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Nieuwe hoogtebegrenzer
bij busbaanviaduct

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

KORT NIEUWS:

Verloren
Uithoorn - Verloren op vrijdag
24 juli, zwarte fietstas. In de gemeente Uithoorn, vermoedelijk
op de Boterdijk. In de fietstas
zaten 2 korte broeken, een zomerjas en een fietsroute boekje. Heb je hem gevonden, bel
me dan op 071-3414990.

Foto: Ton Kamminga

Storm raasde over de regio!
Auto op zijn kop
na aanrijding
met ambulance
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Regio - Code oranje, code rood. Blijf
binnen als je niet naar buiten hoeft.
De waarschuwingen bleven komen.
Het was ook niet een beetje storm
die vorige week zaterdag de boel
onveilig maakte in deze regio. Gelukkig geen menselijke slachtoffers,
maar heel veel bomen en struiken
moesten er aan geloven. De enorme treurwilg die voor Drechtdijk 60

in De Kwakel stond is door de storm
van afgelopen zaterdag geveld. Door
zijn omvang was de boom gezichtsbepalend voor de Drechtdijk en vele Kwakelaars vinden het heel erg dat
de boom nu in de sloot ligt. Ook eigenaar Paul Broere was danig ontstemd
en heeft er gelijk een heuse bomendokter bij gehaald. Volgens deze expert is de boom nog te redden. Het

Uithoorn - Afgelopen week heeft
de gemeente de (onbeschadigde)
hoogtebegrenzer voor het busbaanviaduct ter hoogte van de
kruising Prins Bernhardlaan/Stationsstraat vervangen door een
nieuw model (zie foto). Bewoners
vragen zich af wat de gemeente met dit type hoogtebegrenzer
beoogt. Want dit is een heel ander model en is die ook variabel in
hoogte? Het was ooit de bedoeling dat er ‘wegklapbare’ hoogtebegrenzers zouden worden geïnstalleerd, zodat de brandweer en
andere voertuigen van hulpdiensten – hoger dan 3.50 m - in geval van nood gewoon door konden rijden zonder ze te beschadigen. Die waren er toch? Dat zou
een hoop schade voorkomen omdat vaste begrenzers anders stuk
gereden zouden worden. Aan de
andere kant zou het voor vrachtwagens wel erg verleidelijk zijn
om daar ook maar ‘gebruik van te

maken’ in plaats van helemaal om
te rijden. Wegklappen of niet, ze
worden toch kapot gereden zoals twee weken gelegen het geval was aan de ingang van het viaduct vanaf de Amsterdamseweg.
Of zou dit een ‘schadevrij afrijdbaar model’ zijn?...
Wat eveneens niet goed wordt begrepen is waarom de kapotgereden hoogtebegrenzer aan de andere kant niet meteen óók is vervangen. Volgens een bewoner
stond die er afgelopen zaterdagmorgen nog steeds zo bij als op
de foto in de krant van woensdag
22 juli. Je zou denken dat de gemeente bij het bestellen van een
nieuw exemplaar toch ook al wist
dat aan de andere kant van het
tunneltje er nóg een zat die nota
bene beschadigd is. Het valt overigens wel op dat de cijfers 3.50 m
er kennelijk later ‘opgeplakt’ lijken
te zijn. Het is niet duidelijk wat
daarvan de bedoeling is.

plan is om de boom kort te snoeien en hem dan weer met behulp van
een hijskraan rechtop te zetten. De
brandweer en de mensen van de gemeentelijke buitendiensten hebben
overuren gedraaid. Lof, niets dan lof
voor deze mannen en vrouwen.
Voor een uitgebreider fotoverslag zie
elders in deze krant.

Waverveen - Bij de kruising van
de N201 met de N212 is afgelopen zondagmiddag een auto
op zijn kop beland na een aanrijding met een ambulance. De
ambulance was met spoed onderweg naar een melding in
Mijdrecht. Volgens getuigen trok
de auto op voor groen licht. De
bestuurder zou de ambulance
niet gezien hebben omdat deze achter een vrachtwagen vandaan kwam. Er raakte niemand
gewond. Een andere ambulance heeft direct de spoedmelding
voor Mijdrecht overgenomen.

Diamanten huwelijk voor
Gerard en Lies Turk-Wegman
Voor betaalbaar
auto onderhoud
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

AVIA Zijdelwaard

Mijdrecht - Ze zijn recordhouder in
het langst wonen van nagenoeg alle
bewoners in de Midrethstraat. Vanaf
het moment van hun trouwen op 22
juli 1955 zijn ze erin getrokken met
toen om hen heen nog veel weiland.
Sinds dat moment woont het echtpaar er nog steeds met veel plezier.
Daarmee heeft het ook een ‘persoonlijk record’ gebroken. Niet dat
Gerard en Lies Turk-Wegman wat
dat betreft de enigen zijn in de regio,
maar het blijft uniek: namelijk zestig jaar met elkaar te zijn getrouwd.
En dat is niet niks. Bestaande normen en waarden, maar ook gezond-

heid heeft daar door de jaren heen
aan bijgedragen. Dat heeft geresulteerd in een mooi diamantje! De ouderdom gaat zo langzamerhand wel
wat gepaard met enige gebreken
helaas, maar bij wie niet. En als je
dit huwelijksjubileum zo bewust met
elkaar kunt beleven en bovendien
nog wat verder durft te kijken gaat
het zo slecht nog niet. Gerard ziet de
negentig jaar in de verte al naderen
en beseft dat hij dan spekkoper is
want velen halen dat niet. Hij heeft
dat mede te danken aan de goede verzorging en attentie van zijn
‘jonge vrouw’ Lies, die je haar leef-

Ramkraak bij Albert Heijn
in WC Zijdelwaardplein

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 - Uithoorn

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Geen krant?

0297-581698

tijd bepaald ook niet aanziet. Gerardus Gijsbertus Maria Turk zag het
levenslicht op 8 januari 1928 in De
Kwakel; Elizabeth Wegman kwam
wat later op deze wereld en wel op
20 augustus 1934 in de Haarlemmermeer. Na ruim vier jaar verkering trouwden ze voor de wet op 22
juli 1955 in het oude stadhuis van
Uithoorn en bijna drie maanden later op 13 oktober in de Schanskerk
in Uithoorn voor de RK kerk. Uit het
huwelijk zijn drie kinderen geboren:
een dochter en twee zonen. Gerard
en Lies hebben zes kleinkinderen.
(Vervolg elders in deze krant).

Uithoorn - In de nacht van maandag op dinsdag 21 juli heeft er een
ramkraak plaatsgevonden bij de Albert Heijn vestiging in winkelcentrum Zijdelwaard. Onverlaten reden
met een volgens de politie in Vleuten gestolen BMW dwars door de
glazen buitendeuren en de dichte
rolluiken de supermarkt binnen ter
hoogte van de kassa’s. In de winkel staat een mobiel ING pinautomaat die de daders hebben getracht
te kraken. Vraag niet hoe maar de
‘kraak’ van het apparaat lukte. Het
is onbekend hoeveel er aan geld is
buitgemaakt. Er lag wel geld op de
grond. De ravage was groot. Meestal is de aangerichte schade groter dan de buit. Vervolgens hebben
de daders met vermoedelijk een

andere auto, naar wordt beweerd
een stationwagen, het hazenpad
gekozen. Deze auto is later onderdeel van een achtervolging geweest door de politie in de provincie
Utrecht. De agenten zijn er kennelijk niet in geslaagd de auto met de
inzittenden aan te houden. De politie heeft slechts een summier signalement van de daders kunnen krijgen. De BMW is achtergelaten in
de winkelruimte. Het verdere politie- en sporenonderzoek op dinsdagmorgen leidde ertoe dat de supermarkt pas even voor 11 uur weer
open kon gaan voor het winkelend
publiek. Volgens de beheerder van
het winkelcentrum, Ferry Diermanse, was er aanzienlijke schade.
(Vervolg elders in deze krant).

Mijdrechtse Agnes (77)
liep voor 17e keer de
Nijmeegse Vierdaagse
Regio - Sportiviteit is Agnes Schönhage-Willems dan ook met de paplepel ingegoten. Als geboren Amsterdammer liep ze fanatiek bij atletiekvereniging Atos bij de fitters.
Jaren later, na een verhuizing naar
Mijdrecht, veranderde het lopen in
wekelijks zwemmen en gymmen.
Niet omdat ze het lopen zat was,
maar omdat er simpelweg geen atletiekvereniging was. Maar... 'Leeftijd is maar een getal', op haar zestigste verjaardag begon ze ook weer
met lopen. Geen hordes en sprints,
maar het tempo zit er nog steeds
stevig in bij Agnes en haar wandelvriendinnen An, Wil, Bets en de laatste jaren in Nijmegen vooral Bep.
Deze dames doen zeker niet onder
voor het gemiddelde militaire bataljon. Ook met haar man Cor werd
menig mooie wandeltocht gemaakt.
Zeventien jaar geleden riep dochter Regina dat ze een keer de Nijmeegse Vierdaagse moesten gaan
lopen. En zo geschiedde. Samen liepen ze de Vierdaagse uit en dat het

een succes was blijkt uit het feit dat
Agnes al weer voor de zeventiende keer de finish in Nijmegen passeerde. Wat een prestatie! En wat
een ervaring vindt ze het vooral zelf.
Overal lekkere hapjes, drankjes,
feestjes, de prachtige omgeving en
gezellige vaste adresjes om bijvoorbeeld een kopje soep te halen.
In al die jaren bezocht ze slechts
één keer de blarenpost. Dit omdat
haar vriendinnen blaren hadden en
Agnes meeging om foto's te maken.
Zelf is ze altijd blessurevrij over de
finish gekomen. Ze liep in verschillende teams; voor de KRO, de Wandelbond en dit jaar maakte ze onderdeel uit van het Vierdaagse-team
van de Hema. Agnes, vrouw (van 1),
moeder (van 3), oma (van 10) en
overgrootoma (van 4, bijna 5) loopt
als een speer en is van plan dit de
komende jaren nog wel even vol te
houden. Volgend jaar is de 100e editie en daar is ze natuurlijk weer van
de partij.
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Activiteitenprogramma 40ste Polderfeest De Kwakel
Regio - Van woensdag 29 juli tot
en met zondag 02 augustus viert
De Kwakel het 40ste Polderfeest.
Naast de optredens van diverse artiesten bestaat het programma traditiegetrouw uit de Polderloop, de
zeskamp, de familiedag en omdat
er dit jaar weer een lustrum is behaald: ook de 55+ dag.

Woensdag 29 juli – 55+ dag

Dit jaar wordt alweer het 40ste Polderfeest gevierd, ter gelegenheid van dit
lustrum organiseert het Feestcomité
een feestelijke dag voor alle 55-plussers
in De Kwakel.
Het programma start vanaf 11.00 uur,
de tent is vanaf 10.30 uur geopend. De
entree is gratis en u krijgt ook een lunch
aangeboden. Deze dag wordt weer een
speciale dag vol met gezelligheid, entertainment en muziek. Om de feestvreugde te verhogen heeft het Feestcomité de gezellige artiest uitgenodigd, we
houden nog even geheim wie dit is…
Omdat wij voor de organisatie willen
weten hoeveel mensen er komen, dient
u zich aan te melden via onze website
(www.polderfeest.nl), via aanmeldingsformulieren in het programmaboekje
(dat reeds is verspreid in De Kwakel) of
via de aanmeldingsformulieren die liggen bij Slagerij Eijk en Veld.

