weg 
N201.

Planning
Tot en met maandag 18 augustus 
2014 is de brede brug afgesloten 
voor het verkeer. Vanaf 18 augus-
tus 2014 werkt de aannemer aan de 
smalle brug. De brede brug is dan 
met een beperkte capaciteit in bei-
de richtingen beschikbaar voor het 
verkeer. De werkzaamheden zijn 
naar verwachting op 26 september 
2014 afgerond.

Bacterievuur treft bomen 
in Wickelhofpark
Regio - Een aantal bomen in het 
Wickelhofpark in Mijdrecht is ge-
troffen door bacterievuur. Dit is 
een besmettelijke plantenziekte die 
voornamelijk een gevaar vormt voor 
perenbomen en meidoorns. Als ge-
volg van de ziekte is de afgelopen 
week een aantal bomen verwijderd 

of fl ink gesnoeid. Door het warme 
en vochtige weer heeft het bac-
terievuur de meidoorns in de bos-
strook van het Wickelhofpark aan-
getast. Ook een aantal peren in 
de boomgaard heeft het niet over-
leefd. De infectie is herkenbaar aan 
snel afstervende plantendelen. De 

boom en struik verdorren hierdoor 
snel. Om bacterievuur te bestrijden 
worden de aangetaste meidoorns in 
het park sterk teruggesnoeid. Het 
gaat om vijftig struiken. De dode 
perenbomen (4) worden verwijderd. 
In het najaar worden weer nieuwe
perenbomen teruggeplant.

Nieuw: reumapoli in gezond-
heidscentrum De Ronde Venen
Regio - De discussie rond het al 
dan niet voortbestaan van het Zu-
we Hofpoort Ziekenhuis in Woerden 
en de mogelijkheid dat de St. Maar-
tenskliniek zelfstandig verder gaat, 
heeft in elk geval voor De Ronde Ve-
nen een positief effect gesorteerd. 
Zo is de Sint Maartenskliniek, ge-
vestigd in het Zuwe Hofpoort Zie-
kenhuis, de afgelopen maand ge-
start met een reumaspreekuur in 
Mijdrecht. De afdeling Reumato-
logie van de Sint Maartenskliniek 
biedt nu ook poliklinische reumato-
logische zorg vanuit gezondheids-
centrum De Ronde Venen. Men-
sen kunnen er (via de huisarts) te-
recht voor de diagnose en behande-

ling van reumaklachten, zoals: Reu-
matoïde Artritis, Artritis Psoriatica, 
Jicht, Polyartrose en de Ziekte van 
Bechterew. Reumatoloog drs. Nico-
le van der Laan-Baalbergen (foto) 
is elke maandagmiddag aanwezig 
op de nieuwe locatie in Mijdrecht. 
Ze is erg enthousiast over de ‘poli’ 
in Mijdrecht: “Met de start van een 
reumatologisch spreekuur in deze 
regio zijn we makkelijker bereikbaar 
voor patiënten in deze regio. Boven-
dien is Mijdrecht voorzien van een 
laboratorium voor bloedafname, dat 
net als in Woerden wordt bemenst 
door de collega’s van het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis. 
(Vervolg elders in deze krant)

Kinderboerderij voorlopig 
openbare speeltuin
Regio – Vandaag, woensdag 30 ju-
li, zijn ook de laatste paarden van 
kinderboerderij de Olievaar naar 
hun nieuwe baas en is de kinder-
boerderij dicht. De initiatiefgroep 
om de boerderij opnieuw op te star-
ten is achter de schermen druk be-
zig maar dit jaar gaat het niet meer 
lukken. Om de kinderen en ou-
ders toch in de gelegenheid te stel-
len om af en toe naar deze speel-
plek te gaan, staan de hekken op de 
woensdagmiddagen open van 13.00 
tot 17.00 uur. 

Ans Breggeman en Ria Tammer zul-
len daar aanwezig zijn, maar een 

bezoek aan deze speel/zitruimte is 
voor eigen verantwoording. Het is 
vanaf woensdagmiddag 6 augustus 
een openbare speelgelegenheid. Je 
kunt zelf je eten en drinken meene-
men. Er is geen toilet want dat is van 
Ons Tweede Thuis en ook de schu-
ren zullen gesloten blijven. De zand-
bak met spulletjes en de klimtoe-
stellen blijven staan. De speeltuin 
blijft open zolang het mooi weer is. 
Dat zal waarschijnlijk tot eind sep-
tember zijn. Berichten hierover kunt 
u in deze krant lezen. Dus vanaf vol-
gende week woensdag 6 augustus 
is de speeltuin elke woensdagmid-
dag open voor alle publiek.

Regio – Afgelopen zaterdagoch-
tend 26 juli heeft er, zo rond de klok 
van 10.30 uur, een ongeluk plaats-
gevonden op de kruising N196 en 
de N201. 
Een bestelbus met daarin een 50 
jarige man uit Kudelstaart reed 
de kruising op zodra het stoplicht 
groen werd. Op dat moment kwam 

van links een auto met een 40 ja-
rige bestuurder uit Groot-Brittan-
nië. Deze Brit heeft vermoedelijk het 
verkeerslicht voor rechtsaf dat op 
groen stond aangezien voor het ver-
keerslicht voor rechtdoor en is daar-
om de kruising opgereden. De inzit-
tenden zijn ter plaatse behandeld 
aan hun verwondingen.

Verkeerslicht niet gezien... 
boem

Regio - Op zaterdag 20 septem-
ber a.s. organiseren raadsfracties 
in De Ronde Venen een ‘Dag van 
de Zorgvrager’. Ze gaan dan in ge-
sprek met inwoners en belangen-
organisaties over de decentralisa-
ties. Wat zijn hun vragen, hun zor-
gen en hun wensen over de jeugd-
zorg, de dagbesteding en begelei-
ding en de werkvoorziening voor ar-
beidsgehandicapten. Waar zouden 
we bij de verdere uitwerking reke-
ning mee kunnen en moeten hou-
den. In de achterliggende weken 
zijn de laatste wetsvoorstellen over 
de decentralisaties van taken naar 
de gemeentes door de Eerste Ka-
mer aangenomen. Vanaf 1 januari 
a.s. worden gemeentes verantwoor-
delijk voor de jeugdzorg, de dagbe-
steding en begeleiding uit de AWBZ 

(in de nieuwe WMO) en de begelei-
ding van arbeidsgehandicapten via 
de nieuwe participatiewet. 

Besluiten
De gemeentes zijn zich al geruime 
tijd daarop aan het voorbereiden. 
De onzekerheid van de wetsbehan-
deling maakte dat niet makkelijk. 
En er resteert nu nog een klein half 
jaar waarin beleidsstukken, veror-
deningen en de uitbesteding gere-
geld moeten gaan worden. De ge-
meenteraad krijgt in september t/m 
november een groot aantal raads-
besluiten op tafel terwijl voor veel 
raadsleden nog lang niet duidelijk 
is hoe die nieuwe taken straks uit 
gaan pakken. 

(Vervolg elders in deze krant)

Raadsfracties willen in 
gesprek met de zorgvragers

raadslid Ria de Korte raadlid Wim Stam
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: 
 Zwarte gecastreerde kater met heel klein wit befje.
- Uithoorn, Aan de zoom: Witte poes met cyperse vlekken. 
 Zij is gechipt en heet Diva.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Cypers-grijze Maine Coon. Heet Hiromi.

Gevonden:
- Vinkenveen, Futenlaan: Grijs-cyperse ongecastreerde 
 kater met groen bandje om.
- Uithoorn, Tesselschadelaan: Bruin konijntje.

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtoffeRhUlp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

DIeRenhUlp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologIsche 
hUlpVeRlenIng
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en 
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN

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

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

DIeRenhUlp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
uIThOORN

COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Open Dag Tuin Bram de Groote
Regio - Op 3 augustus is al weer de 
voorlaatste Open Dag van de Tuin 
van Bram de Groote. Dank zij het 
mooie weer veel bloeiende borders 
en volop rijpend fruit in de boom-
gaard. Heel bijzonder is dit keer het 
optreden van Elza Vis. Elza heeft een 
rijke ervaring als verhalenverteller 
(www.binnenste-buitenverhalen.nl). 
Zij zal in de tuin onder de trompet-
boom voor belangstellenden korte 
natuurverhalen vertellen. De verha-
len zijn gepland om half twee, twee 
uur en half drie. U bent zondag a.s. 
tussen 13 en 16 uur van harte wel-
kom. De ingang van de tuin is aan 
de Boterdijk t.o. nr. 61. Fietsen kunt u 
stallen bij de werkschuur op de hoek 
van de Elzenlaan en de Boterdijk. 

Jaarlijkse 
rommel en 

boekenmarkt 
Regio - Zaterdag 7 augustus zal 
het weer een drukte van belang zijn 
bij de jaarlijkse rommel en boeken-
markt op het kerkplein en in de R.K. 
kerk aan de kerklaan in Vinkeveen. 
Dan worden er weer een groot aan-
tal van allerlei spullen(tjes), boe-
ken en andere frutsels aangeboden 
die de afgelopen maanden in gro-
te hoeveelheden zijn ingebracht. 
Tevens is er gelegenheid om iets 
te nuttigen. Ook kunnen belang-
stellenden tevens de toren beklim-
men en bezichtigen en is er beperkt 
overzicht over de voortgang van de 
restauratiewerkzaamheden in de 
kerk. De opbrengst van deze markt 
is bestemd voor de restauratie van 
de R.K. kerk. De rommelmarkt is za-
terdag 7 augustus van10.00-15.00 
uur.

Regio - De Speel Mee week 2014 
van 11 t/m 15 augustus zit al weer 
bijna vol. Via de website hebben 
verschillende activiteiten hun maxi-
maal aantal deelnemers al weer be-
reikt. Jammer voor veel kinderen 
maar vol is vol. Wilt u meer weten 
over het programma of kijken waar-
voor u zich nog kunt inschrijven 
dan kunt u dat doen op www.speel-
meeuithoorn.nl. 

Hulp zeer welkom
Dit jaar worden de kinderactivitei-
ten in de laatste week van de zo-
mervakantie voor de tweeënveertig-
ste keer georganiseerd. Er kan dus 
met recht gesproken worden over 
een succesvol verleden! Maar al 
koesteren we het verleden, de orga-
nisatie kijkt toch liever naar de toe-
komst. In deze toekomst is er een 
blijvende vraag naar vrijwilligers. 

De organisatie wordt totaal gedra-
gen door vrijwilligers met (financi-
ele) steun van de gemeente en en-
thousiaste sponsors zoals Jos van 
den Berg, Cafetaria Friends en vele, 
vele anderen. Kijkt u vooral eens op 
de website welke (Uithoornse be-
drijven) dit initiatief allemaal onder-
steunen! Echter zonder de hulp van 
mensen die één of meerdere dagen 
een handje willen helpen met orga-
niseren en begeleiden van de kin-
deren kan de organisatie niet be-
staan. Deze hulp is elk jaar hard no-
dig! 
Ook voor dit jaar is er nog hulp wel-
kom. Met name volwassen leiding 
kan heel goed ingezet worden. Dus 
vindt u het leuk om een dagje met 
kinderen te werken in een gezellige, 
ongedwongen sfeer, meldt u dan 
aan als vrijwilliger. Dat kan via de 
eerder genoemde website.

