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Brandweer zet 
hoogwerker 
in bij redding 
papegaai
De Hoef - De Mijdrechtse 
brandweer heeft vrijdagavond 
de eigenaar van een prachtig 
en ook nog eens dure papagaai 
weer heel gelukkig gemaakt, 
door de ontsnapte papagaai 
met een hoogwerker van het 
dak van een woning in de Hoef 
te halen. Rond 19:15 uur belde 
de eigenaar van de Ara naar de 
brandweer en vertelde dat zijn 
vogel donderdagochtend was 
ontsnapt en dat hij gesigna-
leerd was op het dak van een 
woning aan de Westzijde in de 
Hoef.  Zelf was hij al bezig ge-
weest zijn vogel naar bene-
den te krijgen maar hij had een 
hoogwerker nodig. De brand-
weerlieden  zagen er wel wat in 
en gingen richting de Hoef. De 
eigenaar ging zelf mee omhoog 
om zijn vogel te vangen. Met 
resultaat: ruim een half uur la-
ter zat de peperdure papegaai 
weer veilig in zijn kooi.

Met hoofdwond 
naar ziekenhuis
Uithoorn - Op woensdag 19 
juli om middernacht kregen de 
hulpdiensten een melding dat 
in de Jan van Galenlaan een 
persoon onwel was geworden. 
Een 74-jarige bewoner bleek 
van de trap te zijn gevallen. Hij 
had een hoofdwond opgelo-
pen. De medewerkers van de 
ambulance hebben eerste hulp 
verleend, waarna de man per 
ambulance naar het VU-zie-
kenhuis vervoerd.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl
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Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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“Ik had graag nog willen doorgaan 
tot aan de verkiezingen”
Frans Lugtmeijer (VVD) 
verlaat Rondeveense politiek
De Ronde Venen - Na Yvonne 
Welter als raadslid van de VVD in De 
Ronde Venen, neemt nu ook fractie-
voorzitter Frans Lugtmeijer (51) bij 
deze politieke partij afscheid van 
de raad. Beiden doen dat noodge-
dwongen omdat zij hun dagelijkse 
werkzaamheden niet meer kunnen 
combineren met het raadslidmaat-
schap. Welter vanwege een toene-
mende drukte op haar advocaten-
kantoor en Lugtmeijer omdat hij 
bij Defensie, waar hij werkzaam is, 
een andere standplaats krijgt. Dat is 
bij de KMA in Breda. Frans: “Als je 
het naar eer en geweten wilt doen 
en het leuk vindt, gaat er veel tijd 
in zitten en dat is niet meer moge-
lijk. Mede ook vanwege het reizen 
voor mijn werk, dagelijks anderhalf 
uur vanuit Vinkeveen naar Breda 
en dan ook weer ’s avonds diezelf-
de tijd weer terug als we hier zou-
den blijven wonen,” legt Frans uit. 
“We gaan dus verhuizen naar Bre-
da waar we intussen ook al een voor 
ons geschikte woning hebben ge-
vonden. Dat kan je niet laten lopen 
en het plan is om die half augus-
tus te betrekken. Om tot aan maart 
2018 twee huizen aan te houden 
is wel erg kostbaar. Ik vind het wel 
jammer, want ik had tot aan de ver-
kiezingen komend jaar nog graag in 
de raad willen blijven voor de be-
sluitvorming van belangrijke zaken 
die er in de gemeente spelen. Zo-
als het zwembad in Abcoude, het 
Centrumplan Vinkeveen en de re-
alisatie van zorgcentrum Zonnehof 
Mijdrecht op de plaats van Nieuw 
Avondlicht. Maar dat zit er helaas 

niet meer in. Als je de gemeente 
gaat verlaten kan je geen deel meer 
uitmaken van de raad. Aan de an-
dere kant heb ik het voordeel dat 
ik straks op twee minuten fi etsen 
van mijn werk zit.” Aldus Lugtmeijer 
die doorgaans een man van weinig 
woorden is maar wel heldere taal 
bezigt. “Hou het kort en to the point 
wat je te zeggen hebt over bepaalde 
onderwerpen. Men zal mij nooit een 
heel lang verhaal hebben horen ver-
tellen. Als ik het niet in een paar mi-
nuten kan zeggen hoef ik het net zo 
goed niet te doen, want dan haakt 
iedereen toch af.”

“We moesten even praten”
Frans Lugtmeijer woont sinds 2000 
in Vinkeveen. Hij is echter geboren 
en getogen in Steenwijk, koos voor 
een militaire loopbaan en kwam te-
recht op de KMA in Breda waar hij 
ook bleef wonen.

Vervolg elders in deze krant

Piet en Ria Buskermolen 
50 jaar getrouwd
Uithoorn - De familie van Piet en 
Ria Buskermolen uit Uithoorn liet 
ons recent weten dat beiden op 12 
juli jl. hun 50-jarig huwelijk hebben 
gevierd. Goud van oud dus, nou ja 
‘oud’…. Piet is 73 en Ria hoopt die 
leeftijd in september ook te ha-
len. Zal wel lukken gelet op de le-
vendigheid en de actieve levensstijl 
die beiden aan de dag leggen. Piet 
heeft zijn roots in De Kwakel waar hij 
tot zijn 71e jaar heeft gewoond. Ria 
komt uit Papenveer. Beiden komen 
uit een groot gezin; Piet uit een gezin 
met tien kinderen en Ria uit een met 
acht. Ze hebben elkaar leren ken-
nen op de dansschool van Kastelein 
in Langeraar toen ze 17 jaar oud wa-
ren. Na veel ontmoetingen op straat 
kregen ze ‘vaste verkering’ en stel-
den ze zich voor aan hun ouders. 
Na een leuke verkeringstijd van drie 
jaar en voor Piet nog twee jaar mi-
litaire dienst bij de Koninklijke Ma-
rine trouwden ze. Dat gebeurde op 
12 juli 1967 in Langeraar vanuit het 
ouderlijk huis van Ria. Eerst voor de 
wet in het gemeentehuis en dezelfde 
dag voor de kerk. “Het was wel erg 

warm die dag, zo’n 32 graden, maar 
we hebben het feestje wel voortge-
zet op die dag bij Lelyveld in Nieuw-
veen,” weet Piet zich desgevraagd 
nog te herinneren. Uit het huwe-
lijk zijn drie zonen geboren, t.w. Mi-
chel, Remon en Dennis. Ria en Piet 
hebben zes kleinkinderen. Het ge-
zin heeft ongeveer 14 jaar gewoond 
in de Anjerlaan in De Kwakel en is 
vervolgens verhuisd naar de Ger-
beralaanlaan. Daar hebben Piet en 
Ria tot twee jaar geleden gewoond. 
De zonen waren intussen uitgevlo-
gen en de woning werd wat te groot 
voor hun tweetjes, waarna het echt-
paar uiteindelijk besloot te verhui-
zen naar een mooi appartement in 
de Legmeer-West waar het nu met 
veel genoegen woont.

Actief echtpaar
Piet wilde van jongs af aan bakker 
worden en ging op z’n 12e jaar al 
helpen bij Westerbos aan de Vrou-
wenakker en ging studeren aan de 
Bakkersschool in Amsterdam. 

Vervolg elders in deze krant

Martijn Voshart wint race-
fi ets bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - De winnaar van de 
prachtige racefi ets bij AH Jos van 
den Berg in winkelcentrum Am-
stelplein die men kon winnen in de 
Tour de France actie van deze krant, 
is de 13-jarige (!) Martijn Voshart 
uit Nieuwveen geworden. Eigenlijk 
dankt hij dat mede aan zijn moe-
der Tine met wie hij begin juli sa-
men boodschappen deed bij AH. Ti-
ne had de naam van Martijn en hun 
telefoonnummer op de bon gezet 
en laat die nou net maandagavond 
24 juli door een medewerker bij AH 
uit het grote aantal ingeleverde kas-
sabonnen worden getrokken! Mar-
tijn bleek er beduusd van te zijn dat 
hij de winnaar was van de racefi ets, 

een echte Caad Optimo 105 van het 
merk Cannondale ter waarde van 
bijna 1.200 euro! “Ik heb nog nooit 
op zo’n fi ets gezeten, maar vind het 
wel spannend om dat te gaan doen. 
Ik denk alleen dat ik het wel moet 
leren en ga er alleen op fi etsen in 
mijn vrijetijd, niet naar school,” al-
dus een nog steeds verbouwereerde 
Martijn. Hij was samen met zijn ou-
ders Teus en Tine en zijn twee broer-
tjes Joost en Niels naar AH geko-
men om uit handen van AH Teamlei-
der Ronald Stokking en Driekus van 
Rijn de fi ets in ontvangst te nemen. 
Martijn was als prijswinnaar uit de 
bus gekomen door met zijn moeder 
deel te nemen aan de speciale actie 

die AH Jos van den Berg samen met 
Van Rijn Fietsen in Vrouwenakker in 
de maanden juni en juli had georga-
niseerd in de Tour de France special 
in deze krant. 

De racefi ets was als prijs verbonden 
aan een actie waaraan alle klan-
ten van de super konden deelne-
men. Die dienden naast hun gewo-
ne boodschappen minimaal twee 
met een sticker aangegeven gese-
lecteerde producten te kopen. De 
kassabon, voorzien van naam en te-
lefoonnummer, kon men in een spe-
ciale inleverbox deponeren.