Donderdag 30 juli
27ste Kooyman Polderloop

Dit wordt de Polderloop voor de 27ste
keer georganiseerd, deze sportieve
prestatieloop is de afgelopen jaren uitgegroeid naar meer dan 1000 lopers.
De organisatie van deze prestatieloop is

in handen van het Feestcomite en atletiekvereniging AKU. Hardlopers komen
graag naar dit sportieve evenement
vanwege het afwisselende parcours,
de goede organisatie en de uitstekende sfeer. Elke deelnemer ontvang een
herinnering en er kunnen diverse prijzen gewonnen worden, waaronder die
voor het verbreken van het parcoursrecord. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in
de feesttent.
Het inschrijfgeld voor de 1 km is 1 euro,
voor de 4 kilometer 4 euro en voor de
10 kilometer 6 euro. Om 19.00 uur start
de 1 kilometer, de 4 kilometer gaat om
19.15 uur van start. De lopers van de 10
km starten om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website van het Polderfeest op of
www.aku-uithoorn.nl. De prijsuitreiking
is om 21.15 uur, waarna Helemaal Top
een spetterend optreden zal verzorgen.
De entree in de feesttent is gratis!

voor de dag zullen komen. De mooiste
creatie zal ook dit jaar weer worden beloond met de mascotteprijs of de originaliteitprijs. Ook het 11de Kwakelse
Buikglijkampioenschap zal een mooie
strijd opleveren!
Aanmelden voor de zeskamp dan alleen via de website www.polderfeest.
nl. Deelname is voor teams in de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar gratis, andere teams betalen € 15,00 deelnamegeld. Teams dienen zich uiterlijk om
13.30 uur te melden bij de jurywagen.
De prijsuitreiking is om 17.00 uur
open en zullen De Coronas De Kwakel
trakteren op een spetterend optreden.
De Coronas maken Stand-up Pop: muziek met een vleugje cabaret. De belangrijkste belofte is hierbij: bij elke gespeelde song gebeurt er weer iets verrassends. Ze dagen het publiek uit om
de telefoon op het Coronas balkon
op te nemen en via een live telefoongesprek hun muzikale wensen aan de
band en de zaal kenbaar te maken.
Kaarten voor dit spektakel zijn alleen te
koop aan de deur en kosten 15 euro.

Zondag 02 augustus
Familiedag

Zaterdag 01 augustus
Zeskamp & Party Avond met
De Lawine Boys en DJ Jasper

Vrijdag 31 juli
Kinderartiest De Kapitein en
zijn Maatje & Optreden De
Coronas en DJ Jasper.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen
kinderen vanaf 4 jaar lekker genieten
van de kinderartiest, dit jaar hebben we
De Kapitein en zijn Maatje gevraagd om
een optreden te geven. Entree is gratis.
’s Avonds gaat de tent vanaf 21.00 uur

Foto’s: Dirk Plasmeijer & website polderfeest.nl

’s Avonds zal er een optreden van de Lawineboys en DJ Jasper plaatsvinden in
de feesttent. De feesttent is vanaf 21.00
uur geopend, de entree is tot 22.00 uur
gratis (daarna is de entree 10 euro).

Ook dit jaar kan er weer gekleid worden door de kinderen, die nog niet mogen meedoen aan de zeskamp. Om
14.00 uur kan er begonnen worden
met het maken van mooie kunstwerkjes. Buiten zullen er voor de kinderen
diverse attracties staan, waarvan gratis
gebruik gemaakt kan worden.
Al jaren is de zeskamp een van de vaste pijlers van het Polderfeest, en nog
zeer populair onder de deelnemers.
Om 14.00 uur wordt er gestart door de
teams, die ook dit jaar weer uitgedost
zullen zijn in diverse prachtige creaties

Een vertrouwde afsluiter is de familiedag, waarbij er voor jong en oud genoeg
te beleven valt. De dag wordt geopend
om 12.45 uur met het oplaten van de
ballonnen, waarbij er voor de kinderen
leuke prijzen te winnen zijn.
Daarna zijn de kinderattracties, binnen
en buiten, open voor de kinderen. Vergeet niet eerst een strippenkaart in de
tent te kopen. Deze kaart kunnen de
kinderen onder andere gebruiken bij
het beroemde goudzoeken, het springkussen, het visspel en de stormbaan.
Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden in de feesttent. De afsluiter op deze zondagmiddag is Folkband Kennéh, het optreden zal bestaan
uit frisse en opgewekte muziek (afgeleid van Rowwen Héze, Folk en gezelligheid). De entree van de feesttent is de
gehele zondagmiddag gratis, de tent
sluit om 18.00 uur.
Voor meer info: www.polderfeest.nl
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AH Jos van den Berg heeft de meeste last ervaren

Dichte Irenebrug had
weinig effect op winkelbezoek Amstelplein
Uithoorn - Tegelijkertijd met de afsluiting van de Prinses Irenebrug
die in maart dit jaar een grote onderhoudsbeurt onderging, is op last
van de gemeente Uithoorn door
Strabo B.V, bureau voor Marktonderzoek en Vastgoedinformatie in
Amsterdam, een passantenonderzoek gehouden onder de bezoekers
van winkelcentrum Amstelplein en
omgeving. De resultaten van het
onderzoek werden pas kort geleden
beschikbaar gesteld. In diezelfde
periode is tevens een verkeersonderzoek gedaan op het Thamerlint,
waaraan vorige week in deze krant
uitvoerig aandacht is geschonken.
Het onderzoekbureau geeft in haar
samenvattende conclusie aan dat
de afsluiting van de Prinses Irene-

brug voor alle verkeer slechts een
beperkt effect heeft (gehad) op het
functioneren van het Amstelplein in
zijn geheel. Het winkelcentrum trekt
wekelijks ongeveer 40.000 bezoekers en blijkt primair een lokaal verzorgende functie te hebben. Slechts
een deel van de bezoekers afkomstig uit de kernen aan de oostkant
van de Amstel, uit De Ronde Venen
dus, ondervond er hinder door. Dat
komt neer op ongeveer 10 procent
van de totale omzet van het winkelcentrum. Voor 90 procent van
de omzet geldt dat de brugafsluiting daar nagenoeg geen effect op
heeft gehad.
Vertekenend beeld
Hierbij moet direct worden aangetekend dat het in dit geval ging om
een onderzoek naar aanleiding van
de totale afsluiting van de brug voor
alle verkeer. Voetgangers en fietsers konden met een veerpont heen
en weer varen. Het onderzoek geeft
voor de toekomst gezien een enigszins vertekenend beeld omdat de
Prinses Ireneburg mettertijd niet
wordt afgesloten. Alleen het doorgaande verkeer wordt geweerd.
Het bestemmingsverkeer kan na
overdracht van de N196 begin oktober door de Provincie aan de gemeente zonder probleem via de
brug vice versa naar het Amstelplein
blijven rijden. De momenten dat de
Irenebrug echt tijdelijk ‘dicht’ gaat
is voor onderhoudswerkzaamheden
en als de aanpassing en nieuwbouw
van het winkelcentrum Amstelplein
te zijner tijd van start gaat. Omdat er
dan een bouwput zal ontstaan is er
logischerwijze ook geen verkeer van
en naar het centrum mogelijk. Voor
voetgangers en fietsers zal dan ongetwijfeld weer voor een oplossing
worden gekozen zodat die het winkelcentrum blijvend kunnen bezoeken. Overigens vond het onderzoek
ook op momenten plaats toen er in
De Ronde Venen nog geen sprake
was van zondagsopenstelling voor
winkels!
Meeste bezoekers uit Uithoorn
De passantenonderzoeken werden
gehouden in week 9 toen de Prinses Irenebrug nog open was. Vervolgens vond het tweede onderzoek
plaats in week 10 toen de brug afgesloten was. Tot slot vond nog een
onderzoek plaats in week 16 toen
de brug voor alle verkeer weer open
was. De tellingen zijn uitgevoerd bij
de in/uitgangen van het winkelcentrum. Voorts is er gebruik gemaakt
van een enquêteformulier wat bezoekers konden invullen. Met be-

hulp van referentiegegevens is voor
de drie weken een totaal aan bezoekers ingeschat voor het winkelcentrum. Het onderzoek is goed onderbouwd uitgevoerd inclusief toegepaste correctiefactoren waardoor de bezoekersaantallen als representatief kunnen worden aangemerkt. In totaal zijn er volgens het
rapport 1.246 geslaagde enquêtes afgenomen onder komende en
vertrekkende bezoekers. Twee derde van de bezoekers van winkelcentrum Amstelplein blijkt afkomstig
te zijn uit Uithoorn zelf. Daarnaast
trekt het winkelcentrum de nodige
bezoekers vanuit de kleine kernen
in de omgeving. Hierbij moet vooral
gedacht worden aan mensen uit De
Kwakel en het direct aan de over-

kant van de rivier gelegen Amstelhoek. Voor de inwoners uit Amstelhoek vormt de Irenebrug zelfs een
directe verbinding met het winkelcentrum.
Auto speelt prominente rol
De gemiddelde leeftijd van bezoekers van het winkelcentrum is volgens het rapport relatief hoog. Ongeveer 40 procent van de bezoekers
is 55 jaar of ouder. Zo’n 15 procent
van de bezoekers is jonger dan 35
jaar. De auto blijkt het belangrijkste
vervoermiddel voor winkelcentrum
Amstelplein te zijn. Ruim de helft
van alle bezoekers komt daarmee.
De rest komt lopend of per fiets. In
verhouding tot vergelijkbare centra
speelt de auto bij dit winkelcentrum
een prominente rol. De helft van de
bezoekers brengt minstens 3 keer
per week een bezoek aan het Amstelplein. In totaal bezoekt ongeveer 85 procent van alle bezoekers
het winkelcentrum ten minste een
keer per week. Het winkelcentrum
heeft volgens het rapport één dominante trekker en dat is Albert Heijn
Jos van den Berg. Driekwart van alle bezoekers van het winkelcentrum
heeft tijdens de onderzoeksperiode
de supermarkt bezocht. Op gepaste
afstand volgen andere winkels. Zoals is vermeld komt een groot aandeel van de bezoekers van het Amstelplein uit Uithoorn zelf.
Dit resulteert in een omzetaandeel
van 64 procent. Bezoekers afkomstig van ten oosten van de Amstel
zijn goed voor 10 procent van de totale omzet van het winkelcentrum.
Bezoekers afkomstig ten westen
van de Amstel (exclusief Uithoorn
zelf) genereren in totaal 26 procent
van de omzet.