Inschrijvingen voor de 
Speel Mee week snel vol

Regio - De aangekondigde slui-
ting van 50 van de 160 Nederland-
se telecomretailer The Phone heeft 
geen gevolgen voor de winkels in 
Mijdrecht, Uithoorn en Aalsmeer zo 
liet ons de eigenaar weten. omdat 
dit hier gaat om een franchisene-

mer. Deze zaken behoren dus niet 
tot de filialen van The Phone House 
zelf. De reorganisatie is nodig, om-
dat The Phone House in zijn eerste 
kwartaal van dit financiële boekjaar, 
dat overeenkomt met dit voorjaar, 
slechte resultaten heeft behaald.

Sluiting winkels Phone House geen 
gevolg voor winkels deze regio

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 
1 Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Zomerbingo op vrijdag 15 
augustus, aanvang 13.30 u
De zaal gaat om 13.00 uur 
open en de bingo start om 
13.30 uur. De kaartjes kosten 
0,50 cent per stuk. De toegang 
is natuurlijk gratis en iedereen 
is van harte welkom. De vrij-
willigers zorgen weer voor leu-
ke prijzen en er is een hapje en 
een drankje.

Zilveronline =>I-padcursus
Op donderdagmorgen 25 sep-
tember start om 10.00 uur weer 
een i-pad cursus. Het betreft 8 
bijeenkomsten van 2 uren. Voor 
vragen en informative kunt 
contact opnemen met het wijk-
steunpunt.

Agenda 
Vita Welzijn

Regio - We zijn er ook deze zomer 
weer: in het Zwanenpark ‘Onder de 
Linden’ aan de Plevierenlaan in Vin-
keveen. Een kleinschalig zomerpo-
dium met vertellers en musici. Een 
avond vol verrassingen, ook voor 
mijzelf. Op 1 augustus vanaf 20.00 u 
kunt u neerstrijken op uw picknick-
kleed of gemakkelijker: gaan zit-
ten in de door u zelf meegebrachte 
stoel. En vergeet voor dit augustus-
podium uw lichtje niet! Als u vroeg 
genoeg bent heeft u een mooi plek-
je vooraan waar u de stem en de ex-
pressie van de optredende arties-
ten van dichtbij mee kunt maken. 
Als u héél vroeg bent kunt u zien 
hoe dit kleine podium wordt opge-
bouwd. Terwijl de merel zingt in het 
topje van de lindeboom wordt er 
een tentdoek(tarp)gespannen tus-
sen een paar palen en met scheer-
lijnen vastgemaakt. Een zeil daar-
onder, bij wijze van ‘podiumplek’. 

Dáár gaat het gebeuren: vanaf die 
plek nemen vertellers en muzikan-
ten u mee naar verre landen, arran-
geren zij ontmoetingen met bijzon-
dere wezens en laten u glimlachen 
en huiveren. U maakt van dichtbij 
avonturen mee waar u misschien 
in het dagelijkse leven niet aan toe-
komt maar hier, ‘onder de Linden’ 
, zomaar in mee wordt genomen. 
Want dát is verhalen vertellen: als-
of je er zelf bij bent. Geef uw fanta-
sie en verbeeldingskracht de ruim-
te: hier mag het ‘onder de Linden’ . 
. En als u denkt u dorstig te worden 
na het beleven van ál die avonturen 
zou ik zeker een thermoskan mee-
nemen of iets anders om te drin-
ken en als u hongerig bent gewor-
den iets om te knabbelen. Er is een 
pauze en giften zijn zeer welkom: de 
verhalenvertellers en musici komen 
soms van ver! Rond 22.00 u wordt 
het podium weer afgebroken.

Zomerpodium 
‘Onder de Linden’

Regio - In de rubriek ‘Miranda 
Endhoven interviewt’ wordt er deze 
week iets verteld over de trompet. 
Mylène Kaandorp speelt nu bijna 
zes jaar trompet en sinds een jaar 
zit zij bij de harmonie. Hoe is het om 
als een van de jongste in het har-
monieorkest te spelen? En hoe leuk 
is trompet spelen eigenlijk? Wij ho-
ren het van Mylène. Mylène vindt 
het leuke aan muziek maken dat je 
steeds verbetering ziet na het oefe-
nen. “Het leuke aan trompet spelen 
in een orkest is dat je samen met 
andere speelt, het is altijd erg ge-
zellig”, aldus Mylène. “Als je aan het 
oefenen bent hoor je dat het steeds 
een beetje beter gaat.” Op een trom-
pet is het lastig om hele hoge noten 
te spelen. “Een paar maanden terug 

“Trompet spelen in een 
orkest is vooral gezellig”

had ik mijn beugel nog, dat maak-
te het spelen helemaal een stuk las-
tiger.” Gelukkig is de beugel van 
Mylène eruit en kan zij weer heer-
lijk trompet spelen. Door een goe-
de combinatie van lipspanning en 
ademsteun is het haalbaar om een 
mooie hoge noot te spelen. Het 
genre van de muziek maakt Mylè-
ne niet zoveel uit. “In elk genre heb 
je leuke en minder leuke stukken. 
De afwisseling maakt het daarom 
erg leuk.”

Bent u benieuwd geworden naar 
de trompet? Kom gezellig een keer 
langs bij Muziekvereniging KnA 
om te kijken bij een repetitie of bij 
een optreden. In november kunt u 
KnA zien in het Crown Theater in 
Aalsmeer, voor meer informatie en 
kaartverkoop kunt u terecht op: 
www.amusicnightout.nl. Volgende 
week in ‘Miranda Endhoven inter-
viewt’ de bariton. 

Regio - Waverveense kunstenares 
Henny Woud exposeert in Galerie 
‘Het Fort’, zij is vrijdagmiddag 1 au-
gustus zelf aanwezig in de Galerie. 
De opening van de ‘Midzomerexpo’ 
in Galerie ‘Het Fort’ vrijdagavond 25 
juli was een groot succes, heel ge-
zellig en zeer druk bezocht. Met Els 

van Foeken (beelden) Dorie van Dijk 
(textiel), Henny Woud (schilderijen), 
Nico de Boer (glaskunst), Wouter 
Tolenaars (fotografie).
CREA, Grevelingen 56 te Uithoorn is 
van 25 juli t/m 31 augustus open op 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmid-
dag tussen 13.00-17.00 uur.

Midzomerexpo



Regio - Eerder deze maand ver-
klaarde de rechtbank De Meijert 
Exploitatie BV in Mijdrecht failliet. 
Voor ingewijden was al veel lan-
ger bekend dat het beëindigen van 
de bedrijfsactiviteiten slechts een 
kwestie van tijd was. Bovendien zou 
onderzoek hebben aangetoond dat 
een andere functie voor het pand 
onhaalbaar was. Wat er met De Me-
ijert gaat gebeuren, is afhankelijk 
van de curator, die door de recht-
bank is aangesteld. 

De curator, meestal een advocaat, 
heeft de taak om de boedel te be-
heren en zal proberen om eigen-
dommen uit de BV te verkopen om 
de vorderingen van schuldeisers te 
kunnen voldoen. Uit de berichtge-
ving over het faillissement van De 
Meijert wordt niet duidelijk in hoe-
verre er sprake is van een holding, 

waarin meerdere bv’s zijn onderge-
bracht en hoe eventuele bedrijfsju-
ridische verhoudingen liggen. Dui-
delijk is wel dat er contact is ge-
weest tussen de gemeente De Ron-
de Venen en de curator van De Me-
ijert. Uit eerdere berichtgeving valt 
af te leiden dat er door het college 
van burgemeester en wethouders al 
nagedacht wordt over het verande-
ren van het bestemmingsplan. Want 
alleen dan is woningbouw aan het 
begin van de Dr Van der Haarlaan 
mogelijk. Overigens is het wijzigen 
van een bevoegdheid van de ge-
meenteraad. 

Wonen
De huidige bestemming van de 
grond is ‘maatschappelijke doelein-
den’. Bekeken wordt of het moge-
lijk is deze bestemming te verande-
ren in ‘wonen’. Die verandering van 

de bestemming heeft hoogstwaar-
schijnlijk grote fi nanciële gevolgen. 
Grond die bestemd is voor woning-
bouw heeft doorgaans een veel ho-
gere (verkoop)waarde. De belang-
rijkste politiek-bestuurlijke kwestie 
zal daarom toegespitst worden op 
de vraag wie daarvan gaat profi te-
ren: de curator en het failliete be-
drijf of de gemeente? Wordt de wij-
ziging van het bestemmingsplan al 
doorgevoerd voordat de grond on-
der De Meijert verkocht wordt of 
pas nadat de gemeente het in haar 
bezit heeft? Stond de gemeente de 
grond onder De Meijert destijds niet 
voor een symbolisch bedrag af? An-
ders gezegd: draaien de inwoners 
van onze gemeente straks ook op 
voor het faillissement van het voor-
malige dorpshuis, dat al jaren gel-
den een gewone commerciële on-
derneming werd?

Wie gaat er profi teren van 
faillissement de Meijert?

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Rivierkreeft
Regio - Deze exoot (rivierkreeft?) kwam vanmiddag, na de zware re-
genbuien van de ochtend, doodgemoedereerd ons terras opwande-
len en liet zich slechts met moeite terugsturen naar de tuin en, hope-
lijk, de sloot waar ie naar ik aanneem vandaan kwam.

Hans Weenen, Gooimeer 1 Uithoorn

Het was weer eens zover
Regio - Iedere keer is het feest bij de parkeerplaats aan de Zuster 
den Hertoglaan in Mijdrecht. Daar is een parkeerplaats hoofdzake-
lijk bedoeld voor winkelcentrum Adelhof en vooral voor de Lidl en 
de Aldi. Behalve uw auto kunt u er ook uw lidl of Aldi karretje stal-
len in daarvoor bedoelde vakken. Het oprijden van het parkeerterrein 
is eenrichtingsverkeer.
Helaas gaan de bezoekers van voornamelijk de Lidl niet erg netjes 
om met het parkeren van hun gebruikte karren. Hoewel, je zou ook 
kunnen zeggen dat het winkelpersoneel van de Lidl eens wat beter 
op moet letten en de karren op tijd weg moeten halen naar de vaste 
karenstandplaats naast hun zaak. 
Maandagmiddag was het weer zover. Er kon geen auto het parkeer-
terrein meer op zonder een beschadiging aan haar of zijn auto. Aan-
gezien het ook nog eens eenrichtingsverkeer is, moeten de automo-
bilisten keren op een veel te smalle ruimte en tegen het verkeer in 
gaan rijden. Dit gebeurd zeker twee maal per maand en het melden 
bij de Lidl? Helpt niets. Maandagmiddag werd het gemeld en twee 
uur later waren er alleen nog maar meer karren ‘gestald’.

