
het beschikbare budget terwijl 
de uitgaven voor huur of hypo-
theek doorlopen. De online geld-
plannen kunnen dan helpen om 
de eigen geldzaken weer in ba-
lans te brengen.” Vervolgt: ,,Voor-
deel van de online geldplannen 
is dat je het kan invullen op een 
tijdstip dat het jezelf uitkomt en 
je kan het gewoon thuis invul-
len. Je hoeft dus er geen afspraak 
voor te maken of naar een instan-
tie toe te gaan. Het is een laag-
drempelige gratis, online hulp-
middel voor iedereen.”. Het ge-
bruik van geldplannen is ano-
niem zodat de privacy is verze-
kerd. Inmiddels zijn meer dan 125 

gemeenten aangesloten bij Start-
punt Geldzaken. De geldplannen 
zijn te vinden via: www.startpunt-
geldzaken.nl/uithoorn.

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Ook Uithoorn ontkwam 
niet aan de zomerstorm

Open huis Zonnehuis Majella 

Zaterdagmiddag aan het eind 
van de middag  kwam bij de Uit-
hoornse brandweer een melding 
van stormschade op de Admiraal 
de Ruyterlaan in Uithoorn. Dit 

bleek uiteindelijk te gaan om een 
boom die door de stormachtige 
wind was omgewaaid en over de 
busbaan was gevallen.  De brand-
weer heeft de boom in stuken 

gezaagd en de weg weer vrij ge-
maakt. Het busverkeer heeft in 
beide richtingen enige hinder on-
dervonden. 
Foto: J Uithol

Zonnehuis Majella in Mijdrecht 
opent op dinsdag 27 augustus van 
16.00 tot 18.00 uur haar deuren 
voor belangstellenden. Omwo-
nenden, relaties en andere be-
langstellenden zijn welkom om 
een kijkje te nemen (entree via het 
Mevrouw van Wieringenplein). Het 
team van Zonnehuis Majella trak-
teert op een drankje en een hapje. 
In de nieuwbouw aan Dorpsstraat 
75 in Mijdrecht komen zes groeps-
woningen voor ouderen met de-

mentie, een ontmoetingscentrum 
en een gezellig grand café. Me-
dio september verhuizen de be-
woners van het huidige Gerar-
dus Majella naar het nieuwe Zon-
nehuis. Ook het ontmoetingscen-
trum voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers zal vanaf 
dan in het nieuwe gebouw starten. 
 
Een eeuw ouderenzorg
Al bijna honderd jaar is er in 
Mijdrecht een ‘Majella’, een laatste 

thuis voor ouderen, en sinds jaar 
en dag aan de Bozenhoven. Dat 
onderkomen voldeed niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Nelleke 
Vogel, bestuurder van Zonnehuis-
groep Amstelland: “We zijn trots 
op het nieuwe Zonnehuis. Nu kun-
nen we ook in de toekomst oude-
ren uit Mijdrecht en omgeving een 
fi jne plek bieden voor activiteiten 
en gezelligheid, en mensen met 
gevorderde dementie een warm 
thuis.” 
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Donderdag 5 september in de Willisstee
Seniorenconcert met 
Corry Konings
Senioren uit De Ronde Venen 
staat donderdagmiddag 5 sep-
tember een bijzonder concert te 
wachten. Die middag komt de po-
pulaire zangeres Corry Konings 
naar De Willisstee in Wilnis. Dat 
wordt uit volle borst meezingen 
met ‘Huilen is voor jou te laat’ en 
natuurlijk ‘Mooi was die tijd’. 
Het belooft weer een gezellige 
middag te worden. Vanaf 13.30 
uur staan de koffi  e en de lekker-
nijen klaar en om 14.15 uur heet 
‘spreekstalmeester’ Hans van Veen 
de aanwezigen welkom. Muzikale 
alleskunner Daan Kruit brengt als 
vanouds de stemming er weer in, 
maar de hoofdmoot deze middag 
is natuurlijk het optreden van Cor-
ry Konings, de koningin van het 
levenslied. Rond 15.00 uur klin-
ken de laatste klanken en wordt 
het concert besloten.

Kaartverkoop
Toegangskaarten à € 2,50 zijn uit-

sluitend te koop bij de kassa van 
De Willisstee, Pieter Joostenlaan 
24 te Wilnis op de donderdagen 
15, 22 en 29 augustus van 10.00-
14.00 uur.
Het Seniorenconcert in de Wil-
lisstee wordt mogelijk gemaakt 
door het Ronde Venen Fonds, dat 
zich inzet voor sociale, culturele 
en educatieve initiatieven in de 
woonkernen Mijdrecht, Wilnis, De 
Hoef, Amstelhoek en Vinkeveen.

Tweehonderd inwoners maken eigen 
geldplan met Startpunt Geldzaken
Deze maand heeft de 200 ste in-
woner van Uithoorn een online 
geldplan ingevuld via Startpunt 
Geldzaken. De geldplannen zijn 
een handige manier om persoon-
lijk en gratis online advies te krij-
gen over geldHet kan onder an-
dere uitkomst bieden voor in-
woners die met het beschikbare 
budget moeilijk rondkomen, met 
pensioen gaan, maar ook voor 
mensen die willen sparen voor 

bijvoorbeeld de studie van (klein)
kinderen. Bij de verschillende 
soorten geldplannen worden tips 
en adviezen gegeven.
In totaal worden er via de web-
site van Startpunt Geldzaken ze-
ven verschillende geldplannen 
aangeboden. Het geldplan ‘Kom 
uit de geldzorgen’ is in Uithoorn 
het meeste ingevuld: 74 keer. Ge-
volgd door ‘Beter rondkomen’. 
Deze is 64 keer ingevuld. 

Uitleg
De Uithoornse wethouder Ria 
Zijlstra legt uit waarom de ge-
meente is aangesloten bij Start-
punt Geldzaken: ,,Er zijn verschil-
lende momenten in het leven die 
invloed kunnen hebben op de fi -
nanciële situatie. Denk aan (on-
verwachte) gebeurtenissen zo-
als een scheiding of het verliezen 
van een baan. Deze gebeurte-
nissen zijn direct van invloed op 

De jaarlijkse zomerborrel voor de 
vrijwilligers van ThamerThuis vond 
dit jaar plaats in het fort. Onder 
het genot van een pannenkoek en 
drankje  konden de aanwezigen 
luisteren naar een optreden van 

Mathilde Santing. Ook werden er 
een aantal vrijwilligers, werkzaam 
in het Hospice of bij de thuisinzet, 
in het zonnetje gezet en bedankt 
voor hun bijzondere inzet. Al met 
al een zeer geslaagde middag.

Jaarlijke borrel 
vrijwilligers ThamerThuis

Wielrenner 
gewond door val
Donderdagmiddag even 
voor 15.00 uur is op de Am-
steldijk-Zuid tussen Amstel-
veen en Uithoorn een wiel-
renner gewond geraakt na-
dat hij was gevallen.De wiel-
renner was zo ernstig ge-
wond dat ook het traumteam 
van Amsterdam met de heli-
kopter terplaatse kwam. De 
wielrenner is met spoed naar 
het ziekenhuis vervoerd. De 
politie doet uitgebreid on-
derzoek naar het ongeval. De 
Amsteldijk-Zuid tussen Am-
stelveen en Uithoorn en ge-
stremd geweest voor al het 
verkeer
Foto: Davey Photography/ 
Davey Baas

Fietsen gestolen
 Van dinsdag 6 op woensdag 
7 augustus is tussen tien over 
elf ’s avonds en zeven uur in 
de ochtend een herenfi ets 
gestolen vanaf de Beellaan, 
bij het busstation Uithoorn. 
De fi ets is van het merk Cor-
tina, type U4 en mat leger-
groen van kleur. De fi ets heeft 
een opvallen zadel in ca-
moufl age kleuren. Het serie-
nummer eindigt op 452. Op 
woensdag is uit de Marijnen-
laan, eveneens in de buurt 
van het busstation, nog een 
herenfi ets gestolen. Het be-
treft een Sparta fi ets, type 
Rekler en zwart van kleur. En 
op vrijdag 9 augustus is nog 
een herenfi ets ongevraagd 
van eigenaar veranderd. De 
fi ets is gestolen vanaf Rot-
gans, in de Meerwijk, is van 
het merk Batavus, type dins-
dag. De fi ets is zwart van 
kleur en het registratienum-
mer eindigt op 453.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: 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. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 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:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

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

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

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 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

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.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
VAKANTIETIJD 
In de maanden juli en augus-
tus is het rustig in wijkcen-
trum Bilderdijkhof. De cursus-
sen en ook een aantal activitei-
ten houden een zomerstop. De 
zanginstuif, elke 1e en 3e dins-
dag van de maand van 10.00 
tot 12.00 uur, gaat gewoon 
de hele zomer door. Ook op 
maandagochtend van 10.00 
tot 12.00 breien de dames ge-
zellig door voor het goede 
doel. Het programma van Par-
ticipe Amstelland voor het 
nieuwe cursusseizoen, dat in 
september start, is bekend. U 
vindt het aanbod online op de 
website van Participe Amstel-
land (www.participe-amstel-
land.nu). U kunt daar ook te-
recht voor inschrijving en meer 
informatie. U kunt ook een cur-
suskrant ophalen bij Wijkcen-
trum Bilderdijkhof. Voor infor-
matie mag u bellen naar het 
wijkcentrum, tel. 0297-567209

PANNENKOEKEN ETEN 
21 AUGUSTUS
Woensdag 21 augustus bent 
u vanaf 16.30 uur welkom om 
bij ons pannenkoeken te eten. 

U dient zich vooraf op te ge-
ven bij het kantoor van de Bil-
derdijkhof. Kosten zijn € 5,- per 
persoon

WORKSHOP DIKKE 
DAMES SCHILDEREN
Woensdag 28 augustus kunt u 
meedoen aan een workshop 
Dikke Dames schilderen. We 
starten om 13.30 uur en gaan 
door tot 16.00 uur. De kosten 
zijn €12,50 inclusief materia-
len en een kopje ko�e of thee. 
Aanmelden en betalen op kan-
toor van de Bilderdijkhof bij Ri-
neke. Voor informatie 0297-
567209.