Vervolg elders in deze krant

V.l.n.r. Ronald Stokking, Joost, Martijn en Niels Voshart en Driekus van Rijn

Zomerspektakel Zonnebloem 
regio Veen- en Vechtstreek
De Ronde Venen - De zomer-
maanden zijn vaak stil voor veel 
mensen met fysieke beperkingen 
en ouderen. Activiteiten voor hen 
liggen stil, familie en vrienden zijn 
op vakantie. Een goed moment dus 
voor een extra feestelijke activiteit, 
dacht het bestuur van de regio Veen 
en Vechtstreek van De Zonnebloem. 
Een goede locatie was snel gevon-
den, De Schulenburg in Kamerik, 
mooi centraal gelegen en plaats 
voor 250 tot 300 gasten. De afdelin-
gen zagen het wel zitten, zo’n extra 

activiteit in de zomer. Een invulling 
was gauw gevonden. Voor de pauze 
liet illusionist Ferry Gerats iedereen 
versteld staan van zijn kunsten, na 
de pauze was er een optreden van 
Gerard Cox.
Hij kreeg de zaal doodstil toen hij 
hele mooie en ontroerende, soms 
bijna vergeten liedjes zong, maar 
even later zong iedereen ook weer 
vrolijk mee met bekende hits. Een 
echtpaar dat zich nog niet zo lang 
geleden heeft aangemeld bij De 
Zonnebloem was ook van de partij. 

En omdat mevrouw een grote fan is 
van Gerard Cox, hoefden ze er niet 
lang over na te denken! Toen de uit-
nodiging kwam hebben ze zich di-
rect aangemeld.
“Een geweldige middag, echt een 
cadeautje! ” aldus het enthousiaste 
echtpaar. De meeste afdelingen wa-
ren met de bus naar Kamerik geko-
men, sommige met auto’s. Ook bui-
ten de regio was er belangstelling 
voor deze middag, uit Utrecht Zuid 
West en Uithoorn waren ook deel-
nemers gekomen.

Kindje bekneld in Uithoorn

Uithoorn - Een kind heeft zater-
dagmiddag bekneld gezeten in een 
speeltoestel in een snackbar op het 
Zijdelwaardplein in Uithoorn. De 
hulpdiensten rukten allemaal met 

spoed uit. De brandweer heeft ge-
reedschap gebruikt om het kindje 
te bevrijden. Hoe het kindje bekneld 
kon raken is nog onduidelijk. 

Foto: KaWijKo Media
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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 worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen

Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF
Linda Barens: 
“Je gezondheid is echt je 
meest waardevolle bezit”

Na jaren 1 op 1 losse acupunctuur 
behandelingen te hebben gegeven 
naast haar drukke gezinsleven le-
ven, heeft Linda Barens van Acu-
punctuur Uithoorn het over een an-
dere boeg gegooid.  Was ze niet te-
vreden met het behandelen zoals 
elke andere acupuncturist dat doet 
dan? “Nou, ik wordt er heel erg blij 
van, ik heb op deze manier al veel 
mensen geholpen naar een gezon-
der leven, maar ik miste iets.“ Linda 
vertelt dat het zaadje werd geplant 
tijdens een nascholing sessie die 
over het omgaan met cliënten ging. 
“De docent vertelde dat het in prin-
cipe niet uitmaakt of de cliënt het 
behandeltraject wat ik als behan-
delaar heb uitgestippeld afmaakt, 
of alle advies opvolgt. Want als ze 
maar betalen….. Dat vond ik heel 
erg, dat voelde zo verkeerd!” 
Linda’s ogen lichten op als ze ver-
teld hoe geweldig ze het vindt als 
ze vooruitgang ziet. Dat ze graag en 
met liefde al haar kennis en tijd in 
haar cliënten stopt. “Ik vind het he-
lemaal geen probleem om tussen 
behandelingen door vragen te krij-
gen over voeding, wat wel en geen 
goed idee is bij de klachten die je 
op dit moment hebt. Het enige wat 
ik dan wel terugverwacht is de com-
mitment die je zelf ook moet heb-
ben om beter te worden.” Op de-
ze manier is ze verder gaan denken 
hoe ze dit in haar praktijk vorm kon 
geven.  En sinds een half jaar werkt 
ze alleen nog maar met een inten-
sief en uitgebreid programma . 

Programma
Het programma bestaat uit 12 onli-
ne modules, acht 1 op 1 behandelin-
gen en veel intensieve begeleiding. 
“Zo kan ik ook resultaat garande-
ren. Het is een programma van 12 
weken en het is duidelijk stap voor 
stap op gebouwd. Ik krijg veel vrou-
wen in behandeling die met  stress 
en langdurige vermoeidheidsklach-
ten kampen. Dat gaat niet zomaar 
over na een paar behandelingen, 
die klachten zijn vaak opgebouwd 
in de loop der jaren. Dat betekent 
dat als je dingen structureel in je le-
ven veranderd, je echt blijvend re-

sultaat gaat zien. Dat is echt iets 
waar mijn hart sneller van gaat 
kloppen!” Enthousiast gaat ze ver-
der: “ Uit eigen ervaring weet ik hoe 
moeilijk het is om je gewoontes te 
veranderen. Ik wil niets liever dan 
je echt op weg helpen, zorgen dat 
je het zelf weer kan, je de handva-
ten geven om gelukkig te zijn in jou 
leven. Zo heb ik al heel wat levens 
zien veranderen!” Ze gaat verder:” 
Je gezondheid is je meest waarde-
volle bezit, daar wil je toch in inves-
teren. Tja, bedenk anders maar eens 
wat het je gaat kosten als je op deze 
manier verder gaat. Ik weet niet hoe 
het met jou zit, maar ik wil graag 
gezond oud worden, dat is mij heel 
veel waard.”

Naaldjes
Maar acupunctuur gaat toch over 
naaldjes en niet over voeding? 
“Nou, er zijn echt veel mensen die, 
zonder dat ze het weten, hun ziekte 
patronen in stand houden door de 
manier waarop ze eten en drinken. 
Als je dit niet aanpast heb je veel 
meer acupunctuur sessies nodig 
en zal je ook weer klachten terug 
krijgen. Chinese voedingsleer staat 
echt aan de basis van de Chinese 
geneeswijzen. En in principe be-
staat er in de Chinese voedingsleer 
ook geen slechte voeding, maar wel 
voeding die op dit moment niet bij je 
past.” Moeten we dan ineens rijst en 
tofu gaan eten? Linda lacht: ”nou, 
alleen als je dat heel lekker vindt en 
het past bij je!! Ik koop mijn bood-
schappen gewoon bij de super-
markt in Uithoorn hoor. Ik hou wel 
van koken maar het moet natuurlijk 
niet ingewikkeld worden met een 
gezin met 3 kinderen. Dus wij eten 
ook wel eens patat en pizza!” Kun 
je ook met alleen je voeding aan de 
slag dan? “ Ja hoor, je kunt ook een 
uitgebreide intake krijgen waarin ik 
voor je uitzoek wat je Chinese diag-
nose op dit moment is, dan krijg je 
een hele lijst met alles wat wel en 
niet bij je past. En als bonus nog een 
weekmenu zodat je makkelijk zelf 
aan de slag kunt.” Werk je dan nooit 
meer met losse behandelingen Lin-
da? “Nee, ik kan zoveel meer waar-
de bieden op deze manier, en blij-
vende waarde. Je gezondheid is 
echt je meest waardevolle bezit en 
dat neem ik heel serieus. ” Linda 
vertelt dat je natuurlijk altijd contact 
kan opnemen met haar om te kijken 
wat het beste bij je past. “Voor meer 
informatie kun je kijken op de web-
site: www.acupunctuur-uithoorn.nl. 
Hier kun je je ook aanmelden voor 
mijn 3 gratis tips voor meer energie. 
En natuurlijk mag je me ook bellen 
op 06-24729559”

Het KnA orkest start aanko-
mende september weer een 
nieuwe groep Middelbare Mu-
zikale Meesters. Te vaak wordt 
er gezegd als het orkest er-
gens speelt: “jammer dat ik 
nooit een instrument heb leren 
spelen”. Terwijl een instrument 
leren bespelen op middelbare 
leeftijd (30+, 40+, 50+ en 60+) 
juist heel goed te doen is. Vorig 
jaar hebben een aantal men-
sen zich voor het Middelbare 
Muzikale Meesters project op-
gegeven en een jaar later vra-
gen we ze naar hun ervaringen.
Dit keer vragen we Helma Buser 
naar haar ervaringen. Helma is vo-
rig jaar dwarsfluit gaan spelen op 
56 jarige leeftijd.
 
Waarom ben je op latere leeftijd 
begonnen met het bespelen van 
een muziekinstrument?
Vorig jaar las ik in de krant over 
het project Middelbare Muziek-
meesters en ik dacht meteen zou 
dit is iets voor mij zijn? Ik speelde 
in het verleden een ander instru-
ment maar dat kon ik alleen maar 
thuis spelen omdat je het niet kon 
meenemen. Ik ben naar de in-
formatie-avond gegaan en daar 
werd ik onmiddellijk enthousiast.
 
Welk instrument bespeel je? 
Als kind wilde ik altijd dwarsfluit 
leren spelen en ik zag het als een 
kans om het op te gaan pakken.
 
Wat vond je lastig toen je begon?
Ik huurde een fluit van KNA zo-
dat ik kon proberen of het in-
strument bij mij paste. In het be-
gin kreeg ik weinig geluid uit de 
dwarsfluit maar dat ging al snel 
beter. Nu vind ik het echt al heel 
leuk klinken.
 
Kost het veel van je tijd? Wat vind 
je makkelijker dan verwacht?
Door iedere dag even te oefe-
nen, al is het maar een kwartier-
tje, komt er steeds mooier geluid 
uit de fluit. Ik vind heel leuk om 
te merken dat het spelen vooruit 
gaat. Ik had niet gedacht dat het 
nog een hele kunst is om op een 
dwarsfluit te spelen.
 
Hoe bevallen de lessen? En speel je 
mee in het leerlingenorkest? Zo ja 
hoe bevalt dat?

Iedere week krijg ik les van een 
hele enthousiaste dwarsfluit do-
cente, zij weet mij op een leu-
ke manier uit te leggen hoe ik op 
mijn instrument het mooiste kan 
spelen. Op dinsdagavond speel 
ik mee in het leerlingenorkest. In 
het begin wist ik echt niet of dit 
het voor mij wel wat was, maar ik 
begin het steeds leuker te vinden. 
Het samen muziek maken is ge-
woon erg leuk en je leert ook weer 
nieuwe mensen kennen.
 
