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VERMIST (1):

KNIPWIJZER

Komende vier weken in deze krant:

De Kwakel - Sinds 10 juli is Punky zoek. Punky is een siamees,
2/3 jaar oud en heeft een zwarte
kop, staart en poten. Ze heeft felblauwe ogen. Het is een gesteriliseerde poes en niet gechipt. Ze
is vermist vanaf de Vuurlijn in De
Kwakel. Weet u waar zij is? bel:
06-36187659

VERMIST (2):

Uithoorn - Ook deze Siamese
kater is als vermist opgeven door
zijn baas. Het dier kijkt een beetje scheel. Herman is de naam van
deze 4 jaar oude kater, die wordt
vermist vanaf de Burgemeester
Kootlaan in Uithoorn. Wie het dier
heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

Vakantieactie:
EuroKnipKortingen
Groot onderhoud N201

Voortgang tussen
Amstelhoek en Vinkeveen
Regio - In de zomerperiode vindt
groot onderhoud plaats aan de
N201 tussen Amstelhoek (Tienboerenweg) en Vinkeveen (Herenweg) in opdracht van de provincie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 september werkt de aannemer 7 dagen per week en 24 uur per dag om
de hinder voor het verkeer zo kort
mogelijk te laten zijn. Het groot onderhoud betreft het vervangen van
de deklaag, inclusief een gedeelte
van de onderliggende constructie.
Groot onderhoud aan de provinciale wegen vindt periodiek plaats en is
noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en het wegcomfort. De werk-

zaamheden vinden gefaseerd plaats
waarbij steeds een ander weggedeelte op de schop gaat en wordt
afgesloten om het werk te kunnen
uitvoeren. De eerste fase begon op
12 juli en is geeindigd op 22 juli,
05:00 uur en betreft het wegvak tussen de Herenweg en de N212 en het
kruispunt N201-N212.
Werkzaamheden nu
Fase 2 van het werk vindt plaats
vanaf 22 juli 05:00 uur, tot 9 augustus 20:00 uur. In deze fase werkt de
aannemer op het wegvak van de
N201 tussen de Ingenieur Enschedeweg (N212) en de Veenweg. Dit

wegvak is in die periode afgesloten
voor doorgaand verkeer.
Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt
dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning
noodgedwongen wat naar achteren
schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren
en markering aanbrengen is dan
niet verstandig omdat het resultaat
van slechte kwaliteit zal zijn. Voor
informatie over het project en de
wegafsluitingen en omleidingsroutes kunt u de website raadplegen:
www.provincie-utrecht.nl/n201.

Regio - Deze week starten we
in onze krant met een leuke vakantieactie die u geld oplevert.
We hebben vier weken lang, twee
en een halve pagina, met daarop
tientallen bonnen met fikse kortingen bij een zestigtal winkeliers.
Winkeliers in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Uithoorn. Het zijn
geweldige aanbiedingen met fikse kortingen. De actie heet: EuroKnipWijzer: de naam zegt het al:
knip de bon uit, lever hem in bij de
desbetreffende winkel en u ontvangt het product met de korting.
Kijk goed, want het scheelt echt

geld. Voorbeeld: bij Klikenprint.nl
aan de Bozenhoven in Mijdrecht
kunt u vrijdag en zaterdag a.s.
GRATIS een portretfoto laten maken en u ontvangt hem in de maat
10 bij 15. Of heel goedkoop diverse broodjes bij C1000 Piet Visser
in Uithoorn. Bij heel veel bedrijven
kortingen tot wel 50%, zoals bij
AH Jos van den Berg heerlijk ijs:
Magnum 50 % korting deze week.
Het zijn er maar een paar. Kijk snel
op de pagina's en maak uw keuze.. Maar vergeet niet... neem
de bon mee, het heet niet voor
niks de EuroKnipWijzer.

ADVERTEREN IN DE NIEUWE MEERBODE?
VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET:
✆ 0297-581698 OF ✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@MEERBODE.NL
✉ VERKOOPUITHOORN@MEERBODE.NL

ZOMERACTIE

Kies uw Grohe kraan
en ontvang de
dagtemperatuur
als korting!*

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

* Gemeten op de dag dat u belt,
korting op de brutoprijs

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Hoe
w
hoe armer,
m
kort éér
ing

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl www.vosse.nl
Wij zijn in de bouwvak geopend

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

final sale

%
70
KORtinG
dOndeRdaG 25, VRiJdaG 26, zateRdaG 27 en zOndaG 28 JUli

zie advertentie elders
in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

Gratis badhanddoek

op=op

A.s. zaterdag
een gratis
badhandoek bij
een autowasbeurt
(programma 1 of 2)