KOFFIEOCHTEND 
BUURTKAMER 
MEERWIJK
Ook in de zomermaanden 
staat de ko�e in buurtkamer 
Meerwijk elke donderdagoch-
tend van 10 tot 12 klaar. Bewo-
ners van Meerwijk, mannen en 
vrouwen, jong en oud, ieder-
een is welkom voor o.a. gezel-
lige, geanimeerde gesprekken. 
U vindt de buurtkamer op Lo-
catie Borus, Eendracht 15-17 
(achter het scholencomplex).

In september start weer een 
nieuw schooljaar, maar ook een 
nieuw sportseizoen. Een goe-
de start maak je samen met 
vrienden/vriendinnen en sport-
maatjes. De eerste weken bepa-
len hoe kinderen de rest van het 
jaar met elkaar omgaan. Voor een 
goede start wordt de Week tegen 
Pesten georganiseerd van 23 tot 
en met 27 september 2019.

Wees een held met elkaar
‘Wees een held, met elkaar’ is het 
thema van de Week Tegen Pes-
ten 2019. In de Week Tegen Pes-
ten staat het aanpakken van pes-
ten en het werken aan een soci-
aal veilige omgeving centraal. 
Het thema van dit jaar is geko-
zen vanuit de gedachte dat ieder-
een op een school of een sport-
club een bijdrage kan leveren aan 
het veiliger maken van een groep. 
Het hoeven geen grote (helden)
daden te zijn. Door iets kleins te 
doen kun je ook helpen om pes-
ten tegen te gaan. De nadruk ligt 
dit jaar op samenwerking; zorg 
bijvoorbeeld met elkaar voor een 
goede sfeer in een team, zodat er 
minder behoefte ontstaat om te 
pesten. Iedereen die een positie-

ve bijdrage levert aan de groep is 
een held: trainer, leider, vrijwilli-
ger én kinderen.
Sportclubs die mee (willen) doen 
aan de Week tegen Pesten kun-
nen vanaf juni de gratis poster 
‘Wij doen mee’ aanvragen op de 
website www.weektegenpesten.
com. Hang hem op in de kan-
tine of kleedkamers, zodat ie-
dereen ziet dat jullie meedoen 
én werk maken van het voor-
komen en aanpakken van pes-
ten. Op www.weektegenpesten.
com en de Week Tegen Pesten-
Facebookpagina vinden jullie al-
le informatie over de Week Tegen 
Pesten 2019.

Aandacht voor pesten in 
De Ronde Venen
Naast deze landelijke actie heeft 
de gemeente De Ronde Venen 
ook lokale initiatieven binnen ge-
meente . De Stichting Omgaan 
met Pesten start een eigen cam-
pagne in aanloop naar de Week 
tegen Pesten. Dit jaar is dat Wees 
een held, Loop mee tegen Pes-
ten! Met deze campagne wil de 
stichting duidelijk maken dat ie-
dereen een held kan zijn door in 
de eerste plaats goed voor jezelf 

Week tegen Pesten

en je eigen grenzen te zorgen en 
in de tweede plaats voor een an-
der. Als jij sterk staat, durft een 
ander dat ook samen met jou. De 
groepsdruk bij pesten is hoog. Al-
leen is het moeilijk om het ver-
schil te maken. Samen met an-
dere helden wordt dat gemakke-
lijker. Hoe meer helden er in een 
groep zijn die zorg hebben voor 
zichzelf en elkaar en pesten niet 
oké vinden, hoe kleiner de voe-
dingsbodem voor pestgedrag 
wordt. Het aanbod van de stich-
ting is vanaf 2 september te vin-
den op de www.omgaanmetpes-
ten.nl en bestaat uit een gratis 
lespakket, webinars, een nieuw 
spel ‘RESPECT! Hoe zie jij het?’, het 
spel ‘Ik denk me Sterk’, de helden-
loop tegen pesten en workshops 
door trainers Omgaan met Pes-
ten. Ouders Lokaal organiseert op 
dinsdag 24 september van 20.00 
tot 22.00 uur in de bibliotheek in 
Mijdrecht een inspiratieworkshop 
‘Het pesten voorbij’.  De work-
shop is bedoeld voor ouders van 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 
16 jaar. De spreker van de avond 
is Astrid Antonisse. In haar prak-
tijk Elevate Coaching begeleidt 
Astrid kinderen tussen de 8 en 16 
jaar die gepest worden. Zij helpt 
hen weer vertrouwen te krijgen in 
wat ze kunnen, hun grenzen dur-
ven aan te geven en de pestsitu-
aties een plek te kunnen geven. 
Met als resultaat dat ze weer lek-
ker in hun vel zitten en een geluk-
kiger kind zijn vol vertrouwen in 
de toekomst. Deelname aan de 
workshop is gratis na aanmel-
ding. Voor meer informatie kun-
nen ouders mailen naar info@ou-
derslokaal.nl. Als samenwerken-
de organisaties, van Ouders Lo-
kaal, Centrum voor Jeugd en Ge-

zin, Kwadraad, Stichting omgaan 
met Pesten, Stichting Samen 
sterk voor Kinderen,  Weerkrach-
tig trainen en gemeente De Ron-
de Venen, vinden wij het belang-
rijk dat er aandacht is voor pes-
ten. Zij hopen dat scholen, BSO’s 
en sportclubs actief deel zullen 
nemen aan de Week tegen pes-
ten, een kijkje willen nemen bij de 
lokale initiatieven en ouders hier-
op willen attenderen.

Meer weten?
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u terecht bij bovenstaan-
de stichtingen en websites of bij 
Sharon Blijleve Beleidsadviseur 
Onderwijs & Jeugd, Gemeente De 
Ronde Venen; S.blijleve@deron-
devenen.nl.

Het nieuwe programma 2019 - 
2020 van Stichting Paraplu is ge-
reed en beschikbaar voor liefheb-
bers, die komend seizoen weer 
creatieve, ontspannende of leer-
zame activiteiten willen volgen 
in de Ronde Venen. Of het er nu 
om gaat nieuwe inspiratie op te 
doen of gewoon gezellig met an-
deren samen een activiteit te on-
dernemen, er is altijd wel iets van 
u gading te vinden. Een greep uit 
ons programma aanbod: spelac-
tiviteiten, yogalessen, schilderen, 
tekenen, taallessen, stijldansen, 

kleine beelden maken of klank-
sessies bijwonen. Het nieuwe 
aanbod staat in een overzichtelijk 
programmaboekje, wat u gedu-
rende de zomer kunt ophalen bij 
het gemeentehuis in Mijdrecht of 
op donderdagmiddag bij Stich-
ting Paraplu in Wilnis. Natuur-
lijk staat het programma ook op 
onze website, waar u zich direct 
kunt inschrijven. Ook nodigen wij 
u uit om langs te komen op on-
ze Open Dag zaterdag 24 augus-
tus van 10.00 - 13.00 uur. Tijdens 
ons ‘Open Huis’ kunt u kennisma-

Nieuw programma van 
Stichting Paraplu

ken met diverse docenten en/of 
begeleiders op het gebied van 
spel, creativiteit, ontspanning of 
taal. Zij kunnen u verder toelich-
ten wat de inhoud is van hetzij 
een korte of langere cursus, een 
workshop of spelactiviteit. De be-
trokken docenten zijn allen goed 
thuis in hun vakgebied en dragen 
hun kennis met passie over. U 
bent van harte welkom! Aanmel-
den via de website kan op www.
stichtingparaplu.nl. U kunt het 
inschrijfformulier ook downloa-
den en ingevuld afleveren bij de 
Paraplu op de Pieter Joostenlaan 
28 te Wilnis op donderdagmid-
dag of tijdens de Open Dag op 24 
augustus 2019. Via onze email in-
fo@stichtingparaplu.nl  kunt u te-
recht voor vragen of reacties.

Op zaterdag 3 augustus, tijdens 
zijn zo geliefde Polderfeest, heeft 

mevrouw Mien Breuren in het bij-
zijn van de leden van het Feestco-

Eerbetoon oud-voorzitter 
en ere-lid Piet Breuren

mité een straatnaambord onthuld 
ter ere en nagedachtenis aan haar 
in het najaar overleden man Piet. 
Het plein voor het Hok van Siem 
op het evenemententerrein in De 
Kwakel is daarmee omgedoopt 
tot het Piet Breurenplein. Piet was 
sinds 1968 lid van het Feestcomi-
té (50 jaar lang!) en was een van 
de eerste leden. In 1976, toen De 
Kwakel 400 jaar bestond, heeft hij 
met een paar mannen het initia-
tief genomen voor het eerste Pol-
derfeest. Dit was gelijk een succes. 
Wat toen begon als enkele spelen 
in een weiland is in de loop van 
tijd uitgegroeid tot het vijfdaag-
se feest wat we nu hebben in De 
Kwakel. Al die jaren heeft Piet zich 
met hart en ziel ingezet voor het 
Polderfeest en de kermis in De 
Kwakel. Ook is Piet nog voorzit-
ter geweest van het Feestcomi-
té. Al met al meer dan genoeg re-
den voor de leden van het Feest-
comité om Piet Breuren blijvend 
te eren met het Piet Breurenplein.
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Het is een mooie vrijdagmor-
gen als ik een van mijn iets te 
weinig frequente rondjes ren 
over de Botsholse wegen. Het 
is halverwege juli en de mees-
te vogels hebben hun nage-
slacht grootgebracht of zijn be-
zig met hun laatste broedsel. 
Geen reden meer voor aubades 
van een mannetje om de da-
mes te laten bezwijken voor zijn 
charmes. Met andere woor-
den, het is beduidend stiller om 
me heen dan een maand gele-
den. Als er minder te genieten 
is voor de oren, dan dus maar 
goed de ogen de kost geven. 
In de verte zie ik plotseling een 
eekhoorn aan de rand van de 
dijk. Best bijzonder want dat is 
meer iets voor bosrijke gebie-
den en niet echt voor ons open 
veenweidegebied. De eek-
hoorn ziet mij gelukkig niet na-
derbij zwoegen en steekt rus-
tig de dijk over. Hij loopt keu-
rig langs de weiderand en slaat 
linksaf een boerenerf op. Ik be-
gin wat te twijfelen of het wel 
een eekhoorn is. Hij heeft wel-
iswaar een vrij lange staart 
(met een mooie zwarte punt!), 
maar zonder de kenmerkende 
pluim. En waar een eekhoorn 
doorgaans met een wat bolle 
rug  zoekend naar voedsel door 
het landschap gaat, heeft deze 
juist een gestrekte en vrij lan-
ge rug. Als hij plotseling als een 
stokstaartje rechtop gaat staan 
en speurend om zich heen kijkt, 
zie ik dat dit meer een jager is 
dan een verzamelaar. Een we-
zel is het eerste wat me te bin-
nen schiet maar, eerlijk is eer-
lijk, ik weet niet zoveel van dit 
soort beestjes af.  Ik kan hem 
vrij lang volgen op zijn tocht 

