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

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

ADVERTEREN?
GEEN KRANT
ONTVANGEN?

IN DE

Meldt u dit vóór
donderdagmiddag
12.00 uur en hij
wordt gegarandeerd
nabezorgd.

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

Waar kun je straks buiten nog geld pinnen?

0297-581698

Geldautomaten steeds meer inpandig
De Ronde Venen - Hoelang kunnen wij als inwoners nog dag en
nacht gebruikmaken van geldautomaten ergens in een winkelstraat of
het centrum van een dorp waar geen
bank (meer) is? Een vraag die steeds
meer opgeld doet. Banken overwegen terecht maatregelen om hun
geldautomaten beter te beschermen op locaties waar het voor criminelen gemakkelijk is om zich via
een ‘plofkraak’ de inhoud toe te eigenen. Niet zelden gaat dat laatste
gepaard met veel schade. En het gebeurt de laatste tijd steeds meer. Afgelopen weekend was het weer raak
in Terheijden, een plaats even boven Breda. In veel gevallen wordt
dan overwogen om de geldautomaat
niet meer te vervangen maar op een
andere, veiligere locatie te plaatsen,
bijvoorbeeld in supermarkten of gemeenschapscentra.
Geld pinnen in winkels
De technologische ontwikkelingen
van de laatste jaren in het betalingsverkeer hebben een gang naar de
bank om betalingen te verrichten en

contant geld op te nemen bij de ’kas’,
sterk doen verminderen. Veel bankzaken regel je vandaag de dag immers zelf vanachter je PC via internet. Betalingen in de winkel doe je
met je pinpas of zelfs met je telefoon
(mobiel betalen). Contant geld haal
je (nog steeds) uit de geldautomaat.
Maar vooral dat laatste wordt voor
de consument steeds in beperktere mate mogelijk. Het ziet er naar uit
dat dag en nacht pinnen buiten aan
de straatkant straks uitsluitend nog
maar kan op locaties waar een bankgebouw staat. In sommige woonkernen zijn buiten (vrijwel) geen geldautomaten meer te vinden, zoals in
Wilnis. In Vinkeveen kan je alleen
nog maar bij het filiaal van de bank
aan de Kerklaan terecht. Tot voor
kort was er een geldautomaat in het
winkelcentrum Zuiderwaard aan de
Plevierenlaan. Maar ook die is (voorlopig?) weg. In Wilnis was een geldautomaat in de gevel van het Servicepunt in de Dorpsstraat. Toen die
werd opgeblazen, kwam er daarna
eentje in de toegangshal. Ook die
moest er via een plofkraak in maart

van dit jaar aan geloven. Sindsdien
is er een geldautomaat binnen in het
pand geplaatst. Maar iemand die ter
plaatse niet bekend is weet dat niet
want er hangt geen bord dat je binnen geld kunt ‘pinnen’.
Tijdgebonden
Bij de supermarkt aan de Molmlaan
in Wilnis komt binnenkort een geldautomaat. In Mijdrecht kan je ook
geld pinnen bij enkele supermarkten, dus waar praat je dan over zou
je zeggen. Klopt, maar men is wel
gebonden aan de openingstijden.
Bij het Servicepunt in Wilnis bijvoorbeeld kan je dagelijks na 16.00 uur
niet meer terecht. Op vrijdag zelfs na
13.00 uur al niet meer. Dan moet je
dus naar de C1000. In Mijdrecht zijn
wel verschillende geldautomaten bij
de diverse banken dag en nacht in
bedrijf, onder andere op Bozenhoven, de Dorpsstraat en het Haitsmaplein. Als bijvoorbeeld in een
van uw favoriete horecagelegenheden ’s avonds de pinautomaat het
laat afweten door storing, kunt u behoudens in Mijdrecht – dus niet

even naar buiten lopen om op de
hoek contant geld te pinnen. Dan is
een ritje richting Vinkeveen of naar
Mijdrecht onontkoombaar.
In een reactie zegt Rabobank Rijnen Veenstromen vooralsnog geen
plannen te hebben om op korte termijn het aantal geldautomaten te
verminderen. Wel om die op veiliger
locaties te positioneren, zoals in winkels. Aan de andere kant heeft onderzoek aangetoond dat het aantal
contante geldopnames via geldautomaten in de nabije toekomst fors
zal afnemen. Er wordt steeds minder contant, maar meer mobiel en
met de pinpas betaald. Passend binnen dat betaalgedrag wordt voorzien
dat het aantal geldautomaten op den
duur zal afnemen. Overigens streeft
Rabobank ernaar om op het platteland binnen een straal van 5 km een
geldautomaat beschikbaar te stellen.
Maar dan moet daar wel voldoende gebruik van worden gemaakt.
De toekomst zal uitwijzen of contant geld een ‘noodzakelijk kwaad’
blijft of dat het een ‘overbodige luxe’
wordt.
kijkt naar het tijdstip dat de nieuwe
winkel zijn deuren kan openen.

Smit Schoenen verhuist
over twee weken!
Mijdr echt - Smit Schoenen Sport& Lederwaren treft u nog twee weken aan op de huidige locatie in
winkelcentrum De Lindeboom. Op
24 augustus is de laatste (verkoop)
dag. Dan sluit de winkel voor een
week om op vrijdag 31 augustus te
heropenen met een nieuwe winkel
aan de Dorpsstraat 39. “Die laatste twee weken krijgen klanten nog
eens een extra korting van 20 procent op de hele collectie, met uitzondering van de nieuwe wintercollectie. Iedereen die schoenen of tassen nodig heeft kan dan nog profiteren van extra lage prijzen. Op 24
augustus is het onze laatste dag,
want daarna gaan we een week

dicht voor de verhuizing. Op vrijdag
31 augustus gaan we weer open in
onze nieuwe winkel die 80 vierkante
meter groter is dan de voormalige,
met magazijn en kantoorruimte erbij omvat het in totaal 237 vierkante
meter”, laat winkeleigenaresse Jacqueline Smit weten. “We starten de
winkel op met onze najaarscollectie.
Wat we ook gaan doen is het aanbod van steun- en gemakschoenen
voor jonge mensen flink uitbreiden.
Dat zijn heel moderne uitvoeringen, ver van oubolligheid. Ook het
assortiment kinderschoenen bieden we met een breder assortiment
aan. Hetzelfde geldt voor de collectie dames– en herenschoenen.

Al jaren verkopen wij aan liefhebbers collector items van Ajax, Feyenoord en PSV. Dat zal in de nieuwe winkel niet anders zijn, evenals alle accessoires en toebehoren
voor schoenen en niet te vergeten
de mooie collectie lederwaren – zoals portemonnees en portefeuilles van gerenommeerde merken. Maar
ook alle bijzondere activiteiten en
aantrekkelijke acties rond schoenen
zoals we die al jaren doen, worden
niet vergeten. Kortom, alles gaat gewoon mee in de verhuizing naar de
nieuwe winkel en daar zijn al onze
vaste klanten, maar ook nieuwe, van
harte welkom”, aldus een opgetogen
Jacqueline Smit die reikhalzend uit-

76 Jaar familiezaak
Jacqueline: “Toen ik de winkel van
mijn vader Sjaak overnam, wilde ik
met een vernieuwend concept de
winkel gaan moderniseren en herinrichten. Het wachten was even
of De Lindeboom als winkelcentrum ook op de schop zou gaan.
Nou, dat gebeurt de eerste acht
tot tien jaar niet heeft men mij verteld. Daar ga ik dus niet op wachten. Wij hadden het geluk dat de familie Van Kreuningen op de plaats
van de oude apotheek in de Dorpsstraat een nieuw pand wilde neerzetten. Dat is nu gerealiseerd en wij
konden de winkelruimte op de begane grond huren. Het is nieuw en
ruimer waardoor de presentatie van
onze collectie beter tot uitdrukking
komt. Verder heeft het een mooie
en directe uitstraling naar de winkelstraat toe.” De familiezaak Smit
Schoenen bestaat sinds 1936. Op
1 maart 1968 nam Sjaak Smit samen met zijn echtgenote Coby in
de Mijdrechtse Gijsbert van Stoutenborchstraat van zijn vader destijds de winkel in schoenen en lederwaren over. In 1976 verhuisde
hij met zijn zaak naar het toen pas
geopende winkelcentrum De Lindeboom waar hij tot de eerste winkeliers behoorde. In 2010 droeg hij
de zaak aan zijn dochter Jacqueline
over. Smit Schoenen Sport & Lederwaren kent een grote en vaste klantenkring die kan rekenen op uitstekende service en een voortdurende
aanwas van nieuwe typen schoenen van bekende merken. Ook van
sport- en vrijetijdsschoenen. Een
schoenenzaak voor het hele gezin. Al met al kunnen liefhebbers
van mooie schoenen en tassen nog
veertien dagen profiteren van extreem lage prijzen bij Smit Schoenen in winkelcentrum De Lindeboom. Daarna is het afgelopen en
breekt er voor Smit Schoenen Sport
& Lederwaren een nieuw tijdperk in
haar bestaan aan op een toplocatie
in de Mijdrechtse Dorpsstraat.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERGADERINGEN VAN
GEMEENTE DE RONDE VENEN
VINDT U ELDERS IN DEZE KRANT

Jan Rouwenhorst-CDA en Anco
Goldhoorn-RVB vragen het college:

“Hoe zit het hier met asbest
in de Rondeveense scholen?”
De Ronde Venen - “De asbestproblematiek is recent (wederom)
prominent onder de aandacht gebracht. We gaan er van uit dat er in
De Ronde Venen geen reden is om
bijzondere maatregelen te (laten)
nemen in het belang van de volksgezondheid. Toch geeft één en ander aanleiding om een aantal vragen te stellen met betrekking tot de
informatievoorziening over het thema. De staatssecretaris van Infrastructuur en milieu heeft u en de
schoolbesturen in mei 2011 benaderd in verband met de inventarisatie van schoolgebouwen op asbest. Het volledig inzicht in de feitelijke situatie zou gerealiseerd moeten zijn in juli 2012, zoals uit correspondentie van 26 januari blijkt.
Toen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de (landelijke) tussenstand hem ”nog onvoldoende tevreden stelde”. Hij concludeerde dat de
beoogde deadline in de praktijk niet
kon worden gehaald.
Om incidenten met asbest op scholen te voorkomen, is in april 2011 in
de Tweede Kamer besloten om alle schoolbesturen en/of schooldirecties te vragen de asbestsituatie in hun schoolgebouw in kaart te
brengen. Op de via internet te raadplegen Atlas Leefomgeving is de asbestsituatie in scholen op gemeentelijk niveau in kaart gebracht. In
onze gemeente is een aantal basisscholen aangeduid met een oranje
kleur, d.w.z. het gaat om asbestverdachte gebouwen.
Vragen
1. Heeft u met alle eigenaren van
de afzonderlijke schoolgebouw
overleg gevoerd n.a.v. de brief
van de staatssecretaris?
2. Zo nee, waarom niet? Zo ja,
wat is de uitkomst van dat
overleg per school en wanneer
is het meest recente overleg
geweest en is er nieuw overleg
gepland?
3. Kunt u bevestigen dat alle eigenaren van schoolgebouwen
in onze gemeente de bewuste
(en goede) asbestinventarisatie inmiddels hebben laten ver-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