Kind van de rekening
Toen de tijdelijke afsluiting van de
Prinses Irenebrug voorbij was, is
aan bezoekers in week 16 gevraagd
of de tijdelijke afsluiting effect heeft
gehad op hun bezoekfrequentie aan
het Amstelplein. Het waren vooral
consumenten van de oostkant van
de Amstel die zeiden hinder te hebben ondervonden van de afsluiting
van de Irenebrug. Driekwart van de
bezoekers heeft het winkelcentrum
toen niet of minder bezocht. In cijfers uitgedrukt: 43 procent minder
en 33 procent zelfs helemaal niet.
Vooral inwoners van Amstelhoek
en Mijdrecht geven aan dat de afsluiting van de brug wel degelijk
effect heeft gehad op hun bezoek

aan winkelcentrum Amstelplein. De
conclusie is dan ook de brugafsluiting wel degelijk invloed heeft gehad op het functioneren van het
winkelcentrum, zij het in beperkte
mate. Het verschil tussen week 9 en
16 (brug niet afgesloten) en week
10 (brug afgesloten) liet op het totaal van het aantal bezoekers een
verschil van 2 procent zien.
Opvallend is dat het negatieve effect van de brugafsluiting zich specifiek manifesteerde bij supermarkt
AH Jos van den Berg, de belangrijkste trekker van winkelcentrum Amstelplein.
De omzet viel daar 8 à 10 procent
lager uit dan in een reguliere week!
Bij de andere winkels was het effect van de afsluiting nauwelijks
merkbaar. De conclusie is dan ook
dat alleen supermarkt Albert Heijn
een stuk minder omzet haalde in de
week waarin de brug was afgesloten. De super kan dan ook worden
aangemerkt als het ‘kind van de rekening’ bij de afsluiting. Al eerder
werd in dit artikel aangehaald dat
ook in De Ronde Venen de zondagsopenstelling inmiddels een feit
is. Winkelcentrum Amstelplein zal
daardoor uit die hoek ongetwijfeld
minder bezoekers krijgen wat eveneens invloed heeft op de omzet. Het
al dan niet afsluiten van de Irenebrug en/of het beperken van doorgaand verkeer door het centrum
van Uithoorn doet dus in het licht
van dit onderzoek gezien niet meer
ter zake.
Tenzij men winkelcentrum Amstelplein – met uitzondering van inwoners uit Amstelhoek - hoe dan ook
verkiest boven de eigen woonkern
om boodschappen te doen.

Zangtalenten gezocht voor
concert met KnA Orkest
Regio - Altijd al met een groot orkest mee willen zingen? Popmuziek of juist klassiek? Het KnA Orkest geeft in november een concert waarin zangtalent uit de regio de mogelijkheid wordt geboden om samen met een prachtig orkest op te treden tijdens “A Music
Night Out: Orkest en Zang”. Tijdens
dit jaarlijkse muzikale spektakel, wat
op 7 november a.s. zal plaatsvinden
in de Schutse in Uithoorn, wordt dit
keer aandacht besteed aan de combinatie tussen live muziek en live
zang. Voor iedere zanger of zangeres, solo, duo of groep een uitgelezen kans om met een volledig orkest
op te treden. Iedereen die zingt kan
zich opgeven. Er worden nummers
gespeeld uit verschillende genres,
klassiek en modern. De komende
weken zal in deze krant bekend gemaakt worden welke nummers gezongen gaan worden en hoeveel
auditanten zich hebben opgegeven.

De nummers waarvoor de meeste
aanmeldingen zijn, zullen ten gehore worden gebracht. Repetities voor
het concert beginnen vanaf september en dan zullen ook de audities gehouden gaan worden.
De zangers, zangeressen, duo’s en
groepen die willen optreden met het
KnA Orkest kunnen kiezen uit de
volgende nummers:
Categorie populaire muziek:
• Rood (Marco Borsato)
• Oh Happy Day (o.a. uit Sister Act)
• Als de morgen is gekomen
(Jan Smit)
• Rolling in the deep (Adele)
• A Night like this (Caro Emerald)
• Happy (Pharell Williams)
• All of Me (John Legend)
• House for Sale (Margriet Eshuijs)
• Gabriella’s Song
(uit de film As it is in Heaven)
• Don’t Cry for me Argentina
(Uit de film Evita)

Categorie klassieke muziek:
• Je Veux vivre (Opera Romeo & Juliette, Charles Gounod)
• Les pecheurs de peries (Opera De
parelvissers, Georges Bizet)
• Angelo del Ciela
(Opera Suor Angelca, Giacomo
Puccini)
• Comme autrefois (Opera De parelvissers, Giuseppe Verdi))
• Brindisi Drinklied (Opera La traviata, Giuseppe Verdi)
• Habanera (Opera Carmen, Georges Bizet)
• Pie Jesu (Requiem, Andrew Lloyd
Webber)
• O mio babino caro (Opera Gianni
Schicchi, Giacomo Puccini)
Ben je zanger of zangeres en wil je
alleen of met een groepje meedoen
met dit prachtige concert, meldt
je dan zo snel mogelijk aan via
het volgende e-mail adres: info@
amusicnightout.nl

Diamanten huwelijk voor
Gerard en Lies Turk-Wegman
vervolg van de voorpagina
Net zoals bij veel ouderparen uit die
tijd het geval is hebben ze elkaar in
de vroege jaren vijftig op de dansvloer ontmoet. De dansschool was
destijds gevestigd in de voormalige bloemenveiling in Aalsmeer. “Ik
danste daar met een vriendinnetje,
maar toen ik Lies daar tegenkwam
was het aftikken en ben met haar
verder gegaan en niet alleen met
dansen. Ik wist toen al dat ik goed
gekozen had en je ziet het, na zestig jaar is het nog steeds aan tussen ons,” laat Gerard weten. Daarvóór nam hij als militair deel aan de
politionele acties in Indië. Gerard
herinnert zich nog goed wat hij daar
deed. Eerst was hij gelegerd in Medan op Sumatra, later in Bandung
op Java. Hij kan zich niet meer voor
de geest halen ook echt gevochten
te hebben. In die tijd was Lies werk-

zaam als kapster. Maar na haar huwelijk heeft zij de zorg voor het gezin op zich genomen. Toen was het
normaal dat de vrouw dan niet meer
buiten de deur werkte. Gerard heeft
wel zijn leven lang gewerkt bij verschillende werkgevers. Onder andere bij een stoffenweverij, een metaalbedrijf en als vrachtwagenchauffeur. Hij ging vervroegd met
pensioen en geniet daar samen met
zijn Lies nu al lange tijd van. Liefhebberijen waren en zijn er ook: ze
puzzelen graag en Gerard hield siervogels; daarvoor had hij een prachtige volière in de tuin gebouwd.
Maar hij gooide op z’n tijd ook nogal eens een hengeltje uit.
Ook dit jubilerende echtpaar werd
niet vergeten met een felicitatie van
Koning Willem Alexander en Koningin Máxima, een fraai bloemstukje van de gemeente De Ronde Venen en traditiegetrouw het boek

‘De Plassen’ dat wethouder en loco-burgemeester Anco Goldhoorn
had meegenomen als een cadeautje voor het echtpaar. Hij kwam hen
in die functie persoonlijk feliciteren
mede namens burgemeester Divendal die met vakantie is. Het werd
vanwege het mooie weer nog een
gezellig samenzijn buiten in de achtertuin, waar de loco-burgemeester
zich nog geruime tijd in een gemoedelijke sfeer belangstellend met het
echtpaar onderhield. Op deze dag
was er voor gekozen het diamanten
huwelijk thuis in kleine kring te vieren in plaats van buiten de deur.
De redactie van deze krant feliciteert Gerard en Lies van harte met
het bereiken van deze mijlpaal in
hun leven. Wij wensen u nog vele goede jaren te gaan. Mocht het
u gegeven zijn met de nodige gezondheid als partner voor u beiden.
Dan zal het best lukken!

Ramkraak bij AH in
W.C. Zijdelwaardplein
vervolg van de voorpagina
De plek waardoor de daders naar
binnen zijn gereden is de nieuwe
ingang aan de achterkant van het
winkelcentrum in de hoek van de
Heijermanslaan/Wiegerbruinlaan.
De ingang was in september vorig
jaar als eerste nieuwe element in de
verbouwing van het winkelcentrum
feestelijk geopend.
De ligging is uit het zicht want rondom zijn er geen woningen die erop uitkijken. Nu de kwetsbaarheid
is aangetoond zou het wellicht een
idee zijn om als barrière drie paaltjes voor de toegangsdeuren te zetten, zoals je die ook wel ziet bij ingangen van juwelierszaken in een
winkelstraat.
Dat zou bijvoorbeeld bij de achteringang bij de nieuwe Jumbo ook een
optie zijn. Die ligt eveneens uit het
zicht, helemaal doordat die ook nog
eens inpandig is gelegen.
Verder lijkt het erop dat de daders
kennelijk op de hoogte waren van
de situatie bij deze AH in het winkelcentrum. Ze hebben zich wellicht ruim van te voren goed georienteerd in de winkel waar de pinautomaat stond en hoe de constructie van de buitengevel en de rollui-

ken eruit ziet, of er betonnen palen in de weg stonden, enz. Wellicht
zijn ze op eerdere momenten bezoekers van het winkelcentrum (ge-

weest) om een paar boodschappen
te doen. Al met al hebben ze toen
de zaak goed in zich opgenomen.
Wie zal het zeggen?
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INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
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

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.dkavv.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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF
uIThOORN
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: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

psychologische
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info

slAchtofferhulp
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

gezonDheiDszorgpsycholoog
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

COLOFON

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Voedselbank ontvangt
1.013 euro
Wilnis – Vorige week is de voedselbank verblijd met een prachtige donatie van het Teen-event. Het Teenevent is een activiteit van de Vakantie Bijbel Week die jaarlijks georganiseerd wordt in het Speelwoud in
Wilnis. ‘s Avonds wordt in die week
van alles georganiseerd voor jongeren van 12 tot 16 jaar, variërend van
sport en spel tot een bijbelstudie.
Op dinsdag hebben de tieners hun
best gedaan om in Wilnis een appel en de ei te ruilen voor iets waardevollers. De tieners bleken in staat
om een appel en een ei te ruilen
voor een bureaustoel, flessen wijn,
dozen chocolade, een weekend in
een vakantiehuis, een avond wake-boarden etc. Op donderdag zijn

al deze attributen geveild en de opbrengst is op vrijdagavond overhandigd aan de voorzitter van de voedselbank. Hij toonde zich blij verrast,
uiteraard met het bedrag wat werd
overhandigd, maar zeker ook met
de wetenschap dat ook deze jongeren zich betrokken voelen bij mensen die het financieel minder goed
hebben. Door deze actie maken zij
hun geloof praktisch: door Jezus na
te volgen en de omgeving een beetje mooier te maken.
De voedselbank kan het geld goed
gebruiken, want in gemeente De
Ronde Venen worden op dit moment wekelijks meer dan 70 huishoudens ondersteund met een
voedselpakket.