door het weiland dat hij inmid-
dels is ingetrokken. Razendsnel 
en slingerend door het wei-
land vervolgt hij zijn weg. Bij 
tijd en wijle gaat hij weer recht-
op staan, op zoek naar buit. Ke-
gelen heet dat, leer ik later op 
internet. Thuis gekomen struin 
ik onmiddellijk het internet af, 
op zoek naar wat die ochtend 
mijn pad heeft gekruist. Ik zat 
er met een wezel niet ver naast, 
ontdek ik. Alleen, een wezel is 
niet veel groter dan mijn hand. 
Deze jager was toch meer for-
maat klein konijn en dan moet 
het een hermelijn geweest zijn. 
Het exemplaar dat ik die och-
tend zag lopen had een licht-
bruine vacht. Omdat ik hem al-
leen op zijn rug gezien had, was 
mij ontgaan dat hij op zijn buik 
wit is. In de winter worden her-
melijnen (als ze noordelijk ge-
noeg wonen) zelfs helemaal wit 
en die vacht was vroeger ge-
wild om koninklijk bont van te 
maken. Al speurend op inter-
net kom ik erachter dat her-
melijnen er soms bizarre jacht-
technieken op na houden. Zo 
vind ik (www.youtube.com/
watch?time_continue=113&v= 
ODEUK5sB5vE) een hermelijn 
die een konijn in de luren legt 
door zich volstrekt maf te ge-
dragen. Het konijn kijkt gebio-
logeerd naar dit gedrag waar-
door het hem volledig ontgaat 
dat de jager steeds dichter-
bij komt, totdat die ineens aan 
zijn keel hangt.  Een bijzondere 
ontmoeting op zomaar een vrij-
dagmorgen in onze mooie om-
geving!

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor 
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Maffe jager gespot

Muziekvereniging KnA is een 
project begonnen voor 40, 
50 en 60 plus. Het KnA orkest 
hoort erg vaak na een concert 
opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk 

om ook een instrument te 
kunnen spelen

- Jammer dat ik dat als kind 
nooit geleerd heb

- Ik ben nu te oud om nog 
een instrument te leren 
spelen

- Ik zou het wel willen, maar 
het lijkt me zo moeilijk om 
noten te leren lezen

De praktijk wijst echter uit dat 
op latere leeftijd een instru-
ment leren bespelen nog heel 
goed kan. Het is bovendien 
een hobby die je op je eigen 
tijd en tempo kunt beoefe-
nen. Vanaf een jaar na de start 
kan je ook mee gaan spelen 
in een leerlingenorkest waar 
mensen van alle leeftijden in 
meespelen. Sociaal gezien is 
het dus ook heel erg leuk om 
te doen.

Deze week een interview 
Gerard de Pijper, 62 jaar 
oud en vorig jaar begonnen 
met het leren bespelen van 
een muziekinstrument. Ge-
rard heeft gekozen voor de 
Trombone.
 
Waarom ben je op latere leef-
tijd begonnen met het bespe-
len van een muziekinstrument?
Gerard: Ik vond het al jaren 
jammer dat ik in mijn jeugd 
nooit heb geleerd om een in-
strument te kunnen bespelen. 
Koper instrumenten vind ik 
heel mooi klinken als je deze 
hoort in een orkest. Dan dacht 
ik: dat zou ik ook wel willen. 
Vorig jaar las ik in een loka-
le krant dat KnA opleidingen 
verzorgt voor alle leeftijden. 
En zo is het gekomen.

Wat vond je lastig toen 
je begon?
Gerard: In het begin is het al 
moeilijk om überhaupt ge-
luid uit het instrument te krij-
gen. Laat staan een geluid dat 
door huisgenoten wordt ge-
waardeerd. Inmiddels gaat 
dat al veel beter. Ik moet nog 
leren sneller noten te lezen. 
Het blazen van de noten gaat 
momenteel vaak sneller dan 
het lezen van muziek. En dat 
is niet de bedoeling.

Kost het veel van je tijd? 
Wat vind je makkelijker 
dan verwacht?
Gerard: Elke hobby kost tijd. 
En wat is veel als het een leu-
ke hobby is. Ik probeer elke 
dag ‘s avonds een half uur te 
oefenen. Het blijft oefenen, 
oefenen en oefenen, maar 
wel leuk als je merkt dat het in 
kleine stapjes beter gaat. Toen 
ik begon kon ik geen noot le-
zen. Het valt mij mee hoe re-
latief eenvoudig je dit oppakt 
tijdens de lessen en het oefe-
nen van je instrument.
 
Hoe bevallen de lessen? 

En speel je mee in het 
leerlingenorkest? 
Zo ja hoe bevalt dat?
Gerard: Lessen bevallen goed. 
Elke week weer een beetje be-
ter. Na een half jaar les mocht 
ik al starten bij het leerlingen 
orkest. Samen spelen maakt 
het heel veel leuker. Spelen in 
het leerlingenorkest is ook ex-
tra leuk omdat je speelt met 
allemaal mensen die ook pas 
gestart zijn en ook nog niet 
perfect spelen. Dus een foutje 
maken is niet erg. Ik was voor-
af bang dat het leerlingenor-
kest alleen uit jonge kinde-
ren zou bestaan, maar dat is 
niet zo zijn. Grijs is in de meer-
derheid. Ik heb al geleerd dat 
spelen op je instrument meer 
is dan noten lezen alleen. Vol-
gens de dirigent is het als zin-
gend een verhaal vertellen, 
dat kan ook op veel verschil-
lende manieren. Je moet de 
muziek aanvoelen, dus meer 
dan alleen noten blazen.  Kort-
om: nog heel veel te leren. 
 
Voel je je prettig in de vereni-
ging? Wat is de meerwaarde 
van het lidmaatschap van KnA?
Gerard: KnA een hechte en 
leuke vereniging met een 
prachtig eigen clubgebouw.   
We kregen prima begeleiding.  
Het zijn mensen die zich inzet-
ten voor KnA en dus voor jou. 
Echte verenigingsmensen. Ik 
hoop op termijn nog eens in 
het grote orkest te kunnen 
spelen. Dat gaat zeker nog ge-
ruime tijd duren. 
 
Wat zou je willen zeggen tegen 
mensen die twijfelen over het 
nemen van muzieklessen? 
Gerard: Gewoon beginnen. 
En daarna doorzetten. Muziek 
maken is namelijk een �jne 
ontspanning. 
 
Over het KnA Middelbare 
Muziek Meester project
Het Middelbare Muzikale 
Meesters project duurt 20 les-
sen. In de eerste 20 lessen, die 
tegen gereduceerd tarief wor-
den gegeven voor KnA en de 
conservatorium geschoolde 
muziekdocenten, leer je de 
basis van muziek lezen en kan 
je een eenvoudige melodie 
spelen op het gekozen instru-
ment. We geven dan een con-
cert samen met het KnA or-
kest, waardoor de leerlingen 
ervaren hoe het is om in een 
orkest te spelen, ook al is het 
nog een betrekkelijk eenvou-
dige partij.
 
Welke instrumenten 
kunnen worden geleerd?
In het KnA orkest zoeken we 
mensen die een blaasinstru-
ment willen leren bespelen 
zoals Tuba, trombone, kla-
rinet, trompet, hoorn, saxo-
foon, hobo, dwars�uit, etc.
 
Meer informatie
  Op maandag 16 september 
om 20:00 uur is er een infor-
matieavond georganiseerd 
over het Middelbare Muziek 
Meester project. U kunt u via 
de email opgeven om langs te 
komen door een email te stu-
ren naar  kna.opleidingen@
gmail.com. U krijgt dan aan-
vullende informatie toege-
stuurd en op de avond zelf 
kunt u horen hoe het anderen 
is vergaan, alle instrumenten 
bekijken, vasthouden en pro-
beren te bespelen om te zien 
of een instrument bespelen 
iets voor u is!

Gerard (62 jaar)

Met twee bussen, een kleine 100 
gasten en begeleiders, reed de 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/
Amstelhoek afgelopen vrijdag 
naar Warmond, middenin het zo-
genoemde Groene Hart van Hol-
land gelegen. Om daar aan boord 
te gaan van een rondvaart over 
de Kagerplassen. Een prachti-
ge boot, gloednieuw, een aller-
vriendelijkste bemanning, een 
start met koffie (daar heb je trek 
in na de busreis), een lunch met 
soep en broodjes en afsluitend 
een drankje naar keuze (van de 
Zonnebloem). Van “advocaatje 
met slagroom” raakte men de tel 
kwijt. Intussen varend langs ei-
landjes met vakantiehuizen, mo-
lens, door doorvaarten en langs: 

het Kaag-eiland. Op dat eiland, 
slechts bereikbaar met een pond 
over de Ringvaart, woont men 
permanent. De van origine va-
kantiewoningen zijn er allemaal 
uitgebouwd tot mooie villa’s. De 
voor vrijdag voorspelde regen 
was er wel, maar we hadden er 
gelukkig geen last van: droog in 
en uit de bus, droog in en uit de 
boot. Op de heen en de terugweg 
reden we via door de chauffeurs 
bedachte binnendoor-routes o.a. 
over de boulevard van Noord-
wijk met een blik op zee. Hetgeen 
meerdere gasten ontlokte: het is 
jaren geleden dat ik de zee heb 
gezien. De gasten hebben geno-
ten. Met dank aan AH Jos van den 
Berg.