Regio - In de hele regio zijn maan-
dag veel meldingen gekomen van 
wateroverlast. Sloten liepen over, 
kelders liepen vol. 
Bij de bibliotheek in Mijdrecht was 
het dak lek en kwam er bij de kan-

toren water naar binnen. Bij een be-
drijf aan de Herenweg in Wilnis liep 
de kelder, waar tevens het kantoor 
zit vol met water. 
De brandweer heeft met spoed 
pompen geplaatst. In Uithoorn wa-

ren de putdeksel op de Tromplaan 
weggespoeld waardoor er een zeer 
gevaarlijke situatie ontstond. Diver-
se wegen liepen onder water. Maar 
voor de jeugd was het een waar wa-
terfestijn….

Veel wateroverlast in de regio

Regio - Een automobiliste heeft 
vorige week woensdagmiddag op 
een parkeerplaats aan de Heren-
weg in Vinkeveen een ravage aan-
gericht door drie auto’s te ram-
men. Op de kruising van de Heren-
weg met de Baambrugse Zuwe ver-
loor de vrouw, door nog onbeken-
de oorzaak, de macht over het stuur 
en ramde daarbij een geparkeerd 
staande auto, die daarop weer twee 
andere auto’s ramde. De auto’s lie-
pen daarbij erg veel schade op.

Veel schade op 
parkeerplaats

Regio - Arkenpark Mur in Vinke-
veen is donderdagnacht bezocht 
door een autobekrasser. De nog on-
bekende vandaal nam maar liefst 
tien auto’s onder handen. De politie 
hoopt op tips van getuige(n). U kunt 
hiervoor telefonisch contact opne-
men met 0900-8844.

Autobekrasser 
gezocht

Valse ID-kaarten 
in auto
Uithoorn - Op zaterdag 26 juli rond 
negen uur in de avond is tijdens een 
controle in de Dreeslaan een 30 ja-
rige automobilist uit Breda aange-
houden. De man stond gesigna-
leerd voor enkele misdrijven in ver-
band met de opiumwet. Onder an-
dere werd de 30 jarige gezocht in 
Arnhem. In zijn auto troffen agenten 
enkele valse identiteitskaarten aan. 
De man uit Breda is aangehouden. 
Het verdere onderzoek wordt ver-
richt door de politie in Arnhem.

Woninginbraak 
niet gelukt!
Uithoorn - In de nacht van dins-
dag 22 op woensdag 23 juli is ge-
probeerd in te breken in een wo-
ning in de Coudenhoven fl at. Die-
ven hebben geprobeerd het slot uit 
de voordeur te boren. Tevens is ge-
tracht met een koevoet een raam te 
openen. Beide pogingen zijn niet 
gelukt. De inbrekers zijn niet bin-
nen geweest. Wel is er schade aan 
de deur en het raam.

Bromfi ets gestolen
Uithoorn - Op donderdag 24 juli is 
tussen drie uur in de nacht en tien 
uur in de morgen een bromfi ets ge-
stolen. De blauwe Vespa met kente-
ken D-369-RF was neergezet door 
de eigenaar bij de Gasperifl at. Mo-
gelijk zijn er getuigen van de dief-
stal. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.

Man valt in sloot
De Kwakel - Op dinsdag 22 juli 
rond kwart voor elf in de avond is 
op de Achterweg een 71 jarige man 
uit Heemstede onwel geworden. De 
man was samen met zijn vrouw op 
visite geweest en ging op weg naar 
huis. Net na het verlaten van het erf 
werd de 71 jarige niet lekker, kwam 
ten val en belandde in de sloot. Al-
le hulpdiensten zijn ter plaatse ge-
weest. De man is per ambulance 
naar het AMC vervoerd.

Uithoorn - Op woensdag 23 juli om 
half tien in de avond heeft de politie 
een 20-jarige man uit Uithoorn aan-
gehouden. Bij de Thamerkerk werd 
de Uithoornaar aangetroffen met een 
groep mensen. De 20 jarige heeft 
een verbod om zich in groepen op 
te houden vanwege de zogenaamde 

voetbalwet. Dit verbod is hem opge-
legd door de burgemeester. De 20 ja-
rige was het hier helemaal niet mee 
eens en begon tijdens de aanhou-
ding agenten fors te beledigen. De 
Uithoornaar heeft een nachtje afkoe-
ling in het cellencomplex in Amster-
dam opgelegd gekregen.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 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 afzen-
der 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.

GFT Afval in zomertijd
Regio - Dat de Gemeente moet 
bezuinigen is ons nu wel duide-
lijk. Dat er bezuinigt wordt op het 
ophalen van ons vuil is begrij-
pelijk. Maar ik zou de Gemeen-
te willen verzoeken om in deze 
warme tijden m’n het GFT-afval 
iets vaker op te halen dan 1x per 

14 dagen. Ongedierte zoals ma-
den heb je nu heel snel in de kli-
ko, ondanks maatregelen, zoals 
op het allerlaatst overgebleven 
voedselresten in de kliko storten. 
Het lijkt mij dat wij niet de eni-
ge zijn die dat overkomt en bo-
vendien ook niet prettig voor de 

mensen die het afval ophalen. 
De Gemeente kan hiervoor vast 
wel een tijdelijke oplossing be-
denken!

Met vriendelijke groet,
Marja Gijben
Troelstralaan 29 Uithoorn

Houdt Stichting 2BE op te bestaan?
Regio - Vlak voor de verzending 
van dit bericht is er vanuit de ge-
meente mondeling verzocht om 
de sluiting en ontruiming van het 
pand met 2 weken op te schor-
ten. Voor de goede orde, maar 
ook omdat het ons onduidelijk 
is met welk doel dit verzoek is 
gedaan, vermelden wij volledig-
heidshalve dat dit laatste nieuws 
niet in onderstaand bericht is 
verwerkt. 

Het oorspronkelijke bericht luidt 
als volgt: “Stichting 2BE sluit eind 
juli defi nitief haar deuren. Het 
bestuur van de stichting ziet zich 
hiertoe gedwongen door haar 
slechte fi nanciële positie en het 
ontbreken aan voldoende uit-
zicht op een snel herstel daarvan.

Opvang
Het Eet & Drink Lokaal opende 
begin 2013 haar deuren als een 
opvangmogelijkheid voor jonge-
ren welke om verschillende rede-
nen uit het reguliere onderwijs-
systeem waren geraakt. Van de 
23 jongeren zijn er in het school-
jaar 2013-2014 maar liefst 20 be-
geleid naar het behalen van een 
MBO 1 diploma, doorgeleid naar 
een MBO 2 opleiding of naar een 
werkplek. Dit succes was ve-
le malen groter dan verwacht. 

De organisatie moest zich daar-
om ook veel sneller doorontwik-
kelen en professionaliseren dan 
voorzien en dat kostte veel meer 
geld dan in aanvang was be-
groot.  Al in de zomer van 2013 
moest dan ook naarstig worden 
gezocht naar een meer structu-
rele funding. 

Bedrijfsleven
Het lokale bedrijfsleven, dat al 
aanzienlijk had bijgedragen aan 
de verbouwing van het pand 
aan de Rondweg en daarnaast 
ook de middelen had geschon-
ken om de activiteiten te kun-
nen opstarten, hield de hand op 
de knip en vond dat de gemeen-
te aan zet was. In augustus 2013 
zijn de eerste gesprekken met de 
verantwoordelijk wethouder en 
de ambtenaren begonnen om tot 
een goed fi nancieel fundament 
te komen.  En hoewel er van de 
zijde van de gemeente altijd met 
grote waardering werd gespro-
ken over de activiteiten van de 
stichting, haar doelstelling en 
haar ambitie om uit te groeien 
naar een belangrijke speler in dit 
deel van de Jeugdzorg binnen de 
gemeente De Ronde Venen, het 
gezochte fi nanciële fundament 
om op te kunnen bouwen kon 
niet worden geboden. 

Niet rijp
De tijd was er niet rijp voor, de 
verkiezingen stonden voor de 
deur en de prioriteiten lagen 
kennelijk elders. Het stichtings-
bestuur moest dan ook begin dit 
jaar al besluiten om haar deuren 
tijdelijk te sluiten om de geld-
uitgaven te beperken. En omdat 
het –ondanks alle inzet en be-
reidheid van alle betrokkenen- 
nog steeds onzeker is of de fun-
ding van de activiteiten voor het 
schooljaar 2014-2015 rond zal 
komen vindt het bestuur het niet 
verantwoord om nieuwe fi nanci-
ele verplichtingen aan te gaan. 
Juist de jongeren van deze doel-
groep moet de garantie kunnen 
worden geboden dat zij het he-
le schooljaar zullen worden be-
geleid. En die garantie kan niet 
worden gegeven. Het bestuur 
betreurt het dat zo’n succes-
vol particulier initiatief, waaraan 
een bewezen behoefte bestaat, 
om louter fi nanciële redenen al 
na één zeer succesvol schooljaar 
moet worden gestaakt.
 
Het bestuur van stichting 2BE: 
Jan van Schie (voorzitter) 
Lyda ten Hove 
(penningmeester) 
Marja Raats 
(tevens initiatiefneemster)

Nachtje cel na belediging
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Vervolg van de voorpagina.

De eerste middagen zijn goed ver-
lopen. Op het spreekuur zag ik 
een aantal patiënten uit de regio’s 
Mijdrecht en Woerden. Vooral pa-
tiënten die niet goed ter been zijn, 
geven aan dat een spreekuur op 
deze locatie in Mijdrecht een uit-
komst is,” aldus reumatoloog Van 
der Laan-Baalbergen.

Zorg binnen bereik
De afdeling Reumatologie van 
de Sint Maartenskliniek behan-
delt jaarlijks ruim 10.000 reuma-
patiënten. Het gaat daarbij om het 
bestrijden van reumatische ziek-

ten, maar ook om het leren om-
gaan met de gevolgen van de ziek-
te in de woon-, leef- en werksitua-
tie. Met de uitbreiding en behandel-
locatie in Mijdrecht, komt deze zorg 
beter binnen bereik voor mensen in 
regio De Ronde Venen en het zuid-
westen van Noord-Holland. Daar-
naast draagt de extra behandello-
catie bij aan de korte wachttijden 
van de afdeling Reumatologie van 
de Sint Maartenskliniek in Woer-
den. Bovendien zorgt de intensieve 
samenwerking met andere zorgpro-
fessionals in gezondheidscentrum 
De Ronde Venen en met huisart-
sen in de omgeving van Mijdrecht, 
voor een nog efficiëntere behan-

deling en begeleiding van mensen 
met reumatologische klachten.
Bij vragen en afspraken voor de 
reumapoli in Mijdrecht, kan men 
contact opnemen met de polikliniek 
reumatologie van de Sint Maartens-
kliniek in Woerden, via telefoon-
nummer 0348-427800 of per e-mail 
polireuma@maartenskliniek.nl. 
Zie eventueel ook de website  
www.maartenskliniek.nl. De be-
handelingen vinden plaats in het 
gebouw van het gezondheidscen-
trum De Ronde Venen, Hoofdweg 1 
in Mijdrecht. Al met al kan dit voor 
de bewoners eindelijk weer eens als 
een positieve opsteker in de zorg 
worden beschouwd.

Nieuw: Reumapoli in gezond-
heidscentrum De Ronde Venen

Regio - De uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor het beheer van 

de algemene begraafplaats aan 
de Ringdijk te Wilnis ligt bij de ge-

Verwaarloost gemeente 
begraafplaats?