Heeft het spelen in het orkest een 
duidelijke meerwaarde voor je?
Het leuke van het spelen in een 
orkest is dat je samen tot een zo 
mooi mogelijk resultaat komt. Ik 
heb gemerkt dat iedereen zich 
daar ook voor inzet. En je hebt ook 
een doel om je instrument te blij-
ven gebruiken. Want als je, na een 
aantal jaren, geen les meer hebt is 
het heel moeilijk om jezelf te blij-
ven motiveren om te spelen.
 
Wat vindt je van de begeleiding van 
KnA?
Na het eerste half jaar les te heb-
ben gevolgd ging ik verder in het 
leerlingenorkest. Het was heel 
fijn om te merken dat iedere keer 
als het niveau nog een beetje te 
moeilijk is dat er een stapje terug 
word gedaan net zo lang totdat je 
het stuk muziek wel kan spelen. Er 
wordt heel goed gekeken of je het 
niveau al aan kan en je krijgt aan-
gepaste muziek.
 
Ga je door met de muzieklessen?
Voorlopig blijf ik de muzieklessen 
volgen want ik speel nog lang niet 
goed genoeg op de dwarsfluit

Heb je ook interesse in het 
leren bespelen van een 
muziekinstrument? 
Geef je dan op voor de informa-
tieavond van het Middelbare Mu-
zikale Meesters Project op maan-
dag 4 september. Je krijgt er al-
le informatie en je kunt kijken en 
proberen welk instrument je wilt 
gaan leren bespelen. Je kunt kie-
zen uit onder andere klarinet, 
saxofoon, dwarsfluit, hoorn, trom-
pet, slagwerk, trombone, tuba, ho-
bo of fagot. 
Voor meer informatie stuur je een 
email naar kna.secretaris@gmail.
com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Helma speelt sinds een jaar 
dwarsfluit

Afscheid van 
buurtbuschauffeur 
Binnen twee weken nam het be-
stuur van de Buurtbus afscheid 
van een chauffeur. Zaterdag 29 ju-
li jl. reed Editha Samsom haar laat-
ste buurtbusrit. Vanwege privé-om-
standigheden heeft zij besloten af-
scheid te nemen van de Buurtbus. 
Editha heeft de laatste 5 jaren naast 
haar reguliere werk elke 2 weken 
een zaterdagdienst ingevuld. Met 
een boeket bloemen en doos Mer-
ci-chocolade werd Editha  aan het 

eind van haar dienst verrast bij het 
chauffeurs-wisselpunt in De Hoef 
door de bestuursleden Gerrit de Pa-
ter, Wim Bos en Daan Wiebus. 
Natuurlijk hoopt het bestuur dat 
Editha weer terug komt . “Zij is al-
tijd welkom om terug te komen 
als chauffeuse!” Wilt u ook zo ge-
waardeerd worden? Kijk op buurt-
bus526.nl voor vriendelijk en leuk 
vrijwilligerswerk in onze prachtige 
omgeving!

Resultaten klanttevreden-
heidsonderzoek 
Gemeente De Ronde Venen heeft in 
de lente een klanttevredenheidson-
derzoek gehouden. Hier hebben 329 
cliënten aan deelgenomen die ge-
bruik hebben gemaakt van de Wmo, 
125 vanuit de Jeugdwet en 79 van-
uit de Participatiewet. Uit het onder-
zoek blijkt dat de meerderheid van 
de respondenten tevreden is over 
de dienstverlening en de gelever-
de zorg. Ook is er een aantal verbe-
terpunten geconstateerd, zoals het 
vergroten van de bekendheid van 
(onafhankelijke) cliëntondersteu-
ning, het verlenen van nazorg en 

de ondersteuning bij het vinden van 
werk. Het onderzoek is gehouden, 
om te weten wat inwoners vinden 
van het contact met de gemeente 
en hoe zij de zorg en ondersteuning 
ervaren die zij ontvangen vanuit de 
Wmo, de Jeugdwet en de Participa-
tiewet. De gemeente gebruikt deze 
informatie om haar dienstverlening 
te verbeteren. Meer informatie over 
de uitkomsten van het klanttevre-
denheidsonderzoek? U kunt de rap-
porten over Wmo, Jeugdwet en Par-
ticipatiewet opvragen via gemeen-
te@derondevenen.nl
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VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om 

kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/vrijwilligers 

kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Er worden weer mailtjes rond ge-
stuurd van het Centraal Justitieel 
Incassobureau. Te hard gereden 
met de auto. De snelheidsovertre-
ding wordt aangegeven, evenals de 
datum, maar waar fl ink gas is ge-
geven, wordt niet vermeld. De boe-
tes zijn behoorlijk hoog, gemiddeld 
zo’n 300 euro, exclusief administra-

tiekosten. Trap er vooral niet in en 
negeer de vermelding dat uw reke-
ning wordt geblokkeerd bij niet be-
talen. Het is niet waar, het is weer 
een nep-mail. Bekeuringen worden 
nog steeds per post verstuurd. Doe 
aangifte bij de politie en deponeer 
vervolgens de mail waar het hoort, 
in de prullenbak!

Weer nep-mails over hardrijden
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Bewoners Churchillflat wachten op 
nieuwbouw
De nieuwbouw van woningen bij 
de Europarei aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn vordert 
gestaag. Op 25 januari van dit jaar 
werd na een feestelijke aankondi-
ging de eerste paal geslagen op de 
plaats waar eerder de Straatsburg-
flat stond. Bouw- en ontwikkelings-
maatschappij Heddes uit Hoorn is 
door woningcorporatie Eigen Haard 

aangewezen voor de bouw van de 
woningen en die zien er goed uit. 
De nieuwbouw komt op de plaats 
waar niet alleen de Straatsburgflat 
stond, maar ook de Churchillflat en 
de Gasperiflat moeten op (korte) 
termijn plaatsmaken voor de bouw 
van nieuwe woningen. De bewoners 
moeten dan ergens anders woon-
ruimte toegewezen krijgen en een 

deel daarvan zal ongetwijfeld kie-
zen voor de nieuwbouw ter plaatse, 
mits dit betaalbaar is. Tot de eerste 
fase van wat genoemd wordt ‘het 
middengebied’, behoren 10 sociale 
huurappartementen, 11 huurappar-
tementen in de vrije sector, 26 so-
ciale huur eengezinswoningen en 
27 vrije sector huurwoningen. “Al-
le woningen zijn zo goed als ge-

reed. We zijn nu aan de slag met de 
aanleg van riolering, kabels en lei-
dingen. Verwacht wordt dat bewo-
ners van de Churchillflat die (wil-
len) verhuizen naar de nieuwbouw, 
voor het einde van dit jaar hun nieu-
we woning kunnen betrekken. Tot 
die tijd kunnen zij in hun bestaan-
de woning blijven wonen. De flat 
wordt niet eerder gesloopt voordat 
alle bewoners nieuw zijn gehuis-
vest. Een aantal is uit eigener be-
weging al verhuisd naar elders of 
door ons van een andere woning 
voorzien,” zo laat een woordvoerster 
van Eigen Haard weten. Samen met 
de gemeente Uithoorn en met in-
breng van bewoners en buurtorga-
nisaties heeft Eigen Haard destijds 
een nieuwbouwplan opgesteld voor 
rond en op de plek van de Straats-
burg-, Churchill- en Gasperiflat. De-
ze drie flats worden gesloopt waar-
van de Straatsburgflat dit lot al heeft 
ondergaan. Zes flats zijn in de ach-
terliggende tijd gerenoveerd. Op 
de plaats van de straks verdwenen 
flats worden in totaal ongeveer 190 
nieuwe woningen en appartemen-
ten gebouwd met een sociale sta-
tus, een middeldure huur en koop. 
In de huidige planning ziet het er 
naar uit dat begin 2018 de Chur-
chillflat onder de slopershamer zal 
vallen waarna ook op die plaats 
nieuwbouw zal plaatsvinden.

Martijn Voshart wint racefiets bij 
AH Jos van den Berg
Vervolg van de voorpagina.

De actie liep van 26 juni tot en met 
22 juli. De trekking van de winnaar 
vond op 24 juli plaats en kennelijk 
heeft Martijn veel engeltjes als aan-
bidders want hij is de gelukkige win-
naar geworden.

Nieuwe Tourwinnaar?
“Aan de actie hebben heel veel van 
onze klanten meegedaan. Er waren 
honderden kassabonnen. Dan heb 
je echt veel geluk als iemand jouw 
naam daaruit vist,” laat Ronald we-
ten die de actie onder zijn hoede had 
en de racefiets aan de glunderen-

de Martijn overdroeg. Tine: “Wij wo-
nen buiten Uithoorn en gaan welis-
waar niet alle dagen, maar wel re-
gelmatig naar AH Jos van den Berg. 
Dan is het inderdaad bijzonder dat 
zo’n enkele kassabon eruit gevist 
wordt en dat je winnaar bent. Mar-
tijn wilde de fiets winnen dus ik heb 
zijn naam op de bon gezet,” laat Ti-
ne weten die volgens Martijn erg 
sportief is, veel fietst en aan hard-
lopen doet. Tine gaat hem helpen 
op de racefiets te leren fietsen. “Hij 
heeft misschien wel verborgen ta-
lenten want over vijf jaar gaat hij de 
Tour winnen zegt ie,” lacht Tine die 
net als Martijn desgevraagd de Tour 

helemaal niet volgt. “Wij fietsen lie-
ver zelf dan dat we er naar kijken op 
TV,” merkt Tine op. Vader Teus geeft 
aan dat hij ook wel meefietst maar 
niet op een racefiets. “Op een gewo-
ne fiets hoor, maar dan moet ik wel 
wat harder trappen.” Broertjes Niels 
en Joost zijn wat trots op hun grotere 
broer die straks op een echte race-
fiets gaat rijden. Zij zien zichzelf hem 
niet bijhouden op hun eigen fietsen, 
maar dat kan later nog komen. Mar-
tijn kon zijn racefiets nog niet di-
rect meenemen, want die moet bij 
Van Rijn nog op zijn postuur wor-
den afgesteld. Duidelijk is dat Mar-
tijn de koning te rijk is met zijn race-

fiets. Gezien de sportieve aspiraties 
van hem en de andere gezinsleden 
komt de fiets in goede handen. Ge-
feliciteerd! Van Rijn Fietsen had zelf 
ook nog een actie aan de Tour de 
France special vastgeknoopt. Tijdens 
de actie in juli ontving iedere klant 
die bij Van Rijn een nieuwe fiets 
kocht, een gratis Tour de France ver-
rassingspakket dat speciaal door AH 
Jos van den Berg was samengesteld. 
Het was weer een mooie samenwer-
king die tot vrolijke gezichten en de 
nodige verwachtingen heeft geleid. 
Mede namens alle deelnemers aan 
deze acties en de prijswinnaar heel 
veel dank. Graag volgend jaar weer!