Met de Zonnebloem 
naar de Kagerplassen

Tot voor kort was Daan Bartels al-
leen achter de schermen actief in 
de wereld van theater en muziek. 
Nu presenteert hij zich nadrukke-
lijk op de voorgrond. In septem-
ber brengt hij onder de noemer 
Liedjes van Daan zijn eerste al-
bum uit. Daan Bartels (De Kwakel, 
1976) maakte radioprogramma’s 
over het Nederlandstalige lied bij 
de VARA, schreef twee bundels 
met interviews over kleinkunst 
en nederpop, organiseert wande-
lingen rondom de levensverhalen 
van Ramses Shaffy en Annie M.G. 
Schmidt en programmeert in Het 
Concertgebouw. Daar komt nu 
nog iets bij. Samen met producer 
Ton Snijders heeft Daan een al-
bum opgenomen met eigen lied-
jes. Het heet Woorden.

Waarom geen cd?
Daan Bartels: “Ton Snijders leerde 
ik kennen als de pianist van Lies-
beth List en Frank Boeijen. Twee 
artiesten die ik al jaren volg. Toen 
ik hem vertelde dat ik zelf een 
liedtekst had geschreven, nodig-
de hij mij uit in zijn studio. Daar 
maakten wij samen ons eerste 
lied. In de maanden daarna volg-
den er meer. Op een goed mo-
ment zei Ton: Waarom maken 
we eigenlijk geen cd? Het album 
Woorden is daar het gevolg van.”
Het album bevat 10 liedjes die 
het midden houden tussen chan-
son, kleinkunst en nederpop. 
De inspiratie voor zijn teksten 
vond Daan in zijn naaste omge-
ving. “Het verhaal van een vriend 
die zijn weg zoekt in het druk-
ke Amsterdam, leidde tot de tek-
sten Naar Huis en De Zanger Is 

Moe. Nadat Liesbeth List mij ver-
telde hoe zij nu, bijna 10 jaar na 
zijn dood, Ramses Shaffy ervaart, 
schreef ik Nog Altijd Ben Je Hier. 
En voor mijn lief zette ik Zoals 
Achter De Heuvels op papier. Zo 
is het dus ook nog eens een heel 
persoonlijk document gewor-
den.”

Gisteren Bestaat Niet Meer
De samenwerking tussen Daan 
Bartels en Ton Snijders leverde af-
gelopen jaar al mooie uitvoerin-
gen op. Zanger Sjors van der Pan-
ne (The Voice 2014) bracht drie 
door Bartels en Snijders geschre-
ven stukken uit, waaronder Gis-
teren Bestaat Niet Meer, een lied 
over de Ziekte van Alzheimer. De-
ze en andere nummers zong Van 
der Panne op televisie en tijdens 
zijn theaterconcerten. Gisteren 
Bestaat Niet Meer staat nu ook 
op Bartels’ eigen album. Alle lied-
teksten en een voorproe�e van 
de door Daan gezongen num-
mers zijn te vinden op zijn web-
site www.liedjesvandaan.nl. Via 
deze site is het ook mogelijk om 
het album te bestellen.

Liedjes van Daan 
presenteert “Woorden”

Werelddans is een verzamelnaam 
voor dansen, die gebaseerd zijn 
op etnische muziek uit diverse 
landen. Plezierig bewegen, luis-
teren naar “wereldmuziek”, kennis 
maken met andere, soms onbe-
kende dansstijlen en maatsoor-
ten. Tijdens de lessen komen dan-
sen uit de hele wereld aan bod, 
van Amerika tot Azië, authentiek 
maar ook nieuw en eigentijds. Er 
is een pauze met evt. een kopje 
thee/koffie want het sociale as-
pect is ook belangrijk. Danserva-
ring, een danspartner of specia-
le kleding is niet nodig. Houdt u 

van dansen, wilt u ermee begin-
nen of het weer oppakken, dan 
bent u van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen en/of een 
les mee te maken. De lessen voor 
vinden plaats in: Het Buurtnest, 
Arthur van Schendellaan 59 o.l.v. 
Anja Bos. Wijkcentrum Bilderdijk-
hof, Bilderijkhof 1 o.l.v. Maria Per-
ry (dit is een les voor ouderen de 
zg. 65+ les). Beide lessen zijn op 
woensdagmiddag van 13.30 uur 
tot 15:00 uur of u kunt komen 
dansen in Hoofddorp in Wijkcen-
trum ’t Kattegat, Skagerrak op 
maandag van 19:30-21:30 uur. 

Werelddansen in Uithoorn

Voor meer informatie over de cur-
sussen in Het Buurtnest en ’t Kat-
tegat kunt u mailen naar HYPER-

LINK “mailto:anjabos@quicknet.
nl” anjabos@quicknet.nl of tel. nr. 
023-5611785.
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6 dagen 
Mountainbiken voor een 
gezond en sterk Afrika

Keuze uit 3 clinics bij De 
Veenlopers

Zoals vorige week vermeld gaan 
twee échte Uithoornaars, Ruud 
en Robbert Schuitemaker, vader 
en zoon, de ‘Africa Classic’ rijden, 
6 dagen mountainbiken voor een 
gezond en sterk Afrika. Tijdens 
deze tocht zullen ze van 5 t/m 
12 oktober 2019 in 6 dagen 400 
km en 4.000 hoogte meters rond-
om Mount Kilimanjaro in Tanza-
nia fietsen!

De indeling is als volgt. Na de 
aankomst in de avond in Tanza-
nia volgt:
Dag 1 Kia Lodge - Mishi
54km - 298hm (*) 
bezoek HIV/AIDS project
Dag 2 Moshi - Lake Chaia  
74km - 682hm  
bezoek AMREF
Dag 3 Lake Chaia - Snowcap 
62km - 1385hm 
Dag 4 Snowcap - Kenia  
bezoek school en water comité 
Dag 5 Snowcap – Wildlife Corri-
dor
81km - 929hm  
bezoek Masai-stam
Dag 6 Wildlife Corridor - Momel-
la  80km - 589hm  
bezoek Flying Doctors
Dag 7 Momella – Kia Lodge   
46km - 179hm

Diezelfde dag vliegen we ’s 
avonds met de KLM weer naar 
huis. (*) = hoogtemeters
De tocht is dermate zwaar (oa. 
door hitte, vochtigheid, zanderig 

en hobbelig wegdek, lengte van 
de tocht, geen rustdagen, uit-
putting) dat je in goede gezond-
heid moet verkeren. Daarom zijn 
de fietsen ook mee op vakan-
tie om te blijven trainen! Elk jaar 
komen fietsers in de problemen 
doordat zij niet gewend zijn gro-
te inspanning te leveren in een 
heet en vochtig klimaat. De ge-
volgen hiervan kunnen zijn dat 
door veel zweten het zoutgehal-
te in je bloed gevaarlijk kan da-
len, ook omdat je veel vocht in-
neemt. Verder kan je lichaams-
temperatuur gevaarlijk stijgen. 
De adviezen van Africa Classic 
zijn dan ook goede zweetafvoe-
rende kleding en isotone drank 
en neem extra zout op je eten. 
Verder rijdt vrijwel iedereen met 
een zogenaamde Camelbak, een 
rugzak met drinksysteem. Alle 
deelnemers moeten bij de start 
elke dag minimaal 3 liter vocht 
meenemen. 

Help hen! Door team Schuitjes-
2-Africa te sponsoren! Elke euro 
die gedoneerd wordt gaat recht-
streeks naar Amref Flying Doc-
tors! 

Dat kan op een aantal manieren: 
• via een tikkie of een overboe-
king op: https://www.africaclas-
sic.nl/schuitjes-2-africa
• via uw statiegeld bon in de sta-
tiegeld zuil van Albert Heijn Zij-
delwaard

Clinic “Zilveren Turfloop” 
start 29 augustus
De Veenlopers organiseren op-
nieuw clinics ter voorbereiding op 
de Zilveren Turfloop, die op zon-
dag 3 november 2019 wordt ge-
houden. Er kan voor de volgen-
de afstanden worden getraind: 
5 - 10 - 16,1 km en deze trainin-
gen zullen door gediplomeerde 
trainers worden begeleid. Na de 
Zilveren Turfloop wedstrijd mag 
je dan nog 2x per week meetrai-
nen tot het einde van het jaar. De 
kosten voor deze clinic bedragen 
€45,-. Dit is inclusief het inschrijf-
geld voor deelname aan de Zil-
veren Turfloop. De eerste trainin-
gen starten op 29 augustus 2019 
– 19.30 – 20.45 uur, de verzamel-
locatie is de Ontspanningsweg 1 
in Mijdrecht (zij-ingang van Opti-
sport).

Clinic “De Ronde Venen Mara-
thon” start 20 augustus
Bij de Veenlopers start ook een 
nieuwe serie van 13 trainingen 
in voorbereiding op de 3e Ronde 
Venen Marathon specifiek voor de 
gevorderde hardlopers. Op zon-
dag 17 november voert deze ma-
rathon langs de mooiste gebie-
den van de gemeente de Ronde 
Venen. Tevens kan worden deel-
genomen aan een duo marathon 
die dus gelopen wordt door twee 
atleten. Ruime ervaring met hard-
lopen is gewenst (10-16 km ach-
tereen hardlopen). De kosten be-
dragen €49,50 per deelnemer, 
dit is inclusief gratis hersteltrai-
ning bij de Veenlopers tot 1 ja-
nuari 2020. Bij het pakket horen 
13 begeleide trainingen op dins-
dag avond en een uitgebreid trai-
ningsprogramma. De eerste trai-

ningen starten op 20 augustus 
2019 – 19.30 – 21.00 uur, de ver-
zamellocatie is de Ontspannings-
weg 1 in Mijdrecht (zij-ingang van 
Optisport).