Vervolg van de voorpagina. 

Regio - De ambtelijke organisatie is 
al druk bezig met de voorbereidin-
gen, de raad wordt daarbij zo goed 
mogelijk geïnformeerd, maar voor 
de ChristenUnie-SGP blijft vooral 
onduidelijk wat het gaat betekenen 
voor de inwoners van onze gemeen-
te die de zorg nodig hebben.

Initiatief
Om die reden heeft de Christen-
Unie-SGP afgelopen week, samen 
met het CDA, het initiatief genomen 
voor een “Dag van de Zorgvrager”. 
De meeste andere fracties hebben 
inmiddels (ondanks de vakanties) 
al positief gereageerd en hun me-
dewerking toegezegd. Wat is hier-
van nu de bedoeling? Tot nog toe is 
voor ons in het voorbereidingstraject 
de positie van de zorgvrager, dus de-
gene die hulp ontvangt, nog weinig 
aan de orde geweest in de commu-
nicatie met de gemeenteraad. Wat 
zijn hun vragen, hun zorgen en hun 
wensen, waar we bij de verdere uit-
werking rekening mee kunnen en 
moeten houden. Maar ook: hoe hou-
den we als raad bij de uitvoering de 
vinger aan de pols waar het de ef-
fecten van beleid betreft. 

In gesprek
Op deze “Dag van de Zorgvrager” 
willen we in gesprek met zorgvra-
gers, mantelzorgers en belangen-
organisaties. We gaan in een aan-
tal workshops met hen in gesprek 
om vast te stellen wat de belangrijk-
ste punten zijn voor de raad om mee 
te nemen bij de behandeling van het 
beleid en de verordeningen. Maar 
ook willen we met de aanwezigen 
nadenken of de manier waarop cli-

Raadsfracties willen in 
gesprek met de zorgvragers

raadslid Ria de Korte

enten-participatie en communicatie 
met de raad verder vorm en inhoud 
kan krijgen. Voor alle duidelijkheid: 
het gaat dus nadrukkelijk niet om 
actuele situaties te bespreken of op 
te lossen, maar om informatie te ver-
zamelen waarmee raadsleden zich 
beter een beeld kunnen vormen van 
de mogelijk gevolgen van de decen-
tralisaties om bij het vaststellen van 
verordeningen en beleidsstukken 
rekening mee te houden. Ook is de 
bijeenkomst niet bedoeld voor zorg-
aanbieders; voor hen is een ander 
informatietraject door de gemeente 
gevolgd in het kader van de aanbe-
stedingen. 

Uitnodiging
Zorgvragers, mantelzorgers en be-
langenorganisaties worden dus uit-
genodigd om mee te doen aan één 
of meerdere delen van deze confe-
rentiedag op zaterdag 20 septem-
ber 2014. Het programma is nog 
niet definitief, maar ziet er voorlopig 
als volgt uit: 10.00-12.00 uur: Jeugd-

zorg, 13:00-15:00 uur: AWBZ/WMO, 
15:00-17:00 uur: Participatiewet. 
Voor de organisatie van deze dag, 
is het voor ons wel van belang, dat 
we weten op hoeveel aanwezigen 
we mogen rekenen. Wij nodigen 
organisaties of inwoners van har-
te uit hierbij aanwezig te zijn. Meldt 
u dan aan bij de griffie van de ge-
meente via griffie@derondevenen.
nl onder vermelding van uw naam 
(en eventueel de naam van uw or-
ganisatie) uw mailadres en tele-
foonnummer en voor welk onder-
deel u zich aanmeldt. Begin sep-
tember zullen alle aangemelde per-
sonen of organisaties een bevesti-
ging ontvangen. De fracties van ge-
meente De Ronde Venen hopen op 
een grote opkomst. Voor verdere 
vragen over deze dag kunt u con-
tact opnemen met de fractievoor-
zitter van de ChristenUnie-SGP De 
Ronde Venen, de heer Wim Stam via  
w.stam@derondevenen.nl of met 
CDA-raadslid mevrouw Ria de Kor-
te via riadekorte@solcon.nl. 

raadlid Wim Stam

Regio - Van donderdag 7 tot en 
met zaterdag 9 augustus vindt voor 
de 76e keer het Waverfeest plaats. 
Traditioneel komen vele inwoners 
uit De Waver en Waverveen, maar 
ook uit Ouderkerk aan de Amstel, 
Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht, 
naar dit feest. Iedereen is van harte 
welkom om mee te doen aan de di-
verse programma-onderdelen. Het 
Waverfeest wordt altijd begin au-
gustus gevierd (week 32). Het Wa-
verfeest kent zoals altijd een uitge-
breid festiviteitenprogramma voor 
jong en oud. Op donderdagavond 
is de aftrap met de sportieve Wa-
verloop en aansluitend in de feest-
tent muziek van De Zes Eiken. Vrij-
dagmiddag wordt op het feestter-
rein een groots gratis kinderfestijn 
georganiseerd. Vrijdagavond staat 
het modderspektakel ‘Slob- en 
Slootrace’ op het programma met 
later muziek (Waterproof Sham-
poo) in de feesttent. Zaterdag biedt 
een gevarieerd en gezellig familie-
programma met een rommelmarkt, 
old-timers, bierkratten stapelen, 
kuilbanden gooien en tobbetje- 
steken. Zaterdagavond verzorgt De 
Skihut de muziek in de tent. Er rij-
den zaterdagavond gratis taxibus-
sen vanaf 21:00 tot 02:00 uur vanaf 
de opstapplaatsen: Viaduct Vinke-
veen, parkeerterrein Boni Mijdrecht 
en Jan Benningbrug te Ouderkerk 
aan de Amstel. U bent van harte 
welkom op het feestterrein aan Wa-
ver 23 te Ouderkerk aan de Amstel.

Programma Waverfeest 2014
Donderdag 7 augustus
18:00 uur  Kermis geopend
18:30 uur  Inschrijving prestatieloop (e4 p.p./kinderen e2 p.p.)
19:15 uur  Opening Waverfeest door de burgemeester
19:30 uur  Start prestatieloop 6,2–12,4 km
19:35 uur  Start prestatieloop 2,6 km
 aansluitend Prijsuitreiking in de feesttent
21:00 uur  Muziek in de feesttent: m.m.v. De Zes Eiken 
 Toegang gratis

Vrijdag 8 augustus
12:00 uur  Kermis en bruine café geopend
12:00 uur  Kinderbrunch
12:30 uur  Kinderfestijn op het feestterrein
13:00 uur  Inschrijven buikglijden voor kinderen tot 12 jaar (gratis)
 aansluitend buikglijden voor kinderen tot 12 jaar
16:00 uur  Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd 2013
 aansluitend Ballonnen oplaten
18:30 uur  Inschrijven Slob en Slootrace vanaf 13 jaar (e4 p.p.)
19:00 uur  Slob en Slootrace
21:00 uur  Muziek in de feesttent:
 m.m.v. Waterproof Shampoo Toegang e10 p.p.

Zaterdag 9 augustus
09:30 uur  Oldtimers/voertuigen verzamelen op het terrein
10:00 uur  Rommelmarkt (v.a. 9.30 uur opbouwen)
12:00 uur  Meerijden met paard en wagen van Jan Haveman
12:00 uur  Kermis en bruin café geopend
12:00 uur  Bierkratten stapelen (gratis)
12:30 uur  Kuilbandengooien (v.a. 11.30 uur inschrijven, e10 p.p.)
15:00 uur  Tobbetjesteken vanaf 13 jaar (e4 p.p.)
21:00 uur  Muziek in de feesttent: m.m.v. De Skihut, 
 toegang e10 p.p.
 Gratis taxibussen vanaf 21.00-02.00 uur. 
 Zie www.waverfeest.nl

Waverfeest gaat weer 
gezellig worden

Regio - Op dinsdag 22 juli 2014 
werd het contract getekend, han-
den gedrukt en sleutels overhan-
digd van twee lokalen in het voor-
malig schoolgebouw de Hoeksteen 
in het scholencomplex Hofland. De 
nieuwe locatie van Zideris Mijdrecht 
is daarmee een feit, ambulante dag-
besteding van Zideris voor mensen 
met een verstandelijke beperking in 
Mijdrecht krijgt definitief vorm.
 
Alle partijen akkoord
De gemeenteraad ging afgelopen 
week akkoord en daarmee is het 
politieke besluit genomen. 

Op 22 juli ondertekenden mevrouw 
Bosman van de gemeente De Ron-
de Venen en Bert van Bodegraven, 
sectormanager van Zideris, het con-
tract en daarmee is de samenwer-
king een feit. Zideris is de gemeen-
te dankbaar voor deze mogelijkheid. 
Op deze manier kan de dagbeste-
dingsvoorziening voor mensen met 
een beperking vanuit één centrale 
plek in Mijdrecht plaatsvinden.

Dagbesteding Zideris Mijdrecht
In Mijdrecht wonen 36 cliënten ver-
spreid over drie locaties: Molen-
wiek 15, Proostdijstraat 33b en Verf-

Dagbesteding Zideris Mijdrecht 
betrekt nieuwe locatie

molen 89. Daarnaast biedt Zideris 
Mijdrecht aan cliënten ambulante 
woonbegeleiding. 

Sinds oktober 2013 biedt Zideris 
Mijdrecht aan mensen met een ver-
standelijke beperking dagbesteding 
en werk aan. Zideris doet dit in sa-
menwerking met Stichting Reinaer-
de. Cliënten gaan onder begeleiding 
van medewerkers ‘werken’ op diver-
se locaties in de gemeente De Ron-
de Venen. Zodra cliënten de vaar-
digheden eigen hebben gemaakt, 
begeleid de begeleiding hen met 
een pas afstand. Op de begeleiding 
kan wel altijd een beroep worden 
gedaan. Cliënten werken zowel in-
dividueel als in groepsverband aan 
allerlei klussen, zoals
-  lichte schoonmaakklussen
-  werken in een winkel
-  inpak- en montagewerkzaamhe-

den
-  koffie verzorgen
 
Babykleding sorteren
Vanaf het najaar komt er een nieu-
we klus bij: babykleding sorteren. 
Dit project wordt mogelijk gemaakt 
door Stichting Babyspullen en het 
Rabo Dichterbijfonds. 
Cliënten en begeleiding van Zide-
ris gaan eerst zelf wat opknapwerk-
zaamheden aan het pand doen. De 
verwachting is dat de nieuwe loca-
tie vanaf 1 augustus 2014 in gebruik 
wordt genomen.

meente De Ronde Venen. Het is de 
vraag of de gemeente die verant-
woordelijkheid wel serieus neemt. 
Bezoekers kunnen namelijk met ei-
gen ogen de verslonzing constate-
ren van de houten zitbanken langs 
de oprijlaan en op andere plekken 
bij de grafvelden. Het is overdui-
delijk dat er al lange tijd geen fat-
soenlijk onderhoud is gepleegd aan 
de vele banken. En één van de ban-
ken langs de oprijlaan is zelfs al ge-
ruime tijd “verdwenen”. De havelo-
ze toestand lijkt alleen maar te ver-
klaren door het ontbreken van be-
sef dat de gemeentelijke begraaf-
plaats er altijd netjes behoort uit 
te zien. Dat is een kwestie van res-
pect. Door de aangroei van mos, 
viezigheid op de zit- en rugvlak-
ken van de banken en de overal af-
bladderende verf ligt het niet voor 
de hand dat bezoekers van de be-
graafplaats en mensen die wach-
ten op een uitvaartplechtigheid de 
aanwezige zitgelegenheid als uit-
nodigend beschouwen. 

zen feliciteren. Op 30 juli a.s hopen 
zij hun 60-jarige trouwdag te berei-
ken. Mijntje woont al sinds haar ge-
boorte in De Hoef. Gerrit komt van 
het Noorden maar is een doorge-
winterde Hoefenaar geworden. Het 
echtpaar is ondanks hun 84 jaar 
nog actief. Na jaren vrijwilligers-
werk bij het Rode Kruis, de gym-
vereniging en het protestantse be-
langen te hebben gedaan doen ze 
nu rustiger aan. Hoewel rustig, ze 
sporten nog en Gerrit biljart. Het 
huis aan de oostzijde wordt wel 
te groot daarom verhuizen ze na 
hun trouwdag naar Veenstaete in 
Mijdrecht, gelijkvloers en dichterbij 
de kerk en winkels. Met hun doch-
ter, schoonzoon, klein- en achter-
kleinkinderen kunt u ze feliciteren 
op Vrijdag 1 augustus tussen 19.30 
en 21.30 uur in De Strooppot, Oost-
zijde, De Hoef.