richten, die hebben laten vastleggen en de uitkomsten aan u
en het ministerie hebben gemeld en dat er geen sprake
is van gevaar? Zo niet, waarom niet?
Kunt u aangeven of u op de
hoogte bent van (eventuele)
beheersmaatregelen en (eventuele) trajecten m.b.t. de verwijdering. Zo niet, waarom
niet?
Indien u niet op de hoogte bent, kunt u dan aangeven
waarom u niet over die informatie beschikt en waarom u
van mening bent dat u niet
over die informatie hoeft te beschikken?
(als eventueel vervolg op vraag
5) Bent u bereid om die informatie op korte termijn alsnog
te verzamelen en die op transparante wijze te rapporteren
en openbaar te maken?
Hoe is de asbestsituatie in de
gemeentelijke eigendommen?
Is er sprake van een inventarisatie, zijn er beheersmaatregelen (en zo ja welke) opgesteld en is er (eventueel) sprake van een toe te passen verwijderingspad?
Zijn er met betrekking tot
het bovenstaande (financiële) consequenties voor de gemeentelijke overheid en waaruit zouden die (eventueel) bestaan?
Is u bekend of andere maatschappelijke organisaties (zoals de woningbouwcorporatie,
sportverenigingen, buurt- en
dorpshuizen en zorginstellingen) in onze gemeente te maken hebben met de asbestthematiek en dat gebleken is dat
er geen reden tot zorg is voor
de volksgezondheid? Zo niet,
bent u dan voornemens daarover in contact te treden met
die organisaties?"
Was getekend:
Anco Goldhoorn,
fractievoorzitter RVB
en Jan Rouwenhorst,
raadslid CDA
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

STICHTING
RECHTSwINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

dIERENHuLp

‘Onze‘ school in Nepal (5):
schoolgeld

dIERENARTSEN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN

Door Flavoring

ZOMERNACHTEN
Elke week kom ik na mijn sportavond laat thuis. Nu ben ik geen
nachtmens, hecht ik erg aan mijn uren slaap en toch kan ik intens
genieten van het ‘s nachts onderweg zijn.
Ik rij in mijn auto de bekende weg naar huis en onderweg kom ik nog
zoveel mensen tegen. Elke keer verwonder ik me weer over het aantal mensen dat ‘s nachts leeft, werkt en nog buiten actief kan zijn.
De vele vrachtwagens die langs komen denderen van en naar de
bloemenveiling toe. Een eenzame fietser die na een paar biertjes in
de kroeg naar huis gaat. De huizen waar nog lichten branden en
mensen nog wat televisie kijken of anderszins nog wakker zijn. Ik geniet ervan.
Nu het dan eindelijk zomer is, zijn er nog meer mensen in de avond
en nacht buiten te vinden. Na de eindexamens zag ik ineens groepjes
scholieren fietsen die naar of van een feestje kwamen, blij en uitgelaten dat ze de examenstress achter zich hadden gelaten.
En hoe zwoeler de zomeravond, hoe meer barbecuegeuren, wandelende of sportende mensen en spelende kinderen.
Van de week kwam ik net na middernacht thuis en zie ik dat mijn
achterbuurman nog het licht aan heeft en televisie zit te kijken. Ik
moet dan grinniken in mezelf en denk ‘ach, als de buurman nog wakker is, ben ik mooi op tijd’. Vervolgens loop ik de tuin in en kijk ik altijd even omhoog om te zien of het helder is en ik de maan of wat
sterren kan ontdekken.
De laatste keer dat ik dit deed, was dit het geval. Het was een prachtige hemel met flink wat sterren. Ik zat even op het tuinbankje en
snoof de heerlijke nachtgeur op van pas gemaaid gras, de regendruppels die net waren gevallen, de lavendel en gewoon de zomer!
En dit gevoel is voor iedereen bereikbaar, gewoon thuis, dagelijks.
De een heeft het misschien overdag, ik dan weer nachts, maar als je
maar even bewust om je heen kijkt, dan is er zoveel om van te genieten. Maar wat thuis kan, kan zeker ook op het vakantieadres.
Dat laatste heeft een voordeel want als je ergens anders bent, is het
net of je veel beter oplet en meer ziet van je omgeving, juist omdat het
onbekend is. Dus hoop ik op fraaie zomernachten, mooie kampeerplekjes, prachtige vergezichten en een stralende sterrenhemel met
vallende sterren. En mocht ik dat niet zien, gelukkig heb ik dan nog
mijn zomernachten thuis om van te genieten.

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

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

Schilderen voor de jeugd op
Buitenplaats Wester-Amstel
Regio - Ook dit jaar worden er in de
tuinen van de Buitenplaats WesterAmstel schildermiddagen voor kinderen georganiseerd. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 7
tot 12 jaar, onder vakkundige begeleiding van Marianne Wagemaker,
er een middag schilderen.
Kunstenares en docent kunsteducatie Marianne Wagemaker verzorgt al enige jaren, zeer succesvol,
het zomerschilderen voor kinderen
in de tuinen van de Buitenplaats
Wester-Amstel. Met fantasierijke
opdrachten en veel ruimte voor eigen originaliteit ontstaan onder Marianne’s begeleiding altijd weer verrassend mooie schilderwerken die
in een groepsexpositie op zondag 2
september worden geëxposeerd.
Het zomerschilderen is op woensdag en zaterdag van 12.00 uur tot
16.00 uur, de data zijn:
woensdag 22 augustus, zaterdag

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
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king zijn dekinderen.
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SOS
De Ronde
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

dierenambulance
tel: 06-53315557.

STICHTING dE bAAT

25 augustus, woensdag 29 augustus en zaterdag 1 september.
Je kunt inschrijven voor alle middagen maar ook per keer. De kosten
zijn 15 euro per middag per kind.
Deelname aan alle schildermiddagen kost 50 euro per kind. Om een
plekje te reserveren kun je contact
opnemen met Inge Kloosterman, tel.
020-4968281 of 0624873667, e-mail:
ikloosterman@zonnet.nl .

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

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Stichting Ontwikkelings

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: Kees, een zwarte poes met witte befje. Eén wit voetje en een voetje is korter dan de andere.
- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater, Lang en dun, bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen. Zijn roepnaam Dikkie Dik.
- Mijdrecht, omgeving N201: bruin cyperse poes met wit neusje en
witte voetjes.
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en witte vlek aan de linkerkant van zijn neus, hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin -cyperse kater; hij heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Meredonkstraat: rood-witte kater met rood-witte ringen aan de staart.
Gevonden:
- Mijdrecht, Griffioen: grijze kat
- Uithoorn, t.h.v. Couperuslaan: rood-witte cyperse gestreepte kat.
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn, Klaproos: cypers katje met witte bef en sokjes; dit katje
draagt een bandje van de dierenbescherming.

Behalve het bouwen van schoolklassen en het incidenteel financieren van een tijdelijke extra leerkracht of een training voor de
leerkrachten heeft OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
ook de verplichting op zich genomen om kinderen die wees of
halfwees zijn te steunen met een bijdrage in het schoolgeld.
Bij de halfwezen gaat het vaak zo, dat de overblijvende ouder
naar het buitenland vertrekt – heel vaak India, maar ook naar een
van de golfstaten of Israel, Korea etc. - om daar werk te zoeken.
Zo’n ouder laat vaak nooit meer iets van zich horen terwijl er ook
geen adres van hem/haar bekend is.
Dat lijkt heel erg hard maar het ontbreekt die mensen eenvoudig
aan de middelen om contact met hun familie te houden.
Het achterblijvende kind wordt in huis genomen door buren of
familieleden die ook straatarm zijn. Zo’n kind wordt ingezet voor
huishoudelijk werk en gaat niet naar school.
Met behulp van het schoolgeldfonds van OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen krijgt zo’n kind alsnog de kans om naar
school te gaan en te leren lezen, schrijven en rekenen. Heel belangrijk!
Nel Bouwhuijzen

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek Actueel.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het project

Abcoude
Bovenkamp 2
Hollandse Kade 21

Voetangelweg 6 (THV)

Baambrugge
Prinses Margrietstraat 10 Verbouwen en uitbreiden van
bestaande dorpshuis

Bouwen
Slopen
Brandveilig
gebruik
Bouwen
Slopen
RO (afwijking
bestemming)
Slopen

Mijdrecht
Communicatieweg 23
Verhogen van een dak
Groot Mijdrechtstraat 39 Aanpassen van een bedrijfspand
Wilnis
Wilnisse Zuwe 44
Wilnisse Zuwe 44

Rijksstraatweg 161

Verbouwen van 2 woningen tot
1 woonruimte

Rijksstraatweg 161

Slopen van een gedeelte van de
woning

Slopen van een schuur
Vervangen van een schuur

Hét adres voor o.a.:

l
l
l
l

Datum
ontvangst
27-7-2012
31-7-2012

26-7-2012

W-2012-0410

1-8-2012

W-2012-0412

1-8-2012

W-2012-0413

1-8-2012

Bouwen
Bouwen

W-2012-0403
W-2012-0404

27-7-2012
30-7-2012

Slopen
Bouwen

W-2012-0399
W-2012-0400

16-8-2012
26-7-2012

Straatnaam
Abcoude
Gein-Zuid 47
Voordijk 14

Baambrugge
Rijksstraatweg 159
Mijdrecht
Hofland 27
Wipmolen 46

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Aanbrengen van nieuwe
dakplaten op de stal
Plaatsen van een berging

Bouwen

W-2012-0337

3-8-2012

Bouwen
W-2012-0362
RO (afwijken van
bestemming)

30-7-2012

Gewijzigd uitvoeren van een
vergunning voor een schuur

Bouwen

W-2012-0374

30-7-2012

Plaatsen van een aanbouw
Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen
Bouwen

W-2012-0351
W-2012-0370

1-8-2012
1-8-2012

Bouwen

W-2012-0336

1-8-2012

Vergroten van een woning, het
Bouwen
plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en het vergroten
van een berging
Verplaatsen van de entree en een Bouwen
raam in een woning

W-2012-0148

1-8-2012

W-2012-0312

30-7-2012

Wijzigen van een voorgevelkozijn

W-2012-0328

1-8-2012

Vinkeveen
Arkenpark de Plashoeve 5 Plaatsen van een berging
Waverveen
Cliffordweg 14

Proostdijerdwarsweg 2B
Wilnis
Veenweg 116

Bouwen

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

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

Zand - Grind - Grond - en erfverharding

l

Aanvraagnr.