“Ik had graag nog willen doorgaan tot aan de 
verkiezingen”

Frans Lugtmeijer (VVD) verlaat 
Rondeveense politiek
Vervolg van de voorpagina.

Hij kwam daar zijn huidige vrouw 
Frieda tegen die in Vinkeveen 
woonde. Dat bracht hem ertoe 
haar achterna te reizen en zo kwam 
Frans in Vinkeveen terecht. Het 
echtpaar heeft twee zonen, Joost 
en Mark. Joost studeert in Amster-
dam en Mark gaat naar de der-
de klas van de middelbare school 
straks in Breda. 

Behalve als raadslid gedurende 
een behoorlijk aantal jaren is Frans 
ook bekend vanwege zijn tomelo-
ze inzet voor de Vakantie Speel-
week Vinkeveen. Frans is destijds 
in Breda lid geworden van de VVD, 
maar was toen nog niet actief. “Dat 
kwam pas aan de orde toen ik in 
Vinkeveen ging wonen. Dat was in 
de periode dat het verkiezingspro-
gramma voor de verkiezingen in 
2002 geschreven werd wat mij als 
partijlid door de toenmalige frac-
tievoorzitter Rob Blans werd toe-

gestuurd,” herinnert Frans zich. “Ik 
heb er toen een e-mailtje aan vast-
geknoopt van anderhalf A4-tje wat 
ik er niet goed aan vond. Dat resul-
teerde in een bezoek aan Rob die 
aangaf dat we even moesten pra-
ten. Ik werd meteen op de verkie-
zingslijst geplaatst en werd fractie-
assistent terwijl ik hier nog maar 
net woonde. Dat heb ik vijf jaar ge-
daan. De periode daarop in 2010 
werd ik raadslid en was Rudolf van 
Olden fractievoorzitter. Ik ben ook 
nog korte tijd lijsttrekker geweest 
en heb vervolgens op verzoek van 
de nieuwe fractie in 2014 het frac-
tievoorzitterschap voor de VVD in 
de gemeenteraad aanvaard. Al die 
jaren heb ik met veel plezier en in-
zet het raadswerk gedaan en ook 
geambieerd ook al kostte het veel 
tijd. Nu Yvonne Welter en ik ver-
trekken krijgen twee nieuwe men-
sen die als eerstvolgende op de 
verkiezingslijst staan de kans hun 
politieke talenten in de raad te to-
nen. Ze worden bij de eerstkomen-

de raadsvergadering geïnstalleerd.”

Hoogte-en dieptepunten
Frans Lugtmeijer heeft tijdens zijn 
politieke carrière in De Ronde Venen 
naar zijn zeggen de nodige hoog-
te- en dieptepunten gekend. Frans: 
“Een voorbeeld van een hoogtepunt 
is de zondagsopenstelling van win-
kels wat we voor elkaar hebben ge-
kregen. Nog een hoogtepunt is dat 
we het sociaal domein goed wegge-
zet hebben. Dat is eigenlijk een ver-
dienste van de hele raad, dus niet al-
leen van de VVD. Daar mogen we 
best trots op zijn. Ook de financi-
en hebben we prima op de rails ge-
kregen, mede dankzij de toenmalige 
wethouder Pieter Palm. Een diepte-
punt vind ik het beleid over de N201 
waar ik toch graag meer voortgang 
in had willen zien. Het verkeer loopt 
nu aan alle kanten vast. Een schoon-
heidsprijs in het proces verdient ook 
niet het moment waarop in 2016 de 
coalitie uit elkaar viel en twee wet-
houders opstapten. Het heeft daar-

na te lang geduurd alvorens de raad 
weer met elkaar in speaking terms 
was. Ik betreur dat het niet sneller is 
gegaan. Je doet je werk toch voor-
al ten faveure van de inwoners. Die 
periode had wel anders gekund.” Of 
hij in Breda zijn politieke ambities 
wil voortzetten? “Op dit moment nog 
niet. Eerst genieten van het nieuwe 
huis, de omgeving en ons settelen in 
Breda. Ik heb er ruim twaalf jaar ge-
woond maar ben er ook alweer 17 
jaar weg. In die tijd is er veel veran-
derd,” laat Frans weten. “Om politiek 
mee te willen lopen moet je je eerst 
op de hoogte stellen wat er allemaal 
speelt. Dat duurt wel even, maar wie 
weet? Het kan ook zomaar zijn dat ik 
iets anders wil gaan doen in de sa-
menleving naast mijn werk.” Frans 
zegt nog niet te weten wanneer en 
op welke manier hij officieel afscheid 
zal nemen van de Rondeveense ge-
meenteraad. Daar denkt hij nog over 
na. Frans, bedankt voor alle inzet bij 
de raad. Het ga je goed bij Defensie 
en met jouw gezin in het Brabantse!

Drie leerlingen halen 350 
euro op voor KNGF
Afgelopen vrijdag was het dan einde-
lijk zover. Mya, Jet en Virginia moch-
ten de cheque overhandigen aan 
KNGF. De drie meiden hadden voor 
school als extra project een winkel-
tje opgestart. Wat ze verdiende zou-
den ze doneren aan het goede doel 
KNGF (Koninklijke Nederlandse Ge-
leidenhond Fonds). Ze hebben een 
aantal keren op dinsdag- en zater-
dagmiddag gestaan met hun kraam-
pje tegenover AH Jos van den Berg. 
Met toestemming van AH verkoch-
te ze zelf gemaakte sieraden, cake-

jes en koeken. Ook hebben ze make-
up verkocht. Naast verkoop gingen ze 
ook rond met de collectebus. De gul-
heid van vele mensen hebben ervoor 
gezorgd dat de meiden afgelopen vrij-
dag een mooie cheque aan KNGF 
konden overhandigen. Het totaal be-
drag van 350,- euro was meer dan ge-
slaagd. Nadat de meiden de cheque 
hadden overhandigd kregen ze een 
rondleiding en zijn ze in de kennel 
van KNGF geweest. Kortom een leuk, 
leerzaam en geslaagd project waar de 
meiden trots op mogen zijn.

Piet en Ria Buskermolen 
50 jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.

Hij ging daar ook tegen betaling 
werken voor 15 gulden in de week 
(!). Later stapte hij over naar Arie 
Vork in Uithoorn waar de verdien-
sten beter waren maar van de Bak-
kersschool af moest. Twee jaar later 
kreeg hij een baan bij Hoogendoorn 
in Nieuwveen, waar Ria toevallig ook 
werkte bij Atelier Kwiek en met haar 
collega’s vaak een bezoekje bracht 
aan Piet bij Hoogendoorn. Piet is 30 
jaar lang ‘bakker langs de deur’ ge-
weest en heeft ook nog een tijd als 
chauffeur voor Studio Aalsmeer ge-
werkt waar hij later werd gevraagd 
als nachtportier en met Vips naar 
het buitenland mocht als hun privé 
chauffeur. Ria heeft als jong meis-
je veel moeten werken. Toen ze wat 
ouder was kreeg ze via het atelier de 
kans om ook naar het buitenland te 
worden gestuurd, waaronder Ma-
rokko, Polen en België om daar les te 

geven. Ze heeft bovendien als huis-
vrouw ook voortreffelijk voor het ge-
zin gezorgd. Piet was en is een spor-
tief figuur. Hij heeft tot zijn 56e jaar 
gevoetbald en hij gaf gymnastiekles 
in Nes aan de Amstel, Bennebroek 
en bij DWS in De Kwakel. Nog al-
tijd is hij bezig met wandelen en fiet-
sen. Beiden zijn dus altijd erg actief 
geweest en nóg! Op hun trouwdag 
kwam burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn op bezoek om het gouden 
bruidspaar persoonlijk te feliciteren. 
De zondag daarop hebben ze ter ere 
van deze mijlpaal samen met het 
hele gezin, familie en vrienden een 
feestje gegeven op het landgoed De 
Olmenhorst in Lisserbroek. De re-
dactie van deze krant sluit zich als-
nog graag aan bij alle felicitaties en 
spreekt de wens uit dat het echtpaar 
nog vele jaren van geluk, voorspoed 
en vooral gezondheid ten deel mag 
vallen op weg naar - wie weet – de 
volgende bruiloft!

Open Dag Tuin Bram de Groote 
Zondag 6 augustus is de Tuin Bram 
de Groote weer open voor belang-
stellenden. Een opvallende plant 
in deze tijd van het jaar is de gro-
te kattenstaart. Langs alle oevers is 
deze bijen- en vlinderplant met zijn 
paars-rode pluimen terug te vin-
den. Het fruit is al volop aan het rij-
pen. De bessen- en pruimentijd is 
voorbij, maar de appels en de pe-
ren staan er prachtig bij. De Open 
Dag staat dit keer weer in het te-
ken van de natuurverhalen. Verha-
lenverteller Elza Vis (www.binnen-
ste-buitenverhalen.nl) zal onder de 

trompetboom weer een paar nieu-
we natuurverhalen vertellen. De 
verhalen zijn gepland om half twee 
en half drie. Er zijn een beperkt aan-
tal zitplaatsen. Wie zeker wil zijn van 
een zitplaats kan het beste een ei-
gen klapstoeltje meenemen. De Tuin 
van Bram is open van 13-16 uur. De 
tuin ligt op de hoek van de Boter-
dijk en de Elzenlaan in Uithoorn. U 
kunt nu naar binnen via de zijin-
gang tegenover de werkschuur (El-
zenlaan 27). Fietsen kunnen worden 
gestald bij de werkschuur. De toe-
gang is gratis.
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DE EMOJI FILM (3D)
The Emoji Movie laat je zien wat er zich 

afspeelt aan de binnenkant van je 

smartphone.