Clinic “Sportief wandelen”
start 29 augustus 
Atletiekvereniging De Veenlopers 
heeft een wandelafdeling en or-
ganiseert voor de 4e maal een 
clinic “Sportief Wandelen”. Deze 
clinic is een uitstekend alterna-
tief om in clubverband te bewe-
gen. Wandelen is minder belas-
tend voor je spieren, pezen en ge-
wrichten. Tevens is wandelen ook 
geschikt om af te vallen. Voor het 
bedrag van €30,- per deelnemer 
krijg je 8 begeleide trainingen en 
mag je gratis meetrainen tot het 
einde van het jaar. De eerste trai-
ningen starten op 29 augustus 
2019 – 19.30 – 20.45 uur, de ver-
zamellocatie is de Ontspannings-
weg 1 in Mijdrecht (zij-ingang van 
Optisport).

Direct lid worden
Je kunt ook direct lid worden van 
De Veenlopers dan kan je namelijk 
gratis deelnemen aan alle clinics 
en een heel jaar trainen in groeps-
verband. De inschrijfkosten voor 
de wedstrijden zijn dan wel voor 
eigen rekening. Het lidmaatschap 
kost €55,- per jaar plus een een-
malige bijdrage van €7,50 voor 
de aanmelding bij de Atletieku-
nie. Wil je je aanmelden als lid dan 
kan dat via de website van www.
veenlopers.nl, graag met vermel-
ding aan welke clinic je wilt mee-
doen, plus de afstand waarvoor je 
wilt gaan trainen. Ben je enthousi-
ast?  Aanmelden kan via de websi-
te www.veenlopers.nl.

Maurya Atleet opgenomen in de Nationale selectie 

Tour de Kwakel feestelijk afgesloten

15e keer Kwakels Open 2019 

Uithoornse karateschool Maurya 
mag weer een atleet afleveren 
t.b.v. de Nederlandse Karateselec-
tie. In Oktober zal dit team Neder-
land vertegenwoordigen op het 
E.K. Karate in Polen. Umesh Jore is 
een Expat die zodra hij in Neder-
land aankwam bij Maurya is ko-
men trainen. Behalve dat hij door 
de Nederlandstalige Karatelessen 

zijn Nederlandse taal heeft ver-
fijnd is hij in slechts 2 jaar zodanig 
gegroeid dat de Bondscoach van 
Eurobudo hem heeft benaderd 
voor de Nationale selectie. De na-
tionale selectie wordt jaarlijks be-
kend gemaakt voor de zomerva-
kantie en bestaat uit de 25 beste 
atleten uit Nederland. Zij zullen 
Nederland het komend jaar ver-

tegenwoordigen op kampioen-
schappen. Ieder jaar moeten de 
atleten zich opnieuw bewijzen en 
laten selecteren om de scherpte 
erin te houden. Hierdoor bestaat 
de selectie uit zeer gedreven 
sporters. Op 3 Oktober zal Umesh 
Kata’s en Forms gaan uitvoeren in 
Polen en neemt hij hopelijk Goud 
mee terug naar Nederland. In het 

andere geval neemt hij in elk ge-
val een ontzettend leuke en waar-
devolle ervaring mee terug. 

Op 28 augustus start Maurya met 
het nieuwe karateseizoen in gym-
zaal Christinalaan, waar Umesh 
nog aardig wat trainingsuurtjes 
zal moeten gaan maken, voordat 
er afgereisd wordt naar Polen. 

Afgelopen vrijdag was het Tour-
home het decor van de feest-
avond van de 64e Tour de Kwa-
kel. Een moment om nog eens te-
rug te kijken op drie weken Tour 
en de winnaars te huldigen. Tour-
winnaar Kees van der Meer ging 
het meest zwaar beladen naar 
huis. Het werd een warm avond-
je voor Kees. Hij kreeg de grij-
ze, rode en gele trui omgehan-
gen. Bart Peek en Fabian van der 
Hulst, in de witte trui, flankeer-
den hem op het podium. Cynthia 
Peek en Marjo Plasmeijer werden 
naar voren geroepen als respec-
tievelijk hoogst en laagst geklas-
seerde vrouw, alsmede rode lan-
taarn. Prijswinnaars Cynthia en 
Fabian zaten ook in vieze papie-
ren, de winnende ploeg van de-
ze Tour wel te verstaan. Samen 
met kopman Jan Harte en knech-
ten Chris Verhoef en Jan van Veer-
donk mochten zij de petten in 
ontvangst nemen. Paul Kennis 
mocht de Pietje Verhoefprijs op-
halen, Wilco van Leeuwen de 
Frank Vlasmanprijs.

Record 
Na afloop bleek maar weer eens 
dat de geldprijzen van secun-
dair belang zijn tijdens de Tour 

de Kwakel. De pot voor het goe-
de doel was tot een recordbe-
drag gespekt door gulle gevers 
en de inhoud van niet opgehaal-
de enveloppen. Het bedrag zal 
op 2 september in het program-
ma Sport & Co op Rick FM worden 
overhandigt aan Erik Rewijk voor 
kindertehuis Ketaaketighar. Uiter-
aard werden ook de vrijwilligers 
bedankt die de Tour de Kwakel 
jaarlijks mogelijk maken. Willem 
en Mira Wahlen werden in het 
zonnetje gezet voor hun jarenlan-
ge inzet voor het nakijken van de 
brie�es. Gerlinde van Scheppin-
gen werd bedankt voor het over-
nemen van deze enorme taak. 
Voor het dagelijks bijwerken van 
de standen werden Ingrid van 
Weerdenburg en Marga Kouw 
bedankt. Ton Vlasman en Gerda 
Voorn voor hun gastvrijheid én 
hapjes. Truiensponsors dit jaar 
waren A&M producties, Theijssen 
& De Jong Hoveniers en Slage-
rij Eijk en Veldt. Laatstgenoemde 
verzorgde de hapjes en het tradi-
tionele buffet op de feestavond, 
die mede daardoor zeer geslaagd 
was. De Tourdirectie kijkt terug 
op vier mooie en sportieve weken 
en kijkt met vertrouwen vooruit 
naar de toekomst.

Het was dit jaar al weer voor de 
15e keer dat het open Kwakelse 
Golfkampioenschap werd gehou-
den. Met veel relatief onbeken-
de spelers uit de wijde omgeving, 
o.a. uit Kudelstaart, Aalsmeer 
Nieuwveen, Ter Aar en zelfs Lan-
geraar en Noordeloos, maar met 
groot potentieel, werd dit eve-
nement dus al weer voor het 15e  
jaar gehouden op de Internatio-
nale Golfbaan in Spaarnwoude. 
Voor de echte golfers geen onbe-
kende plek. 

Deze lustrum viering was dus wel 
speciaal te noemen. De dag werd 
aangevangen bij Café COBUS in 
het centrum van De Kwakel, die 
de sponsoring van het ontbijt 
en de koffie en thee voor zijn re-
kening nam. Hier kon reeds de 
spanning op de gezichten wor-
den gelezen van zij die wisten 
dat ze vandaag konden aanha-
ken of wederom wat lager op de 
lijst zouden komen. De spanning 
was voor 1 speler was zelfs zo hef-
tig dat de zijn gang naar het toi-
let tot ‘n vertraging van de bus re-
sulteerde. Hij had zichzelf n.l bin-
nen gesloten. In de bus werden 
de huishoudelijke regels van het 
Toernooi nog even uit de doeken 
gedaan en zo kon iedereen zich 
dus gaan voorbereiden op zijn of 
haar spel.  In begin was het muis-
stil in de bus, zo stil dat je ‘n golf-
bal kon horen vallen. Nadat de 
zenuwen ‘n beetje onder controle 
waren gebracht werden de diver-
se mooie spelmomenten van eer-
dere toernooien nog even naar 
boven gehaald en zo naderden 
we langzaam Spaarnwoude.

Vakantie
Ondanks dat er nog diverse men-
sen op vakantie waren of toer-
nooiverplichtingen in het buiten 
land hadden, waren de organi-
satoren Henk en Hennie er toch 
weer in geslaagd  ‘n groot deel-
nemersveld vast te leggen. Want 
wie wil zijn naam nou niet op 
het “Groene jasje” hebben staan. 
Ook dit jaar sponsorde het Kwa-
kels Open ook weer de Kwakel-
se Veiling, die er weer voor zorgt 
dat het geld terecht komt bij de 
Kwakelse verenigingen. De kavel 
werden gekocht door Ruud Ho-
genboom en Jan Tilburgs. Ook 
Golfcentrum Uithoorn was het ter 
ore gekomen dat dit belangrij-
ke Toernooi gehouden zou wor-
den en verraste de organisatie 
van het Kwakels Open met het ter 
beschikking stellen van enkele 
prachtige prijzen, ‘n uur gratis les 
voor 4 personen, ‘n uur afslaan op 
de driving range voor 4 personen 
en voor de 2 dames ‘n ochtend de 
Par 3 baan lopen. Helaas moesten 
we dit jaar wederom Grand Old 
Marshall  Willem missen vanwe-
ge verplichtingen  op zijn vakan-
tie adres. Zoals ieder jaar worden 
de flights ingedeeld met GVB’ers 
en niet GVB’ers. De kunst van dit 
Toernooi is om de niet gvbers te 
laten meegenieten van de moge-
lijkheden die gvbers gebruiken 
om aan zo weinig mogelijk slagen 
te komen. Na de koffie namen di-
verse speler toch nog maar even 
van de gelegenheid gebruik om 
wat balletjes en de mogelijke ner-
vositeit wat van zich af te slaan en 
de spieren wat op te warmen. On-
dertussen waren ook de flight in-

delingen bekend gemaakt. Bij de 
start om 10,30 uur was het met 
ongeveer 22 graden C, nog rede-
lijk fris te noemen, voor deze zo-
mer. Maar na enkele holes ging 
de temperatuur gelijkmatig om-
hoog. Naar wat ik begreep van 
diverse spelers, gelijk op met het 
aantal slagen.