Bouwen van een bedrijfspand
Bouwen
W-2012-0398
Verbouwen van de begane grond Bouwen
W-2012-0411
Handelen in
strijd met regels
ruimtelijke
ordening
Verbreden van de watergang
Aanleggen
W-2012-0409
WGP Waardassacker

G. De Haan & Zn.
l

Activiteiten

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Tuingrond
Straatzand
Vulzand
Siergrind
Verhardingsmateriaal
Big Bags

06-51262561
06-54331657
0297-264227

Provincialeweg 9
3641 RS Mijdrecht

www. dehaanzandengrind. nl

Voor grote of kleine hoeveelheden, af te halen of bij u thuis bezorgd.
Ook voor het bezorgen van big bags met kraanauto.

Autobedrijf

Wil van der Tol
is een Familiebedrijf met ruim 39 jaar
ervaring in de autobranche en is gevestigd
in de regio Woerden. Wij zijn een allround
autobedrijf en specialist op het gebied
van verkoop en onderhoud van diverse
merken personen- en bedrijfswagens.
Om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, zijn wij momenteel op
zoek naar een enthousiaste allround

Te koop:
Kinderledikant €25,-, rieten
poppenwagen €15,-, groene
ligstoel €30,-, lamp van juk &
varkensblaas, 3 kappen €50,-.
Tel. 06-53547671 of
0297-563894
Te koop:
Span witte pauwstaart duiven. Tel. 0297-520180
Te koop:
Opoefiets 28” €95,-, Gazelle herenfiets 26”, handremmen €115,-, hardh. voordeur met glas in lood, 201 x
88 €175,-. Tel. 023-5328585
Te koop:
Muurkluisje (ook voor caravan of boot), afm. 22 x 11 x
11, €20,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Infrarood cabine, red ceder hoekmodel, 230 volt stekker, z.g.a.n., vr.pr. €400,. Tel. 0297-283985
Te koop:
Herenfiets Ideal, i.g.st., met 21
versn. €70,-. Tel. 0297-285032
Te koop:
Campinggasflessen met reduceer €25,-, gascomfoor, 3-pits
€10,-.
Tel. 0297-284263

Bent u energiebewust?

bel 0297-561312
Wij plaatsen zonneboilers

van Walraven

Te koop:
3 Allerman campingstoelen €30,-. Tel. 0297-284263
Te koop:
Oldtimer bromfiets Spartamatic met Ilomotor in originele staat, bj ± 1970, prijs
€500,-. Tel. 0294-283920
Te koop:
Witte wastafel €15,-, antiek
bureau €125,-, Spaanse kast
€225,-. Tel. 0294-291446
Te koop:
RVS flambeertoestel + pan
+ 2 gastanks €80,-, draagbare radio/cd €8,-, nw citruspers €7,-, elektr. voetenbad €9,-. Tel. 0297-264082
Te koop:
Ministeck €15,-, picknickmand €4,-, cd standaard €3,, nw puzzels v.a. €3,-, wekkerradio’s v.a. €3,-, snijboonmolen €9,-. Tel. 0297-264082
Te koop gevraagd:
Postzegelverzameling
voor hobby, liefst veel uitzoekwerk. Geen Nederland. Tel. 0297-567923
Te koop:
Elektrische kookplaat, z.g.a.n.
€50,-. Tel. 0297-566670
Te koop:
Leren hoekbank, kleur creme,
prijs €150,-. Tel. 0297-567808
Te koop:
Spinder fietsendrager voor 2 fietsen, als nw,
€150,-. Tel. 0297-562633

1e of 2e
Automonteur
Die zich binnen ons bedrijf verder wil ontwikkelen in de
hedendaagse moderne autotechniek.
Wij bieden:
- een afwisselende baan in een moderne werkomgeving
- een leuk team van collega’s
- diverse trainingen en opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- goede arbeidsvoorwaarden
Reageren:
Pas je in deze profielschets en spreekt ons bedrijf je aan, reageer dan zo
spoedig mogelijk.

Autobedrijf Wil van der Tol
Contactpersoon: Dhr. Wil van der Tol Sr./ Dhr. Wil van der Tol Jr.
Tel: 0348-401272 of e-mail: info@autobedrijfwilvandertol.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf:

WWW.AUTOBEDRIJFWILVANDERTOL.NL
Nijverheidsweg 3 – Kamerik – (0348) 401 2 7 2

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen
Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanl ienden.nl
www.mikevanl ienden.nl

MAJABOX
OpslAgBOXen
C. van den Broek
Bilderdammerweg120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

laagste prijzen

o.a.
8 m3 voor slechts e 48,09 per maand
15 m3 voor slechts e 64,11 per maand
20 m3 voor slechts e 74,79 per maand
Kijk voor overige prijzen en beschikbaarheid op:

www.MAJABOX.nl

PrimaPost, met vestigingen in Apeldoorn, Best en Mijdrecht,
is in achttien jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf dat is
gespecialiseerd in direct mail en fulfilment. Met meer dan
200 collega’s verwerken we miljoenen poststukken per jaar,
waaronder veel gepersonaliseerde informatie. Dankzij een
groot netwerk van flexwerkers kunnen we razendsnel en
flexibel werken.

In onze steeds ontwikkelende organisatie is ruimte voor:

Medewerker klantcontact (m/v)
voor het bemannen van onze PostNL Business Point, inbound callcenter activiteiten
en responsverwerking op onze vestiging in Mijdrecht.
De flexibele werktijden (± 20 uur per week) plannen wij graag samen met je in.
Gewenste kennis/ervaring
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift,
je bent bekend met de Microsoft Office omgeving en uiteraard heb je een uitstekende
typevaardigheid met een representatieve houding die gericht is op kwaliteit.
Uw sollicitatie kunt u zenden aan: PrimaPost B.V., Afdeling personeelszaken,
Rendementsweg 6, 3641 SK Mijdrecht. Telefoon: 0297 230 310, e-mail: info@primapost.nl
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Het is een zoogdier en het vliegt!
Op een mooie zomeravond zit ik, tevreden nippend aan mijn Duveltje, in de schemering te
kijken naar het gedwarrel van de vleermuizen
achter in mijn tuin. Ineens realiseer ik me dat ik
eigenlijk naar iets heel bijzonders zit te kijken.
Het is tenslotte de enige zoogdierensoort ter
wereld die kan vliegen! Natuurlijk, je hebt zoogdieren die kunnen zweven en misschien op
thermiek zelfs wat aan hoogte kunnen winnen.
Maar dit kleine beestje behoort tot de enige
zoogdiersoort die op eigen kracht kan vliegen.
Veel mensen vinden ze griezelig en krijgen
visioenen van vampiers. Maar als u een hekel
hebt aan muggen dan is de vleermuis uw beste
vriend. Nederlandse vleermuizen leven vrijwel
uitsluitend van insecten en één watervleermuis
kan in het lente- en zomerseizoen ruim 40.000
muggen voor u wegwerken.
Nu is het vrijwel ondoenlijk, zeker voor een
leek als ik, om op het oog te bepalen welke
vleermuis ik zie rondfladderen, maar een collega IVN-er met een bat-detector brengt uitkomst. Deze detector registreert het geluid dat
de vleermuis uitzendt om zich te oriënteren en
daarmee kom ik erachter welke soort het is. Het
blijkt een dwergvleermuis te zijn die het leven
van de muggen in mijn tuin onveilig maakt (hier
op een prachtige foto van Marcel Klootwijk,
www.natuurfotozeeland.nl). Nog steeds een
bijzonder beestje maar wel de meest voorkomende soort in Nederland.
Er zijn vleermuizensoorten, zoals de ook in ons
land voorkomende Rosse vleermuis, die net als

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

vogels trekken om te overwinteren. Overigens
doen vooral de vrouwtjes dit. De mannetjes, lui
als ze nu eenmaal zijn, bivakkeren ergens langs
de trekroute of op de overwinterplaats om daar
de langskomende vrouwtjes te bevruchten. Het
zaad van de mannetjes blijft lang levensvatbaar zodat maanden later, bij de eisprong van
het vrouwtje, de bevruchting pas plaatsvindt.
Een Rosse vleermuis uit bijvoorbeeld het verre
Noordoosten van Europa kan een trek hebben
van wel 1500 km, alhoewel de gemiddelde
afstand onder de 1000 km ligt.
De dwergvleermuis waar ik naar zit te kijken,
weegt tussen de 4 en 8 gram, heeft een vleugelspanwijdte van 18 tot 24 cm en zal niet al te
oud zijn. Er schijnen er te zijn die wel zestien jaar
oud worden, maar het gemiddelde exemplaar
legt al na zo’n 2½ jaar het loodje. Gelukkig kan
zij zich al na een jaar voortplanten. Als insecteneter, met een overvloed aan voedsel in de
zomer maar hongersnood in de winter, moet
hij kiezen tussen trekken naar het zuiden of in
winterslaap gaan en zijn lichaamstemperatuur
flink te laten zakken. De dwergvleermuis doet
het laatste, bijvoorbeeld in de spouwmuur van
aangenaam verwarmde huizen. Over Natuur
dicht bij Huis gesproken!
Sep Van de Voort, natuurgids,
(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start
er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website www.ivn.nl/derondevenen@uithoorn
voor meer informatie.)

Steeds meer senioren aan de computer
Regio - Het ziet er naar uit dat steeds meer senioren
in onze omgeving de weg naar de computer thuis
hebben gevonden. Is het niet om op internet te kijken wat er in de wereld allemaal te koop is, dan is
het wel om te e-mailen. Maar met die computer thuis
kun je nog veel meer. De vraag is alleen: “Wat dan
wel en waar leer ik dat ding te bedienen?”
Wat is een muis en hoe werk ik je mee. Wat is klikken en slepen en wanneer doe je dat. Hoe gaat dat
bij een laptop waar geen muis aan vast zit. En met
dat tablet waar je alles met je vinger moet doen.
Hoe haal ik iets moois van internet om dat vast te
leggen. Hoe werkt een toetsenbord, hoe kan ik een
brief tikken, (vakantie)foto’s opslaan en bewerken,
muziek downloaden, spelletjes spelen, filmpjes
bekijken, CD’tjes draaien, ingekomen en uitgestuurde emailtjes vastleggen en niet te vergeten mijn
favoriete websites snel laten opstarten. Steeds maar
weer die vraag: Hoe doe ik dat.