Gerrit en Mijntje Hoogendoorn-Vink 
60 jaar getrouwd
De Hoef - Vorige week dinsdag is 
de wethouder van de Ronde Venen 

het echtpaar Gerrit Hoogendoorn 
en Mijntje Hoogendoorn Vink we-





 
08   Nieuwe Meerbode  •  30 juli 2014

Vorig jaar mocht de Polderloop zich verheugen in een grote belangstelling on-
der de jongste jeugd uit De Kwakel en omgeving. Meer dan 170 kinderen ver-
schenen aan de start. Ook dit jaar hoopt de organisatie veel kinderen te mo-
gen begroeten. Er zijn voldoende medailles ingekocht! 

Voor de 26e keer!

Polderloop start met kidsrun
Regio - De Polderloop in De Kwa-
kel is in de loop der jaren tot een 
loopevenement uitgegroeid waar 
een groot aantal lopers uit een gro-
te regio graag voor naar De Kwa-
kel komen. Dit jaar wordt deze loop 
al weer voor de 26e keer gehou-
den en de verwachting is dat ook dit 
jaar weer tussen 800 en 1000 lopers 
de weg zullen vinden naar de start 
van de Polderloop op het feestter-
rein in De Kwakel. Alle deelnemers 
ontvangen na het volbrengen van 
de loop een blijvende herinnering. 
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De Polderloop is 
een vast onderdeel van het Polder-
feest en dat staat garant voor ge-
zelligheid, enthousiasme en veel 
toeschouwers. Het feestcomité dat 
de Polderloop organiseert en atle-
tiekvereniging AKU werken op een 
fantastische manier samen om de 
loop elke keer tot een groot succes 
te maken. Dit jaar vindt de Polder-
loop op donderdag 31 juli, plaats. 

Inschrijven kan vanaf 18.30 uur en 
tot 10 minuten voor aanvang van de 
afstand die wordt gelopen in de tent 
van het feestcomité. Het program-
ma is niet veranderd ten opzich-
te van voorgaande jaren en dat be-
tekent dat om 19.00 uur wordt ge-
start met de 1 kilometer voor kin-
deren tot en met 12 jaar. Naast een 
mooie medaille krijgen alle kinde-
ren na afloop allemaal een ijsje. Om 
19.15 uur start de 4 kilometer voor 
alle leeftijden en het hoofdnummer 
is, zoals altijd, 10 kilometer waar-
voor de lopers om 20.00 uur mo-
gen vertrekken. Op de 1 kilometer 
krijgen zijn drie bekers te verdie-
nen voor meisjes en jongens tot en 
met 9 jaar en voor meisjes en jon-
gens van 10 tot en met 12 jaar. Op 
de 4 kilometer zijn eveneens drie 
bekers voor dames en heren be-
schikbaar en bij de 10 kilometer 
kunnen de eerste 7 dames en heren 
waardebonnen verdienen. Informa-
tie over de loop bij Jos Lakerveld via 
0297 565358 of kijk op de websites  
www.polderfeest.nl/polderloop en 
www.aku-uithoorn.com.

Kijkje in onderwaterwereld
Open avond bij Thamen 
Regio - Op donderdag 18 septem-
ber is er een open avond bij Duik-
team Thamen in zwembad de Wa-
terlelie. Voor degene die geïnteres-
seerd zijn in duiken is het mogelijk 
om kosteloos een kijkje te nemen in 
de onderwaterwereld van het dui-
ken. Belangstellenden zijn van 21.00 
tot 22.30 uur welkom in het zwem-
bad aan de Dreef 7 te Aalsmeer.

Duikteam Thamen bestaat sinds 
1975 en is een vereniging die actief 
bezig is met de fascinerende duik-
sport. Er kan op allerlei niveaus op-
geleid worden, van beginners tot 
ver gevorderden. Wie in het buiten-
land zijn of haar brevet heeft ge-
haald, kan bij Duikteam Thamen te-
recht voor vervolgopleidingen of op-
friscursussen. De opleidingen zullen 
medio oktober van start gaan en 
worden verzorgd door instructeurs 
in het bezit van een geldige licen-

tie. Hierdoor kunnen de kosten be-
perkt blijven tot de standaard con-
tributie van 18,50 euro per maand. 
Tijdens de opleiding komen hier al-
leen nog de kosten bij voor het op-
leidingsboek en logboek (inclusief 
inschrijfkosten), een medische keu-
ring en voor de koffie en/of thee tij-
dens de theorielessen. Dus de kos-
ten voor gebruik van het zwembad 
en duikmaterialen, zoals perslucht-
fles, ademautomaat en stabilizing 
jacket (vest), zijn inbegrepen. Zelf 
moeten de deelnemers zorgen voor 
een duikbril, snorkel en vinnen. Voor 
meer informatie of om op te geven 
voor de open avond kan contact op-
genomen worden met Marc Eve-
leens via mail marc.thamendiving@ 
caiway.net. Opgeven kan tot 10 sep-
tember. Kijk voor meer informa-
tie over de vereniging of voor fo-
to’s van het onderwaterleven op  
www.thamen-diving.nl.

Landelijke telling voor zesde keer
Tel alle vlinders in de tuin
Regio - Op vrijdag 1, zaterdag 2 en 
zondag 3 augustus organiseert De 
Vlinderstichting voor de zesde maal 
de landelijke tuinvlindertelling In dit 
weekend zal overal in Nederland 
gespeurd worden naar vlinders in 
de tuin. Doe ook mee en ontdek wat 
er allemaal rondvliegt in de tuin! Ie-
dereen kan meedoen, of je tuin nu 
groot of klein is. Het tellen hoeft niet 
meer dan een kwartier in beslag te 
nemen. Ga naar www.vlindermee.nl 
of download de app vlindermee gra-
tis en doe mee! 
Iedereen ziet wel eens vlinders in de 
tuin. Maar waarom zou je ze tellen? 
Door de vlinders in je tuin te tellen, 
kan je meten hoe het met de natuur 
in je omgeving gaat. En die cijfers 
zijn belangrijk, want dagvlinders re-
ageren snel op het milieu en kli-

maatverandering. De Vlinderstich-
ting verzamelt al jarenlang gege-
vens over vlinders, zodat ze nog be-
ter beschermd kunnen worden. Ook 
gegevens uit de bebouwde kom ho-
ren daarbij. Met de tuinvlindertelling 
probeert de stichting, samen met u, 
zoveel mogelijk gegevens te verza-
melen. 
Met de vlinderapp is het ook mo-
gelijk om via de mobiele telefoon 
in te voeren! Zoek in de App Store 
of Google Play naar Vlindermee en 
download de gratis app. Eenvoudig 
vlinders herkennen op kleur, naam 
of familie en direct alle waarnemin-
gen doorgeven. Met de app wordt 
meedoen aan de tuinvlindertelling 
nog leuker! En heeft u de smaak te 
pakken? Met de app kunt u het he-
le jaar vlinders doorgeven.

Regio - Europa Kinderhulp heeft ook 
dit jaar vakantieouders gevonden die 
een vakantiekind willen opnemen in 
hun gezin. Een vakantie om nooit te 
vergeten. Drie weken logeren, buiten 
spelen, samen eten, fietsen, voorle-
zen, spelletjes doen, een boswan-
deling, maar bovenal gewoon mee-
draaien in het gezin. Het gaat om 
kinderen die opgroeien in zorgelij-
ke situaties en die nauwelijks we-
ten hoe het er in een gewoon ge-
zin aan toe gaat. De kinderen mogen 
ervaren dat er ruimte is om te spe-
len en even kind te zijn. Dat er aan-
dacht voor ze is en waar tijd voor ze 
wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo ge-
woon, maar voor deze kinderen is dit 
heel bijzonder. Dit is de vakantie in-
vulling voor ongeveer 2000 kinderen 
die een vakantie mogen meemaken 
bij een vakantiegezin in Nederland. 
Daarvan komen ongeveer 200 kinde-
ren in Noord-Hollandse gezinnen. Er 

komen kinderen uit Hannover, Ber-
lijn, Wenen, Parijs en Noord-Frankrijk 
en uit Nederland zelf om te genieten 
van een zorgeloze vakantie! U kunt 
deze kinderen tegenkomen in de 
speeltuin, op het strand of misschien 
wel bij u in de straat. Na drie weken 
gaan ze naar huis met een rugzak vol 
ervaringen. Het spreekt voor zich dat 
dit heel waardevol is in hun jonge le-
ventje. 
Eind deze week gaan de kinderen 
uit Noord-Frankrijk en Oostenrijk 
weer naar huis. Nog een week ge-
nieten mogen de jongens en meiden 
uit Berlijn en net de koffers uitgepakt 
hebben kinderen uit Parijs en Ne-
derland. De laatste groep van Euro-
pa Kinderhulp is van 4 tot en met 22 
augustus in Nederland en komt uit 
Hannover en omgving in Duitsland. 
Voor informatie of aanmelden als va-
kantiegezin of vakantieouder: 
www.europakinderhulp.nl

Vakantie voor kinderen 
van Europa Kinderhulp ! 