Open Dag Tuin
Bram de Groote
Regio - Op zondag 2 augustus is al
weer de voorlaatste Open Dag van
de Tuin van Bram de Groote in 2015.
Dank zij het mooie weer veel bloeiende borders en volop rijpend fruit
in de boomgaard.
Heel bijzonder is dit keer het optreden van Elza Vis. Elza heeft een rijke
ervaring als verhalenverteller (www.
binnenste-buitenverhalen.nl). Zij zal
ook dit jaar weer in de tuin onder de

trompetboom voor belangstellenden
korte natuurverhalen vertellen. De
verhalen zijn gepland om half twee
en half drie.
De Tuin van Bram ligt op de hoek
van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn. U kunt nu naar binnen via de
zij-ingang tegenover de werkschuur
aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen
worden gestald bij de werkschuur.
De toegang is gratis.
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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, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Excursie 1 augustus
Groene Jonker
Regio - De Groene Jonker is een
waterrijk, nieuw moerasgebied in
Zevenhoven. In 2006 was dit nog
landbouwgrond. Het is nog volop
in ontwikkeling maar er worden al
zeer veel bijzondere vogels gezien.
Ze vinden hun voedsel, rust en een
plek om te broeden hier.
Er zijn staan momenteel verschillende moerasplanten in bloei en er
fladderen vlindersoorten rond.
Dus niet alleen de vogelaars komen
aan hun trekken.
De Groene Jonker laat veel wandelaars en natuurliefhebbers hun hart
sneller doen kloppen!
Gaat u ook een keer mee? Voor veel
Ronde Veners een nog onbekend

Regio - De schilder Piet Oussorenexposeert zijn werk, 20 nieuwe
schilderijen, in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 1422 AT Uithoorn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus a.s.
Het thema van
zijn expositie is
KLEUR.
Zijn vooral abstracte
werken met acrylverf laten harde expressive
felle kleuren op
de doeken hun
gekleurde weg
zoeken.
Tot slot ontstaat
daardoor, als u
meegaat in de

gebied, terwijl het zo dichtbij ligt.
Activiteit: Wandelexcursie onder leiding van IVN gids. Wanneer: Zaterdag 1 augustus.
Start: 10.00 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats ”De Roerdomp aan de
Hoge Dijk 6 te Zevenhoven (t.o.v de
dierenbegraafplaats). Bijzonderheden: Het kan er drassig zijn dus waterdichte schoenen of laarzen zijn
aan te bevelen. Het gebied is niet
geschikt voor mensen die slecht
ter been zijn (geen verharde paden.
Een verrekijker verhoogt het kijkplezier.
Informatie: Ellen Aarsman. Aanmelden: per telefoon 0297- 288106 of
e-mail: r.aarsman @telfort.nl.

zoektocht één KLEUReenheid. Om
rust inde expositie te krijgen laat de
kunstenaar u langs een aantal, gekleurde, landschapwerken uw weg
volgen. U bent op werkdagen van
09.00
tot
16.00 van
harte welkom.
De entree is
gratis.
Bij verkoop
is 10% van
de verkoopprijs voor
de vrijwilligers van
het steunpunt Bilderdijkhof.

Crown Theater viert feest
met Jubileumactie
Regio - De kaartverkoop van het
Crown Theater startte op maandag
27 juli. En het is een feestseizoen.
“We bestaan vijf jaar en we gaan
dit jubileumfeestje vieren! Daarom trakteren wij u tot eind september op 15% korting. Dus een cadeau voor snelle beslissers. Boek
snel, want op=op.” Aldus de medewerkers van het marketingteam dat
druk doende is achter de schermen.

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang

hondenpoep. De APV is vorig jaar
door de gemeenteraad vastgesteld.
Handhaving. De politie houdt toezicht op naleving van deze regels
waarbij uiteraard geldt dat de politie niet overal aanwezig kan zijn. Bij
overlast wordt handhavend opgetreden en riskeert u een boete.
Wilt u misstanden onder de aandacht van de politie brengen? Dan
kunt u dat doen door te bellen naar
telnr. 0900 88 44 of door een mail
te sturen naar: derondevenen@
utrecht.politie.nl

Expositie KLEUR van
kunstenaar Piet Oussoren

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
oplAgE: 15.800

Regio - Honden zorgen behalve
voor veel plezier soms ook voor ergernis. Dat laatste wordt met name veroorzaakt door hondenpoep
en honden die loslopen op plaatsen waar dat niet mag. Wie een
hond heeft, moet de hondenpoep
zelf opruimen. Uitwerpselen horen
niet thuis op de stoep, op kinderspeelplekken, speelweiden en dergelijke. Neem daarom een zakje en/
of schepje mee als er toch een ‘ongelukje’ gebeurt zodat u het kan opruimen. Dit kunt u daarna gewoon
in de afvalbak of de grijze container voor restafval deponeren. Kinderspeelplaatsen, zandbakken of
speelweiden zijn voor honden sowieso verboden terrein. Honden
dienen binnen de bebouwde kom
altijd aangelijnd te zijn. Enige uitzondering vormen de ‘uitrenveldjes’, daar mag een hond los lopen.
Buiten de bebouwde kom mag een
hond loslopen, maar let daarbij altijd
goed op en zorg ervoor dat de hond
niet onverwachts de weg oversteekt.
De enige plek buiten de bebouwde kom waar een hond aangelijnd
dient te zijn is het Wickelhofpark in
Mijdrecht. In de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen
2014 staat in de artikelen 2.57 en
2.58 beschreven welke regels gelden op het gebied van aanlijnen en

Bezoek Kröller Muller Museum
voor alleengaande ouderen
Regio - Op donderdag 6 augustus a.s. organiseert Stichting Tjitze
Hesselius een bezoek aan het Kröller Muller Museum in Otterloo. Er is
een rondleiding door de beeldentuin onder leiding van beeldend
kunstenaar Jenneke van Wijngaarden en u kunt natuurlijk een bezoek
brengen aan de schilderijen collectie van het museum zelf.

wandelen door de beeldentuin of
het museum binnen bezoeken. Uiteraard gaan we gezellig lunchen en
daarna is er nog ruim de tijd om op
onderzoek uit te gaan in het park.
Voor de liefhebbers is er ook de mogelijkheid om op de fiets te stappen.

We gaan met de bus van Wintours
op pad en vertrekken vanaf het Argon Parkeerterrein om 9.15 uur. Na
aankomst bij het museum drinken
we eerst een kop koffie, aansluitend
kan iedereen een keuze maken,

Aanmelden kan via info@tjitzehesselius.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft u geen e-mail
dan kunt u zich aanmelden via de
Servicepunten. Meldt u zich snel
aan want vol = vol.

Rond de klok van 16.30 stappen we
weer op de bus richting Mijdrecht.

Het nieuwe seizoen
In het afgelopen jaar zijn er ruim
twintigduizend bezoekers geweest.
En dat wil het theater in dit jubileumjaar gaan overtreffen. Daarvoor
bieden zij weer mooie voorstellingen voor jong en oud(er). Nieuw is
de aanbieding speciaal voor dames:
“Crown Ladies”. De leukste voorstellingen zijn uitgezocht voor een gezellige avond uit. Bij iedere Crown
Lady voorstelling zal er iets aparts
worden gedaan. Maar ga zeker ook
naar Baantjer Live, naar Jandino, of
naar Chez Brood, een geweldige
muziektheatervoorstelling over Herman Brood. Verder zijn er Love …
The Beatles of de show van Simone
Kleinsma. Jochem van Gelder komt
met een unieke voorstelling voor
grootouders met hun kleinkinderen. Voor de jeugd (en ouders) zijn
er voorstellingen zoals SPIJT! van

Carrie Slee, Nijntje viert feest, Robin
Hood en Suske en Wiske, de musical. (Wie is er niet groot mee geworden?)
Sponsors gezocht
Een groot deel van de sponsors
heeft aangegeven ook dit jubileum
seizoen weer het Crown Theater te
willen steunen. Dat neemt niet weg
dat het theater op zoek is naar meer,
en dus nieuwe, sponsors. Het financieel steunen van het Crown Theater is niet alleen van belang voor
het voortbestaan van het theater en
voor Cultureel Aalsmeer, het biedt
de ondernemers ook veel kansen.
De vrijkaarten uit het sponsorpakket zijn bijvoorbeeld te gebruiken in
een actie of als relatiegeschenk. Zoals gezegd, er is nog steeds hulp nodig. Crown Theater Aalsmeer biedt
verschillende pakketten aan, waarover Peter van Eick of leden van het
Businessteam u graag persoonlijk
komen informeren. Voor informatie
kunt u mailen naar petervaneick@
crowntheateraalsmeer.nl.
Kortom het knusse theater in
Aalsmeer staat weer met veel plezier
en hartelijkheid voor u klaar, vanaf de eerste voorstelling op zaterdag 17 oktober bij Nijntje viert feest!
Kijk voor het volledige programma:
www.crowntheateraalsmeer.nl

REACTIE VAN EEN LEZER

08 Nieuwe Meerbode

• 29 juli 2015
Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

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 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.

Uithoornlijn, ontspoord beleid
Onder het mom van hoogwaardig openbaar vervoer gaat de burger van Uithoorn een goed busvervoer door de neus geboord worden.
Het valt op dat het artikel over de enquête betreffende de toekomstige Uithoornlijn (Nieuwe Meerbode van 24 juni 2015) alleen de positieve zijde
van die trambaan belicht en ook een niet-valide
enquête-uitkomst wel als valide weergeeft. Het
aantal reacties op die enquête is daarvoor immers
net te klein (347 reacties op 28.305 inwoners). Er
is op dit moment overigens een online petitie voor
mensen die uitdrukkelijk tegen de Uithoornlijn
zijn (http://geenuithoornlijn.petities.nl/). Momenteel staat de teller daarvan op 220 deelnemers.
De meeste Uithoornaars beseffen niet wat de negatieve consequenties zijn. Ze worden daarover
niet goed geïnformeerd en kunnen zich daardoor geen goed beeld vormen van de negatieve
gevolgen van zo’n trambaan. De gemeente geeft
immers aan zeker buslijnen op te zullen heffen
waardoor de afstand van huis tot het openbaar
vervoer toeneemt en de bereikbaarheid van het
openbaar vervoer dus afneemt. Volgens de enquête waarop het artikel is gebaseerd, vinden
59% van de respondenten dat niet zo belangrijk. Maar, tegelijkertijd geeft de enquête aan dat
maar 37 mensen (11%) dagelijks gebruik maken
van het openbaar vervoer! Waar hebben we het
dan over? We hebben het er dan zeker niet over
dat, zoals de suggestieve tussentitel van het stuk
aangeeft, de ‘Tram scoort’. We hebben het er dan
over dat 28.268 inwoners straks met een minder
bereikbaar openbaar vervoer worden opgezadeld

zonder dat ze daar een uitspraak over hebben gedaan. Is dat Uithoornse politiek? Moeten we niet
rekening houden met rond de 5000(!) 65+inwoners die minder goed ter been zijn? En ook met
bijvoorbeeld moeders met kleine kinderen en dan
hebben wij het nog niet over alle anderen die om
wat voor reden dan ook, slecht ter been zijn. Ook
de reistijden worden daarbij niet beter maar eerder slechter. Het enige positieve gevolg van de
Uithoornlijn is dat er voor de gemeente meer geld
overblijft, een duidelijke bezuiniging dus. Waar
gaat dit geld naar toe? Naar het dorpscentrum of
een alternatieve ‘overbrugging’ van de N196 ivm
met de voorgestane sluiting van de Irenebrug?
Wij denken eerder aan het dempen van het financiële gat van de Noord/Zuidlijn (Amsterdam)
én de metrolijn 51 (Amstelveen). Dit gaat als wij
niet oppassen uitgesmeerd worden over de ruggen van de burgers van Uithoorn. Dit terwijl wij
als niet-inwoners van Amsterdam en Amstelveen
voor dat financiële gat niet verantwoordelijk zijn.
Waar blijft het recht van de Uithoornse burger om
over de besteding van ons zuur verdiende geld
mee te denken. Ter overdenking voorlopig nog
een laatste opmerking: het dorpse karakter en
ook de rust van Uithoorn worden verstoord. Een
prachtige groenstrook, de oude Spoordijk, wordt
opgeofferd en dan hebben wij het nog niet gehad
over de toenemende criminaliteit die met een komende trambaan zal meereizen. Niet iets waar wij
blij van worden, beste gemeente.
Ingrid Hardenberg en Leontien Teunen
Uithoorn

We hebben weer genoten
Vorige week zondag konden we weer genieten
van de All American Sunday op het evenemententerrein. Een uniek evenement waarbij het toegestroomde publiek in bezit van een unieke Amerikaanse auto of motor meteen deel uitmaakt van
het evenement zelf. Als lid van de crew die als
verkeersbegeleider dienst deed wil ik graag bericht doen van dit feest. ‘s Morgens bij de opbouw
zag de dag er nog vochtig en klam uit met als
dieptepunt om 12 uur een flinke regenbui, die we
meemaakten vanuit de feesttent. De vraag was:
zouden ze wel komen? Het werd droog en spoedig kwamen de eerste dikke Amerikaanse auto’s
het terrein op. Niet lang daarna volgden de eerste motoren. Kort daarop hadden we onze handen
vol aan het begeleiden van het netjes parkeren
van de vanuit alle richtingen toegestroomde gasten. Op een gegeven moment constateerde ik dat
het hele evenemententerrein voor 90% vol stond.