Cursussen
Het hele jaar door organiseert SeniorWeb De Ronde
Venen daartoe cursussen. De opzet is de angst
voor de computer weg te nemen en dat doen we
in Mijdrecht, in Abcoude en in Uithoorn. Afgezien
van die cursussen houden we elke dinsdag- en donderdagmorgen in het leercentrum in Mijdrecht aan
de Energieweg 107 open huis. Iedereen, die thuis
problemen heeft met de computer of de laptop en
vragen heeft over tablets (de Ipad van Apple of de
Android van Google en straks de Surface van Microsoft) kan dan langs komen om geholpen te worden die problemen op te lossen en kan dan ook een
gemiste les inhalen. Werk genoeg, we vervelen ons
geen moment. SeniorWeb De Ronde Venen is een
volkomen onafhankelijke stichting, werkt zonder
enig winstoogmerk en krijgt geen cent subsidie. Allemaal puur vrijwilligerswerk! We doen dit al weer
ruim 12 jaar en hebben in die tijd kennisgemaakt met
zeker zo’n 3000 senioren. Sinds kort zijn we, dank zij
een grote gift, mobiel geworden en kunnen overal
in de omgeving, waar ruimte te huur is, computerles
geven. Zoals nu in Abcoude en Uithoorn, want voor
veel senioren daar is de afstand naar en van het leercentrum in Mijdrecht net iets te veel van het goede.
Voor aanmeldingen en inlichtingen kunt u altijd bellen. Liefst op dinsdag- of donderdagmorgen, want
dan zijn we altijd aanwezig op 0297-272720. Zo niet,
dan kunt u inspreken. Wij bellen dan terug. Geldt ook
voor vrijwilligers, woonachtig in Uithoorn, die zich bij
ons willen aansluiten als docent of gastvrouw.

ONS LESPROGRAMMA
MIJDRECHT NAJAAR 2012

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Zaterdag 18 augustus open dag

Nieuw cursusprogramma bij
Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis
Regio - Stichting ‘Paraplu’ organiseert zaterdag 18 augustus van
10.00 tot 12.30 uur haar jaarlijkse open dag, om belangstellenden
te informeren over het nieuwe activiteitenseizoen dat begin september begint. Voor Stichting ‘Paraplu’ is het al weer het 32e jaar en
zij presenteert een nieuw programma voor het seizoen 2012-2013, een
vernieuwde, moderne website en
een de mogelijkheid om on-line in
te schrijven.
Open Dag
Zoals gebruikelijk wil Stichting ‘Paraplu’ zich presenteren en alle belangstellenden informeren tijdens
haar jaarlijkse open dag die dit jaar
zal plaatsvinden volgende week zaterdag 18 augustus van 10.00 tot
12.30 uur. Op die dag zijn alle docenten van de te organiseren cursussen en activiteiten aanwezig om
iedereen nader te informeren en op
alle vragen antwoord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook mogelijk om zich meteen voor een cursus of activiteit in te schrijven.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen
2012-2013 dat in september 2011
begint heeft de Stichting weer een
keur aan cursussen, workshops,
ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid.
Natuurlijk zijn er weer vele cursussen en workshops opgenomen zoals: Nederlands voor anderstaligen,
gezellige creatieve middag voor dames, hoe haal ik mijn recht, esthetica, literatuur, expressionisme, kredietcrisis, familiefeesten organiseren, liefdestaal, plantaardige vormgeving, make-up rijpere huid, digitale foto’s beheren en verwerken,
diavoorstelling maken, weblog ma-

ken, netwerken, kennismaken met
sociale media, digitale camera, internetten en e-mailen, stamboomonderzoek, filosofie, tuin- en plantkunde, communicatietraining, diverse spirituele cursussen (Reiki, Meditatie, Tarot, Quantum Touch, Mandalatekenen) en workshops zoals
portret- en modeltekenen, powertex, Kerstdecoratie, klussen.
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard
de bestaande populaire activiteiten
behouden zoals biljarten, bridgen,
bridgecursussen, mondharmonica,
dansen voor paren en line-dance,
yoga, klaverjassen, kaarten maken,
computercursussen voor beginners,
vele creatieve cursussen tekenen,
schilderen, aquarelleren, quilten en
patchwork, knippen en naaicursus, taalcursussen voor beginners
en gevorderden (Engels, Frans, Italiaans, Spaans).
Tenslotte staat er weer een aantal interessante en culturele dagtochten op het programma: Rondje Noord-Holland, Kerstmarkt Dordrecht, Bezoek aan Hattem en het
Bakkerijmuseum.
Website
De Stichting ‘Paraplu’ heeft een
website met moderne en frisse
kleuren, strakke lettertypes en een
oogstrelend design waarvan belangstellenden ook inter-actief gebruik kunnen maken. De site heeft 8
hoofdrubrieken met informatie over
de Stichting, over het jaarprogramma, inschrijfmogelijkheden inclusief
inschrijfformulier en online inschrijven, een contactformulier en een
overzicht van de jaarlijkse sponsors.
De website is te bereiken via: www.
stichtingparaplu.nl .
Online inschrijven
Ook voor het komende activiteiten-

seizoen biedt de website de interactieve mogelijkheid om een cursus of
activiteit uit te zoeken én zich meteen online aan te melden door het
invullen van een digitaal inschrijfformulier en dit rechtstreeks te verzenden naar het administratiepro-

Kennismaken met de computer, laptop of tablet
Een gratis les van twee uur op donderdagmiddag 4 oktober. Vooraf aanmelden is niet nodig,
gramma van de Stichting ‘Paraplu’.
Deze manier van inschrijven is mogelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen.
Alle informatie over de cursussen,
workshops, activiteiten en dagtochten is te vinden in het programmaboekje, dat op diverse manieren geraadpleegd kan worden:
Afhalen:
Elke donderdagmiddag,
Pieter Joostenlaan 28, Wilnis
Bestellen:
Telefonisch: 0297-283908, of via email: info@stichtingparaplu.nl
Downloaden:
www.stichtingparaplu.nl
Of: u bezoekt de Open Inschrijfdag.

maar vol=vol
Basiscursus Windows 7
Acht donderdagmiddagen te beginnen 1 november en acht vrijdagochtenden te beginnen
2 november.
Internet en E-mail
Acht vrijdagochtenden te beginnen 31 augustus.
Deze cursus is voor gevorderden en gaat diep in
op alle mogelijkheden en instellingen van Internet Explorer versie 8 en Windows Live Mail versie
2011.
Opfriscursus voor gevorderden
Vier donderdagmiddagen te beginnen op 4 oktober. Voor details, zie bij opfriscursus Mijdrecht.
Alle lessen in Abcoude worden dit najaar gegeven bij Tympaan Dorpszicht 22a ’s morgens van
10 tot 12 en ’s middags van 2 tot 4.

ONS LESPROGRAMMA
UITHOORN NAJAAR 2012
Kennismaken met de computer, laptop of tablet
Een gratis les van twee uur op donderdagmiddag 15 november. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar vol=vol
Basiscursus Windows 7
Acht maandagmiddagen te beginnen op 3 september, acht donderdagmiddagen te beginnen
6 september en acht donderdagmiddagen te beginnen 13 december.
Starten met E-mail en Internet
Vier maandagmiddagen te beginnen 5 november.
Een eenvoudige cursus bedoeld voor beginners.
Opfriscursus voor gevorderden
Vier dinsdagmiddagen te beginnen op 2 oktober.
Voor details, zie bij opfriscursus Mijdrecht.
Fotobewerken gebaseerd op Picasa
Acht maandagmiddagen te beginnen 10 december.
Alle lessen in Uithoorn worden dit najaar gegeven in Het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan ’s middags van 2 tot 4.
Aanmeldingen en inlichtingen:
Geldt voor de reguliere cursussen. Graag elke dinsdag- of donderdagochtend telefonisch tussen 10.00
en 12.00 uur naar 0297- 272720 of per e-mail op seniorwebdrv@gmail.com
U kunt op die ochtenden ook langskomen op het
leercentrum aan de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Surf ook eens naar de website: http://derondevenen.
seniorweb.nl.

Zomermarkt rondom R.K.
kerk in Vinkeveen
Vinkeveen – Komende zaterdag
11 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
is er weer de jaarlijkse rommel- en
boekenmarkt rondom de R.-K. kerk.
Er is ook dit jaar weer een groot
aantal snuisterijen, spulletjes uit oudere inboedels, elektrische apparaten, gereedschappen, speelgoed,
etc. binnengebracht. Al deze attributen zijn uitgestald op het kerkplein aan de Kerklaan. Ook zo’n vijfduizend tweedehandsboeken en
honderden LP’s en CD’s worden die
dag voor een zacht prijsje en voor
de hopelijk gretige koper in de kerk
uitgestald. Te vermelden is het aan-

bod van een prachtige serie van
zo’n vijftig gebonden jaargangen,
vanaf 1936, van de Katholieke Illustratie. Hiernaast is er ook gedacht
aan de inwendige mens door middel
van een poffertjeskraam en de bijhorende drankjes. Tevens is ook de
kerk te bezichtigen. Indrukwekkend
is de fototentoonstelling van de restauratie van de toren. De activiteiten in de kerk zullen begeleid worden door de prachtige klanken van
het Wander Beekes orgel.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor de restauratie van de
kerktoren.

Grote barbecue op plein
van Antoniuskerk
in De Hoef
De Hoef - De Stichting Vrienden Antoniuskerk in De Hoef
organiseert op zondag 19 augustus alweer voor de zesde keer een barbecue op het
kerkplein.
Aangezien het vorig jaar een
grandioos succes was, zal er
ook dit jaar weer een jeu de
boules worden gespeeld.
Hierbij kan men een heuse beker winnen als beste jeu de
boule speler van De Hoef.
Natuurlijk kunt u ook weer
sjoelen op de grote sjoelbak.
Deze gezellige middag begint
om 14.00 uur en rond 15.30 uur
zal op het kerkplein de barbecue worden aangestoken.
Voor deze barbecue kan men
zich opgeven bij de commissieleden.

In De Hoef komen zij bij de
mensen langs de deur. Mensen buiten De Hoef kunnen
zich telefonisch opgeven bij
Tiny Róling: tel. 593292, Gerda van Blokland: tel. 593253 of
Hen Kandelaar: tel. 593532.
De kosten voor de barbecue
bedragen 25 euro voor volwassenen, voor kinderen t/m
12 jaar is de barbecue gratis
en kinderen van 12 tot 16 jaar
betalen 10 euro.
Ook zijn er verschillende kinderattracties aanwezig zoals
een springkussen, skippybal
en een sjoelbak.
Stichting Vrienden Antoniuskerk hoopt dat er op deze middag veel mensen zullen komen
om elkaar weer eens gezellig
te ontmoeten en daardoor ook
een bijdrage leveren voor het
behoud van de kerk.

Computercursussen in
Wijksteunpunt in Uithoorn
Uithoorn - In de laatste week van
september/eerste week oktober
start er weer een nieuwe serie computercursussen voor beginners en
gevorderden. Er zijn op verschillende dagen nog enkele plaatsen vrij.
Alle computercursussen worden
gegeven in het Wijksteunpunt Vita
aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Basiscursus computergebruik voor
beginners: 10 lessen van twee uur;
Computergebruik voor gevorderden: 6 lessen van twee uur; Laatstgenoemde cursus is een vervolgcursus maar is ook geschikt voor mensen met al enige ervaring.