Diep verborgen in je apps ligt Textopolis, een 

levendige stad waar al je favoriete emoji’s wonen, 

en zij hopen allemaal geselecteerd te worden door 

de gebruiker van hun smartphone. In deze wereld 

heeft elke emoji maar één gezichtsuitdrukking, 

behalve Gene, een uitbundige emoji die zonder fi lter 

is geboren en vol zit met verschillende gelaatsuit-

drukkingen. 

Vastbesloten om net als alle andere emoji’s 

“normaal” te worden, schakelt Gene de hulp in van 

zijn handige beste vriend Hi-5 en van de beruchte 

codekraker emoji Jailbreak. Samen gaan ze op 

“app-vontuur”! 

08.08
Bioscoop:
Seniorenvoorstelling

09.09
Dinnershow 
Brooklyn Nights

23.09
Dinnershow 
Brooklyn Nights

AGENDA

NU IN DE BIOSCOOP
    
www.studiosaalsmeer.nl



Programma
Polderfeest De Kwakel

In De Kwakel start op woensdag 2 augustus het 42e Polderfeest . Op woens-
dagavond begint het programma met het Food Festival. Vorig jaar was het een 
enorm succes en om die reden is er dit jaar een tweede editie. vanaf  16.00 uur 
start het programma. Het aanbod is divers en DJ Strobaal en de Irish folkband 
Boxin’ the Vox zorgen voor de muziek.

Op donderdag 3 augustus vindt de 29e Kooyman Polderloop plaats in samen-
werking met atletiekvereniging AKU uit Uithoorn. Er zijn afstanden van 1 km, 
4 en 10 km en een G-run van 2 km. De Polderloop start om 18.30 uur met de 
G-run gevolgd door de kinderrun om 19.00 uur, de 4 km loop om 19.15 uur en 
de 10 km loop om 20.00 uur. De prijsuitreiking van de 10 km is rond 21.15 uur 
in de feesttent. Aansluitend is er een optreden van het feesttrio Helemaal Top, 
met een Engels en Nederlands repertoire.

Vrijdagmiddag 4 augustus om 14.00 uur begint er voor de jeugd een inter- 
actieve workshop “Rhythm on Trash”. Jongens en meisjes van de basisschool-
leeftijd mogen ‘samen  aan de slag’ op olievaten, emmers en containers als 
muziekinstrument.
Vrijdagavond 4 augustus is het “Foute Avond” een  avondvullend programma 
vol met foute hits. De DJ’s van Q-music, ‘Het Foute Uur’, Plork en de aanne-
mers  en DJ Jasper. Het feest begint om 21.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 
10,- euro.

Zaterdagmiddag 5 augustus staat in het teken van de Zeskamp, waarin sportivi-
teit en gezelligheid samen gaan. De zeskamp start om 14.00 uur. Aangezien er 
genoeg aanmeldingen zijn, is inschrijven voor de zeskamp niet meer mogelijk. 
Maar als toeschouwer is  het zeker genieten langs de kant om te kijken naar 
het bonte schouwspel van spelers. Ook voor de kinderen is op zaterdagmiddag 
een programma. Om 14.00 uur start het traditionele kleien en er staan (gratis) 
attracties, waaronder een ritje door het dorp.
Op zaterdagavond is er een muziekavond met Mr. Polska, Beatcrooks en DJ 
Menzoo.  De feesttent is om 21.00 uur open en de entree bedraagt 10.- euro. De laatste dag van het 42e Polderfeest is de familiedag met een uitgebreid 

programma voor alle leeftijden. Dit jaar maakt het traditionele ballonnen op-
laten plaats voor carbidschieten, om 13.00 uur gaat de zondag knallend van 
start. Net zoals voorheen bij het ballonnen oplaten is er voor de kinderen ook 
een prijsvraag verbonden aan het carbidschieten. Er staan  vele kinderattrac-
ties buiten op het veld en kinderen kunnen ook in de tent knutselen. Om 14.15 
uur start het Wipspel en de Compagnie with Balls geeft twee keer een voor-
stelling op het veld. Om 16.00 uur is een optreden van de bekende zanger 
Henk Dissel. Het Polderfeest sluit op  zondag om 18.00 uur.

do.
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zo.
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vr.

4 
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wo.

2 
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5 
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Leden van het Feestcomité
zien uw bezoek graag tegemoet
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Groenvoorziening 
Twistvlied in Mijdrecht
Na al 3 keer internet en telefo-
nisch contact gehad te hebben, 
proberen we nog een keer een 
reactie en actie van de gemeen-
te te krijgen. Een week of twee 
geleden vonden we in de straat 
ineens kaal gesloopte plaatsen 
in het openbaar groen. Bij na-
vraag bleek ‘de gemeente’ plan-
ten verwijderd te hebben die er 
door de gemeente niet ingezet 
waren. Wij, als straat en buurt 
bewoners trachten de door 
de gemeente kaal gemaakte 
groenstroken groen te houden. 
De groen voorziening vernielt 
en verwijdert planten, maar zet 
er niets voor terug. Nu hebben 
we zelf wat planten aangevuld. 
Tot onze grote verbazing zijn de-
ze planten ofwel bij de grond af-
gesnoeid of verwijderd, waar-
door er nu weer kale plekken 
zijn ontstaan. Met als gevolg, zie 
foto’s. Kale plantenbakken, half 
lege borders en vuilstort.

Wanneer gaan jullie dit eens 
structureel aanpakken?
Het gaat van kwaad tot erger, er 
lijkt een totaal gebrek aan ken-
nis van de planten te zijn bij de 
medewerkers die de boel ‘onder-
houden’, er komen steeds meer 
kale plekken en het onkruid tiert 
welig. We zouden graag met 
de gemeente in gesprek gaan, 
maar tot nu toe hebben we geen 
reactie gehad op eerdere mel-
dingen. Tot nu toe hebben we al-
leen maar een email gehad met 
antwoord dat er actie is onder-
nomen, maar de rotzooi is dui-
delijk niet opgeruimd. 

Het lijkt mij dat bijgevoegde fo-
to’s aantonen dat dat niet het 
geval is. We horen graag van de 
gemeente.

Ineke Berends en 
Robert Schluter
Grutto 28, Mijdrecht

Buurtbeheren organiseren 
leuke zomeractiviteiten
Buurtbeheer Zijdelwaard en die van 
Europarei in Uithoorn zijn afgelopen 
week samen met Videt begonnen 
aan het organiseren van hun jaar-
lijkse zomeractiviteiten. Dat zijn leu-
ke vakantieaanbiedingen voor kin-
deren tegen heel lage kosten: 50 
eurocent per activiteit. Zo was er af-
gelopen woensdag ‘Waterpret’ en 
‘Kleur is Kracht’ volgde op vrijdag de 
28e. Deze week en volgende week 
zijn er weer nieuwe spelletjes waar-
aan alle kinderen kunnen meedoen. 
In de eerste vier weken van de zo-
mervakantie organiseren de buurt-
beheren Zijdelwaard en Europarei 
tal van activiteiten voor kinderen en 
jongeren. Daarbij laten zij zich assis-
teren door Videt en andere organi-
saties. Zoals gebruikelijk werden de 
activiteiten geopend met Waterpret 
op het grasveld achter de school 
Het Duet aan de Prinses Christina-
laan. Ongeveer honderd kinderen 
kwamen in de loop van de middag 
langs om de stormbaan de baas te 
worden of een spelletje met water te 
doen. De komst van de brandweer 
leverde een waar waterballet op. 
Binnen de kortste keren hadden al-
le kinderen wel een (koude) douche 
genomen. Dankzij het mooie weer 
had niemand daar problemen mee. 
De tweede activiteit deze week was 
een stuk rustiger. In totaal tegen de 
twintig kinderen kwamen kennis 
maken met Kleur is Kracht bij As-
trid van Zelst. Zij ontdekten dat een 
vel papier en kwasten met diverse 
kleuren verf heel verrassende effec-
ten kunnen opleveren. Vooral als je 
er niet van uitgaat dat je werk iets 
moet voorstellen of dat er goede en 
foute kleuren zijn. De kinderen ver-
maakten zich prima en konden na 
afl oop hun kunstwerken meene-
men of laten liggen om te drogen.
Deze week zijn er drie activiteiten. 

Woensdag 2 augustus is de Beau-
tymiddag voor iedereen boven de 
tien jaar in het Videtgebouw aan de 
Arthur van Schendellaan. Donder-
dag 3 augustus is er van tien tot elf 
uur Relaxkids bij kindercoach Mar-
jolein in De Bovenboog voor kinde-
ren van zes tot acht jaar. Om half 
twaalf is het voor kinderen van ne-
gen tot twaalf jaar. 's Middags kun-
nen kinderen van vier tot twaalf 
jaar hun hart ophalen bij de Speur-
tocht in het Libellebos. Die is van 
half twee tot half drie. In de week 
daarop zijn er activiteiten op dins-
dag, woensdag en vrijdag. Belang-
stellende ouders/verzorgers kunnen 
hun kind(eren)opgeven via onder-
staande e-mail adressen.