De Hersenstichting zoekt collectanten/vrijwilligers
Regio - Op dit moment leeft een 
half miljoen mensen met ernstige, 
beperkende en blijvende gevolgen 
van een hersenaandoening, hersen-
ziekte of hersenletsel. Daarbij moet 
gedacht worden aan adhd, beroerte, 
coma, dementie, depressie, migrai-
ne. De Hersenstichting stelt zich tot 

doel hersenaandoeningen te voor-
komen en te genezen en ervoor te 
zorgen dat patiënten een zo vol-
waardig mogelijk leven kunnen lei-
den. Voor de jaarlijkse collecte is de 
stichting op zoek naar mensen die 
mee willen helpen met de organi-
satie van de collecte. Als organi-

sator onderhoudt u contact met de 
collectanten, verzorgt u het uitde-
len en innemen van de collectebus-
sen, telt u de collecteopbrengst en 
stort u deze af. Wilt u met een deel-
taak helpen of collecteren? Ook dan 
bent u meer dan welkom! De col-
lecte vindt plaats van 2 tot 7 febru-

ari. Het geld dat wordt ingezameld 
wordt besteed aan wetenschappe-
lijk onderzoek, voorlichting en pro-
jecten voor patiënten. Aanmelden 
als vrijwilliger kan via 070–3604816 
of stuur een mail naar info@hersen-
stichting.nl. Voor meer informatie:  
www.hersenstichting.nl.

Nooit 
te oud 
voor 
vakantie!

Op zoek naar kleinschalige vakanties 
met begeleiding voor ouderen?

Bel dan voor onze gratis  
vakantiebrochure: (0318) 48 51 83

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds





Steun ons. Word collectant.

Laat nierpatiënten 
als Willem overleven.

Collecteweek 14 t/m 20 september 2014.
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Regio - De tweede speelavond van 
de vrijdagavondcyclus was met 28 
doubletten weer goed bezet. 

Van deze 28 speelden er 21 in de-
zelfde samenstelling als de eer-
ste speelavond en maakt dus kans 
op de drie extra prijzen. Het aan-
tal deelnemende leden van Boule 
Union Thamen was iets hoger dan 
de eerste avond namelijk 20 tegen 
17. Het speelsysteem was weer het 
Zwitsers systeem. Het voordeel van 
dit systeem is dat de sterkere equi-
pe steeds dichter bij elkaar en te-
gen elkaar uitkomen. Zelfs met één 
verlies partij kan je nog in de prij-
zen vallen. Vlak voor aanvang werd 
het stof op de banen nog even weg-
gespoeld door een fiks buitje, maar 
daarna bleef het droog en werd het 
een heerlijke avond, getuige ook de 
bezetting van het terras na de par-
tijen. Ook deze avond kwamen vier 
equipes van Boule Union Thamen 
ongeschonden door de eerste ron-
de. Alleen de equipes Hoekstra/van 
Rekum en Bloemers/van Ark won-
nen ook de tweede partij. Voor de 
equipe Hoekstra/van Rekum was de 
tweede partij een revanche voor de 
slotpartij van de eerste speelavond. 
Verloren ze toen kansloos met 13-
1, nu werd het een zwaar bevoch-
ten 13-11 overwinning. Door hun 
plaats in het schema betekende dat 
dat zij in de slotronde tegen elkaar 
uit moesten komen. Ina Hoekstra/
Henk van Rekum sloten de avond af 
met een 13-9 overwinning op hun 
clubgenoten. De enige equipes van 
Boule Union Thamen, die twee par-
tijen wisten te winnen waren dus 
Nel Bloemers/Eva van Ark en Hans 
vd Wal/Ton Boersma die op basis 
van hun puntensaldo respectievelijk 
7e en 13e werden.
Vier equipes bleven deze avond on-
geslagen en eindigden in de rang-
schikking dus op basis van het pun-
tensaldo.

De uitslag
1. Max en Ludwig Tophoven 
 Mix 3 + 34
2. Mimi Tchang/Junior de Jong 
 PU Badhoevedorp 3 + 25
3. Carl Romijn/Mauro Saunier  
 Les Boules Fleuries Lisse 3 + 20
4. Ina Hoekstra/Henk van Rekum 
 Boule Union Thamen 3 + 8
5. Mitch Horn/Stanley Godfried 
 PU Badhoevedorp 2 + 16
6. Yvo Jansen/Elout Visser 
 Mix 2 + 8
7. Nel Bloemers/Eva van Ark
 Boule Union Thamen 2 + 8
8. Etienne Callenbach/Simon v. Rijn
 De Gooiers Loosdrecht 2 + 8

9. Wim Versteeg/Adrie Baerst
 De Gooiers Loosdrecht 2 + 5
10. Freek Vogelaar/Dennis Cowan
 Bulderbaan 2 + 3

Op basis van de resultaten van bei-
de speelavonden door equipes in 
dezelfde samenstelling waren er 
nog drie extra prijzen. De overall top 
vijf waren:
1. Max en Ludwig Tophoven 
 Mix 6 + 58
2. Mimi Tchang/Junior de Jong 
 PU Badhoevedorp 6 + 37
3. Mitch Horn/Stanley Godfried 
 PU Badhoevedorp 5 + 48
4. Ina Hoekstra/Henk van Rekum
 Boule Union Thamen 5 + 15
5. Etienne Callenbach/Simon v. Rijn 
 De Gooiers Loosdrecht 4 + 28

De spelers maken zich nu op voor 
deelname aan het Open Uithoorns 
Doublettenkampioenschap op zon-
dag 3 augustus. De winnaars van 
vorig jaar Junior de Jong/Henk van 
Boeschoten zullen het dan onder 
andere op moeten nemen tegen de 
spelers, die komend najaar deel zul-
len nemen aan het WK mannen dat 
in Tahiti gespeeld zal worden. Deze 
spelers zijn René Vreeswijk met Arj-
en Limonard en Jelle Venema met 
Bas Velthuijsen. Het toernooi start 
om 10.30 uur en de finale wordt ver-
wacht rond 17.00 uur.
De volgende clubactiviteit is op 
zondag 10 augustus. Dan wordt 
het sextettentoernooi gespeeld om 
13.00 uur aan de Vuurlijn bij de 
honkbalaccommodatie.

Succes voor Boule Union 
Thamen

Regio - De Rabobank Knooppun-
tenroute? Ja, dat is de nieuwe naam 
voor het niet meer uit het toerpro-
gramma van fietsvereniging TTC 
De Merel weg te denken Rondje 
Knooppunten. De toevoeging Ra-
bobank betekent dat de organisatie 
op een nóg hoger peil is gebracht. 
Maar het is ook zichtbaar doordat 
bij het uitpijlen geen gebruik wordt 
gemaakt van de eigen Merel-pijlen, 
maar van de opvallende Rabobank-
pijlen. De Rabobank Knooppunten-
route van zondag 3 augustus kent 
drie afstanden: 40, 80 en 130 kilo-
meter. Gestart kan worden vanaf 
8.30 uur bij Eetcafé De Schans in 
Vinkeveen. Bij deze fietstocht hoef 
je slechts de Rabobank-pijlen bij elk 
knooppunt te volgen tot het volgen-
de knooppunt. Tussen de knoop-
punten hangt geen pijl, tenzij het 
om een onduidelijke situatie gaat. 
De afstanden zijn zodanig dat deel-
name voor iedereen interessant is. 
Daarom hopen we ook dat juist veel 
‘gewone’ fietsers zich melden. Fiets 
gezellig met je familie, buren en be-
kenden mee met de afstand van 40 
kilometer.
 
Routes
De routes gaan zoveel mogelijk 
langs rustige wegen, met veel fiets-
paden of autoluwe wegen. De af-

stand van 40 kilometer maakt een 
lus om Vinkeveen, via onder ande-
re Botshol, Waverveen, Uithoorn en 
Woerdense Verlaat. De pauzepost is 
bij Zorgboerderij Amstelkade aan 
de Kromme Mijdrecht. De route van 
80 kilometer gaat richting de Haar-
lemmermeer. Laat je verrassen door 
de onverwacht rustige natuurgebie-
den in de omgeving van Schiphol. 
De pauzepost is bij Fort Vijfhuizen, 
onderdeel van de Stelling van Am-
sterdam, bij de Haarlemmer Ring-
vaart. De route van 130 kilometer, 
voor de langeafstandsrijders, volgt 
geheel de route van 80 kilometer. 
Maar vanaf Fort Vijfhuizen is er een 
extra lus van 50 kilometer die weer 
terugkomt bij het fort. Die lus gaat 
langs het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland, met de Ruïne van Bre-
derode, en door het Recreatieterrein 
Spaarnwoude.

De start is bij Eetcafé De Schans, 
Uitweg 1 in Vinkeveen. De starttij-
den zijn:
- 130 km 8.30-10.00 uur
- 80 km 8.30-11.00 uur
- 40 km 8.30-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
Leden van NTFU-fietsverenigingen 
betalen 1 euro minder. Meer infor-
matie: www.ttcdemerel.nl of tel. 06-
21831714

Knooppuntenroute met 
TTC De Merel

Regio – Dinsdag 5 augustus or-
ganiseert klaverjasclub Onder Ons 
uit Vinkeveen weer een prijs kla-
verjasavond voor iedere kaartlief-
hebber, dus ook voor recreanten en 
vakantiegangers. Er word Amster-
dams gespeeld met drie keer zes-
tien gifjes. De aanvang is 20.00 uur 
in bar & bistro “De Haven” Proos-
dijhaven Herenweg 276, Vinkeveen. 
Er zijn weer veel leuke prijsjes. Par-

keren kunt U aan de overkant over 
de brug. 

De uitslag van de vorige avond was: 
1. Neel Bosman met 5490 punten, 
2. Bep Schakenbos met 5328 pun-
ten, 3. Corrie van Bemmelen met 
5262 punten, 4. Jan Langeveld met 
4910 punten, 5. Leen van Bemme-
len met 4690 punten. De troostprijs 
ging naar Onno met 3689 punten.

Prijsklaverjassen

Regio - Op donderdag 7 augus-
tus wordt tijdens het bekende Wa-
verfeest een hardloopwedstrijd ge-
houden. Het parcours zal, zoals van-
ouds, worden uitgezet rondom het 
riviertje de Waver, tussen de Stok-
kelaarsbrug en de Winkelbrug. De 
afstanden zijn voor junioren (t/m 
14 jaar) 2.7 km en voor de dames- 
en herensenioren en veteranen is er 
de keuze tussen 6.2 km. en 12.5 km. 
Het parcours-record van De ron-
de van de Waver stamt nog steeds 
uit de vorige eeuw. De organisatie 
hoopt dit jaar op verbetering. He-
ren 12,5 km: 41.38.3, Heren 6,2 km: 
19.33.9. Dames 12,5 km: 46.43.0, 
Dames 6,2 km: 23.09.3.

De inschrijving vindt plaats tussen 
18:30 uur en 19:15 uur in de feest-
tent nabij het dorpshuis ‘De Waver’ 

(Waver 10 te Ouderkerk aan de Am-
stel). De kosten voor deelname be-
dragen 4 euro voor senioren/vete-
ranen en 2 euro voor junioren. De 
wedstrijd begint om 19:30 uur na 
de officiële opening van het Waver-
feest door de burgemeester van Ou-
derkerk aan de Amstel. Mede weg-
gebruikers wordt verzocht rekening 
te houden met dit evenement en de 
aanwijzingen van de baancommis-
sarissen strikt op te volgen. Na af-
loop zal de prijsuitreiking plaats-
vinden in de feesttent. Tijdens de 
daarop volgende gratis toegankelij-
ke feestavond wordt de muziek ver-
zorgd door de band ‘De Zes Eiken’. 
Like en volg De Ronde van de Wa-
ver op Facebook: www.facebook.
com/events/216808911863012 en 
zie voor meer informatie over het 
Waverfeest www.waverfeest.nl.