Nieuw
Bijscholingscursussen, voor mensen
met weinig ervaring en/of vergeten
kennis met betrekking tot het computergebruik: 3 lessen van twee uur.
Ook gaan, bij voldoende belangstelling, workshops van start van twee
dagdelen op het gebied van internetbankieren en digitale fotografie (beginners). Voor deze workshop
dient men wel te beschikken over
enige basiskennis van de pc.
De docente is Ida Janmaat. Aanmelden en/of informatie: dagelijks tussen 19.00 en 21.30 uur. tel. 0297564765 of per e-mail: a.m.janmaat@
zonnet.nl .
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het
tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op Bomen over bomen
door Herman van Rossum
De Ronde Venen blijft maar
doorgaan met bomen omzagen!
Het schijnt deze gemeente totaal niets uit te maken en men
gaat gewoon door met het totale wanbeleid om nog meer bomen te kappen in deze gemeente, is het niet in Vinkeveen dan
is het wel in Mijdrecht of ergens
anders, zolang de kettingzagen
van de mannen van ‘groenvoorziening’ (vreemde naam trouwens voor mensen die alleen
maar kappen) maar worden
beziggehouden. Ook nu blijkt
weer hoe kort door de bocht en
volledig ondoordacht deze gemeente hier te werk gaat.
Het is eigenlijk al te
bizar dat men als reden
opgeeft, ‘Overlast van
Bomen’!! dus omzagen!
Geen inlichtingen winnen bij
instanties als HBCS (Hogere Bosbouw en Cultuur technische School) en de Landbouw
Universiteit te Wageningen
maar gewoon lekker zelf aanmodderen na wat cursussen
en bijscholingen kunnen zij het
zelf wel prima uitmaken. Alle
bomen verliezen takken en het
is de taak er zorg voor te dragen dat de takken die dood zijn
eruit te zagen en op te ruimen,
door dit regelmatig te controleren zorgt men ervoor dat takval dan bijna niet voorkomt.
Stel je voor in bosrijke plaatsen
dat men iedere keer weer takval heeft en dan besloten wordt
om die bomen maar om te zagen! Kijk eens in Hilversum,

Blaricum, Huizen en ga zo maar
door, prachtige groene poorten
van bomen bij en overhangend
over de wegen, goed bijgehouden en geen enkele ‘overlast’.
Weg van de natuur geraakt
Omdat men tegenwoordig zover weg is geraakt van de natuur is een boom alleen nog
maar last, er vallen bladeren
en takken die ‘rommel’ geven
en omdat alles netjes en strak
moet zijn past dit niet in onze manier van leven, we zijn al
druk genoeg met ‘overleven’.
Alleen is de boom wel de spil
van ons leven want géén bomen, géén mensen! maar dat
schijnt niet meer door te dringen in ons te drukke bestaan.
Daarnaast is de boom heel belangrijk voor ander leven van
diverse vogels en insecten (boven maar ook onder de grond!)
maar ook het aangezicht van
bomen maakt mensen blijer en
geeft een ruimer gevoel (bos
ionen).
Met het toenemende vliegverkeer, autoverkeer en meer vervuilers is iedere boom hard nodig om nog wat compensatie te
produceren en dit luchtzuiverende effect is broodnodig! Wij
willen toch ook dat onze kinderen nog gezond oud kunnen worden! Laat die bomen
toch eens staan voor de verandering!
Cor Mastwijk
Betrokken en bezorgde
Vinkevener

De Schanskerk: ‘Alles van
waarde is weerloos’
In de vorige editie van deze krant
pleitte Gemeentebelangen ervoor
zo snel mogelijk een sloopvergunning voor de Schanskerk te verlenen. ‘Het lot van de kerk is in eerste instantie een zaak van de parochie’, zegt deze partij. Hier valt het
nodige op af te dingen.
De Schanskerk is één van de weinig overgebleven stukjes historisch erfgoed en beeldbepalend
voor het dorpsgezicht. Het gebouw
staat sinds 1989 op de gemeentelijke monumentenlijst. Tegen deze
achtergrond is de gemeente verplicht haar uiterste best te doen
om sloop te voorkomen.
Ons Uithoorn begrijpt best dat de
parochie met het gebouw in haar
maag zit. Het aantal kerkgangers
is door de jaren gedaald en de parochie kan of wil de kosten van
onderhoud en restauratie niet opbrengen.
Waarvoor we géén begrip hebben
is het bewust laten verslechteren
van de staat van het gebouw. De
ramen zijn dichtgetimmerd, er is
niet geventileerd en een lekkage
is niet gerepareerd. De gemeente
was kennelijk niet in staat handhavend op te treden. Zo gaan we
kennelijk om met monumenten in
deze gemeente.
In september 2009 kreeg het college opdracht in gesprek te gaan
met bisdom Haarlem over de toekomst van de Schanskerk met als
doel om ieder geval de beeldbepalende delen van het gebouw (c.q.
de pastorie en de torens) te behouden. Helaas leidde dit niet tot
het gewenste resultaat. Wij twijfelen niet aan de inzet van de ge-

meente. Wél vragen we ons af of
niet teveel is gefocust op het kopen van het kerkcomplex De
Burght in plaats van herontwikkeling van de Schanskerk. Echter, wij
begrijpen dat de medewerking van
parochiebestuur en bisdom minimaal was.
Nu de gesprekken tussen gemeente en bisdom zijn mislukt
en een sloopvergunning voor het
kerkgebouw is aangevraagd, heeft
de gemeenteraad ingestemd met
het uitvoeren van een stedenbouwkundige verkenningen. Ons
Uithoorn stemde tegen, want met
zo’n besluit verlaat je de doelstelling om beeldbepalende delen van
het monument te behouden. Het is
ons inziens te vroeg om de handdoek in de ring te gooien.
Het kan nog een tijd duren voordat het lot van de kerk definitief is
bezegeld. Na de indiening van de
aanvraag zal de monumentencommissie een uitspraak moeten doen.
En stichting BOUD heeft aangekondigd in geval van vergunningverlening in beroep te gaan.
Vandaar onze motie om, zolang de
sloopvergunning niet is verleend,
het bisdom te verzoeken tenminste minimaal onderhoud te plegen
om een verdere verslechtering van
het gebouw zoveel mogelijk tegen
te gaan.

Jij

doet toch
ook mee?

Dorpsloop
eer

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

Prachtig in de
avondschemering

Donderdagavond ging ik met mijn vriendin Pascal nog even een tochtje
maken in ons rubberen bootje. We peddelden over de ringsloot bij de Kalslagerweg bij het gemaal in De Kwakel richting De Banken.
Zo midden in de polder kwamen we verschillende dieren tegen in de weilanden, waaronder deze koeien, die genoten van het avondzonnetje.
Op onze terugweg genoten we van de grote volle maan die helder over
de koeien en het water de schemering oplichtte. Gelukkig had ik mijn mobiele telefoon bij me zodat ik deze foto’s kon maken.
Mandy Braam (13 jaar)

Namens de fractie van
Ons Uithoorn,
Benno van Dam

Er zijn gelukkig nog
eerlijke mensen
Vorige week ben ik in Mijdrecht
een gouden armband verloren. Ik
heb toen contact opgenomen met
de afdeling gevonden- en verloren
voorwerpen op het Gemeentehuis.
De armband was inderdaad gevonden. Iemand (naam onbekend
)had de armband in de Albert
Heijn gevonden en aan de balie afgegeven. De balie medewerk(st)er
heeft contact gezocht met de Politie en zo is de armband bij het gemeentehuis terecht gekomen.

De armband was een erfstuk van
mijn grootmoeder en was voor mij
van enorm emotionele waarde.
Ik wil langs deze weg degene die
de armband gevonden heeft, de
AH medewerker(ster), politie en
burgerzaken bedanken dat ik de
armband terug heb gekregen. Er
zijn gelukkig toch nog eerlijke
mensen op de wereld.
P.J.J. de Jong

Wilde planten eten met het IVN
ceptjes. Op dinsdagavond 14 augustus houdt het IVN een ‘eetbare planten’-wandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. Deze kade
is een restant van een begrenzing
van een moerasontginningsgebied
uit de Middeleeuwen, ontstaan tus-

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

Deze oproep haalde geen meerderheid. Uit het hele verhaal blijkt
eens te meer: ‘Alles van waarde is
weerloos’.

Dinsdagavond 14 augustus:

Regio - Bij de groenteman kan men
eetbare planten kopen, maar je komt
ze ook gewoon in de natuur tegen.
Samen met het IVN is het mogelijk
deze wilde eetbare planten te vinden,
zelfs te proeven en thuis uit te proberen met behulp van verstrekte re-

Goed geschoten...

sen het jaar 1000 en 1200, toen deze weidse moeraswildernis (De Ronde Venen) voor de mens toegankelijk
werd gemaakt. De meest gangbare kruiden kunnen worden bekeken,
besnuffeld en geproefd onder de
deskundige leiding van IVN-gidsen.

Taalfoutje niet in Uithoorn
maar in De Ronde Venen!
Op 29 juli mailde ik u onderstaand bericht met foto.
In Uithoorn fietsend langs de Amstelkade. Aan het eind een verkeersbord
met opvallende tekst: ‘Geld ook voor fietsers’. Zie de foto.
In het nummer van 1 augustus nam u het op onder ‘Goed geschoten’ op
de voorpagina van uw Uithoornse editie. ‘k Zal de gemeente bellen: waarom geld, hoeveel en waar te bekomen?
Aan de gemeente Uithoorn stuurde ik een speels briefje: geld voor fietsers; waar te bekomen?
De gemeente reageerde omgaand: de Amstelkade (Amstelhoek) is gemeente De Ronde Venen. Daar had ik nou weer niet aan gedacht.
In het bericht heb ik weliswaar de gemeente Uithoorn niet genoemd. Maar
‘ín Uithoorn fietsend’ wekt wel de indruk dat ‘t om de gemeente Uithoorn
ging en dat deze gemeente de taalfout maakte. ‘k Vind het ten opzichte
van Uithoorn correct te verduidelijken dat deze gemeente geen blaam
treft. Taalfoutje dus van de gemeente De Ronde Venen.

Na afloop krijgen de deelnemers enkele eenvoudige recepten. De wandeling vertrekt bij de Kaasboerderij
Van der Arend aan de Demmerikse
Kade 17 in Vinkeveen om 19.00 uur.
Informatie en aanmelden: tel 288669
of 263115 (na 18.00 uur).