Programma-overzicht
Woensdag 2 augustus: 15.00 – 17.00 
uur Beautymiddag (vanaf 10 jaar), Vi-
detgebouw Arthur van Schendellaan, 
opgeven bij milou@videt-uithoorn.nl. 
Donderdag 3 augustus: 10.00 – 11.00 
uur Relaxkids (6 – 8 jaar), Kinder-
coach Marjolein, De Bovenboog (Jo-
han de Wittlaan), opgeven bij marjo-
leinvanhoorn@online.nl, van 11.30 – 
12.30 uur: 9 – 12 jaar. 
Donderdag 3 augustus: 13.30 – 14.30 
uur Speurtocht (4 – 12 jaar), Brood 
en Spelen, Libellebos, opgeven bij 
sanne_meijer39@hotmail.com. 
Dinsdag 8 augustus: 10.00 – 11.00 
uur Dansen (3 – 6 jaar), Brood en 
Spelen, Plux, opgeven bij sanne_
meijer39@hotmail.com, van 11.00 – 
12.00 uur: 7 – 12 jaar. 
Woensdag 9 augustus: 13.30 – 15.30 
uur: Zeskamp (4 – 15 jaar), 't Buurt-
nest, Arthur van Schendellaan, opge-
ven bij de zeskamp. 
Vrijdag 11 augustus: 14.00 – 15.30 
uur Schilderen (8 – 12 jaar), Boven-
boog, opgeven bij milou@videt-uit-
hoorn.nl.

Inzet inwoners van groot belang bij 
bestrijding criminaliteit
Minder autokraken, meer 
vernielingen eerste half jaar  
Een afname van het aantal autokra-
ken en een toename van het aan-
tal vernielingen en woninginbraken. 
Dat zijn de meest opvallende cijfers 
in het criminaliteitsoverzicht over de 
eerste zes maanden van 2016 in De 
Ronde Venen. Bij de bestrijding van 
criminaliteit blijft de inzet van inwo-
ners van groot belang, door bijvoor-
beeld 112 te bellen bij verdachte situ-
aties of deel te nemen aan Burgernet. 
Na een aantal jaren van gestage da-
ling laten de criminaliteitscijfers over 
het eerste half jaar een kleine stij-
ging zien. In de eerste zes maanden 
van 2017 werden 791 misdrijven ge-
noteerd tegenover 758 in de eerste 
helft van 2016 (+4 %). Ondanks de 
stijging bevindt het totaal aantal mis-
drijven zich nog onder het niveau van 
2014 en 2015. Toen werden respec-
tievelijk 842 en 821 misdrijven geno-
teerd. De stijging wordt voor een deel 
verklaard door een piek in het aan-
tal woninginbraken in het voorjaar. 
,,Door de aanhouding van een aantal 
lokale verdachten is het aantal inbra-
ken weer gedaald. We zitten nu op 
het niveau van 2016. In dat jaar no-
teerden we het laagste aantal inbra-
ken sinds jaren’’, zegt Kees van Zut-
phen, politiechef van het basisteam. 
Hulp van inwoners, zoals het onmid-
dellijk bellen van 112 bij verdachte si-
tuaties, is volgens hem van zeer groot 
belang. ,,Hoe vaker mensen dit doen 
bij verdachte situaties, hoe groter de 
kans dat we verdachten kunnen op-
pakken.’’

Inwoners
Ook burgemeester Divendal bena-
drukt de rol die inwoners kunnen 
spelen om de veiligheid in hun om-
geving te vergroten. ,,Burgernet is 
daar een goed voorbeeld van, maar 
ook de vele Whatsapp-groepen die 
actief zijn in Rondeveense wijken. 
Via deze groepen informeren wijk-
bewoners elkaar over verdachte si-
tuaties en waarschuwen als dat no-
dig is de politie.’’ De Ronde Venen 
telt het hoogste aantal Burgernet-
deelnemers van alle 41 gemeen-
ten in de politieregio Midden-Ne-
derland (de provincies Utrecht en 
Flevoland plus de Gooi- en Vecht-
streek). ,,Hoe meer deelnemers er 
zijn, hoe beter. Dan is de kans gro-
ter dat verdachte personen kun-
nen worden aangehouden of ver-
missingen kunnen worden opge-
lost als de politie een Burgernetac-
tie start’’, aldus burgemeester Di-
vendal.  Aanmelden voor Burgernet 
kan via www.burgernet.nl.

Autokraken
Opvallend in de cijfers is de ster-
ke daling van het aantal autokra-
ken van 104 naar 69 (-34 %). Dat is 
aanmerkelijk meer dan het gemid-
delde in de regio (-7 %). Het aan-
tal vernielingen is daarentegen toe-
genomen, van 70 naar 93 (+33 %). 
Dat aantal bevindt zich nog wel on-
der het aantal vernielingen in de 
eerste helft van 2014 (108) en 2015 
(115). 

TTC de Merel organiseert 
Zomertoertocht
Op zondag 6 augustus organiseert 
fi etsclub TTC de Merel de Zomer-
toertocht. De route van ongeveer 
100 km gaat via Abcoude en Am-
sterdam naar Marken. Na de kof-
fi estop aldaar gaat de rit verder om 
via Diemen terug te keren naar Eet-
café de Schans in Vinkeveen. Le-
den én niet-leden van TTC de Merel 
zijn van harte uitgenodigd aan de-
ze rit deel te nemen. Er wordt gere-
den in twee groepen: een groep met 
een snelheid van 24 tot 28 km/uur 
op de teller. De andere groep rijdt 

met een snelheid van 28 tot 34 km/
uur op de teller. Natuurlijk wordt de 
snelheid aangepast aan de weers-
omstandigheden. Er wordt gestart 
om 8.30 uur bij Eetcafé De Schans 
in Vinkeveen, vanaf 8.00 uur is Eet-
café de Schans open. Het meerijden 
van deze rit kost voor niet-Merelle-
den 3,- euro. NTFU leden krijgen 1,- 
euro korting.
Het dragen van een valhelm is 
verplicht. Kijk voor meer infor-
matie over TTC de Merel op: 
www.ttcdemerel.nl

Bas van Bentum en Thari Jansens 
Winst Plassentoernooi
Afgelopen zondag stonden twee 
VLTV’ers in de fi nale van het Plas-
sentoernooi in de hoogste catego-
rie. Natasja Terpstra uit Vinkeveen 
speelde een pittige tenniswedstrijd, 
maar moest haar meerdere erken-
nen in Thari Jansens. De speelster 
uit Maarssen trok de wedstrijd in 
twee sets naar zich toe. Tennisleraar 
van de VLTV, Yoeri Mayer, nam het 
in de fi nale op tegen Bas van Ben-
tum. Vorig jaar won Mayer, maar 
dit jaar was van Bentum de sterk-
ste. Het publiek kreeg een spannen-
de wedstrijd voorgeschoteld. May-
er kwam na setverlies sterk terug, 
maar kreeg aan het einde van de 
derde set last van kramp in de kui-
ten. De tegenstander schoot nog te 
hulp, maar een ronkend einde bleef 
uit. De Amsterdammer won de wed-
strijd onder luid applaus van het pu-
bliek in 3 sets. 

Succes
De VLTV kijkt terug op een succes-
volle editie, maar had wel last van 
zware regenbuien op de zaterdag-
avond en zondagochtend. Deson-
danks zat de sfeer er goed in en 
konden 329 spelers in 341 wedstrij-
den de banen op tijdens het 42ste 
Plassentoernooi. Op de fi naledag 
brak in de middag de zon weer door 
en tijdens de prijsuitreiking gingen 
de zonnebrillen zelfs op. De he-
le week werden veel spannende 
wedstrijden op diverse niveaus ge-
speeld in de single, dubbel en mix. 

In de fi nales stonden diverse VLT-
V’ers, waarvan een aantal winnaars 
werden in hun klasse. 

Genoten
Het publiek heeft genoten van 
schitterende tennispartijen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. Culinair kwamen de spe-
lers en supporters niets tekort. De 
barcommissie pakte elke dag onder 
leiding van chef-kok Alwin van Bur-
ken uit met luxe broodjes, satés, sa-
lades en vlees op de bbq. Op don-
derdag was het tijd voor de beruch-
te sushi avond. Honderden gevulde 
bakjes met sushi’s, uitgestald op de 
rolband van de bar, vonden gretig 
aftrek. Op zaterdagavond ging de 
disco aan en werd er gefeest tot in 
de late uurtjes.

Tennniscomplex
Op het tenniscomplex Molmhoek te 
Vinkeveen stond overdag ook het 
veteranen Plassentoernooi op het 
programma. Het goed gevulde toer-
nooi met meer dan 100 deelnemers, 
behoort tot een van de grootste en 
gezelligste veteranentoernooien uit 
de wijde regio. Vrijdag sloten de ve-
teranen hun toernooi af met een ge-
zellige band op het terras en een 3 
gangen diner in de tent. In de hoog-
ste categorie gemengd dubbel 5 
wonnen Joke Schiphorst-Kok en 
Theo Brouwer. Sandra van Zwijn-
dregt en Jan Röling eindigde als 
tweede.

De BVU zoekt 
belangstellenden
Al eens overwogen om het brid-
gen onder de knie te krijgen, hak 
dan nu de knoop door! Bridge-
vereniging Uithoorn (BVU) biedt 
na de zomer (per september) de 
mogelijkheid om wekelijks gra-
tis lessen te volgen voor o.a. be-
ginners of thuisbridgers en ze 
klaar te stomen voor het brid-
gen in clubverband. In gemid-
deld 15 lessen (lessen van ca. 
3 uur) worden deelnemers in 
groepen van 4 personen (dat is 
1 bridgetafel, dus privéles) be-
kend gemaakt met het bridge-
spel. Na het volgen van de les-

sen zijn de deelnemers in staat 
om met gelijkwaardige tegen-
standers aan de wekelijkse club-
avonden deel te nemen. De les-
sen vinden plaats in Uithoorn 
in huiselijke sfeer (in overleg 
op dinsdagmiddag/-avond of 
woensdagmiddag/-avond) on-
der leiding van Hans Wagen-
voort. Belangstelling? Neem dan 
voor aanmelding of nadere infor-
matie contact op met Hans Wa-
genvoort bereikbaar onder tele-
foonnummer 06 53 368 948 of 
via E-mail wagenvoorthans@
gmail.com.