De Ronde van de Waver

Regio - Afgelopen week heeft het 
39ste Plassentoernooi plaats ge-
vonden op het tenniscomplexMolm-
hoek te Vinkeveen. Voor dit tot in de 
verre omtrek bekende toernooi had-
den zich maar liefst 400 senioren 
ingeschreven. Ook het veteranen 
Plassentoernooi wat overdag plaats 
vond, was weer geheel volgeboekt 
met 85 inschrijvingen, waarmee het 
tot een van de grootste en gezellig-
ste veteranentoernooi behoort uit 
de wijde regio! Overdag van maan-
dag t/m vrijdag speelden zij hun 
dubbel en mixdubbel wedstrijden 
in de categorieën 6,7,en 8 en tevens 
een mixdubbel 5. Deze grote groep 
tennissers uit alle windstreken heb-
ben ondanks het zeer warme weer 
hard gestreden om de titel en de eer 
van het kampioenschap onder toe-
ziend oog van bondsgedelegeerde 
Julie Vrij in de categorieën 2 t/m 8, 
zowel in enkel, dubbel en mixdub-
bel wedstrijden. Het is een drukke, 
maar ook zeer gezellige week ge-
worden, mede dankzij het mooie 
weer. Een sterk deelnemersveld in 
de bovenste categorieën heeft we-
derom gezorgd voor toptennis in de 
Ronde Venen en er is op het ter-
ras voor het clubhuis volop geno-
ten van schitterende tennispartij-
en! In de editie van dit jaar werd er 
zelfs voor het eerst zowel bij de he-
ren als bij de dames in de catego-
rie 2 in poules gespeeld. In het fi-
nale weekend werd er hard gestre-
den voor de winst, wat resulteerde 
in zeer veel spannende partijen en 
derde sets. Het was genieten, met 
name uiteraard van de heren en da-
mes enkel 2 ontmoetingen.

HE2
In de HE2 kon Bas van Bentum uit 
Amsterdam, na de 2e plaats vo-
rig jaar, dit jaar wel het toernooi op 
zijn naam schrijven. In de halve fina-
le schakelde hij in een enerverende 
driesetter maar ternauwernood zijn 

teamgenoot Wouter Kramps uit in 
de tiebreak van de 3e set. In finale 
trof Bas de plaatselijke favoriet Yoe-
ri Mayer. In een spannende eerste 
set kon het alle kanten uit, maar in 
de 2e set was Bas oppermachtig en 
schreef zo voor het eerst het Plas-
sentoernooi op zijn naam: 7-6, 6-2. 
Bij de dames enkel 2 was de win-
nares van vorig jaar Claire Lablans 
er dit jaar niet bij. Wel deed na 4 
jaar afwezigheid Denise van Putten 
uit Nieuwkoop weer mee. De fina-
le DE2 werd een strijd tussen Jes-
sica Brouwer uit Diemen tegen de 
bovengenoemde Denise van Putten. 
Het publiek genoot van een gewel-
dige dameswedstrijd op zeer hoog 
niveau. Uiteindelijk trok Jessica 
Brouwer aan het langste eind in 3 
sets: 6-1, 5-7, 6-1 en werd daarmee 
de koningin van het 39e Plassen-
toernooi In de HE 3 ging de eind-
strijd dit jaar tussen Wouter Kramps 
en oud gediende Kelvin Nieberg. 
Wouter ging voor de derde keer in 
zijn carrière met de winst van de 
HE 3 tijdens het Plassentoernooi er 
vandoor, 6-3 en 6-3. Ook bij de vete-
ranen werd hard gestreden om het 
kampioenschap ondanks de zeer 
hoge temperaturen overdag. 

Toptennis, veel gezelligheid 
en fantastisch eten
Het plassentoernooi vindt al jaren 
plaats in de laatste week van ju-
li. Naast toptennis en gezelligheid 
kon er ook dit jaar genoten worden 
van culinaire verrassingen tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen, verzorgd 
door topkoks uit de omgeving sa-
men met een groep vrijwilligers. Dit 
werd mede mogelijk gemaakt door 
de sponsors van de diverse catego-
rieën in het Plassentoernooi.
Zie voor meer informatie, en de 
uitslagen de sites: www.vltv.nl en 
www.plassentoernooi.nl en voor de 
veteranen: 
www.plassentoernooi55plus.nl

Plassentoernooi VLTV 
groot succes



Regio - In de week van 19 tot en 
met 26 juli is een groot deel van 
de jeugdleden van korfbalvereni-
ging Atlantis op kamp geweest. Dit 
jaar ging de groep met 34 kinderen 
in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar on-
der begeleiding van 13 man/vrouw 
kampleiding naar Kampeerboerderij 
Meerveld in Uddel. 
Door de gesponsorde vrachtwagen 
van transportbedrijf Brouwer Tans-
port was het mogelijk om alle fiet-
sen, koffers, slaapzakken, speelattri-
buten en overige materialen (waar-
onder boodschappen gesponsord 
door de C1000 uit Wilnis) richting 
het kamphuis te vervoeren. Voor 
de zeer actieve en leuke deelne-
mersgroep heeft de kampleiding in 
de maanden voorafgaande aan het 
kamp talloze activiteiten bedacht/
gepland en voorbereid. De verhou-
ding meisjes-jongens was een beet-
je scheef, maar dit was geen enkel 
probleem door de vriendschappen 
die ontstonden tussen alle deelne-
mers; van de jongste t/m de oud-
ste deelnemers. Het weer zat de he-
le week mee, alleen de themadag 
“Brasil” op maandag viel letterlijk 
in het water. Het programma werd 

omgegooid en in de kampeerboer-
derij werden ’s middags Party&Co 
en levend tafel voetbal en ’s avonds 
het “ik hou van Holland” spel ge-
speeld. Het plezier en enthousias-
me onder de deelnemers was er 
niet minder om. Naast een thema-
dag speelde de kinderen ook veel 
bosspelen, zoals boskwartet, kleu-
renoorlog, het monnikenspel en het 
nieuwe Braziliaanse bende spel.  De 
vossenjacht in Nunspeet met het 
onderwerp piraten was dit jaar erg 
geslaagd. Er is nog zoveel meer ge-
beurd, als u meer wilt weten vraag 
dan één van de deelnemers of lei-
ding, dan willen ze dat vast vertel-
len! Na een geweldige ontvangst bij 
terugkomst op zaterdagmiddag op 
het terrein van kv Atlantis was het 
tijd om bij te komen van de zware 
en intensieve week. De kampleiding 
heeft al gehoord dat er deelnemers 
volgend jaar weer mee willen, dan 
is het kamp van 11 tot en met 18 
juli en verblijft men in Markelo. De 
kampleiding wil alle betrokken par-
tijen nogmaals bedanken voor het 
medemogelijk maken van dit ge-
slaagde kamp; “Zonder jullie was 
het ons niet gelukt!”

De kampdeelnemers en -leiding met op de achtergrond de vrachtauto van 
Brouwer Transport die alle spullen vervoerde.

Atlantiskamp weer zeer 
geslaagd!

Regio - Het was op 4 september 
1984 dat de Biljartfederatie De Ron-
de Venen het levenslicht zag. Het is 
dus 30 jaar geleden dat er een be-
gin werd gemaakt met het georga-
niseerd biljarten (carambole) in on-
ze gemeente. Eerst nog wat aarze-
lend, maar al snel uitgroeiend tot 
een sportief gebeuren, waarin hon-
derden biljarters en supporters, in 
meer dan tien lokaliteiten hun ple-
zier beleven. Aan dit jubileum zal 
natuurlijk aandacht worden be-
steed. Het federatiebestuur heeft 
alle leden, lokaalhouders, sponsors 
en teamspelers uitgenodigd om dit 
op woensdagavond 13 augustus 
aanstaande gezamenlijk te doen. In 
het begin van deze avond zal er, in 
galerie ‘Boven Verwachting’ in Wil-
nis, een bijeenkomst zijn voor o.a. 
leden, sponsors en teamleiders. In 
een feestelijke ambiance zal na-
tuurlijk aandacht worden besteed 
aan het jubileum, mede door het 
uitreiken van een praktisch jubile-
umcadeau aan alle, aan de compe-

titie deelnemende, teams. Even later 
zal die bijeenkomst worden gevolgd 
door een gezellig samenzijn van de 
uitgenodigde gasten en alle team-
spelers met hun eventuele partner. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje zullen die dan een een-
voudige expositie van 30 jaar Bil-
jartfederatie DRV kunnen bewon-
deren en natuurlijk met elkaar hun 
persoonlijke ervaringen over die pe-
riode uitwisselen. Enkele weken la-
ter gaat dan de jaarlijkse competi-
tie, opnieuw verdeeld over een 1e 
en een 2e divisie, met daarnaast 
een bekercompetitie, alsmede di-
verse Persoonlijke Kampioenschap-
pen in het libre en het driebanden, 
van start. De jubileumviering is dus 
geen afsluiting, maar slechts een 
feestelijke onderbreking van alles 
wat de federatie dertig jaar gebo-
den heeft en nog allemaal te bieden 
heeft. Iedereen die hierover, en over 
de Federatie zelf, nog meer wil we-
ten kan overigens altijd terecht op 
de website www.biljartfederatie.nl

Biljartfederatie DRV viert 
jubileum

Regio - De Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging bestaat dit jaar 50 
jaar. Vanaf 1 januari is hier al met 
een aantal activiteiten veel aan-
dacht aan gegeven. Zo waren er di-
verse jubileumdiners met allemaal 
een ander thema. Er is een prachti-
ge 50 km lange toertocht voor roei-
ers en kanoërs georganiseerd. Zelfs 
is er een speciaal “Michiel de Ruy-
terbier” gebrouwen ter ere van dit 
50-jarig bestaan. Nu staat het vol-
gende evenement weer voor de 
deur. Op zaterdagavond 6 septem-
ber a.s. organiseert de vereniging 

een reünie voor al haar leden uit 
de afgelopen 50 jaar. Deze reünie 
zal op deze avond worden gevolgd 
door een ‘concert aan de Amstel’. 
Tijdens dit concert zullen leden van 
Michiel de Ruyter laten horen dat ze 
naast sportieve talent ook nog an-
dere talenten hebben. Ben je in de 
afgelopen 50 jaar lid geweest van 
de vereniging en lijkt het je leuk om 
je oude sportkameraden weer eens 
te ontmoeten. Geef je dan op met 
een email aan secretaris@mdr.nu. 
Je ontvangt dan per omgaande een 
uitnodiging.