Job Dienske

morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen

Atletiekvereniging AVA Aalsmeer

2012

Aalsm

Ford introduceert First
Edition Pack voor B-MAX

op dinsdag 4 september!
1 km kidsrun 5 & 10 km wedstrijd
start: 19.00 uur

start 19.30 uur

De dorpsloop wordt gesponsord door:

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord

www.eveleens-sanitair.nl • www.cvdlagemaat.nl

www.dorpsloop-aalsmeer.nl

Regio - Eind november arriveert de
innovatieve B-MAX in Nederland.
Vooruitlopend op de lancering introduceert Ford voor snelle beslissers
de exclusieve B-MAX Titanium met
First Edition Pack, in een gelimiteerde oplage van 250 stuks. Het First
Edition Pack biedt, zonder meerprijs,
tal van geavanceerde voorzieningen
die het comfort en de actieve veiligheid naar een ongekend hoog niveau brengen.
Zeer aantrekkelijk First
Edition Pack voor rijk
uitgeruste Titanium
Het B-MAX First Edition Pack is beschikbaar voor de standaard al zeer
rijk uitgeruste Titanium die onder

meer is voorzien van automatische
airconditioning, lichtmetalen wielen,
het geavanceerde SYNC connectiviteitssysteem, een audiosysteem
met CD-speler en 6 speakers, een
USB-aansluiting, subtiele LED interieurverlichting, elektrisch bedienbare portierramen, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, cruise control, LED-dagrijverlichting, een regensensor, een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, automatisch inschakelende
dimlichten en fraai afgewerkt in- en
exterieur.
Het First Edition Pack heeft geen
meerprijs, terwijl de extra uitrusting
een productwaarde van 1.440,- euro
vertegenwoordigt.
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Biljartcompetitie (libre)
gaat weer van start

Pupillenkangoeroeweek bij
korfbalvereniging De Vinken

Regio - Vanaf 20 augustus start opnieuw de biljartcompetitie in de regio, Op een tiental lokaliteiten wordt
dan, door 22 teams, weer maandenlang strijd geleverd om het librekampioenschap DRV 2012-2013 bij
het carambole-biljarten (het spel
met drie ballen en zonder gaten in
het biljart) in de wacht te slepen.
Alle maandag- en vele woensdagavonden kunnen spelers en kijkers
weer genieten van vaak prachtig en
spannend spel op het groene laken.
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van Biljartfederatie
DRV werd gekozen voor een competitieopzet á la de voetbalcompetitie:
Een 1e Divisie, waaruit straks de algemeen kampioen zal komen en
een 2e Divisie, waarin vooral gestreden zal worden om de eerste twee
plaatsen, die kans bieden op promotie naar de hogere afdeling.
Halverwege april 2013 zal daartoe
strijd worden geleverd met de twee
het laagst geëindigde teams van de
1e Divisie.
Iedere divisie bestaat uit elf teams
(van vier personen elk), die in de
loop van de competitie drie keer tegen elkaar uitkomen.
Op de eerste competitiedagen worden de volgende wedstrijden gespeeld:
Maandag 20 augustus: Bob’s Bar –
Vrijheid/Biljartmakers; Merel/
Heerenlux 3- Merel/Heerenlux

De Ronde Venen - Als afsluiting
van de vakantieperiode organiseert
korfbalvereniging De Vinken ook
dit jaar weer haar pupillenkangoeroeweek. Van maandag 13 augustus
tot en met donderdag 16 augustus
zijn alle kinderen tussen de 5 en 11
jaar uit (de nieuwe) De Ronde Venen welkom bij de Vinkenkantine
op sportpark De Molmhoek aan de
Mijdrechtsedwarsweg.

4; Merel/Heerenlux 2 – Merel/
Heerenlux 1. Kuiper/van Wijk –
de Springbok 1; CenS 1 – CenS
2 - Stieva Aalsmeer - Kromme
Mijdrecht; ASM Mijdrecht 1 – ASM
Mijdrecht 2 en Paddestoel 3 Paddenstoel 1
Woensdag 22 augustus: ASM
Mijdrecht 3 - ASM Mijdrecht 4
Alle wedstrijden, zowel op de maandag als op de woensdag, vangen om
20.00 uur aan.
De wedstrijden zullen worden gespeeld in de volgende lokalen:
• in Mijdrecht: Bob’s Bar, Café
CenS, Recreatiepark De Kromme
Mijdrecht en Café de Paddenstoel;
• in Vinkeveen: Café de Merel en
Café de Schans;
• in Wilnis: Dorpscentrum Willistee;
• in Amstelhoek: Café de Vrijheid;
• in De Hoef: Verenigingsgebouw
de Springbok;
• in Nieuwer ter Aa: Café De
Lachende Ruiter
Bezoekers zijn altijd welkom en natuurlijk zijn alle wedstrijden gratis te
bekijken.
Vanaf oktober tot midden maart van
het volgend jaar organiseert de Federatie tevens ook nog Persoonlijke
Kampioenschappen (libre en driebanden) in diverse sterkteklassen.
Alles daarover en ook het hele competitieprogramma kan overigens
ook via internet bekeken worden:
www.biljartfederatie.nl

Activiteiten
Vier dagen lang zullen in de ochtend
trainingen gegeven worden door leden van korfbalvereniging De Vinken. Voor de jongere kinderen (5,
6 of 7 jaar) zijn dit veelal (enigzins
aan korfbal gerelateerde) spelletjes,
de kinderen in de leeftijd 8 t/m 11
zullen een meer op korfbal gerichte
training krijgen. Elke middag zal er
een groot spel gespeeld worden in

de woonwijk of op het korfbalveld,
welke spellen dit zullen zijn is op dit
moment nog een verrassing. De activiteiten zullen dagelijks plaatsvinden tussen 9.30 en 15.30 uur.
Opgave
Het is mogelijk om je op te geven
voor deze week vol spelplezier door
te mailen naar pupwelpenweek@
hotmail.com, in deze mail dient in
ieder geval de naam, de leeftijd en
het (mobiele) telefoonnummer van
de ouder/verzorger van de deelnemer vermeld te worden.
Voor deelname aan de pupillenkangoeroeweek wordt een bijdrage gevraag van 25 euro voor De Vinkenleden en van 30 euro voor niet-leden.
Mocht u vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met Anjo Verbruggen: tel. 0297-262285.

AKU/Steenbok RunningTeam
heerst op Kooyman Polderloop
Regio - Donderdagavond 2 augustus werd in De Kwakel de 24ste
Kooyman Polderloop georganiseerd.
De organisatie mocht zich gelukkig
prijzen met het prachtige loopweer
en de geweldige deelname.
De 4 km was zowel bij de dames als
bij de heren een prooi voor AKU/
Steenbok RunningTeam.
Bij de heren ging Erwin Koopstra er
met de winst vandoor. Hij liep een
gedegen race en werd behoorlijk op
de huid gezeten door Sjoerd Heemskerk en Jeffrey Reijnders. In de laatste honderden meters versnelde de
AKU/SRT atleet en wist de winst in
13.30 naar zich toe te trekken. Sjoerd Heemskerk van AKU kon op het
laatste stuk de versnelling deels volgen en moest slechts 14 seconden
toegeven, zodat hij na 13.44 over de
finish kwam. Triatleet Jeffrey Reijnders, sinds kort lid bij AKU, kon ook
goed volgen, maar moest de anderen toch laten gaan. Niettemin was
hij zeer tevreden met zijn 3e plaats
in een tijd van 13.52.
Master John van Dijk legde beslag
op de 4e plek en kwam na 14.00
over de meet. Verder valt nog te

melden dat van de jongeren Loek
Janmaat 7e werd in 16.35 en Thijs
Heemskerk 10 in 17.17
Bij de dames won Lotte Krause met
een mooi opgebouwde race in een
tijd van exact 15 minuten. Evelien
Hooijman van AKU werd 4e in 16.26
en Romy Brand, die pas sinds kort
bij AKU traint, presteerde ook uitstekend op een 9e plaats in 18.41.
De 10 kilometer werd bij de heren een prooi voor de razendsnelle
Thomas Poesiat. Hij werd op de 4e
plek gevolgd door SRT-atleet Marcel Pool, die met 34.31 een tijd realiseerde waar hij best tevreden mee
was. Hij heeft een turbulente periode achter de rug en deze tijd sterkte hem in de voorbereiding naar het
NK 10 kilometer dat 30 september
in Utrecht wordt gehouden. Trainer Remi Bouwmeester, in voorbereiding op een marathon, kwam uit
op een 23ste plaats met een tijd van
37.51. Bij de dames was het beeld
hetzelfde: de winst ging naar Lindsey van Marrewijk en de 4e plek
voor Jolanda ten Brinke van AKU
in 39.55, gevolgd op een 15e plaats
door Mandy Plasmeijer.

Gezond in beweging...
met Fitwalk!

Trainingskamp voor
Legmeervogels geslaagd

PV Rond de Amstel

P. Bosse wint Morlincourt
en Hans Half Bergerac
uur naar huis gesneld waren. Tweede op deze vlucht was Poulidor Duivenvoorde uit De Hoef en derde Ron
den Boer uit Uithoorn. Peter werd in
Rayon F: vijfde van 2112 duiven en
van afdeling Noord Holland zestiende van 9131 duiven.

Regio - Het afgelopen weekend
waren er weer twee vluchten waar
de duivenliefhebbers van PV Rond
de Amstel aan deel konden nemen.
Als eerste was daar een vlucht voor
de jonge duiven. Zij moesten aantreden voor een vlucht vanuit het
Noord-Franse Morlincourt.
Dit was voor de duiven een afstand
van gemiddeld 323 km. De duiven
werden om 08:15 gelost met een
flinke rugwind. Het was Peter Bosse
uit Uithoorn die zijn duiven als eerste in beeld had. Het waren er liefst
drie duiven die gelijktijdig bij Peter
op zijn hok landden om 11:33 uur.
Dat betekende dat de duiven met
een snelheid van bijna 100 km. p/

De tweede vlucht was een derby voor 1 jarige duiven. Het leek de
Fondclub Noord-Holland een goed
idee om dit te organiseren voor de
leden. De vlucht vanuit het ZuidFranse Bergerac werd een enorm
succes voor Hans Half uit Amstelhoek. Hij werd namelijk eerste,
tweede en vierde. Hij had tien duiven meegestuurd waarvan er zeven
in de prijzen vielen op deze marathon. De duiven werden om 07:30
uur gelost voor een zware klus over
882 km. Hans klokte de eerste duif
om 17:42 uur, ruim tien uur nadat de
duiven waren gelost wat neerkomt
op een snelheid van ongeveer 88
km. p/uur voor Hans zijn doffer. Een
prachtige prestatie!
Morlincourt
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Ron den Boer, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Hans Half, Amstelhoek
Wim Wijfje, De Kwakel
Martin Bosse, Uithoorn