Gezellige middag voor 
senioren in de Scheg
Op donderdag 17 augustus van 14.00 
tot 16.00 uur organiseert Videt tijdens 
haar zomeractiviteiten een gezelli-
ge activiteit voor ouderen. Het eer-
ste uur bestaat uit een beweegacti-
viteit en wordt bergeleid  door fysio-
therapiepraktijk Motion. Dit uur zal 
bestaan uit een korte presentatie en 
aansluitend oefeningen om eraan bij 
te dragen dat u langer veilig en zelf-
standig thuis kunt blijven wonen. Tij-
dens het tweede uur worden er ge-

zellige (bord)spelletjes gespeeld on-
der het genot van een kopje koffi e of 
thee. Bent u 50 jaar of ouder en heeft 
u zin in een gezellige middag met 
beweegmogelijkheden en spelletjes? 
Geef u dan op bij Fenke van Rossum 
door te bellen naar 0618632574 of 
een mailtje te sturen naar fenke@vi-
det-uithoorn.nl. Kosten voor deze ac-
tiviteit zijn 1 euro. Locatie: Sporthal 
de Scheg, Arthur van Schendellaan 
100A in Uithoorn. 

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2/3

Geen krant?
0297-581698
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Wim Keessen wint 
dammen op de dijk!
Niet al de dammers van het Kwakel-
se Kunst & Genoegen houden een 
zomerslaap. De kampioen van K&G, 
Aalsmeerder Wim Keessen, toog 
zaterdag naar Loosdrecht om daar 
deel te nemen aan een snel dam-
toernooi. Vanwege het weer zaten 
de dammers daar niet werkelijk op 
de dijk maar hadden een droog on-
derkomen gekozen. Het sneldam-
men gaat daar met behulp van een 
gong, om de tien seconde moet bij 
elke gongslag een zet gedaan wor-
den. Van het 80 deelnemers tellen-
de toernooi  had Wim zich voor de 
hoogste groep geplaatst, daarin 

werden tien partijen gespeeld. Wim 
wist in die tien partijen de mees-
te punten te scoren en daarmee de 
hoogste eer binnen te halen. Een 
prestatie om trots op te zijn en een 
goede reclame voor zijn clubje dat 
hard nieuwe leden nodig heeft. Na 
de Kwakelse kermis gaat K&G weer 
van start in ’t Fort De Kwakel, de le-
den houden dan elke maandag-
avond hun clubavond, ook spelen 
zij bondswedstrijden. Het is een ge-
zellige club waarbij iedereen zo kan 
aanschuiven om eens te proeven 
van het zo mooie damspel. Inlichtin-
gen Adrie Voorn 0297 568472 

Klaverjasnomaden
Zaterdag   werd het klaverjassei-
zoen afgesloten met een halve ma-
rathon. Bovendien werd hierbij de 
kampioen van het seizoen 2016 
– 2017 bekend gemaakt.  Winna-
res over het gehele seizoen 2016 – 
2017 werd Corrie Smit met een ge-
middelde van 6373 punten. Als 2e 
eindigde haar echtgenoot Tinus 
met een verschil van slechts 2 pun-
ten met 6371 punten. Derde eindig-
de Gerrie Ruimschoot met een ge-
middelde van 6337 punten. Zij al-
len werden verblijd met een ca-
deaubon van Albert Heijn van het 
Zijdelwaardplein. De marsen prijs 
over het gehele seizoen ging even-
eens naar Corrie Smit. Ook hiervoor 
ontving zij een cadeaubon van Al-
bert Heijn. Ook werd een prijs toe-
gekend aan degene die het gehe-
le seizoen niet in de prijzen was 
gevallen. Deze ging naar Dora van 
der Steen. Als troost mocht zij een 
fles wijn en een VVV cadeaubon 
in ontvangst nemen. Drie deelne-
mers waren het gehele seizoen el-
ke avond (47 keer) trouw aanwe-
zig. Tinus Smit, Herman de Jong en 
Jan de Kuijer werden hiervoor be-

loond met een heerlijke fles wijn. 1e 
werd Gerrie Ruimschoot, 2e Her-
man de Jong, 3e Brigitte Tönnes, 4e 
Mia Kenter, 5e Gaby Abdesselem, 
6e Johan Zeldenthuis, 7e Thomas 
Verkerk, 8e Gijs Brozius, 9e Riet 
de Beer en 10e Gonnie de Kuiper. 
Al deze winnaars werden beloond 
met een cadeaubon. De marsen-
prijs was voor Brigitte Tönnes waar-
mee zij een pakket overheerlijke 
marsrepen won en de poedelprijs 
(een miniatuur poedeltje) was voor 
Jo Smit. Uiteindelijk ging niemand 
met lege handen naar huis. Alle 
dames ontvingen een doosje bon-
bons en een prachtig, door DUO-
plant vervaardigd,  boeket bloemen 
,terwijl de mannen allemaal een 
fles wijn en een door Alexandehoe-
ve Kaas & Noten gevuld pakket in 
ontvangst mochten nemen. Al met 
al een zeer geslaagde dag waaraan  
de sponsoring door Keurslager Ba-
der, Zeevishandel Volendam, Albert 
Heijn van het  Zijdelwaard,  DUO-
plant, Primera de Jong, Poelier-Trai-
teur van Egmond en Alexanderhoe-
ve Kaas & Noten een mooie bijdra-
ge hebben geleverd. 

Zomerbridge De Legmeer, 
het verschil is soms klein
In met name de B- lijn kunnen 
slechts enkele foutjes het verschil 
maken tussen roem en vergetelheid. 
Van de achttien paren die hier met 
elkaar de strijd aanbonden eindig-
den de eerste zeven binnen de twee 
procent van elkaar. Primus inter pa-
res werd hier het paar Gerda van 
Liemt & Els van Wijk dat met 55,73% 
triomfeerde. Op twee kwamen Ni-
co Koning & Jan Streng die 55,47 % 
verzamelden en de flessen wijn voor 
nummer drie waren voor Ria Ver-
kerk & Ineke van Diemen en Frans 
& Tineke die allen 54,69% scoorden. 
Jannie Aarsman & Joke de Wit gre-
pen hier net naast met hun 54,43% 
en oogsten zo alleen de eer! Opmer-
kelijk is dat zelfs paar elf nog vijf-
tig procent behaalde, hoe zo aan el-
kaar gewaagd! In de A- lijn, met ook 
achttien paren, was de winst zeer 
uitgesproken voor Hannie & Hein 
van der Aat, die voor het eerst deel-
nemend een fabelachtige 69,02% 
binnen haalden en zo de ande-
re coryfeeën het verre nakijken ga-
ven. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
lagen hier bijna tien procent ach-
ter, maar de 59,09% was ruim ge-
noeg voor een tweede plek. Op drie 

eindigden Jan Egbers & André van 
Herel met 55,86%, een verschil van 
ruim drie. Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord zongen met 53,15% nog 
een toontje lager en Corine Kooke & 
Truus Groot sloten de top vijf af met 
52,68%. In de C- lijn, met veertien 
paren ook ruim gevuld, werden Bep 
de Jong & Caria Kosters met een 
prima 66,67% afgetekend één. Ook 
plaats twee was een zestiger, Cle-
mens de Jong & Egon Kosters be-
sloten hun optreden met 63,89% en 
hopelijk een goede afdronk. Anne-
ke Bicknese & Kathy Jantzky volg-
den met 56,60% op drie en troef-
den zo Ria Wezenberg & Dieny Ver-
hoeff, die op 56,25% uitkwamen, net 
af. Adrie & Ko Bijlsma waren als vijf-
de de laatsten die met hun 51,39% 
boven de emotionele streep van vijf-
tig eindigden. Wilt u zich ook in de 
strijd gaan mengen, teken dan in via 
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal van Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Er wordt tot en met 30 augustus el-
ke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
gespeeld en de kosten bedragen 6 
euro per paar.

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen en 
Uithoorn organiseert op dinsdag 8 
augustus de laatste van drie zomer-
avondfietstochten. We vertrekken 
om 19.15 uur vanaf het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Het blijft mooi om 
met de fiets erop uit te trekken en 
te genieten van de natuur. Ook de-
ze avond weer een mooie route door 

ons prachtige veenweidegebied. 
Ontdek samen de bijzonderheden 
van dit unieke landschap o.l.v. IVN-
natuurgidsen. Opgave is niet no-
dig. Deelname is gratis. Neem iets te 
drinken mee voor onderweg. De af-
stand is circa 23 kilometer. Info: Anja 
de Kruijf. tel 06-58924521 of ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Golf4daagse bij Golfclub 
Veldzijde
Bijna gelijk met de vierdaagse in 
Nijmegen waar vier dagen stevig 
gewandeld werd, werd bij Golfclub 
Veldzijde de golf4daagse gehouden. 
Van donderdag 20 juli tot en met 
zondag 23 juli werd deze vierdaag-
se gespeeld bij Golfpark Wilnis, de 
homecourse van Golfclub Veldzijde. 
Animo was er zeker. In totaal de-
den 224 leden mee, waarvan 10 da-
mes en 21 heren alle vier de dagen 
18 holes hebben gespeeld. De le-
den die vier dagen gegolfd hebben, 
waren winnaar. Ook werden bij het 
afsluitende diner op zondag 23 ju-
li de dagwinnaars geëerd. Maar de 

meeste eer en waardering was voor 
de bikkels die vier opeenvolgen-
de dagen gespeeld hebben. Over-
all winnaars bij de dames: 1. Ani-
que Jansen (Wilnis), 2. Cora Jon-
kers (Vinkeveen)  en 3. Joke Delfos 
(Mijdrecht). Bij de heren 1. Dick 
Jonkers (Vinkeveen), 2. Henk Venus 
(Ter Aar) en 3. (door afwezigheid 
van Piet Persoon uit Uithoorn bij 
de prijsuitreiking) gelijk geëindigd 
Chiel Aufenacker (Mijdrecht) en Ed 
Ter Laare (Wilnis). Omdat Chiel de 
laatste 9 holes beter had gespeeld 
staat hij nu als 3e prijswinnaar op 
de foto. 

v.l.n.r. Dick Jonkers (Vinkeveen) – Joke Delfos (Mijdrecht) – Anique Jansen 
(Wilnis) - Cora Jonkers (Vinkeveen) - Chiel Aufenacker (Mijdrecht) – Henk 
Venus (Ter Aar)