Kanshebbers
Om 12.30 uur kwamen de laat-
sten binnen van hun 1e ronde. 
Toen was al redelijk zichtbaar wie 
er tot, of wederom tot de kans-
hebbers zouden gaan behoren. 
Na de uitgebreide lunch, weder-
om goed verzorgd door het Res-
taurant Graan voor Visch,  Na en-
kele  versnaperingen, waarmee al 
dan niet over doping gesproken 
kan worden, maar waarmee zeker 
de de bloedwaarden in  percenta-
ges,  werden verhoogd, werd de 
2e serie holes aangevangen. Al 
gauw werd duidelijk dat de kans-
hebbers zich niet het kaas van het 
brood hadden laten eten. Zij gin-
gen gestaag door met spelen van 
par’s, eagles, boogies en whate-
ver...... Ook werden er weer di-
verse aanslagen gepleegd op de 
natuur, waarbij de stormen  van 
eerder dit jaar maar voorjaars-
stormpjes waren geweest. Bun-
kers moesten worden bijgevuld, 
boomchirurgen  waren ter plek-
ke, nadat het Kwakels Open zich 
naar ‘n welverdiend einde had ge-
slagen. Dit jaar was er geen play-
off nodig om de uitslag te bepa-
len. Uiteindelijk was het organi-
sator van het 2e uur Henk Onder-
water, die met de eer van kampi-
oen mocht gaan strijken, met 79 

slagen. Met Bart de Bruyn als zeer 
goede 2e met 80 slagen en Maar-
ten van de Hoorn derde, met 82 
slagen. Een zeer goede presta-
tie voor deze runner-up. Echter 
alleen de naam van de 1e plaats 
komt op het groene jasje te staan. 
Bij de niet GVB ‘ers was het “ver-
rassend”  Martien (M.J.M.) Plasme-
ijer die met ‘n totaal van “maar” 
105 slagen, de 1e plaats naar zich 
toe wist te trekken. Het aantal sla-
gen was verrassend mede om-
dat de speler pas voor de 2e keer 
meedeed, tevens de oudste spe-
ler van het veld was en het weder-
om  Frans van Doorn was die hij 
net achter zich liet?? Bij de dames 
was het  Thea Verzaal die 1e is ge-
worden met 89 slagen., gevolgd 
door Marjan Visser met 93 slagen.

Rode lantaarn
De “rode” lantaarn ging dit jaar 
naar Sonny Voskuil met 142 sla-
gen. De aanmoedigingsprijs, ‘n 

nieuwe golfset, was dit jaar voor 
Jacco Lauwers, door velen gezien 
als het talent wat nog niet uit de 
kast is , maar als het er eenmaal 
uit is, zeker een van de kansheb-
bers zal gaan worden voor het 
“groene jasje”. De organisatie kan 
wederom terug kijken op ‘n ge-
weldig toernooi met fantastische 
winnaars. En met uiteindelijk zo-
veel potentieel, en mogelijke 
groei van spelers, zal dit Toernooi 
zich duidelijk gaan manifesteren 
en heeft het ‘n goede basis voor 
de toekomst verworven op de re-
gionale kaart van Golftoernooien.
Ook dit jaar zouden de prijzen 
uitgereikt worden door ‘n beken-
de BNNer , Frankie de Jong, maar 
door helaas ‘n verandering in zijn 
programma, kon hij deze zich niet 
vrijmaken, maar de belofte is ge-
maakt om volgend jaar terug te 
komen. Na terugkomst in De 
Kwakel hebben we bij Cafe Co-
bus nog na kunnen genieten on-

der het genot van ‘n drankje en ‘n 
hapje en zo kunnen we als orga-
nisatie wederom terugkijken op 
een geslaagd Kwakels Open.

3e Uithoorn Open 2019
Het derde “Uithoorn Open”wordt 
ghouden op Zaterdag 14 Sep-
tember a.s. Cobra Golf zal de-
ze dag aanwezig zijn, zodat men 
verschillende clubs, ijzers, houten 
kan testen en uitproberen. Le-
den en niet leden zijn van harte 
welkom. Er worden 18 holes ge-
speeld in twee categorieën: HCP 
54-18,5 en Hcp 18,4-0 Strokeplay
Starttijd om 10.30 uur ochtend 
all tee start, of middag 14,00 uur 
ook all tee start. Kosten leden €5,- 
en niet leden €15,-, met mooie 
en waardevolle prijzen. Contact 
via e-mail info@golfcentrumuit-
hoorn.nl mobiel 06-51890210. 
Adres Noordammerweg 30 1424 
NX Uithoorn (naast/achter de 
Amstelhof )
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Bridgevereniging 
Mijdrecht jubileert

Zomerbridge record

Handbiker Tim de Vries 
winnaar UCI Wiord Cup

UWTC bij EK in Alkmaar

Kooyman Polderloop
Loopgroep SamenFit 
goed vertegenwoordigd

CMYK en De Ronde Venen 
Marathon lopen voorruit

BVM jubileert dit seizoen: 40 jaar. 
Diverse feestelijke bridgeactivi-
teiten zullen plaats vinden. Het 
bestuur en de jubileumcommis-
sie hebben de voorbereidingen 
voltooid. Op maandag 2 septem-
ber en donderdagmiddag 5 sep-
tember gaat na deze mooie zo-
mer het Jubileum bridgeseizoen 
van start. BVM is bij de Bridge-
bond aangesloten. U  kunt dus 
meesterpunten verdienen tijdens 
iedere speeldag. Tijdens Iedere 
speeldag worden 24 spellen ge-
speeld, waarna per dag de eind-
stand wordt bepaald. Het is ge-
bruikelijk dat na een aantal speel-
ronden promotie of degradatie 
naar een andere lijn plaats vindt. 
plaats. BVM richt zich op zowel de 
gevorderde en beginnende brid-
gers. Beide groepen worden op 
de speeldagen ingedeeld in di-
verse lijnen met gelijkwaardige 
tegenstanders. Maandagavond 

beginnen we om 19.30 uur met 
inloop vanaf 19.15 uur en de don-
derdagmiddag wordt om 13.30 
uur begonnen met inloop vanaf 
13.00 uur.

Kampioenen
De clubkampioenen worden jaar-
lijks bekend gemaakt en tijdens 
het jaar vinden er speciale drives 
plaats waar prijzen aan zijn ver-
bonden. Nieuw dit seizoen: de 
start van bridgecursussen voor 
beginners en gevorderden. Zie 
voor meer informatie de website 
van Bridgevereniging Mijdrecht, 
onder het kopje Nieuws. Er wordt 
gespeeld in de grote zaal van het 
Veenweidebad in Mijdrecht. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. 
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met het secretariaat, 
e-mail: secretariaat.bvm@gmail.
com. Wij hopen u te mogen ver-
welkomen.

Met een totaal van 56 paren was 
het zomerbridge in alle jaren dat 
het gehouden werd nog nooit 
zo in trek. De strijd ontbrandde 
dus in vier lijnen van ieder veer-
tien koppels. In de A- lijn waren 
het Hans Slagboom & Wim Sin-
nige die met 64,58% zich het 
beste paar van de avond moch-
ten noemen. Op twee eindigden 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst, 
die met 59,38% ook uitstekend 
op dreef waren. Zij werden ge-
volgd door Nel & Adriaan Koele-
man met 55,90% en zo eigen-
lijk tot nu toe het stabielste paar 
van dit zomercircuit zijn! Lidia Ku-
masaka & Wim Slijkoord werden 
vierde met 52,78% en Jos Hille-
gers & Jan de Jong sloten de top 
als vijfde af met 51,39%. In de B- 
lijn bleek men zeer aan elkaar ge-
waagd gezien de meeste paren in 
de vijftig procent scoorden. Jan-
ny Streng & Francis Terra pakten 
hier de overwinning met 55,90% 
met als tweede Janny & Gerard 
Telling, die op 54,51% uitkwa-
men. Arnold Heuzen & Theo Klijn 
werden derde met 53,13% en Kit-
ty Stavenuiter & Jan Schrama en 
Gerda Ruygrok & Agnes Schreurs 
vier en vijf met respectievelijk 
52,78 en 52,43%. 

C lijn
In de C- lijn mondde de strakke 
regie van Elisabeth van den Berg, 
waaraan bridgemaatje Maarten 
Breggeman zich eindelijk eens 

hield, uit in een eclatante over-
winning met 70,49%, tevens 
het hoogste percentage van de 
avond. Jaap Schutte & Willem van 
Rooijen stelden zich wat beschei-
dener op, maar hun 58,33% als 
tweede was ook goed voor een 
flesje wijn. Gerbrand Nigtevegt 
& Paula Kniep werden derde met 
56,60%, waarna Joyce Udema & 
Wim Röling met 55,90% als vier-
de eindigden. Joke & Anton de 
Wit sloten hier de beste vijf af met 
54,51%. De D- lijn leverde twee 
zestigers op behaald door Sonja 
Reeders & Rick Jacobs met 67,36 
en Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt met 63,19%, keurig gedaan! 
Tineke Schreurs & René de Jong 
grepen net naast de prijzen door 
derde te worden met 58,33% en 
daar restte dus alleen de eer. Ellen 
van den Toorn & Ineke Koek wer-
den vierde met 57,29% en ook Ti-
neke Rijpkema & Huub Zandvliet 
haalden de krant met 56,25% 
als vijfde. Nog drie avonden blij-
ven er over om plaatselijke roem 
te vergaren. Schrijf dus voor € 
6,00 per paar in voor het zomer-
bridge van Bridgeclub De Leg-
meer via het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540 of tussen 19.15 
en 19.30 uur in de zaal. Nota Be-
ne, de kaartcapaciteit van Dans 
& Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn is be-
perkt tot 58 paren, dus wacht niet 
te lang.

Handbiker Tim de Vries heeft het 
eindklassement van de UCI World 
Cup gewonnen. De Vinkevener 
werd afgelopen zaterdag, op zijn 
41e verjaardag, tweede in de af-
sluitende wegwedstrijd in Cana-
da. Dit was voldoende om alle 
concurrenten van zich af te hou-
den. Het is voor De Vries na 2015 
en 2017 zijn derde eindzege in 
de UCI Paracycling Road World 
Cup. De wedstrijden in het Cana-
dese Baie-Comeau werden ver-
reden op een selectief parcours, 
met een lastige klim op zo’n drie 
kilometer voor de finish. “Het was 
een bijzonder harde race”, blikt 
De Vries terug op de bijna 57 ki-
lometer lange wegwedstrijd. “Met 
drie, vier concurrenten zat ik in 
de kopgroep, maar de achtervol-
gers kwamen in de laatste ronde, 
vlak na de klim, ineens terug. De 
Australiër Stuart Tripp kwam als 
een sneltrein voorbij, waardoor ik 
wel achter hem aan móest gaan. 
Daardoor kwam ik iets te vroeg 
op kop en moest ik zelf de sprint 
aantrekken. Ik kwam nog wel over 
Tripp heen, maar werd in de laat-
ste tien meter nog verslagen door 
Alessandro Zanardi.”
 