Regio - Afgelopen zondagmiddag
laat heeft de zondagselectie van
Legmeervogels het trainingskamp in
Nijverdal afgesloten in Abcoude om
daar een 2e wedstrijd te spelen. Stefan Teekenen en Raymnd v.d. Kley
de assistent-trainer hebben vooruit
aangegeven dat het trainingskamp
ook een echt trainingskamp gaat
worden. Doe je dit namelijk niet, dan
kan je net zo goed thuis blijven. Op
vrijdagavond om 19.00 uur zijn alle spelers aanwezig en kan het trainingskamp van start gaan. De kamersleutels werden uitgedeeld en
afgesproken wordt dat de selectie
om 20.00 uur in de lobby staat voor
een stevige boswandeling van zo’n
1,5 uur. Hierna was het douchen
en een korte bespreking om duidelijke afspraken te maken. Dan is
er tijd voor ontspanning en komen
de oud-Hollandse spelletje op tafel.
Om 01.00 was het gedaan en werden de kamers opgezocht. De eerste volle dag begint vroeg voor de
spelers en begeleiding. Om 07.00
uur loopt de wekker af en om 07.30
uur wordt er begonnen met een stevige bostraining. Hierna terug naar
de accommodatie, douchen, eten
en op naar het trainingsveld. Daar
op een uitstekend grasveld vindt
er weer een training plaats. Een
training die niet helemaal vlekkeloos verliep. Een wat ongelukkige
val van Rowan Hogenboom eindigde met een tocht naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat
Rowan zijn sleutelbeen heeft gebroken. Dit betekent een uitschakeling
van minimaal 6 weken geeft Rowan
zelf ook aan. Hij heeft het namelijk
al een keer gehad. Na de training is
er even een korte rust en een goede
lunch. Na de lunch op naar het veld
om een wedstrijd te spelen tegen
Hulzense Boys dat via de nacompetitie (het kan dus wel) is gepromoveerd naar de 2e klasse van het
zaterdagvoetbal. Dit duel was nog
geen 2 minuten oud of Legmeervogels kijkt tegen een nul achterstand
aan. Gelukkig weet Legmeervogels via Robin Oussoren op gelijke
hoogte te komen. Dan is het woord
weer aan de thuisclub dat uitloopt
naar een 3-1 voorsprong. Nog voor
de rust weet Mels Bos naar een hele mooie aanval de 3-2 te scoren. Na
de rust is het weer Mels Bos die de
ploegen naast elkaar brengt: 3-3.
Helaas wordt het dan weer 4-3 en

kijkt Legmeervogels weer tegen een
achterstand aan. Maar Legmeervogels komt weer langszij. Mels Bos
maakt de 4-4. Dan vlak voor tijd een
aanval van Legmeervogels uit het
boekje en schiet Robin Oussoren de
Vogels voor de eerste keer dit duel op een voorsprong 4-5. De thuisclub slaagt er niet meer in om te
scoren en zo eindigt de eerste serieuze wedstrijd in een 4-5 overwinning voor Legmeervogels. Hierna is het terug naar de accommodatie, douchen en eten. Na het eten
een korte bespreking. Dan worden
de oud Hollandse spelletje weer op
tafel gezet en onder leiding van het
hotelmanager naar een goed einde
gebracht en worden de winnaars op
Nijverdaalse manier gehuldigd. Om
01.00 uur worden de bedjes opgezocht. Dan is het zondagmorgen en
de wekker loopt weer om 07.00 uur
af. Een klein bosloopje van bijna 2
uur staat immers op het programma. Hierna weer hetzelfde ritueel
als een dag eerder; ontbijten, douchen en een korte bespreking. Dan
is er even tijd om ook iets anders te
doen dan voetballen en/of trainen.
De meeste spelers pakken even
een rustuurtje. Om 12.00 uur verlaat Legmeervogels de accommodatie om te vertrekken naar Abcoude waar nog een wedstrijd wacht tegen 2e klasser Abcoude. Een goede wedstrijd met veel wisselingen
in het veld. Legmeervogels komt op
een 2-0 achterstand maar nog voor
de rust scoort Stefan van Grieken de
2-1. Na de rust is het Dennis Weij die de 2-2 scoort. Hierna scoren
beide partijen niet meer en is deze 2-2 dan ook de eindstand. Hierna nog een slotwoordje van de trainer en eenieder keert hopelijk voldaan huiswaarts. Al met al, op het
kleine ongelukje na van Rowan Hogenboom, is het een geslaagd trainingskamp geweest.
Voor deze week staat en een tweetal trainingen op het programma en
de deelname aan het Argon Regio
Toernooi. Op woensdag 8 augustus
waren daar de eerste wedstrijden en
op zaterdag 11 augustus is er dan
het vervolg en spelen de winnaars
van de duels Legmeervogels–KDO
en Argon–Abcoude tegen elkaar
en ook de verliezers spelen dan een
wedstrijd. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur op het veld van
Argon in Mijdrecht.

Regio - In het kader van het sportstimuleringsproject Gezond in Beweging kan men in de maanden
juli en augustus meedoen met Fitwalk. En daar is veel belangstelling
voor! Iedere donderdagavond melden zich 20 tot 25 personen bij het
verzamelpunt. De ene week is dat
bij Argon en de andere week in Park
Wickelhof.
Wat is nu Fitwalk?
“Het is niet zomaar een stukje wandelen”, aldus de instructrice Jos, Zij
legt uit dat Fitwalk een geheel eigen techniek heeft, waarbij de armbeweging een grote rol speelt. Deze techniek zorgt ervoor dat de

hartslag stijgt, zonder dat je hoeft
te hollen. Men loopt met gewichtjes in de handen, waarmee onderweg nog spierversterkende oefeningen worden gedaan. Na afloop zijn
de wangen van de deelnemers rood
en de voorhoofden bezweet. “Het is
niet dat we nou veel kilometers maken, maar het is behoorlijk pittig”,
puft een van de deelnemers desgevraagd. “Heerlijk, zo lekker buiten
bewegen”, geniet een ander. Kortom, veel voldane gezichten. Nog enkele weken en dan start het sportseizoen bij alle verenigingen weer.
Hopelijk heeft Fitwalk er toe bijgedragen dat mensen gemotiveerd raken om te blijven bewegen.
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Van Rijn Racing telt af naar
EK wedstrijd op Eurocircuit

Petanque

26e Open Uithoorns
doublettenkampioenschap
Uithoorn - Voor de 26e keer organiseerde Boule Union Thamen aan
de Vuurlijn het Open Uithoorns doublettenkampioenschap. Wedstrijdleider Jan Depping, geassisteerd
door zijn dochters Laura en Kirsten,
kon 38 deelnemende doubletten inschrijven. Onder hen waren enkele
oud-winnaars en de kampioen veteranen 2011. Italo Pialorsi, Henk van
Boeschoten, Ruud Sakes en vierde
speler Simon op de Kelder zullen 18
en 19 augustus deelnemen aan het
EK veteranen. Zij kozen het Open
Uithoorns Kampioenschap als training voor het EK, nauwlettend gadegeslagen door coach Meep Poel,
die zelf ook meespeelde.
Even zag het er slecht uit, want tot
een kwartier voor aanvang kwam de
regen met bakken uit de hemel. Gelukkig werd het droog en konden de
equipes aan de voorronde van twee
partijen beginnen. Na deze twee
partijen werd een stand opgemaakt
op basis van winstpartijen en saldo.
Tien equipes wonnen beide partijen. Deze tien en de zes equipes met
eenmaal winst en het beste puntensaldo kwalificeerden zich voor
de het hoofdtoernooi (A). De overige 22 equipes moesten verder in het
troosttoernooi (B). Vanaf dit moment
werd er verder gespeeld volgens directe eliminatie. Echter, verlies van
de eerste partij in het hoofdtoernooi
of het troosttoernooi betekende niet
meteen uitschakeling, maar plaatsing in de verliezerspoules, complementaire A dan wel complementaire B. In het hoofdtoernooi en de
complementaire A werden nu achtereenvolgens de kwartfinales, halve finales en finales. In het troosttoernooi en de complementaire B
moest een tussenronde (cadrageronde) gespeeld worden om tot
de acht deelnemers voor de kwartfinales te komen.
Boule Union Thamen was met zes
equipes vertegenwoordigd. Alleen
de equipe Hans vd Wal/Nel Bloemers wist zich te plaatsen voor het
hoofdtoernooi, maar werden in het
troosttoernooi uitgeschakeld. In het
troosttoernooi kwam alleen de equipe Ina Hoekstra/Henk van Rekum
tot winst. Zij moesten vervolgens de
cadrageronde spelen, die zij wonnen. In de kwartfinale werden ook
zij uitgeschakeld. De vier overige equipes kwamen uit in de complementaire B. In de cadrageronde
werd de equipe Günther Jacobs/Alfonso Atanes Limia uitgeschakeld
datzelfde lot overkwam in de kwartfinale de equipe Jeroen Stiekema/
Nico v/d Meer. In de halve finale
kwamen de resterende twee equipes tegen elkaar uit. Tine Siegel/

Henk Heemskerk wonnen van Angèle Smit/Bert Hoekstra, die uiteindelijk derde werd. Tine en Henk legden beslag op de tweede plaats.
De twee veteranenequipes werden beide in de kwartfinale van het
hoofdtoernooi uitgeschakeld. De
strijd om de eindoverwinning ging
tussen Teun van Oijen samen met
jeugdspeler Mauro Saunier en het
zeer ervaren doublette Marco van
Saanen/Jelle Venema. Het was de
ervaring, die de doorslag gaf. Marco en Jelle trokken de 26e titel Open
Uithoorns doublettenkampioen met
een 13-5 overwinning naar zich toe.

Regio - Afgelopen weekend kon
er op de Duivelsberg in Maasmechelen (B) een voorproefje worden
genomen op het Europese spektakel, dat op 11 en 12 augustus plaats
gaat vinden op het Eurocircuit in
Valkenswaard. Dan wordt de achtste ronde verreden voor het Europees Kampioenschap Rallycross.
Het rallyraceteam uit Mijdrecht, Van
Rijn Racing, neemt met zijn Skoda
Fabia deel in de Super 1600 klasse.
Tot nu toe de klasse met de meeste
deelnemers, en een kwalitatief sterk
startveld. In deze achtste ronde op
Nederlandse bodem kan het team
weer proeven van de Europese sfeer
en gaat het team op zoek naar een
mooie klassering. De laatste voorbereidingen worden deze week getroffen door het team, waarna aankomende vrijdag vertrokken kan
worden voor deze wedstrijd.
Naast de bekende namen uit het EK,
komt IVECO coureur én Dakar winnaar 2012 Gerard de Rooy aan de
start. Hij zal met een Citroën 4x4 in
de voetsporen van zijn vader treden,
die ooit ook rallycross heeft gereden, in de Supercars-klasse. Het zal
voor De Rooy nog wel wennen zijn,
gezien er in een rallycrosswedstrijd
met 5 auto’s tegelijk gestart wordt!

Voor Dennis van Rijn wordt het pas
zijn derde EK ervaring. Hoewel er dit
seizoen een goede stap voorwaarts
is gemaakt met de ontwikkeling van
de Fabia, zal komende wedstrijd een
finaleplaats niet vanzelfsprekend
zijn. Slechts de eerste 20 deelnemers mogen deelnemen aan een finale in de Super 1600 klasse, en met
het verwachte deelnemersveld en
hun topmateriaal, weet het team dat
de kansen daarop klein zullen zijn.
Het Eurocircuit is 11 en 12 augustus geheel ingericht voor het EK.
Vlak langs de baan, of vanaf van
een van de tribunes, kan het publiek
de wedstrijd en de verrichtingen van
Van Rijn Racing volgen. Vanaf zaterdag gaat de wedstrijd echt van start,
met de vrije trainingen en de eerste
manche. Komende zondag 12 augustus worden er in de laatste kwalificatie manches gestreden voor de
finaleraces, die aansluitend plaatsvinden! De verrichtingen voor en
achter de schermen zijn te volgen
voor het thuispubliek via de Twitter
en website van het team. Maar het
is een absolute aanrader om aanwezig te zijn bij Van Rijn Racing op
het Eurocircuit tijdens dit EK evenement.
Nog een paar daagjes!