U ziet, tanken bij AVIA
Zijdelwaard loont!
H. Heyermanslaan 2

Uithoorn

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Brugklassers van VLC maken
een ‘swaggertastisch’ boek
Regio - Op de laatste dag voor het
begin van de grote vakantie kregen
de leerlingen van M1B van het VeenLanden College niet alleen hun rapport, maar ook hun zelfgeschreven
boek. Het zijn allemaal unieke exemplaren geworden, want geen boek is
hetzelfde. Ze zien er stuk voor stuk
prachtig uit, want de kinderen hebben er ware kunstwerkjes van gemaakt. De gouden letters op de band
en het feit dat ze echt ingebonden
zijn, maken het helemaal af.
Bij het vak Nederlands is er de afgelopen maanden heel hard gewerkt
aan het boek. Het begon met een
aantal prachtige gedichten die voor
de viering met Pasen waren geschre-

ven rond het thema ‘verwondering’.
Helaas was er al genoeg materiaal
van anderen voor de viering en lerares Tiny Meurs wilde er toch iets mee
doen. Zo is het idee om zelf een boek
te maken ontstaan: ”De klas had al
verscheidene schrijfopdrachten gedaan en toen het duidelijk werd dat
er een boek zou komen, stroomden
de verhalen binnen. Sommige meiden schreven wel 6 tot 9 pagina’s.
Er zijn vier katernen gevuld met gedichten, hoorspelen, zakelijke teksten met een oordeel over de school,
een verwerkingsopdracht bij een
jeugdfilm en het laatste deel staat
vol met fantastisch verzonnen verhalen bij een plaatje van een zielig per-

soon.” Met hulp van de conciërges
zijn er voor elk katern kleine boekjes gemaakt. Elk boek heeft vier katernen van 16 pagina’s en die zijn ingebonden door Olav van der Schaar.
Olav heeft inmiddels al heel wat werk
ingebonden, maar deze klus met 28
boekjes wilde hij nog wel aanpakken. Zijn leraar Willem Koeberg was
zo enthousiast dat brugklassers een
boek wilden maken, dat hij de titel
in gouden letters op de rug gedrukt
heeft. En op 12 juli was het dan zo
ver: na een ‘Swaggertastisch’ jaar,
kregen de bruggers een swaggertastisch boek mee naar huis. ‘Swaggertastisch’ is door de leerlingen bedacht en hun nieuwe ‘cool’.

Warm welkom voor weggebruikers nieuwe oprit A9
Regio - Op 18 juli is de nieuwe extra oprit naar de A9 richting Utrecht
bij Schiphol-Oost opengesteld voor
al het autoverkeer. Vanaf nu is de hele noordelijke route van de nieuwe
N201 voor al het verkeer volledig in
gebruik. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe, extra oprit naar
de A9 richting Utrecht, moet het autoverkeer over de fly-over bij SchipholOost rijden. Alleen verkeer dat over
de Fokkerweg richting de A9 rijdt, kan
over de fly-over rijden en zo zonder
te stoppen rechtsaf slaan de nieuwe
oprit A9 op. De eerste weggebruikers
van de nieuwe oprit kregen op 18 juli een warm onthaal van medewerkers

van het Projectbureau N201+ van de
provincie Noord-Holland. Als dank
voor hun geduld en medewerking tij-

dens de werkzaamheden ontvingen
de weggebruikers een verkoelende
attentie van de projectmedewerkers.

tOt

OP de Gehele
zOMeRcOllectie

GROte KeUze Uit O.a.
Pall Mall en G-staR
VRiJdaG KOOPaVOnd
BiG l aalsMeeR|JOin fashiOn|WWW.BiGl.nl

ziJdstRaat 61, aalsMeeR | tel: 0297 321177

Kom zaterdag 27 juli genieten van het
buitenbad en betaal slechts €10,-!

voor max. 4 personen

Dreef 7 • 1431 WC Aalsmeer
Tel. 0297-322022

www.esa-aalsmeer.nl

troy 51371

WIJ ZIJN
ZONDAG 28 JULI OPEN
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

OnlY / caRs / diesel / esPRit / VeRO MOda / JacK & JOnes

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
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
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
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

Activiteiten

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 19 plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen
voorgeveldakvlak van de woning

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Straatnaam
Vinkeveen
Herenweg 205-209

Aard van het project/inrichting Activiteiten

Aanvraagnr.