Tijdrit
De Italiaan Zanardi had afgelopen 
vrijdag ook de tijdrit rond de Ca-
nadese oostkustplaats gewon-
nen. De Vries werd toen vierde. 
“Het zit gewoon ontzettend dicht 
bij elkaar”, erkent de man uit Vin-
keveen. “Natuurlijk had ik op meer 

gehoopt, maar een seizoen gaat 
met vallen en opstaan. Een keer 
niet winnen is ook goed, ik sta 
weer even met beide benen op de 
grond en weet dat ik nog keihard 
moet werken richting de WK over 
ruim een maand.” Die wereldtitel-
strijd vindt plaats in eigen land; in 
Emmen (11-15 september, red.). 
De Vries: “Daar ligt mijn focus. De-
ze Worldcupwedstrijd was een 
tussenstation daarnaartoe.”
 
Trampolineverleden
De Vries begon zijn sportcarrière 
als trampolinespringer, waarbij hij 
op het hoogste niveau meedeed. 
Bij een ongeval in die sport ver-
loor hij in mei 1997 zijn linkeron-
derbeen. Een paar maanden later 
liep hij alweer, met een prothese, 
en na lang revalideren en recrea-
tief sporten, vond hij in 2005 een 
nieuwe competitieve sport: roei-
en. 
 
Handbiken
Eind 2010 maakte hij kennis met 
handbiken en al snel bleek hij ta-
lent te hebben. Een half jaar later 
werd hij vijfde in zijn eerste World 
Cup. Hij miste de Paralympische 
Spelen in 2012 door een tekort 
aan Nederlandse startplekken, in 
2016 was hij er in Rio de Janei-
ro wel bij. Tot een paralympische 
medaille kwam het nog niet, maar 
hij verwezenlijkte wel een andere 
droom: hij werd zowel in 2017 als 
2018 wereldkampioen in de weg-
wedstrijd.

Een aantal UWTC leden waren za-
terdag 10 augustus naar Alkmaar 
gegaan om onze Lorena Wiebes 
aan te moedigen die geselecteerd 
was om namens het Nederlandse 
damesteam mee te doen aan het 
Europees Kampioenschap wiel-
rennen. Mike en Lance waren zelfs 
met de zelfgemaakte aanmoe-
digingsvlag voor Lorena op tv te 
zien. ( zie foto gemaakt door Vin-
cent Dergee)En wat was het een 
mooie koers van de dames. Ge-
lijk vanaf de start gingen ze vol-
le bak ervandoor en door de straf-
fe wind was het veld binnen enke-
le kilometers uit elkaar geslagen. 
Lorena reed keurig in de kopgroep 
mee, tot er een succesvolle ont-
snapping van 3 renners tot stand 
kwam. Deze drie wisten dit tot het 
eind vol te houden en de winst 
ging naar de Nederlandse Amy 
Pieterse. Lorena won de sprint van 
de achtervolgers en werd 4e in het 
sterke deelnemersveld.

Veteranen
Donderdag 8 augustus reed John 
Tromp in Brakel. Na een kwartier 
reden 3 man weg, Paffen, Prooij-
en en Cerfonrain. Zij bleven weg 
en eindigde in de volgorde zo-
als ze genoemd zijn. Vele demar-
rages volgde vanuit de achtervol-

gers, maar niemand kwam weg tot 
2 ronde voor het einde  Pruijsers 
weg reed en weg bleef. Een eind-
spurt van het peloton werd door 
Tromp aangegaan en niemand 
kwam er meer overheen. Een 5e 
plaats voor John Tromp. 

Menno van Capel op dreef
In juli was Menno op avontuur 
in Frankrijk geweest, waar  hij de 
prestigetocht la Marmotte reed 
en hierna met een vriendengroep 
in een week tijd weer terug naar 
huis fietste. Na die 1200 km zit het 
wel goed met zijn conditie. En wat 
doet een ‘arme’ student dan? Die 
gaat op premiejacht in de koer-
sen! Vrijdag 9 augustus deed Men-
no goede zaken in Kwintsheul. Hij 
streek heel veel premies op en 
pakte het 3-ronde klassement en 
de leidersprijs. Menno eindigde 
als 11e. Zondag 11 augustus was 
Menno mee in een ontsnapping 
van zes renners in de profronde 
van Zevenbergen en finishte hij als 
6e. En ook hier wist hij weer veel 
premies te pakken. Lorena Wiebes 
reed ook in Zevenbergen en pak-
te hier bij de elite dames de winst 
voor Marianne Vos en Kirsten Wild.

Ronde van Uithoorn
De Ronde van Uithoorn wordt op 
zondag 25 augustus verreden op 
onze baan rond sportpark Rand-
hoorn. Publiek is van harte wel-
kom om de deelnemers aan te 
moedigen. In alle categorieën zul-
len UWTC leden van start gaan. 
Het programma:
10.30 uur: veteranen 60+ 
11.45 uur: interclub cat 7& 
nieuwelingen 

In augustus 2016 werd de 1e Pol-
derloop special G-run gelopen en 
afgelopen donderdag alweer de 
4e. Stichting Ons Tweede Thuis 
had zich een pittige uitdaging in 
het vooruitzicht gesteld door de 
Kooyman Polderloop te gaan lo-
pen en rollen, zowel de special af-
stand, 4 km. en 10 km. Lopers en 
rollers hadden dinsdag tijdens de 
training alvast de route verkend 
zodat daar geen onverwachte 
bochten, hobbels of heuvels voor 
de atleten zouden zijn. Donder-
dag 1 augustus verzamelde ruim 
negentig (!) cliënten, familiele-
den, medewerkers en vrijwilligers 
zich bij de tent van AKU trainer 

Rene Noorbergen op het Kwa-
kels evenemententerrein. Als een 
geoliede machine werd door de 
Loopgroep SamenFit organisatie 
tenue’s, startnummers en chips 
uitgedeeld aan de lopers, race-
runners en de sportbuggy wer-
den uitgeladen en afgesteld. Na-
dat de groepsfoto was gemaakt 
nam AKU trainer René Noorber-
gen de gehele groep mee voor 
een warming-up.
 
Ardennen
De Kooyman Polderloop is voor 
de Tuingroep van OTT onderdeel 
van een traject wat uiteindelijk 
moet gaan leiden tot gezamenlijk 

Begin augustus heeft Reclame-
bureau CMYK de nieuwe websi-
te van De Ronde Venen Marathon 
aan het bestuur overgedragen. 
De samenwerking tussen het Re-
clamebureau CMYK en de stich-
ting De Ronde Venen Marathon is 
begonnen tijdens de voorberei-
ding van de eerste editie in 2017. 
Willem Reesink, directeur CMYK 
en zelf een enthousiast hardlo-
per in die periode bood zijn on-
dersteuning aan. Dit kreeg ge-
stalte in het ontwerp van het logo 

en flyer. Ook dit jaar werden de 
contacten aangehaald en werd 
het plan getafeld om de website 
te vernieuwen. Met grote zorg is 
daaraan gewerkt door Kevin Re-
gelink, medewerker CMYK. Het 
resultaat is een mooie, kleurrijke 
website. Alle facetten van de ma-
rathon hebben daar een mooie 
plek gekregen. Het bestuur heeft 
een bezoek gebracht aan CMYK 
en het bedrijf en de medewerkers 
hartelijke bedankt voor hun inzet. 
www.derondevenenmarathon.nl 

Op de foto v.l.n.r.: Willem Reesink, Kevin Regelink, Frans Dessing en Jos van Wijk.

sporten in de Ardennen. Om deze 
wens van de cliënten van de Tuin-
groep uit te laten komen is het 
belangrijk om dit breed onder 
publieke aandacht te brengen. 
Een mooier visitekaartje hebben 
ze niet af kunnen geven. Met 30 
man, in de herkenbare groene 
shirts, stonden zij aan de start. 
Hier en daar was er wel wat ver-
warring onder een aantal Tuin-
groepers, zij dachten dat ze voor 
het Polderfeest waren gekomen...

G run
Om 18.30 uur klonk het startschot 
voor de special G-run (1,6 km) en 
7 minuten later kwam de eer-
ste atleet onder luid applaus van 
het publiek al over de finish. De 
publieke belangstelling voor de 
special G-run was geweldig zo-
dat ook de rest van de lopers en 
rollers enthousiast over de finish 
werd gejuicht. Met een mooie 
medaille als beloning en water 

en fruit als afsluiter kon men bij 
gaan komen en nagenieten van 
een geslaagde run. Voor een aan-
tal lopers en rollers die de special 
G-run hadden gebruikt om zich 
warm te lopen voor de 4 km- en/
of 10 km, klonk alweer snel het 
startschot voor de volgende loop.
 
Vrijwilligers
Loopgroep SamenFit is voor ie-
dereen die een uitdaging (be-
perking) heeft. Iedereen die eens 
wil kijken hoe de trainingen van 
Loopgroep SamenFit verlopen, 
of zelf mee wil(len) doen (als lo-
per, vrijwilliger of als begeleider) 
is van harte welkom https://onst-
weedethuis.nl/loopgroep/ Voor-
al de racerunners- en kindergroe-
pen zijn op zoek naar rollers (jong 
en oud) die het racerunnen wil-
len ervaren. Voor meer informa-
tie kijk op www.racerunning.nl of 
mail naar loopgroep@onstwee-
dethuis.nl



(JUNIOR)ADVISEUR BODEMONDERZOEK
Standplaats: Kamerik

Wat houdt de functie in:
Als adviseur heb je een eigen (deel)verantwoordelijkheid. Je onderhoudt contacten 
met de opdrachtgevers, inventariseert de klantvraag, stelt een plan van aanpak en 
offerte op en werkt nauw samen met collega adviseurs en veldwerkers. Uiteindelijk 
breng je een gedegen advies uit aan de opdrachtgever.