Uitslagen
Hoofdtoernooi:
1. Marco van Saanen/Jelle Venema (PUK)
2. Teun van Oijen/Mauro Saunier
(LBF)
3. Tim van Drunen Littel/Jan Tonen (Mix)
Complementaire A:
1. Leo Bos/Charles Bok (PUK)
2. Etienne Callenbach/Wim Bornhijm (Mix)
3. Michael Voorn/Fred Lagerwaard (Mix)
Troosttoernooi:
1. Jeffrey de Lange/Jeroen Bouman (Mix)
2. Ruud Kramen/Rob vd Zwet
(LBF)
3. Joris Brandenburg/Ankie de
Boer (PUB)
Complementaire B:
1. Marcel Aberson/Milan Saunier
(Mix)
2. Tine Siegel/Henk Heemskerk
(BUT)
3. Angèle Smit/Bert Hoekstra.
(BUT)
De leden van BUT maken zich nu
weer op voor de verenigingsactiviteiten. De volgende activiteit is het
clubkampioenschap voor doubletten op zondag 26 augustus aanstaande.

Ippon voor Ineke en Ellen bij
zomerbridge BV De Legmeer
Uithoorn - Zeventig procent scoren over 24 spellen, dat is niet velen
gegeven in het bridge. Deze prestatie, vergelijkbaar met een Ippon bij
het judo, leverde Ineke Koek & Ellen
van der Toorn in de C-lijn op al weer
de negende avond van deze zomer. Na deze 70,31% volgden Corrie Olijhoek & Ria Wezenberg ook
knap als tweede met 65,63%, wat
normaal gesproken meestal goed
is voor de hoogste trede op het podium. Ans de Koning & Wim Röling
kwamen met 53,65% op plek drie
uit, net voor Debora van Zantwijk &
Anneke Bonink met 52,08% en Ko &
Adrie Bijlsma met 50,52%, die hiermee respectievelijk vierde en vijfde
werden. In de B-lijn was meer sprake van een Waza-ari voor het eerst
eindigende paar. Els & Gerard Vermeer scoorden met 56,77% net iets
beter dan Lies Buskes & Ada Keur
en Marianne Jonkers & Anneke
Houtkamp, die samen op 55,73%
uitkwamen. Ook de plaatsen vier en
vijf werden gedeeld. Ria Verkerk &
Ineke Diemen en Elisabeth van den

Berg & Maarten Breggeman finishten op 50% precies. Goud was er
in de A-lijn, met een deelname van
zestien paren, voor het gerenommeerde koppel Ruud Lesmeister &
Cora de Vroom, die op 59,52% uitkwamen. Ook Wouda Roos & Gijs
de Ruiter verzilverden hun 56,25%
met een fles wijn als tweede. Het
brons was voor Francis Terra & Wim
Slijkoord en Elly Degenaars & Ans
Bruggeman die 55,36% binnenhaalden. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst kwamen als nummer vijf eindelijk weer eens in de vijftig procent uit met een totaal van 54,76.
Ook gegrepen door de Olympische
gedachte dat meedoen belangrijker is dan overwinnen, of wint u
toch liever wel, kom dan zomerbridgen op de woensdagavond in sporthal De Scheg in Uithoorn. Beide opties zijn mogelijk voor slechts 5 euro per paar. De aanvang is om 19.45
uur en inschrijven kan per e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon: 0297 567458 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal.

Recordaantal deelnemers
bij Kooyman Polderloop
Regio - Onder prima weersomstandigheden heeft een recordaantal lopers afgelopen donderdag de weg
naar het terrein van de polderloop
gevonden. In totaal over de drie afstanden waren 951 lopers afgekomen op deze altijd gezellige zomeravondloop. De organisatie was weer
in goede handen van de atletiekclub
AKU en het feestcomité.

de Vuurlijn terug naar het feestterrein. Met name de jonge atleten uit
de regio streden om de ereplaatsen
en dat zorgde voor een spannende
wedstrijd.

Om 19.00 uur begon de 1 kilometerwedstrijd voor kinderen tot en met
11 jaar en niet minder dan 147 kinderen stonden aan de startstreep.
Aangemoedigd door ouders, opa’s
en oma’s en soms ondersteund
door meelopende ouders, liepen de
kinderen via de Rozenlaan door het
Egeltjesbos en weer terug naar de
finish. Daar ontvingen zij een mooie
medaille en een ijsje en voor de eerste drie aankomenden in elke categorie stond een beker klaar.

Uitslag 4 kilometer mannen
1. Erwin Koopstra
2. Sjoerd Heemskerk
3. Jeffrey Reijnders

Uitslag 1 kilometer
Meisjes t/m 8 jaar
1. Maria Kuipers
2. Tatum Schaefers
3. Floor Capiteyns
Jongens t/m 8 jaar
1. Stijn Hooyman
2. Darcy Turner
3. Jesse Hafkamp
Meisjes t/m 11 jaar
1. Naomi Verhoef
2. Charlotte Kleijn
3. Chinouk Zeeman
Jongens t/m 11 jaar
1. Nils van Dijk
2. Gregory ‘t Hoen
3. Youp Hafkamp
Ook aan de 4 kilometer deed een
recordaantal lopers mee, 172 mensen verschenen aan de start en om
19.15 uur klonk het startschot. Zij
liepen een korte ronde door de ruilverkaveling en via de Hoofdweg en

Uitslag 4 kilometer vrouwen
1. Lotte Krause
2. Fleur Oosthem
3. Josine Siedenburg

De 10 kilometer mag zich altijd in
een grote belangstelling verheugen,
maar de verwachtingen zijn dit jaar
weer overtroffen, 631 lopers meldden zich aan bij de inschrijving. Dat
betekende bij de start uiteraard een
enorme rij aan lopers. Dat zorgde
ervoor dat de laatste loper pas na
1 ½ mnuut na het startsignaal over
de startstreep kon vertrekken. Door
het systeem van signalering via een
chip op de schoen van elke loper
gaat de individuele tijd pas lopen als
iemand de startstreep passeert zodat de tijd altijd gecorrigeerd wordt.
Het startschot werd gelost door
Henk Kooyman van de hoofdsponsor Kooyman.
Hoewel het parcoursrecord erg
scherp staat, deed Thomas Poesiat, tot voor kort woonachtig in
Aalsmeer, verwoede pogingen om
dit record te breken, maar hoewel
zijn eindtijd fantastisch was, 30.15
min., kwam hij 21 seconden tekort
om het record te breken.
Uitslag 10 km vrouwen
1. Lindsay Poesiat-van Ma
2. Mirjam Koersen
3. Vanessa van Voskuilen
Uitslag 10 km mannen
1. Thomas Poesiat
2. Vincent Bohm
3. Jan Berkhout

spetterend afgesloten in samenwerking met verschillende sportaanbieders. Binnenkort worden de data van
de afsluitingen bekendgemaakt.
Spelmiddagen Phoenix
en De Vijf Bogen
Voor kinderen zonder zwemdiploma worden twee spelmiddagen georganiseerd. De Vijf Bogen is het toneel voor de kinderen uit Baambrugge. Sporthal De Phoenix zal weer
vol staan met spelletjes, schommels
en hindernissen voor een middag
vol met uitdagingen. Ook deze data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Kinderen sluiten Fit4Kids 2011 spetterend af met mascotte Sprinter

Voorbereidingen voor nieuwe ronde
project Fit4Kids in volle gang
Regio - Leerlingen van de Fonteinschool, Molenlandschool en Hoflandschool uit Mijdrecht en de Ichthusschool uit Baambrugge gaan
in het nieuwe schooljaar deelnemen aan het project Fit4Kids. Van
september tot en met november is
op deze ‘Fit4Kids-basisscholen’ extra aandacht voor (meer) bewegen
en gezonde voeding. In deze periode verzamelen kinderen stempels in

hun Fit4Kids-paspoort door ‘sportief’
naar school te komen: met de fiets,
lopend of op skeelers. Ook door mee
te doen aan sportieve activiteiten en
fruit te eten en/of melk te drinken,
worden stempels verzameld. Kinderen die genoeg stempels verzamelen, kunnen meedoen aan de feestelijke afsluitende activiteit. Meer informatie over het project staat op www.
sportinderondevenen.nl/fit4kids.

Spetterend slot in
Veenweidebad en Meerbad
Zwembaden het Meerbad en het
Veenweidebad zijn het toneel van de
afsluiting van het project. Kinderen
van de Ichthusschool in Baambrugge kunnen voor de afsluiting terecht
in het Meerbad. Alweer voor de derde editie op rij opent het Veenweidebad haar deuren voor de afsluiting.
Voorgaande jaren is het project hier

Sportverenigingen
Bij veel sportverenigingen kunnen
kinderen ook een extra stempel verdienen door op een trainingsavond
kennis te maken met deze sport.
Verenigingen die zich willen aanmelden voor de kalender van Fit4Kids
kunnen contact opnemen met Erik
Leus, sportconsulent van Sport in De
Ronde Venen. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer: 06-43093929 of emailadres: info@sportinderondevenen.nl.
Fit4Kids
Fit4Kids wordt in opdracht van gemeente De Ronde Venen uitgevoerd
door Sport in De Ronde Venen in samenwerking met GGD Midden Nederland.
Meer informatie over het project
staat op www.sportinderondevenen.
nl/fit4kids.

Toch nog zon voor de seniorplussers:

Open eendagstoernooi
tennis bij TVM
Regio - Donderdag 2 augustus
werd het populaire open eendagstoernooi voor seniorplussers gespeeld bij TVM. Ook dit jaar weer
meer aanmeldingen dan konden
worden geplaatst, maar 80 deelnemers konden genieten van een heerlijke dag. Tot 11 uur ‘moesten’ allen
aan de koffie blijven want de regen
bleef maar vallen, gelukkig klaarde het toch nog op. Door een mix
van verenigingen uit de regio, werd
er gespeeld in de groepen, damesdubbel, herendubbel, en gemengddubbel, ieder koppel speelde 3 x 45

minuten. Met nadruk werd gezegd
dat het om de gezelligheid ging en
niet om de hoogste score, niettemin
werd er een aardig potje getennist.
De lunch, verzorgd door partycentrum De Meijert, met heerlijke hartigheden en broodjes, ging er in als
koek.
Het
weer bleef verder de hele dag prima zodat volgens schema kon worden afgesloten. Na afloop werden er
onder de deelnemers 20 leuke cadeaus verloot, waarna het nog lang
gezellig bleef bij Tennisvereniging
Mijdrecht.

Nieuwe Meerbode - 8 augustus 2012
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Polderfeest in De Kwakel
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Foto’s: Paparazzi Media
en Annemarieke Verheij