Renoveren en herstellen van de
fundering

W-2013-0079

- Bouwen
- Monument

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

W-2013-0394

17-7-2013

W-2013-0389

16-7-2013

W-2013-0395

18-7-2013

W-2013-0386

15-7-2013

W-2013-0363

18-7-2013

plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen
voorgeveldakvlak van de woning

W-2013-0390

16-7-2013

gewijzigd uitvoeren van een
verleende vergunning voor
bijgebouwen

W- 2013-393

17-7-2013

BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN EN VENTEN DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het in zijn vergadering van 9 juli 2013 de Beleidsregels
standplaatsvergunningen en venten De Ronde Venen 2013 heeft vastgesteld.
Toelichting
Met deze beleidsregels is het beleid van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen ten aanzien
van standplaatsen en venten geharmoniseerd. Onderdeel van de nieuwe beleidsregels is een gewijzigd tarief
voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond per 1 januari 2014.
Inwerkingtreding en inzage
De beleidsregels treden in werking op 2 augustus 2013 en liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het
register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De beleidsregels zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl.
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

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.

AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.

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

Datum
Evenement
Locatie
1 september
Nederlandse Kampioenschap Diverse wegen in Wilnis
09.00 uur – 15.30 uur SkateAthlon

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

6 september
Bedrijfsfeest
18.00 uur – 00.00 uur

Eigen terrein Vobi te Vinkeveen Bedrijfsfeest met
Spoorlaan 31, 3645 EK
(live) muziek

De Hoef
Ruigekade 26

aanbrengen van een steunberm

- Aanleg

W-2013-0493

12-7-2013

7 september
Schuurfeest
21.00 uur – 02.30 uur

Gagelweg 1, 3648 AV te Wilnis

Versterkt geluid

Vinkeveen
Herenweg 286-288

realiseren van twee bruggen

- Bouwen
- Inrit/Uitweg

W-2013-0340

17-7-2013

14 september
Culinaire Venen
12.00 uur – 23.00 uur

Raadhuisplein 1, 3641 EE
te Mijdrecht

Versterkt geluid

W-2013-0205

16-7-2013

22 november
19.00 uur

Engellaan, 1427 AK
te Amstelhoek

Sinterklaas verwelkomen met muzikale
begeleiding en
lampionnenoptocht

De Hoef
Merelslag 46

plaatsen van een dakkapel op de
linker zijgevel van de woning

- Bouwen

Mijdrecht
Buitenkruier 6

plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen
voorgeveldakvlak van de woning
Oosterlandweg 43
realiseren van een tuinbouwkas
- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)
Tienboerenweg (nabij 4) Realiseren van een landbouwbrug - bouwen
- Milieu
Vinkeveen
Dodaarslaan 8
Waverveen
Cliffordweg 13

Wilnis
Margrietstraat 14

- Bouwen

realiseren van een dakopbouw op - Bouwen
de garage
- RO (afwijken
bestemming)

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.

Intocht Sinterklaas

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 8.30 tot
16.00 en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van
een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297 29 16
71 en/of 0297 29 18 35.

VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 26 juli 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage,
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Vakantie Bijbel Week Wilnis
weer Té gek!
Regio - Het waren 5 gezellige dagen in de tent
van de Vakantie Bijbel Week in Wilnis. Het
was heerlijk zomers weer. En er kwamen veel
enthousiaste kinderen. Het aantal aanwezige
kinderen lag tussen de 86 en 138 per dag. Er
werd enthousiast meegezongen met de liedjes
die te maken hadden met het thema ‘Té Gek’. In
de ochtend werd elke dag een verhaal verteld,
waarin iemand een opdracht kreeg die eigenlijk
te gek was, zoals een boot bouwen op het land
ver van het water en horen dat je over het water mag komen lopen. Maar al die opdrachten
hadden een té gekke afloop: ze zorgden voor
redding van Noach en zijn gezin en ook Petrus

Activiteit
Skateathlon

werd gered uit het water. Op dinsdagmiddag was
er een spelmiddag voor de kinderen uit groep
2 tot en met 5. En op vrijdag een vossenjacht
voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 en
op donderdagmiddag gaf kindertheater Simon
en Zo een voorstelling voor alle kinderen. In de
avonduren was de tent voor de tieners vanaf 13
jaar. Er was elke avond een actief programma:
er werd met elkaar gesport, geknutseld met
cupcakes, en gepraat over een Bijbelgedeelte.
Vrijdag was er een bbq, kwam er een spreker en
was er een talentenshow. De VBW-dagjournaals,
met een verslag van elke dag, zijn te lezen op
www.hervormdwilnis.nl
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INFORMATIEF
DE RONDE vENEN
DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
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.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
stIchtIng thUIs steRVen
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDweeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stIchtIng RechtswInkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stIchtIng De BAAt
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. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF
INFORMATIEF
uIThOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