Reünie Michiel de Ruyter 
50 jaar

Regio - Radio en televisie hebben 
lucht gekregen van het tourspel 
in De Kwakel. Marga Kouw en Jo-
ris Voorn mochten Tour de Kwakel 
op de kaart zetten. Een kaart met 
een route die vanuit de tourstart in 
Utrecht over de Boterdijk gaat lo-
pen. Met misschien wel een ravitail-
lering of tussensprint voor het Tour-
home. Marga Kouw zou op de za-
terdag van de opnames nogmaals 
in de spotlights komen te staan. ’s 
Middag was de eerste beker te ver-
dienen, de Pietje Verhoef-prijs voor 
de beste tijdrijder of rijdster. Negen 
deelnemers haalden tien punten, 
omdat er deze tour maar een tijdrit 
werd verreden moest de voorspelde 
eindtijd van de winnaar de doorslag 
geven. Marga zat er maar een enke-
le seconde naast, dat was voldoen-
de voor de eerste trofee. De groot-
ste trofee is echter nog niet ver-
geven, daar zal de eindsprint tus-
sen Vincent Bartels en Joris Voorn 
de doorslag moeten geven. Zij sloe-
gen een groot gat met de achter-
volgers door in de laatste week ie-
der tweemaal de dagprijs te beha-
len. Timo Kas en Henny Kouw gin-
gen het afsluitende weekend in met 
de witte en rode trui. Jos van den 
Berg had gelukkig voor verschillen-
de maten van truien gezorgd, Ti-
mo en Henny verschillen nogal van 
postuur. De gele petten vliegen als 
een hoedje wip over de verschillen-
de hoofden van de renners, het is 
nog niet te voorspellen welke ploeg 
gaat winnen. Op dit moment toeren 
Jacques vd Hulst,Willy Turk, Luc vd 
Meer, Roy Klijn en Jan de Groot met 
de pet op. Zij gaan ‘El Pistelero’ en 
‘De Keizer van Biafra’, slechts een 
schamel puntje vooraf. Bij de da-
mes deed Willy Turk het goed in de 
bergen, zij moet ook elke avond de 
brug van de Vrouwenakker over om 
haar lapje in te leveren. 

Voorsprong
Willy staat op een bijna onover-
brugbare voorsprong op Marina vd 
Hulst. De rode lantaarn is inmiddels 
ook al vergeven, Thijs Holla kan het 
komende jaar zijn licht opsteken bij 
de ‘echte’ kenners. Die echte ken-

ners hadden op de vrijdagavond, de 
knobbelavond, weer volop praat-
jes. Het was volle bak in het Tour-
home en er werd ook daadwerkelijk 
geknobbeld. Daarnaast moest Ron 
Plasmeijer nog geprikkeld worden 
tot betere prestaties. Ron greep de 
cactus dan ook met beide handen 
aan. Volgende week de eindstanden 
van deze enerverende 59e Tour de 
Kwakel, op vrijdagavond de 8e au-
gustus de prijsuitreiking in het Tour-
home. Gerda Voorn werd op haar 
verjaardag tot Tourmiss 2014 uitge-
roepen, een extra stimulans op de 
Champs-Elysees een trapje harder 
te geven. Op de foto’s Marga Kouw 
voor de tv en deelnemers aan het 
knobbelspel.

Gele trui
1 Joris Voorn 126 pnt
2 Vincent Bartels 125 pnt
3 Alfred vd Belt 119 pnt
4 Eric Zethof 119 pnt
5 Adrie Voorn Bal 118 pnt
6 Timo Kas 117 pnt
7 Theo Bartels 116 pnt
8 Chris Verhoef 115 pnt
9 Mario v Schie 115 pnt
10 Jacques vd Hulst 115 pnt
50 Joep Voorn 104 pnt
100 Thijs Holla  71 pnt

Ploegen
1 Monsieur Chrono 367 pnt
2 El Pistelero 366 pnt
3 De Keizer van Biafra 366 pnt
20 De Tank  342 pnt

Tour De Kwakel: 
Tourhome in beeld voor 
tourstart 2015

Regio - Op vrijdag 25 en zater-
dag 26 juli werden de outdoor  
regiokampioenschappen dressuur 
en springen verreden in Hoogland. 
Tijdens deze kampioenschappen 
wordt er gestreden om de titels en 
de felbegeerde tickets voor de Ne-
derlandse kampioenschappen wel-
ke begin september in Ermelo ver-
reden zullen worden. Willis werd 
goed vertegenwoordigd door veel 
leden, die zich via de voorselecties 
hadden weten te selecteren. Op vrij-
dag werd gestart met het springen 
in de klasse B voor paarden. Helma 
van den Heuvel was hierin zeer suc-
cesvol. Ze wist op knappe wijze, met 
haar nog jonge paard Fairytale Roos 
E, de tweede plaats en dus het re-
servekampioenschap voor zich op 
te eisen en een startplaats te be-
machtigen voor het NK. In dezelf-
de klasse wist Pauline Oudijk met 
Beijing nu Lan een zeer mooie vijf-
de plaats te behalen. Bij de B pony’s 
was het Lynn Corts met haar Jol-
ly Jumper die na een mooie foutlo-
ze rit reservekampioen wist te wor-
den. Naast het springen liet deze 
combinatie ook zien in de dressuur-
ring goed te presteren. In de klas-
se L1 wisten Lynn en Jolly Jumper 
nogmaals, met miniem verschil, een 
mooie tweede plaats te behalen. 

Tweede klasse
In de klasse L2 dressuur streden 
namens Willis bij de pony’s Ra-
chel van Zwieten met Nando en bij 
de paarden Elisa Pel met Emiliano 
Uno om de prijzen. Rachel bemach-
tigde met maar een heel klein ver-
schil op de nummer één een hele 
mooie tweede plaats, en dus de ti-

tel reservekampioen. Ook Elisa was 
succesvol. In de eerste proef werd 
een zeer mooie tweede plaats be-
haald. Helaas slopen er in de twee-
de proef wat foutjes, maar deson-
danks werd overall een mooie zes-
de plaats behaald. Dit houdt in dat 
ook deze combinatie zich mag gaan 
opmaken voor het NK in september.

Zaterdag
Op zaterdag ging de strijd voor het 
erepodium en de tickets voor het 
NK onverminderd verder. Daniëlle 
Markovic had zich op vrijdag gese-
lecteerd voor de kür op muziek in de 
hoogste klasse, de ZZ-licht. Na een 
nette kür met haar Wadley klom Da-
niëlle van de achtste plaats op vrij-
dag naar een mooie vijfde plaats 
wat haar een startplek op het NK 
oplevert. Pauline Oudijk verscheen 
vrijdag nog in de springring, maar 
zaterdag concentreerde ze zich vol-
ledig op de dressuur. Met de door 
haar vader gefokte Dallas Lady reed 
Pauline in de M1 twee hele net-
te en constante proeven wat haar 
na een spannende strijd zeer knap 
de kampioenstitel opleverde. Als 
laatste van de dag verscheen Yoe-
ki Bos met haar pony Jinx aan de 
start met het viertal in de klasse Z. 
Na een aantal keren te hebben ge-
oefend met het viertal moest het za-
terdag gebeuren. Met een mooie 
score werd Yoeki met het viertal 
kampioen van regio Utrecht. Aan 
het eind van de dag mochten Pauli-
ne en Yoeki deelnemen aan de pa-
rade van de kampioenen en ontvin-
gen ze bijbehorende sjerp, statiede-
ken en uiteraard verdienden ze bei-
de een ticket voor het NK.

LR&PC Willis scoort op 
regionale kampioenschappen

Regio - Zowel kwalitatief als kwan-
titatief is de zomerbridge formule 
van Bridgeclub De Legmeer in Uit-
hoorn, een succes. Nogmaals acht 
en dertig paren bonden met elkaar 
de strijd aan en gevestigde namen 
in het plaatselijke bridge moeten al-
le zeilen bijzetten om een beetje in 
de pas te blijven. Nu kwamen An-
neke Karlas & Jaap Verhoef voor de 
eerste keer en zagen en overwon-
nen in de A- lijn met 63,89%. Joop 
van Delft kon met steun van Au-
wert Dekker bij blijven en de he-
ren kwamen als tweede op een keu-
rige 60,42% uit. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst hielden als derde 
met 56,94% ook de plaatselijke eer 
hoog, maar Ruud Lesmeister moest 
met Cora de Vroom de vierde en vijf-
de plek delen met Ineke v/d Lee & 
Joke Koert met voor beide paren 
54,86%. Ze bleven zo natuurlijk nog 
wel negen paren voor.

B lijn
In de B- lijn was de winst voor Thi-
lo Kielmann & Anne- Marie Smit- 
Bode, die ook met een zestiger van 
62,89% de anderen het nakijken ga-
ven. Lia van Kessel & Thea Twaalf-
hoven werden tweede met 59,23% 
en bleven zo Joke de Wit & Jannie 
Aarsman, die op 58,72% uitkwa-

men, net voor. Ruud van de Peet 
blijft goed meedoen en samen met 
Wim Röling werd het nu een vierde 
positie met 53,27%. Marja van Holst 
Pellekaan combineerde deze avond 
met Sandra Raadschelders en de 
dames werden fraai vijfde van de in 
totaal zestien met 52,89%. 

C Lijn
In de C- lijn zijn Debora van Zant-
wijk & Wies Gloudemans “still going 
strong” en dat leverde een knap 
percentage van 63,68% % en de 
eerste plaats op. Atie de Jong & 
Hetty Houtman kwamen op twee uit 
met 56,94% gevolgd door Viviane & 
Henny van Nieuwkerk die als der-
de 52,29% incasseerden. Good old 
Lous Bakker & Hans Elias voegden 
zich als vierde met 50,69% nog net 
bij de coryfeeën van deze avond. 
Ook nieuwsgierig geworden naar 
deze adembenemende zomer wed-
strijden? Kom dan meedoen in Dans 
& Party Centrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn, elke 
woensdagavond tot en met eind au-
gustus. Inschrijven kan per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, per te-
lefoon 0297 567458 of tussen 19.15 
en 19.30 uur in de zaal. De aanvang 
is 19.45 uur en de kosten bedragen 
6 euro per paar.

Weer topbezetting 
Zomerbridge

Regio - Zaterdag jongstleden werd 
de tweede vlucht voor de jonge dui-
ven afgewerkt. Nadat de jongen 
twee weken van gedwongen rust 
mochten genieten moesten ze za-
terdag weer aan de start verschij-
nen. In het Belgische plaatsje Meer 
(dit ligt net over de grens) op een 
gemiddelde afstand van 83 km. voor 
onze regio. De duiven werden ge-
lost om 11:45 uur met een westen 
wind waardoor de duiven enigszins 
van de kust afgedreven werden het-
geen voor de duivenliefhebbers uit 
onze regio zeker niet ongunstig ge-
noemd mag worden. Het werd net 
als twee weken geleden Hennie 
Pothuizen die in Vinkeveen de eer-
ste duif kon klokken om 12:43:39 
uur. Het duifje maakte hierbij een 
snelheid van 1395 m. p/min. dat 
overeen komt met 83 km. p/uur. De 
tweede duif viel in Uithoorn bij Pe-
ter Bosse en de derde duif werd ge-

klokt door Leo v.d. Sluis in Uithoorn. 
In Rayon F waar 3483 duiven aan de 
start stonden werd Hennie 7e, Peter 
18e en Leo 20e . Voor het komend 
weekend staat de laatste dagfond-
vlucht van dit seizoen op het pro-
gramma vanuit het Franse Argen-
ton en de derde jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Duffel.

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

Duivensport 
PV Rond de Amstel
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