Overwinning voor Guus 
Zantingh
De UWTC wielrenners Leen Blom, 
Nico Fokker en Guus Zantingh 
hebben deelgenomen aan vete-
ranen wedstrijden voor 68+. Don-
derdag 27 juli waren de renners 
naar Brakel afgereisd in het land 
van Maas en Waal om daar te star-
ten in de eerste wedstrijd van een 
reeks van drie wedstrijden. In de 
68+ wedstrijd ontstond al na 4 ron-
den een kopgroep van 13 renners 
met daarbij Guus Zantingh. De-
ze kopgroep van 13 renners bouw-
den een ruime voorsprong op. Zo-
wel Gerard Albrink als Piet Grute-
ke probeerden uit de kopgroep te 
ontsnappen maar het lukte niet. In 
de eindsprint was Guus Zantingh 
uit Mijdrecht de sterkste en won 
de spurt van de wedstrijd voor Aad 
Vingerling uit s-Gravendeel, derde 
werd Piet Gruteke uit Rotterdam. 
Nico Fokker kwam als 25e over de 
streep. Zaterdag 29 juli stonden de 
68+ renners aan de start in Bever-
wijk op een selectief parcours met 
een heuvel erin en vanaf de start 
werd er hard gereden met als ge-
volg dat het peloton snel werd uit-
gedund. Na 6 ronden sprong 1 ren-
ner weg en na 3 ronden wisten 2 
renners bij hem aan te sluiten. De-
ze renners namen een ruime voor-
sprong en werden niet meer ingelo-
pen door het peloton. De wedstrijd 
werd gewonnen door Rein Oppe-
wal uit Sneek voor Piet Gruteke uit 
Rotterdam, 3e werd Arie de Groot 
uit Stolwijk. Guus Zantingh spurtte 

naar een 4e plaats en Leen Blom fi-
nishte als 15e.

Zondag
Zondag 30 juli hoefden de renners 
niet ver te reizen voor de wedstrijd rij-
den, namelijk op het wielerparcours in 
Amsterdam/Sloten. Kort na het start-
sein werd er gedemarreerd door 3 
renners en later sloten nog eens drie 
renners aan met daarbij Leen Blom. 
Halverwege de wedstrijd werden de-
ze zes koplopers door het peloton te-
rug gepakt. Met nog zes ronden te 
gaan demarreerde 2 renners en later 
weer 2 renners en zo vormde zich een 
kopgroep van 4 renners. Deze werden 
niet meer achterhaald. De wedstrijd 
werd gewonnen door Piet Grute-
ke uit Rotterdam voor Gerard Albrink 
uit Uitgeest. De sprint van het pelo-
ton voor de 5e plaats werd gewonnen 
door Guus Zantingh, Leen Blom fi-
nishte als 11e en Nico Fokker als 23e.

Lorena wint Acht van Chaam
Lorena Wiebes uit Mijdrecht maak-
te in De Acht  het karwei af voor de 
nationale juniorenselectie. Ze klop-
te  Susanne Meijstrok en Charlotte 
Knol in de massasprint. Wegkomen 
was er niet bij op het 4,5 kilometer 
lange circuit in Chaam. Binnenkort 
rijdt ze met de junioren selectie het 
EK in het Deense Herning. Van 2 au-
gustus t/m 6 augustus worden hier 
de diverse EK wedstrijden verreden. 
UWTC wenst haar trainingslid Lorena 
Wiebes veel succes.

Geslaagde afsluiting Tour 
de Kwakel
Afgelopen vrijdag vond in het Tour-
home de afsluiting van de 62e Tour 
de Kwakel plaats. Nog één keer 
konden de deelnemers opschep-
pen over hun gouden lappen of 
klagen over het gebrek daar aan. 
De winaars werden gehuldigt, de 
vrijwilligers bedankt. Grote win-
naar van deze Tour de Kwakel, Jo-
ris Voorn, ging naar huis met maar 
liefst vijf bekers, drie truien en een 
gele pet. Hij ontving in de loop van 
de week veel felicitaties. Zelfs één 
uit Bali, waar oud directielid Dopper 
van zijn wielerpensioen geniet. Op 
het podium werd Joris geflankeerd 
door Bertil Verhoef (2e) en Henk 
Raadschelders (3e). Voor Bertil was 
er naast de beker en de bloemen 
nog een verrassing. Op initiatief 
van Intersport DUO Uithoorn werd 
de grijze trui in het leven geroepen 
voor de beste deelnemer boven de 
55 jaar.
Willy Turk greep net naast deze 
prijs, maar mocht samen met Joris, 
Jim en Adrie Krul Voorn het podi-
um op voor de gele petten, gespon-

sord door Weko Souvenirs. Ploeg-
genoot Jacco Lauwers had zich 
ook opgemaakt voor de ceremo-
nie, maar de mascara woog waar-
schijnlijk te zwaar op zijn oogleden. 
Martijn van der Belt was wel aan-
wezig om zijn Pietje Verhoef-prijs in 
ontvangst te nemen. Speciale aan-
dacht was er voor de vele handen 
die de Tour de Kwakel ook dit jaar 
weer mogelijk maakten. Willem en 
Mira Wahlen werden bedankt voor 
het nakijken van 2200 briefjes, Ton 
Vlasman en Gerda Voorn voor hun 
gastvrijheid én hapjes en Ingrid van 
Weerdenburg voor het dagelijks bij-
werken van de standen samen met 
Marga Kouw. Truiensponsors dit 
jaar waren A&M producties en Sla-
gerij Eijk en Veldt. Laatstgenoemde 
verzorgde de hapjes en het traditi-
onele buffet op de feestavond, die 
mede daardoor zeer geslaagd was. 
De Tourdirectie kan terugkijken op 
vier mooie en sportieve weken en 
laat zichzelf komend weekend eens 
verzorgen op het andere Kwakelse 
zomerfeest.

Tweede speelavond petanque
Vrijdagavondcyclus sterk 
bezet
Het aantal inschrijvingen steeg in de 
laatste week van 33 naar 42 equi-
pes. Daaronder was zelfs een equi-
pe uit Zwitserland, die op vakantie 
in Leiden was. Dit aantal deelne-
mers betekende wel dat de formu-
le winnaars tegen winnaars niet ge-
heel gevolg kon worden. Immers na 
de eerste speelronde heb je 21 win-
naars, dus moet er een equipe opge-
waardeerd worden. Dit zou ook nog 
het geval kunnen zijn na de twee-
de speelronde. Dat betekent wat 
meer werk voor wedstrijdleider Jan 
Depping, maar die heeft daar intus-
sen de nodige ervaring in. Van de 42 
equipes waren er 28, die in dezelf-
de samenstelling speelde als tijdens 
de eerste speelavond. De tempera-
tuur was prima om te spelen, alleen 
dreigde tijdens de tweede speelron-
de de regen een storende factor te 
worden. Gelukkig zette de bui niet 
door en met name degenen die on-
der de bomen speelden hadden ner-
gens last van. Na de tweede speel-
ronde waren er nog tien equipes on-
geslagen, dus zij moesten onderling 
uitvechten wie de vijf ongeslagen 
equipes zouden zijn en op grond 
van het puntensaldo op de plaat-
sen 1 t/m 5 zouden eindigen. Hier 
zat de equipe Ina Hoekstra/Henk v 
Rekum van Boule Union Thamen bij. 
Zij moesten tegen de nummer twee 
van de eerste speelavond, die nu 
echter met een andere maat speel-
de. Het werd een spannende par-
tij met mooie speelmomenten. De 
strijd eindigde met 13-9 in het voor-
deel van Ina en Henk.
De avondoverwinning ging naar de 
nummer vier van de eerste avond 
gevolgd door de winnaars van vo-
rig jaar.
De top acht van de tweede speel-
avond:
1. Charley Misset/Jelle Venema 
(Mix) 3 +31;
2. Davey Kooiman/Marcel v Nieu-
wenhuizen (Mix) 3 +29;

3. Hans Cammeraat/Marcel Stok 
(Gouda) 3 +27;
4. Ina Hoekstra/Henk van Rekum 
(BUThamen) 3 +23;
5. Michael Voorn/Bjorn Spanjer 
(Mix) 3 +17;
6. Dennis Bakker/Hans vd Wouden 
(Mix) 2 +22;
7. Roel Claase/Hans Kramer (PUK)  
 2 +21;
8. Erik v/d Sluijs/Eugene Farez (Mix) 
2 +15.
Voor de equipes die aan beide avon-
den in dezelfde samenstelling deel-
genomen hadden, waren er nog drie 
extra prijzen te winnen.
De eerste totaalprijs ging naar de 
winnaars van 2016 Davey Kooiman/
Marcel v Nieuwenhuizen voor de 
winnaar van avond 2 Charley Mis-
set/Jelle Venema en de winnaar van 
avond 1 Eril vd Sluijs/Eugene Farez.
De beste equipe van BUThamen in 
de totaalstand was de equipe Ina 
Hoekstra/Henk v Rekum met een 
zesde plaats (4 winst en een saldo 
van +21.
De top vijf in de totaalstand:
1. Davey Kooiman/Marcel v Nieu-
wenhuizen (Mix) 6 +52;
2. Charley Misset/Jelle Venema 
(Mix) 6 +48;
3. Erik v/d Sluijs/Eugene Farez (Mix) 
5 +43;
4. Michael Voorn/Bjorn Spanjer 
(Mix) 5 +26;
5. Dennis Bakker/Hans vd Wouden  
4 +23.
Intussen maakt de vereniging Bou-
le Union Thamen zich weer op voor 
het Open Uithoorns Kampioenschap 
voor doubletten, dat op zondag 6 
augustus plaatsvindt. Aan dit toer-
nooi dat om 10.30 uur van start gaat 
nemen een aantal voormalige natio-
nale kampioenen deel.
De hamvraag bij dit toernooi is: “zal 
de equipe Henk van Boeschoten/
Patrick Bosch het toernooi voor de 
derde keer op rij weten te winnen. 
Dus komt dat zien.
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