We dreigden bijna een luxeprobleem te krijgen.
Sommige van de vroege gasten vertrokken echter weer om plaats te maken. Het weer was inmiddels veranderd in een heerlijke zomerse dag en
ook de toegestroomde bezoekers vanuit Uithoorn
vermaakten zich best met het bewonderen van de
uitgestalde voertuigen en kramen, genoten van
de muziek en deden bar en eetgelegenheden eer
aan. Al met al kunnen we weer terugkijken op een
bijzonder geslaagd evenement dat Uithoorn op de
kaart zet. De eer komt weer toe aan Han Nollen
van café Drinken & Zo, die dit alles op touw heeft
gezet. De bezoekers kwamen uit alle windstreken
en zorgden voor de ‘couleur locale’. Zoals alle jaren was het veilig en gezellig voor jong en oud. Ik
kijk nu al uit naar de versie van volgend jaar, die
alleen nog maar grandiozer kan worden.
Gerhard Scheltens, Uithoorn

Omgevallen bomen
Nou dat was me even een storm zeg. Allemachtig,
en vele bomen knakten als luciferhoutjes. Zonde
van al die mooie bomen. En die auto’s die eronder
stonden! En toch ook een beetje jammer dat het,
vanuit ons gezichtspunt, de verkeerde bomen zijn,
die zijn gevallen. In 1996 kochten wij een mooi
huis met een tuin op het zuid-westen, dan heb
je lekker lang de zon in de tuin, en kan je er lekker van genieten als je uit je werk komt. Dat klinkt
erg leuk, maar dat is sinds een paar jaar niet meer
zo. Deze gemeente heeft in al haar wijsheid een
jaar of 25-30 geleden besloten om Elsen en Essen
te planten aan de achterkant van onze tuin.
De Gemeente geeft ook toe dat deze bomen niet
geschikt zijn in deze omgeving, veel te hoog voor
de plek waar ze nu staan. Het zijn best mooie bomen, alleen groeien ze erg hard en zijn dus nu
zo enorm hoog dat ik bijna geen zon meer in de
tuin heb. Alleen in hoog zomer, echt rond 21 juni dan komt de zon nog over de bomen en geniet ik ervan, verder niet. Verder zitten wij in de
schaduw. Wij, de hele straat, zijn het zat. Al een
paar jaar. We zijn al zeker 3 jaar met de gemeente in overleg over die bomen. We hebben brieven
geschreven, de wethouder is geweest, de verantwoordelijke man bij de gemeente, saillant detail,

die man heet Hogeboom (what’s in a name). We
hebben met alle heren overleg gehad en allemaal zeggen ze dat we gelijk hebben, dat we minder zon hebben maar er gebeurt niks. De bomen
blijven staan en groeien steeds hoger. Even voor
goed begrip, van ons hoeven die bomen niet weg,
maar korter, dat moet toch kunnen?? Wat schetst
mijn verbazing? De Gemeente is voornemens gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, voor een ieder die daaraan mee wil doen. Lieve heren, en dames, van de Gemeente, denk even na. Iemand bij
ons in de straat heeft zelf die zonnepanelen op
zijn dak laten leggen en kan precies aanwijzen
op de overzichten van de opbrengst wanneer die
zon niet meer over die bomen heen komt. Maak
het dan ook aantrekkelijk om die zonnepanelen
aan te schaffen. We willen allemaal best meedoen
en meedenken om het milieu te verbeteren, maar
doen jullie dat dan ook. Maak het voor die mensen die last hebben van veel te hoge bomen ook
leuk om in Mijdrecht te blijven wonen, en help ze
met een duurzame manier van leven, ook als dat
betekent dat de bomen een paar meter korter gemaakt moeten worden. Namens alle bewoners
aan de Molenwiek van nr 52 t/m 104
Ada Peppinck

Marijke Helwegen opent zaterdag
vernieuwde Modezaak Prego
Regio - Sinds de sluiting van de modezaken van Keers liepen steeds vaker dames Prego binnen, zo merkte Yvonne Rousel. “De vraag was
eigenlijk elke keer dezelfde, de dames waren op zoek niet iets wat ze
in het dorpscentrum Mijdrecht blijkbaar niet konden vinden. Er was duidelijk een gat ontstaan in het eigentijdse modeaanbod voor vrouwen
van alle leeftijden. Na vele gesprekken en veel gereken hebben wij de
knoop doorgehakt en begin dit jaar
de eerste bestellingen geplaatst op
de Modefabriek in Amsterdam. Deze dagen komt alles binnen, ik kan
bijna niet meer wachten totdat alles in de rekken hangt… Het is wel
een beetje een sprong in het diepe,
maar ik maak ‘m met veel vertrouwen.” Voor de heren voeren we nu
ook merken die te vinden waren bij
onze vorig jaar gestopte buren, zoals State of Art, Vanguard, Gardeur,
Ledûb, Pierre Cardin en Profuomo.
Vanaf het najaar 2015 komen daar

ook de merken Cavallaro en British
Indigo bij. Kwalitatief goede kleding
van maat 46 tot en met 60, zowel
voor jongere als voor wat oudere
mannen. Voor elke gelegenheid en
voor redelijke prijzen. Prego is echt
geen dure zaak, je kunt het hier zo
duur maken als je zelf wilt.”
‘Niet tevreden, kom terug’
Yvonne Rousel denkt graag mee
met haar klanten en heeft klantvriendelijkheid hoog in haar vaandel
staan. “Wat iemand bij Prego koopt,
moet goed zijn. Hij of zij moet blij
zijn met de nieuwe kleding, er gelukkig van worden. Is dat niet zo, om
wat voor reden dan ook, dan moet
men niet twijfelen maar gewoon terugkomen. Samen bekijken we dan
wat we gaan doen, er zijn meer mogelijkheden dan ruilen alleen.”
Ook als dames op hun shoppingronde bij Prego besluiten om tegelijkertijd iets nieuws voor hun man
te kopen en later blijkt dat de maat

toch net een andere moet zijn of de
gekozen kleur niet helemaal bevalt,
kan het bij ons gewoon geruild worden zelfs in de uitverkoop, iemand
moet er wel tevreden over zijn en
het met veel plezier gaan dragen!
Marijke Helwegen
Zaterdag 1 augustus is er de hele dag van alles te doen in en rond
Prego. Yvonne: “De officiële opening
van onze damesafdeling wordt om
12.00 uur verricht door Marijke Helwegen, op haar eigen onvolprezen
manier. Dat is op zich al een feestje!
Er is daarna een ‘meet & greet’ met
Marijke, waarbij iedereen die dat wil
met haar op de foto kan. Een week
later is die foto, in een mooi lijstje,
bij ons op te halen. Er zijn natuurlijk ook hapjes en drankjes en voor
iedere klant die iets koopt hebben
we een leuk cadeautje... We maken er een heerlijke dag voor iedereen van, dus kom vooral even kijken
naar onze nieuwe damescollectie!”

De kracht van verbinden en versterken

hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.

ONdErStAANdE ACtivitEitEN StArtEN NA
dE zOMEr wEEr:
Alzheimer Café vinkeveen
Start weer op woensdag 9 september in Zorgcentrum
Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen van 19.30 tot 21.00
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Onderwerp: “DeACTIVITEITENOVERZICHT JUlI 2015
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. mentie? Wat bedoel je?” Gastspreker: Manon Beutinck,
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij- geriater in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis.
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297- Mantelzorgsalon de ronde venen
230280. Voor onderstaande activiteiten kunt zich aan- Start weer op maandag 28 september.
melding via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 Waar? Buurtkamer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders De middag begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30
vermeld.
uur.
Open tafels
Starten weer op 24 september. Maandelijkse Eetgroep
bijeenkomst op de laatste donderdag van de maand
voor 55 plussers. Een warme maaltijd met inloop vanaf
12:00 uur en aan tafel om 12:30 uur in “het Paradijs”,
adres: Hofland 33 (achter de Paddestoel), Mijdrecht.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het
Klanten Contact Centrum.
Brunch in de Kweektuin
In de zomermaanden is er geen brunch. U bent weer
van harte welkom op zondag 4 oktober vanaf 11.30
uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag van de even maanden is er voor
65+ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in Mijdrecht. Men dient zelf voor
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12:00 tot 14:00
uur. Kosten € 5,00 zonder vervoer, € 8,00 met vervoer.

Bouwdorp drv 2015
De derde editie van BouwdorpDRV wordt de laatste
week van de vakantie (17 t/m 21 augustus 2015) georganiseerd op het terrein voor het Immitsj-gebouw aan
de windmolen te Mijdrecht. Aanmelden is helaas niet
meer mogelijk. Een week lang kunnen jongeren in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar van hartenlust hutten bouwen.
Er wordt niet alleen getimmerd en gezaagd, dagelijks is
er een gevarieerd programma met spelletjes, knutselen
en sporten. De hele dag worden de kinderen ook inwendig verzorgd. Ook dit jaar kent Bouwdorp weer een
educatief en sociaal-maatschappelijk tintje.
Educatief
De kinderen van Bouwdorp DRV zullen naast dat ze hun
creativiteit kunnen ontplooien ook met hun budgettaire
talenten aan de slag gaan. Aan het begin van de Bouwdorpweek worden er teams ingedeeld. Elk team krijgt
een startkapitaal waarmee ze ‘bouwkavels’ en ‘bouwmaterialen’ kunnen kopen. Gedurende week kunnen ze
met de sport- en spelactiviteiten geld verdienen waarmee ze bijvoorbeeld luxer materialen voor de hut kunnen kopen, zoals verf, tapijt, dekzeil, behang, en zelfs
gordijntjes! Wij kunnen uit ervaring nu vertellen dat de
kinderen in de loop van de week steeds slimmer omgaan met geld. Er is vorig jaar heel wat onderhandeld
en er ontstonden ook briljante ideeën om geld te verdienen! Vrijdagmiddag sluiten we de week af. Het Bouwdorp wordt dan opengesteld voor publiek. Er is die middag dan een vrijmarkt in het dorp en u kunt de hutten
zelf komen bewonderen. Komt u ook een kijkje nemen?
AGENdA
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 31 augustus. Het begint om 17.00 en duurt
tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres:
Het Paradijs (achter de Paddenstoel), Hofland 33, 3641
GA Mijdrecht. Aanmelden via: (06) 12 88 89 62/hetpruttelpotje@gmail.com.
rollator spreekuur
Op 19 augustus in de Kom, Mw. van Wieringenplein,
Mijdrecht. Bent u niet in de gelegenheid om naar het
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt
u contact opnemen met Angélique Davis van TympaanDe Baat. Tel. (0297) 230 280.
Scootmobielritten
18 augustus en 15 september. Als u wilt deelnemen aan
een rit kunt u zich tot uiterlijk de vrijdag ervoor tussen
10.00 en 12.00 uur opgeven via het klanten contact centrum tel.nr. (0297) 760 260 eventueel afzeggen kan op
maandag ook op dit nummer. Dit jaar gaan we verzamelen om 9.30 uur bij een van de buurtkamers, bij opgave
hoort u welke buurtkamer het is. Deelname kost € 6,00.
Dit is inclusief 2 keer koffie en iets lekkers.Mocht u op
de dag zelf echt niet kunnen of vindt u het te slecht weer
dan graag even afmelden via tel.nr. (0297) 230 280.
repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand.
Donderdag 13 en 27 augustus is het Repair Café van
14:00 tot 16:00 uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel.
(0297) 288 466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop
thee of koffie staat voor u klaar!
repair Café vinkeveen
Maandag 17 augustus. Elke 3e maandagochtend van
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U

de nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- RTV Ronde Venen zoekt een enthousiaste motiverende nieuwe voorzitter, vacaturenummer: (14673)
Tevens zoeken zij vrijwilligers voor de nieuwsredactie, vacaturenummer (14293)
- Tympaan-De Baat zoekt voor nieuw op te zetten
Buurtkamer een gastvrouw/-heer in Abcoude, vacaturenummer: (14654) en Baambrugge, vacaturenummer (14651)
- Tympaan-De Baat zoekt een wandelcoach voor wandelgroep, vacaturenummer: (14653)
- Careyn Maria-Oord (Vinkeveen) zoek een vrijwilliger
voor de spelletjesmiddag op dinsdagmiddag, vacaturenummer (14534) en tevens een wandelvrijwilliger,
vacaturenummer (14536)
- Gerardus Majella zoekt vrijwilligers die ’s middags in het
restaurant willen assisteren, vacaturenummer (14533)
- Zuiderhof zoekt restaurantvrijwilligers, vacaturenummer (14530) Ook zoeken ze vrijwilligers voor het
computerspel dat samen met bewoners gespeeld
kan worden, vacaturenummer (14289)
- Het Prinses Beatrix Spierfonds is op zoek naar collectanten voor de jaarlijkse collecte van 13 t/m 19
september 2015. Vacaturenummer (14322) en een
Collecteorganisator, vacaturenummer (14321)
Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg
over de vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via
d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.
BuurtKAMErS dE rONdE vENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
0297-230280
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
(€8,50 met drankje)

wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
de Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. (06) 5712
5450
Elke dinsdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

PrOGrAMMAOvErziCHt Juli 2015
datum
Dinsdag 4 aug
Woensdag 5 aug
Donderdag 6 aug
Vrijdag 7 aug
Woensdag 12 aug
Donderdag 13 aug
Vrijdag 14 aug
Maandag 17 juli
Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli
Vrijdag 21 aug
Dinsdag 25 aug
Donderdag 27 aug
Vrijdag 28 aug

activiteit
Tuincentrum Intratuin
lunchen in de Sfeerstal
Boodschappen + markt
Markt
Historisch Museum/Bakkerij Out
Boodschappen + markt
Pannenkoekenrestaurant De Strooppot
Cabaretvoorstelling in de Angstelborgh
PlusBus Diner s‘Anders
Boodschappen + markt
Bosmobiel
Stranduitje
Boodschappen + markt
Wandelen Thijssepark

bestemming
Kortehoef
Nieuwveen
Mijdrecht
Amstelveen
Ouderkerk a/d R
Mijdrecht
De Hoef
Abcoude
Vinkeveen
Mijdrecht
Amstelveen
Kijkduin
Mijdrecht
Amstelveen

in de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

ophalen v/a
09.30 uur
11.00 uur
13.00 uur
12.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
12.30 uur
16.30 uur
13.00 uur
12.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

kosten
€ 10,€ 7,€ 3,€ 9,€ 14,€ 3,€ 9,€ 10,€ 3,€ 3,€ 20,€ 32,€ 3,€ 7,-
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Veel schade aan bomen door storm

stormschade

VerVolg Van de
Voorpagina

Door de storm van zaterdag 25 juli zijn er veel
bomen in De Ronde Venen en Uithoorn omgewaaid of beschadigd. In De Ronde Venen zijn
zeker 100 bomen omgewaaid. Er kwamen alleen al 74 meldingen binnen bij de brandweer.
De buitendienstmedewerkers van de gemeente hebben zaterdagmiddag alle wegen vrijgemaakt voor het verkeer en zijn maandag verder gegaan met inventariseren en opruimen
van schade en gevaarlijke situaties. Ook in De
Kwakel en Uithoorn is er veel ontworteld. Er
wordt heel hard gewerkt om alle stormschade
in Uithoorn en De Kwakel op te ruimen. Op dit
moment ligt onze prioriteit bij het veiligstellen
en verwijderen van alle gevaarlijke bomen en
takken. De aannemers zijn begonnen met het
opruimen van alle restanten die op het gras,
plantsoen en de weg liggen (dit gaat nog wel
een paar dagen duren). Daarna gaan zij beginnen met verwijderen van alle schade die
niet direct spoedeisend is. Dit gaat vermoedelijk nog wel een paar weken duren.
Amateur weerman
In De Ronde Venen heeft amateur weerman
Paul Dekkers de storm in de Ronde Venen gevolgd. Hier zijn verslag: "Stormen komen weinig voor in de maanden mei tot en met september. Meestal zijn ze van korte duur en halen niet de kracht van een echte najaarsstorm.
Dat kan evenwel niet gezegd worden van de
storm die op zaterdag 25 juli 2015 in onze regio De Ronde Venen woedde. 's Ochtends nog
niks aan de hand, bewolkt, een matig windje
uit het zuidwesten en een temperatuur die opliep naar 18,4 gr.C. Wel een opvallend lage barometerstand voor juli. Op dat moment lag bij
Den Helder een depressiekern, die naar het
noordoosten zou trekken. Indraaiende fronten van het systeem vanuit het westen zorgden 's middags urenlang voor matige regen,
soms plensde het. Tegelijkertijd vond er in betrekkelijk korte tijd een windtoename plaats
tot stormkracht uit het west-noordwesten. In
de regen daalde de temperatuur 's middags
naar 12,8 gr.C., een tijdstip met normaal gesproken de hoogste temperatuur van de dag.
In West-Utrecht haalde de wind snelheden
tussen 90 en 100 km/uur. Geen wonder dat er
schade was aan gebouwen, takken afbraken
en bomen werden ontworteld.
Het betrof een kleine depressie die via onze
westkust naar de Duitse Bocht trok en verder
naar het noordoosten. Bij zo'n depressie bevindt het sterkste windveld zich aan de zuidof zuidwestzijde . Hier liggen de isobaren (lijnen die punten met gelijke luchtdruk verbinden) het dichtst bij elkaar. In vergelijking met
het krachtige windveld aan de achterzijde van
het systeem, is de wind, net als in het oog van
een tropische orkaan, vrij zwak in en even ten
noordoosten van het depressiecentrum.
In de loop van de middag luwde de storm en
's avonds toen het ook droog was geworden,
was de windkracht niet meer dan matig. Bij de
avondmeting bleek deze dag in Mijdrecht bijna 17 mm regen te zijn gevallen, incl. de paar
millimeter regen van de lichte onweersbui 's
ochtends vroeg.
Spectaculair was de snelle barometerstijging vanaf het middaguur die zaterdag. Zowel 's ochtends om 06.00 uur als 's middags
om 12.00 uur werd op mijn precisie contra barometer een luchtdruk afgelezen van 996 hPc.
In de loop van de middag zette een snelle stijging van de luchtdruk in, doordat de depressie ons land verliet en koers zette naar Denemarken. Om 19.00 uur wees de vloeistofkolom 1011 hPc aan en om middernacht was deze weer verder gestegen naar 1016 hPc. In 12
uur tijd een stijging met 20 hectopascal. Een
groot deel van de zondag konden wij van deze zwakke hogedrukuitloper profiteren, totdat
de volgende depressie verscheen.
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IVN-zomeravondfietstochten

Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn organiseert op
dinsdag 4 augustus alweer de derde
en laatste zomeravondfietstocht van
dit jaar. Bij de tocht van juli stond
er een stevige wind en in plaats van
de geplande route door een open
polderlandschap werd er voor een
route gekozen met wat meer beschutting van huizen en begroeiing. Ook deze derde tocht vertrekt
om 19.15 u vanaf het Raadhuisplein
in Mijdrecht.
Elke avond was er deze zomer een
andere route in de omgeving van
ons mooie veenweidegebied. Ontdek ook op deze laatste tocht samen de bijzonderheden van dit
unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een pauze onderweg waar u uw zelfgebrachte koffie/
thee e.d. kunt nuttigen. Opgave niet
nodig. Afstand: circa 23 kilometer.
Info: Anja de Kruijf, tel. 0297-261628.

Klachtenmeldpunt inkoop
en aanbesteding
Regio - Het kan voorkomen dat tijdens een aanbestedingsprocedure
ontevredenheid ontstaat tussen de
gemeente en ondernemers over hoe
door partijen in een aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan
leiden tot een klacht.
Sinds 1 juli 2015 kunnen ondernemers met een dergelijke klacht terecht bij het klachtenmeldpunt inkoop en aanbesteding via klachtenloketaanbesteding@derondevenen.nl. Insteek van dit meldpunt is
dat partijen worden gestimuleerd
het geschil in onderling overleg op
te lossen waardoor een gang naar
de rechter voorkomen kan worden.
Het klachtenmeldpunt is een onafhankelijk aanspreekpunt binnen de
gemeente dat de klacht bekijkt en
daarover een advies uitbrengt aan
de aanbestedende dienst. Onafhankelijk betekent dat de personen die
het klachtenmeldpunt vormen niet
direct betrokken zijn (geweest) bij

(het opstellen van) de aanbesteding. De gemeente De Ronde Venen koopt jaarlijks een groot aantal
diensten en werkzaamheden in. De
gemeente is daarbij gebonden aan
(Europese) aanbestedingsregels. Bij
inkoop en aanbesteding werkt de
gemeente samen met de stichting
Regionaal Inkoopbureau IJmond
& Kennemerland (RIJK). De Aanbestedingswet 2012 biedt aan gemeenten de mogelijkheid om voor
klachten over de aanbesteding een
klachtenmeldpunt open te stellen.
Het openstellen van het gemeentelijk klachtenmeldpunt is een gevolg van de overstap in 2014 naar
de stichting RIJK. Tot de overstap
konden klachten worden ingediend
bij een gezamenlijk klachtenmeldpunt van het inkoopbureau waarmee toen werd samengewerkt. Deze mogelijkheid is door het openstellen van het eigen klachtenmeldpunt vervallen.

Duivenvereniging P.V.
Rond de Amstel
Regio - Deze week was er een jonge duivenvlucht uit Asse-Zellik.
De jongen werden niet zaterdag
maar zondag gelost door het weer.
Zij werden gelost om 9.15, 7 deelnemers en 254 duiven. De duiven zijn
naar de kust getrokken, wat voor
onze duiven verre van ideaal is.
De eerst duif werd geklokt door
H.Half, tweede duif R. den Boer en
de derde duif Bosse en zn.
Uitslag
1. H.Half
2. R.den Boer
3. Bosse en zn
4. H.C. Pothuizen
5. Th. Kuylenburg
6. K. Roelofsen

Links Yoeri Mayer, winnaar finale heren enkel 2 en rechts Steffan Kokkelink
tweede. Midden Toine Linders, toernooi directeur.