Wat kun je verwachten:
• een gezellige en informele sfeer
• zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
• flexibiliteit en afwisseling in je werk
• een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• volop doorgroeimogelijkheden

Wie ben jij:
• je hebt een relevante vooropleiding (HBO/WO) op het gebied van milieu, water en/of
bodem (zoals Aardwetenschappen, Fysische geografie, Milieukunde etc.)
• je hebt liefde voor het vakgebied bodem
• je bent collegiaal, betrokken en hebt een dienstverlenende houding
• je bent een gezellige en harde teamwerker
• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling

Wie zijn wij:
Grondslag BV is sinds 1991 actief op het gebied van milieukundig bodemonderzoek, 
partijkeuringen, slibonderzoek en het begeleiden van bodemsaneringen. Daarnaast 
hebben we een afdeling Wegbouwkundig onderzoek en Veiligheid/ARBO. Kijk voor 
meer informatie op www.grondslag.nl.

Interesse?:
Wij bieden de geschikte kandidaat een leuke, afwisselende baan in een omgeving waar 
onder andere werkvreugde en klanttevredenheid kernwaarden zijn. Graag ontvangen 
wij je sollicitatiebrief en CV per email op personeelszaken@grondslag.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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PERSONEEL
Meer weten? 0297-563585

WIJ ZIJN MET SPOED WIJ ZIJN MET SPOED 
OP ZOEK NAAR

uithoorn@expert.nl

IN DE REGIOOp zoek naar werk job

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- 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*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling
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Legmeervogels van start
Afgelopen zondag heeft Leg-
meervogels het eerste oefen-
duel gespeeld van het seizoen 
2019-2020 gespeeld. Op sport-
park Randhoorn was Legmeer-
vogels gastheer voor 3e klasse 
ZSGOWM. De beide trainers van 
Legmeervogels Roy v d Mije en 
Yassine el Hamami hebben al-
le spelers de kans gegeven zich 
te profi leren. Voor de eerste en 
voor de tweede helft waren er 
twee verschillende teams samen-
gesteld. beide keren betrof het 
een mix van spelers uit een en uit 
twee. beide trainers waren van 
mening dat het nog niet verant-
woord was om spelers al 90 mi-
nuten de wei in te sturen. Bij de 
rust keek Legmeervogels tegen 
een 0-2 achterstand aan. In de 
tweede helft kwam daar nog een 
treff er bij voor ZSGOWMS zodat 
de eindstand is geworden 0-3 in 

het voordeel van de Amsterdam-
mers.
Aanstaande zaterdag, 17 augus-
tus speelt Legmeervogels om 
14.00 uur op sportpark Rand-
hoorn tegen United/DAVO, dat 
uitkomt in de 3e klasse van het za-
terdagvoetbal. Op dinsdag 20 au-
gustus speelt Legmeervogels uit 
tegen ARGON zaterdag. Dit duel 
in Mijdrecht begint om 20.00 uur. 
Zaterdag 24 augustus speelt Leg-
meervogels thuis tegen het 1ste 
zondagelftal van Roda’23. Dit du-
el begint om 14.00 uur. Op dins-
dag 27 augustus gaat Legmeer-
vogels op bezoek bij CSW. hier is 
de start om 20.00 uur. Dan start 
op 1 september de bekercom-
petitie seizoen 2019-2020. In het 
eerste duel komt HBC zondag, 
2e klasse naar Uithoorn. Dit duel 
Legmeervogels 1 – HBC 1 begint 
om 14.00 uur.

Stichting Speel Mee Uithoorn 
houdt dit jaar voor de 47e keer de 
Speel Mee week. Deze 47e editie 
barst maandag 19 augustus los en 
gaat door tot en met vrijdag 23 

augustus. Inschrijving is geopend. 
Speel Mee is een stichting die een 
speel week voor kinderen van Uit-
hoorn en omstreken organiseert. 
Eén maal per jaar organiseert de 

Kinderen kunnen zich uitleven 
tijdens de Speel Mee week

stichting in de zomervakantie één 
week lang elke dag een avontuur 
voor kinderen van 6 tot en met 12 
jaar. Dit kan variëren van het bou-
wen van hutten tot toneelwork-
shops en alles er tussenin. ,,Voor 
een kleine bijdrage kunnen kinde-
ren de hele dag genieten van uit-
eenlopende activiteiten die zich 
als het weer het toestaat bijna al-

tijd lekker buiten plaatsvinden,” zo 
laat de organisatie weten. De acti-
viteiten zijn nog niet volgeboekt 
dus inschrijven is nog altijd mo-
gelijk. Kinderen kunnen zich voor 
meerdere dagen opgeven, maar 
er ook voor kiezen om één dag 
mee te doen. Kijk voor alle activi-
teiten, locatie en andere informa-
tie op www.speelmeeuithoorn.nl.

De gemeente De Ronde Venen 
nodigen alle sportverenigingen 
uit om samen een lokaal sport-
akkoord te sluiten. Het doel van 
het lokale sportakkoord is sport 
en bewegen zo plezierig, veilig, 
gezond en toegankelijk mogelijk 
te maken voor iedereen. Om dit 
te bereiken maak je met elkaar af-
spraken voor toekomstbestendi-
ge sportverenigingen. Een sport-
akkoord brengt alle partijen voor 
wie sport en bewegen belangrijk 
is bij elkaar. In het sportakkoord 
zijn in ieder geval de sportver-
enigingen, sportaanbieders en 

de gemeente vertegenwoordigd 
als gelijkwaardige gesprekspart-
ners. Daarnaast mogen ook scho-
len en partijen uit het bedrijfsle-
ven of zorg en welzijn, zoals huis-
artsen of fysiotherapeuten mee-
doen aan het akkoord. Ze gaan 
samen aan de slag. 

Gezamenlijke ambities
Lokale sportakkoorden zijn een 
vervolg op het landelijk sportak-
koord uit 2018. Voor het akkoord 
bepalen we gezamenlijk wel-
ke ambities voor de sport in De 
Ronde Venen belangrijk zijn. Een 

Samen werken aan een 
sportakkoord

sportformateur helpt daarbij. Een 
van de uitkomsten van het sport-
akkoord moet zijn dat “de stem” 
van de sport op een goede wijze 
is georganiseerd in de gemeente. 
Daarom is het heel belangrijk dat 
alle verenigingen in De Ronde Ve-
nen meedoen.

Ondersteuning
Door ondertekening van het 
sportakkoord komt er ondersteu-
ning vanuit het Rijk beschikbaar. 
Deze ondersteuning bestaat uit 
een sportformateur, een adviseur 
lokale sport en uitvoeringsbud-
get om de doelstellingen uit het 
sportakkoord te realiseren. De 
sportformateur heeft als taak om 
partijen uit te nodigen om mee te 
denken over de inhoud van het 
sportakkoord hetgeen moet re-

sulteren in een proces dat leidt 
tot een gedragen lokaal sportak-
koord. De adviseur lokale sport 
vertegenwoordigt en behartigt 
de belangen van sportclub bin-
nen het lokale sportakkoord en 
zorgt ervoor dat verenigingen die 
meedoen gebruik kunnen maken 
van ondersteunings-, begelei-
dingstrajecten en opleidingsmo-
gelijkheden voor sportclubs.

Meedenken?
Wil u ook meedenken over de 
toekomst van de sport in De 
Ronde Venen? Geef uw interes-
se door aan de beleidsadviseur 
sport: Martina Hoogendoorn, m.
hoogendoorn@derondevenen.
nl U kunt natuurlijk ook bij de be-
leidsadviseur terecht voor meer 
informatie.

De Ronde Venen Pas

Enkele maanden terug, kocht ik 
van de jongens en meisjes van 
de Scouting in Mijdrecht drie 
geraniumplantjes. Wat zijn dat 
een prachtig planten gewor-
den met een geweldig mooie 

overvloedige bloei. Compli-
menten voor de goede planten 
en ik hoop dat jullie volgend 
jaar weer langs komen.

Ruud van Halm, Mijdrecht

LEZERSPOST

Wat een geweldige plantjes

* Te koop:
10 Pantalons (zomer), maten 58-60-
62, div. kleuren, nauwelijks gedragen 
à €25,-, diverse rietenhoeden  à €15,-. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Gezocht:
Opzoek naar een getuige m.b.t.  
aanrijding 1 augustus omstreeks 
11.15 op de Rijnlanderweg te Hoord-
dorp. Tel. 06-15570344
Aangeboden:
Hondenbad 120-120-30 1x gebruikt 
€35,-. Tel. 0297-567443/ 06-54907918
Te koop:
Antieke strakke 6 ladenkast. Voor-
zien van houten knoppen. 150 x 
90 x 45 cm. Vast prijsje €325,-. Tel. 
06-22885528
Te koop:
Douwe Egberts boek uit de jaren ‘60: 
groot brittannië, compleet met alle 
plaatjes €7,50. Tel. 0297-282558
Te koop:
30 jr. damesfi ets t.k., 3-versnellingen, 
voor-en achterlicht, roestig, als bv 
reserve of korte ritten €35,-. Tel. 
06-41509873
Te koop:
Sparta electrische fi ets. z.g.s. 4 jaar, 
geen 400 km gereden door verblijf 
buitenland. Vaste prijs €500,-. Tel. 
06-21838428
Te koop:
Printer Canon mp 459 bijna nieuw, 
€10,-. Tel. 06-21838428
Te koop:
Home trainer Rambler RF 003  €25,-. 
Fietsdrager voor gewone fi ets, kantel-
baar €25,-. Tel. 06-44305866
Te koop:
Antieke staande Engelse klok i.z.g.st. 
€75,-. Antieke hangklok i.z.g.st. 
€150,-. Glazen salontafel 105x105 
€150,-. Tel. 06-83446055
Gevraagd:
Oude werkbank ladenkast gereed-
schapskast etc. Tel. 06-22885528
Gezocht:
Oud omega horloge. Tel. 
06-53346064