Yoeri Mayer wint jubileum
Plassentoernooi VLTV!
Regio - Afgelopen week heeft het
40ste Plassentoernooi plaatsgevonden op het tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen. Voor dit tot in
de verre omtrek bekende toernooi
hadden zich maar liefst 350 senioren ingeschreven. Ook het veteranen Plassentoernooi wat overdag
plaats vond, was weer goed gevuld,
waarmee het tot een van de grootste en gezelligste veteranentoernooi
behoort uit de wijde regio! Overdag
van maandag t/m vrijdag speelden
zij hun dubbel en mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6,7,en 8 en
tevens een mixdubbel 5.
Deze jubileumeditie van het toernooi werd er een om nooit te vergeten, vooral ook door het stormachtige weer op afgelopen zaterdag. Dankzij de hulp van de tennisvereniging Wilnis konden gelukkig alle nog resterende wedstrijden tijdig gespeeld worden en hoefde alleen de traditionele BBQ verplaatst te worden naar zondag. Onder het genot van een hapje en een
drankje kon op de finale dag genoten worden van schitterende tennispartijen! Er werd hard gestreden
om de titel en de eer van het kampioenschap in de categorieën 2 t/m
8, zowel in enkel, dubbel en mixdubbel wedstrijden door een grote
groep tennissers uit alle windstreken. Het hoogtepunt was de finale
in de hoogste categorie 2 heren tussen Yoeri Mayer en Steffan Kokke-

link. Yoeri Mayer, lid van het organiserende VLTV en tennisleraar aldaar, schreef na een reeks mislukte
pogingen in voorgaande jaren eindelijk en overtuigend het Plassentoernooi op zijn naam. Hij had nog
geen anderhalf uur nodig om met
6-3, 6-2 de titel binnen te halen.
Ook bij de hoogste categorie 3 dames werd het kampioenschap door
VLTV lid Natasja Terpstra binnengehaald. In haar laatste partij wist zij
met 6-1, 6-3 te winnen van Christa
Hemelaar en haalde ook samen met
Martin de Jong de titel in gemengd
dubbel 3 binnen.
Ook bij de veteranen waren vele mooie partijen te zien en werd er
hard gestreden om het kampioenschap. In gemengd dubbel 5 zijn Leonie Bazen en Leo Heldoorn ongeslagen kampioen geworden en Petra Duits en Wim Hulsbos tweede.
Toptennis, veel gezelligheid en fantastisch eten! Een mooier geschenk
konden Yoeri Mayer en Natasja
Terpstra hun jubilerende club VLTV
niet geven met het binnenhalen van
hun titels! Maar naast toptennis en
veel gezelligheid kon er ook dit jaar
weer genoten worden van culinaire verrassingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen, verzorgd door topkoks uit de omgeving samen met
een grote groep vrijwilligers. Het is
een drukke, maar ook zeer gezellige week geworden. Op naar het volgende jubileum!

Tour de Kwakel:

Dertien jarige cyclus
tourvrouwen!
Regio - In 1989 won Gonny Franken Tour de Kwakel, dertien jaar
later wist Gerda Voorn dit huzarenstukje te herhalen. Op dit moment ziet het er naar uit dat Cynthia v.d. Berg deze cyclus voorzet
en zich daarmee onder deze illustere dames schaart. Met twee punten voorsprong is zij het afsluitende weekend ingegaan, alleen Arnoud v.d. Knaap zou haar kunnen inhalen. De rest van het peloton is gezien, zij gaan nog voor de 3e of 50e
plaats, of voor de eretitel kopman
als je bij de eerste twintig finisht.
Daarnaast is de strijd om de petten ongekend spannend, op klokslag twaalf uur verwisselen de petten constant van eigenaar. Vrijdagavond moest het knobbelen zelfs
stilgelegd worden voor deze ceremoniële daad. Traditiegetrouw werd
er weer geknobbeld, na drie weken
waren er eindelijk genoeg doppen
om dit spelletje te spelen. De mazzeltrui mag, bij gratie van Cynthia,
om de schouders van Jeroen Konst,
de witte trui om die van Ferry Kas.
Ook weer bij de gratie van de gele
truidraagster die wel de lakens uitdeelt deze tour. Op haar verjaardag
zal Gerda Voorn haar gasten met
de pet op moeten onthalen, samen
met Henk Raadschelders, Rob vd
Berg, Jan v Alen en Arrianne v Wees
voert zij het ploegenklassement aan.
Op zaterdagmiddag togen ondanks
het stormachtige weer, vele renners
naar het Tourhome om de aankomst
op Alpe d’ Huez mee te beleven. Het
oude ketelhuis kraakte in haar voegen en het water sloeg ouderwets
onder de deur door. Met de voetjes
van de vloer werd gespannen, met
de lapjes op de schoot,naar de aankomst op tv gekeken. Dat Quintana
net niet won werd met veel pijn ont-

vangen en dat Froome op de streep
door Valverde werd ingehaald deed
daar nog een extra zuur schepje bovenop. Het lachen was bij menigeen vergaan, alleen Jan van Alen
bleef stralen. Zijn team, Het Luie
End, nam de koppositie weer over.
Als een van de laatste renners aanvaarde hij zijn terugreis naar het luie
end. Hij kon zelfs afsteken, omgewaaide kratten hadden een brug
naar de Oker geslagen.
De afsluitende rit op het ChampsElysees zal de doorslag gaan geven, de punten kunnen dan definitief worden uitgerekend en de prijzen verdeeld. Dat gebeurd dit jaar in
verband met het zestig jarig jubileum in het dorpshuis, vrijdagavond
de 14e augustus.
Op de foto: Knobbelende deelnemers van Tour de Kwakel.
Gele trui:
1 Cynthia vd Berg
2 Arnoud vd Knaap
3 Mario v Schie
4 Jan Harte
5 John Plasmeijer
6 Marco Pouw
7 Rob vd Berg
8 Vincent Bartels
9 Eric Zethof
10 Ferry Kas
50 John vd Hulst
100 Gerrit Hogerwerf

112 pnt
110 pnt
105 pnt
105 pnt
104 pnt
104 pnt
104 pnt
103 pnt
103 pnt
103 pnt
94 pnt
66 pnt

Rode trui:
1 Chyntia vd Berg
2 Jeroen Konst
3 Arnoud vd Knaap

27 pnt
23 pnt
22 pnt

Ploegen:
1 Het Luie End
2 Nieuwegracht
3 De Baliekluivers
20 Tivoli

333 pnt
333 pnt
329 pnt
285 pnt

Laptop gevonden?
Uithoorn - Op donderdag 23 juli rond half zes in de middag heeft
een inwoner per ongeluk zijn laptop
in tas laten staan bij het busstation.
De eigenaar ontdekte de vermissing
na een kleine tien minuten en is
direct terug gegaan.

Helaas was de laptop, een HP 840
G1, al weg. Hij heeft de busmaatschappijen en de politie gebeld,
maar er zijn geen gevonden voorwerpen binnengebracht.
De eigenaar hoopt dat de eerlijke
vinder zich meldt bij de politie.

Extra spullen in auto
Uithoorn - Op donderdag 23 juli ontdekte een bewoner van de
Duperronlaan dat de deuren van
zijn auto niet meer vergrendeld worden. Het slot was open gebroken.
De auto is doorzocht, er waren spullen verplaatst, zo merkte de eige-

MARATHON

naar op. En hij vond nog iets wat
niet van hem is.
Op de stoel van de bijrijder lag een
navigatiesysteem.
De inwoner heeft de TomTom naar
de politie gebracht. De eigenaar
wordt gezocht.

Inbraak in kraakpand

LONDEN
24 APRIL 2016

BERLIJN

25 SEPTEMBER 2016

NEW YORK
6 NOV 2016

SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

Uithoorn - Op woensdag 22 juli
rond kwart over elf in de avond is ingebroken in een voormalig bedrijfspand in de Heijemanslaan waar de
antikraakwacht actief is. Een bewoner hoorde lange tijd harde bonken
en besloot polshoogte te gaan nemen. In de gang kwam hij oog in
oog te staan met een man van on-

geveer 1.90 meter lang met half lang
zwart haar. De man droeg een rode jas en ging er na de ontmoeting
snel vandoor.
Met een betonijzeren staaf is de buitendeur geopend en diverse deuren in het pand zijn geforceerd. Er
is niets ontvreemd. De politie doet
verder onderzoek.

Navigatie uit auto weg
Uithoorn - Op vrijdag 24 juli rond
half negen in de avond is ingebroken in een in de Duperronlaan geparkeerde auto. De eigenaresse van
de wagen hoorde rond genoemde
tijd twee mannen in een buitenland-

se taal met elkaar praten. Toen zij
even later naar buiten ging, ontdekte zij dat haar auto was open gebroken. Uit het dasboardkastje is haar
navigatiesysteem en een telefoonoplader gestolen.

Winkeldievegge betrapt
Uithoorn - Op vrijdag 24 juli rond
twee uur in de middag is in een supermarkt op het Legmeerplein een
winkeldievegge op heterdaad betrapt.
De 33-jarige vrouw uit Uithoorn had
een kind van vier jaar bij zich en is

zwanger. De vrouw is niet aangehouden, er was geen opvang mogelijk voor haar kind. Besloten is daarom de inwoonster een winkelverbod
te geven.
Zij zal zich later moeten verantwoorden bij de recherche en justitie.

29 juli 2015

• Nieuwe Meerbode

13

De Gladiolen zijn weer binnen
Regio - De 4-daagse van Nijmegen is weer achter de rug, de tocht
werd door 17 Kwakelaars volbracht.
Vier dagen van 40 km onder idealen weersomstandigheden met
een lekker zonnetje, een windje en
wat bewolking. De 3e dag was de
zwaarste dag, waar de 7-heuvelenweg in Groesbeek op het programma stond. Vrijdag was een groot
feest vanaf Mook met lange rijen toeschouwers, die de lopers ondersteunden. In Nijmegen door de
Annastraat die omgedoopt was in
‘Via Gladiola’ stonden duizenden
mensen tot aan de Wedren. De wandeltocht is weer volbracht en dit gaf
de Kwakelaars weer veel voldoening
op de finishlijn. Hierna werd er onder het genot van een biertje met elkaar getoost.
De groep van 12 op de Camping in
Groesbeek (foto: Ivana Visions)

Rob van der Zwet en Ruud Kramer
winnen de vrijdagavondcyclus
Regio - Op 24 juli werd de tweede avond van de jaarlijkse vrijdagavondcyclus gespeeld. Boule Union
Thamen organiseert dit toernooi altijd in de maand juli. Ondanks de vakantietijd is het toernooi altijd goed
bezet. De cyclus bestaat uit twee
aparte toernooien met voor de deelnemers, die beide toernooien in dezelfde samenstelling spelen een extra prijs. Er worden elke avond drie
partijen gespeeld volgens het Zwitsers systeem. In dit systeem spelen
winnaars tegen winnaars en verliezers tegen verliezers. Hoe verder je
in het toernooi komt hoe meer je
tegenstanders van je eigen niveau
krijgt. Het is eigenlijk het meest
eerlijke speelsysteem. Ook aan de
tweede speelavond namen 28 deelnemende doubletten (tweetallen)
deel. Tweeëntwintig equipes waren
in dezelfde samenstelling als tijdens
de eerste speelavond en drie spelers
kwamen deze avond met een andere teamgenoot. Dit betekende dat
er tien equipes nog een reële kans

hadden op de totaaloverwinning.
Boule Union Thamen was weer met
zeven ongewijzigde equipes aanwezig. Het weer werkte mee, droog gedurende de hele avond en een aangename temperatuur.
Voor sommige deelnemers was deze speelavond al voor aanvang een
spannende aangelegenheid. Als je
de eerste avond hoog was geëindigd, dan was met name de eerste partij belangrijk en dus ook de
loting. Maar als je het toernooi wil
winnen, dan moet je gewoon alle
partijen winnen.
Evenals vorige week wonnen slechts
twee equipes van BUT hun partij in
de eerste speelronde. De equipe
van Beek/Jacobs wist ook de tweed
partij te winnen en maakten met
een positief saldo van 25 een goede
kans op een top drie klassering. Dan
moest er wel gewonnen worden van
de equipe Wijand/Wijand. De kans
zat er in, maar het werd geen overwinning. Een vierde plaats was hun
deel.

Het leukste wat je met je
kind kunt doen
Regio - Dit zei één van de deelnemers van de Ouder en Kind wildwatercursus vorig jaar. In haar enthousiasme voegde ze eraan toe “Dit
zou iedere ouder met z’n kind moeten doen. Zo krijg je een geweldige band”.
Voor iedere ouder en kind heeft de
Uithoornse Roei- en Kanovereni-

ging Michiel de Ruyter helaas geen
plek, maar voor een beperkte groep
organiseert MdR opnieuw de Ouder
en Kind wildwater kajakcursus. Een
cursus die een uniek avontuur is
voor zowel ouders als kinderen vanaf 12 jaar. Eén van de unieke kenmerken van wildwater kanoën is dat
volwassenen en kinderen dit op ge-

De avondoverwinning ging naar de
equipe Brian Kroon/Simon Vogelaar
uit de regio Den Haag.
De top zes van de
tweede speelavond:
1. Brian Kroon/Simon Vogelaar
2. Peter Balkenende/Peter Dijkman
3. Andries en Cor Wijand
4. Ria van Beek/Günther Jacobs
5. Peter Bleekrode/Theo Meijer
Rachid en Azzédine Abdallah
De posities van de overige equipes
van BUT:
9. Hans v/d Wal/Jelle Pekelharing
17. Ina Hoekstra/Henk van Rekum
Jos de Zwart Tine Siegel
19. Wilma Buchner/
Jannie van Kooten
26. Jeroen Stiekema/Sonja Depping
28. Eva van Ark/Paul Hamstra

tij. Het is slechts een enkele keer
eerder voorgekomen dat de totaalwinnaar “slechts” vijf gewonnen
partijen had.
Het eindklassement:
1. Rob vd Zwet/Ruud Kramer
2. Peter Balkenende/Peter Dijkman
3. Peter Bleekrode/Theo Meijer
4. Jos de Zwart Tine Siegel
De posities van de overige
equipes van BUT:
9. Ria van Beek/Günther Jacobs
13. Ina Hoekstra/Henk van Rekum
17. Hans v/d Wal/Jelle Pekelharing
18. Wilma Buchner/
Jannie van Kooten
20. Eva van Ark/Paul Hamstra
22. Jeroen Stiekema/Sonja Depping
Het volgende evenement van Boule Union Thamen is het Open Uithoorns doublettenkampioenschap.
De equipe Mauro Saunier/Rajen
Koebeer zullen dan hun titel verdedigen. Mauro zal in november Nederland vertegenwoordigen tijdens
het WK-jeugd in Bangkok en Rajen is bondscoach voor de mannen.

Voor het totaalklassement over twee
avonden deden de equipes van Les
Boules Fleuries goede zaken. Beide equipes wonnen drie partijen op
dag 1 en nu verloren beide een par-

Wilt u meer weten over Boule Union
Thamen, raadpleeg dan onze website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel.
0297-565377 of email redactie@
buthamen.nl.

lijk niveau kunnen. De snelheid die
gevaren wordt, wordt in belangrijke
mate bepaald door de stroming van
de rivier, zodat kinderen en volwassenen in hetzelfde tempo een rivier
afzakken. Vanuit dit gegeven organiseert MdR een unieke wildwater
cursus die een spannende ervaring
is voor zowel kinderen als volwassenen. Deze cursus is ook een uitgelezen mogelijkheid voor ouders en
hun kinderen om op gelijk niveau te
sporten.
De cursus start op de Amstel om
de basisvaardigheden te leren die
nodig zijn voor stromend water. Zo
wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend.
Eén les wordt gewijd aan de theorie
van het wildwatervaren zodat deelnemers goed voorbereid de rivier
opgaan. Tijdens de cursus wordt er
ook uitgeweken naar stromend wa-

ter in Duitsland. De cursus wordt
eind oktober afgesloten met een
weekend in de Ardennen waar op
wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano-ervaring vereist.
Wel moeten deelnemers kunnen
zwemmen. Boot, zwemvest en peddel kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 14. De begeleiding wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De
cursus start zaterdag 22 augustus
en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdagochtend van
9:15 tot 10:30 uur.
Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op www.mdr.nu.
U kunt zich opgeven door een mail
te sturen naar secretaris@mdr.nu
of contact op te nemen met Adri Tijdeman, tel: 0297 560156.

Legmeervogels begint aan
het seizoen
Regio - De zondagselectie van
Legmeervogels is op maandag 27
augustus begonnen met de voorbereidingen voor het seizoen 2015 –
2016. De voorbereiding bestaat uit
trainingen, drie maal per week, en
een aantal vriendschappelijke voetbalwedstrijden.
Na een 4-tal trainingen staat al gelijk de eerste vriendschappelijke
voetbalwedstrijd op het programma. Op 4 augustus reist de zondagselectie af naar Breukelen om
het aldaar op te nemen tegen de

hoofdklasser zaterdag Breukelen.
Breukelen tegen Legmeervogels begint aldaar om 20.00 uur. Na dit duel
wordt er later in die week weer getraind en ook weer vriendschappelijk gespeeld. Op zaterdag 8 augustus reist de selectie af naar Amsterdam-Oost om de strijd aan te gaan
tegen WV-HEDW dat uitkomt in de
zaterdag 1ste klasse. Na deze 2 uitwedstrijden speelt de zondagselectie op dinsdag 11 augustus thuis op
sportpark Randhoorn tegen zaterdag 3e klasser VVC.

UWTC jeugd wint groene
trui bij Tour de Junior
Regio - Van 20-25 juli is in Achterveld, vlak bij Amersfoort, de Tour de
Junior verreden. De Tour de Junior is
een internationale jeugdmeerdaagse waar alle facetten van het wielrennen aan bod komt. Op maandag is er naast de ploegenvoorstelling een wegwedstrijd. Op dinsdag
een bergtijdrit en een criterium, op
woensdag een klassieker, op donderdag een bergtijdrit en criterium, op vrijdag een tijdrit en wegwedstrijd en op zaterdag een criterium. Een vermoeiende week dus
voor de renners. Voor UWTC hebben Eric Looij (cat 7), Menno van
Capel (nieuweling) en Stijn Ruijter (nieuweling) meegedaan. En
wat deden ze het goed! Menno zat
dinsdagavond mee in een ontsnapping en dit groepje nam een minuut
voorsprong op het peloton. Naast de
dagwinst leverde dit Menno de gele
trui en groene trui op. Helaas raakte hij de dag erna de gele trui weer
kwijt maar de hele week bleef het
spannend en uiteindelijk werd Menno tweede in het klassement op 3
seconde achterstand van de gele trui winnaar. Maar het aanvallende rijden van Menno werd wel beloond want hij won het puntenklassement en de groene trui! En had
Menno andere jaren moeite met de
tijdritten, dit jaar scoorde hij er zelfs
een podiumplaats mee door derde te worden in de tijdrit van vrijdag! Ook Stijn Ruijter deed het erg
goed. Stijn is eerstejaars nieuweling
en was net herstelt van een blessure. Maar Stijn werd gewoon 10e
in het eindklassement en ook Stijn
mocht op het podium toen hij bij de
bergtijdrit op donderdag een 3e tijd
neer wist te zetten. En bij cat 7 was
Eric Looij ook veelvuldig op het podium te zien. Twee 2e plaatsen bij
de bergtijdritten, 3e tijd bij de laatste tijdrit, derde bij de klassieker en
tweede op donderdagavond. Dit resulteerde in een tweede plaats in
het eindklassement bij de jeugd cat
7 voor Eric Looij. De drie UWTC leden hebben een geweldige week in

Achterveld gehad en de supporters
hebben er van genoten. Een uitgebreid wedstrijdverslag vindt u op de
website van UWTC: www.uwtc.nl/
wielren
Veteranen 60+
Zondag 26 juli hebben de UWTC
renners Leen Blom , Ben de Bruin,
Nico Fokker, Piet Rewijk, John
Tromp en Guus Zantingh deelgenomen aan een Veteranen 60+ wedstrijd in Sloten-Amsterdam. Vanaf de start werd er een hoog tempo
aangehouden zodat ontsnappen uit
het peloton erg moeilijk was. Halverwege de wedstrijd wisten er toch
7 renners uit het peloton te ontsnappen met daarbij UWTC lid John
Tromp. De 7 renners bouwden een
ruime voorsprong van 1 minuut op
en wisten dit tot de finish stand te
houden. De wedstrijd werd gewonnen door Willem Hus uit Voorburg
voor Maas van Beek uit Barneveld
en John Tromp uit Kudelstaart finishte op een mooie 3e plaats. Voor
John was dit zijn 11e podiumplaats
van dit seizoen. Ben de Bruin eindigde als 12e, Guus Zantingh als
13e, Leen Blom als 21e, Piet Rewijk
als 24e en Nico Fokker werd 43e.

Veertig paren bij
Zomerbridge
Regio - De belangstelling voor het
initiatief van Bridgeclub De Legmeer neemt snel toe en de concurrentie navenant. In de A- lijn hield
Cees Bergkamp, nu met steun van
Cora de Vroom, echter onverminderd stand en was met 59,90% de
zeventien mededingers net de baas.
Thea Twaalfhoven & Lia van Kessel
kwamen met 59,11% wel erg dichtbij en hielden er zo ook een fles wijn
aan over. Het zelfde gold voor Marja Hartman & Joop Koeman die de
derde versnapering met 58,33%
konden ophalen. Joop van Delft &
Jan Egbers kwamen met 55,21% op
de vierde plek van boven en Ada
Keur & Bep Schumacher speelden
zich met 54,69% als vijfde ook in de
kijker. In de B- lijn behaalden Wies
Gloudemans & Marthe Pijnappel
als eersten met 63,54% het hoogste percentage van de avond. Ook
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
deden het als tweede met 61,11%
uitstekend en beide paren waren
dan ook een klasse apart in deze
groep. De derde plaats, op flinke af-

stand, was voor Jannie Aarsman &
Joke de Wit met 55,90% op de voet
gevolgd door Reina Slijkoord & Gré
de Heus die op 54,86% uitkwamen.
Aartse Tuijn & Theo Cocq van Welwijnen schaarden zich met 52,43%
wel bij de best of five, maar het werd
voor hen toch “Nietwijnen”! In de
C- lijn trokken Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt de aandacht met
een percentage van 63,19 als eerste. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers werden met 52,78% op
gepaste afstand tweede, net voor
Henny Heijnen & Wim Harding die
met 52,08% wel erg dicht in de
buurt kwamen. Maria Baas & Klaas
Verrips sloten hier de top af met
50,69%. Wilt u ook nog de kans grijpen om roem te vergaren, kom dan
zomerbridgen in Dans & Party centrum Colijn aan de Industrieweg 20
te Uithoorn. Elke woensdagavond
tot eind augustus van af 19.45 uur
voor de prijs van zes euro per paar.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl of tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal.