AH Jos van den Berg heeft
weer een winnaar
Regio – Albert Heijn Jos van den
Berg aan het Amstelplein in Uithoorn heeft wederom een prijswinnaar. Mevrouw Monique Smit uit
Uithoorn is de gelukkige winnares
van de ‘Becel’-fiets.
Zij werd winnaar door vorige week
drie ‘Becel’-producten aan te schaf-

fen en haar kassabon te deponeren
in de daarvoor bestemde inleverbox.
Op de hierondergeplaatste foto
links de teamleider van AH Jos van
den Berg Gertjan Roeleveld, in het
midden Monique Smit en rechts assistent-teamleider Bas Roeleveld.

Mijmeringen

K(r)amperen
1. het koud hebben ‘s nachts
2. last hebben van het gesnurk van
medekampeerders
3. buren die je niet begroeten maar wel
begluren
4. een camping met 4 sterren die helemaal niks is
5. op een gegeven moment alleen nog maar vuile kleding hebben
6. een koelbox waar niet alles in kan
7. dieren die ‘s nachts in je afval zitten te rommelen
8. muntdouches die echt te kort water geven
9. slecht weer hebben
10. onder de muggenbeten zitten
11. verbrand zijn door je middagdutje voor de tent
12. muntje in de douche en nog steeds koud water
13. wakker worden van de regen op het tentdoek
14. keiharde grond waar je de tentharingen bijna niet in krijgt.
15. En verder valt het wel mee. De kampeer-top 50 is vele malen
sneller gemaakt dan het bedenken van deze minpunten van het
kamperen. Nu zullen veel mensen dit niet met me eens zijn en vast
zo honderd nadelige punten kunnen bedenken van het kramperen.
Maar dit is mijn ervaring, mijn mening en mijn vakantiebeleving. Er
is maar een simpele conclusie, ik hou van kamperen!

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Tibetaanse vluchtelingen (1)

Buiten
Ik vind het heerlijk dat je altijd buiten bent, niet bewust van de tijd
maar wel van de omgeving en het weer. De mooie plekjes waar je
je tent of caravan kan neerzetten, het buiten zitten onder de luifel
en genieten van wat er om je heen te zien is. Buiten koken, eten,
en vooral buiten zijn van ‘s ochtends vroeg tot s avonds laat. Niks
binnen zitten, gewoon buiten in de frisse lucht, kinderen die lekker
buiten spelen en vriendjes maken op de camping (gaat in een hotel toch net wat lastiger) en af en toe wat doen en net zo vaak gewoon niksen. En als we het zat zijn, dan is de boel zo ingepakt en
verhuizen we een paar 100 km verderop naar een andere omgeving
en een andere camping. Met een vrijheid die we in het dagelijkse
leven bijna niet meer kennen. Misschien is dat voor mij wel een van
de meest bijzondere elementen van kamperen.
Vakantie
Het allermooiste is natuurlijk überhaupt om vakantie te hebben.
Even uit het dagelijkse patroon weg te kunnen zijn en te genieten
van datgene wat je graag wilt doen. Sommige mensen blijven juist
thuis om in de luxe van het eigen huis vakantie te vieren en dagjes
uit te gaan. Andere boeken een verre vliegvakantie en dan heb je
de kampeerders. Natuurlijk kun je nog meer onderscheid aanbrengen in deze categorieën, maar ik vind dit wel een aardige indeling.
Alleen hoop ik wel volgende keer meer variatie te zien op de campings. Niet alleen de standaardcaravans, maar ik vind het zo leuk als
er ook weer wat meer mensen met de tent of vouwwagen op vakantie gaan. Want zeg zou zelf, bij het kamperen is toch niets leuker dat
te kijken hoe andere mensen hun tent opzetten?

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Mijdrecht, St. Janstraat: Zwart-witte poes.
- Uithoorn, Gouwsee: Zwart-witte poes.
- Mijdrecht, Pr. Margrietlaan: Klein lichtbruin-donkerbruin-beige
pers.
- Uithoorn, Gouwzee: Cypers witte kat, gecastreerd.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: Zwart-wit katertje. Ongecastreerd. Het katje heeft een witte bef en pootjes.
- Uithoorn, Weegbree: Schildpadpoes, zwart met rode vlekjes op de
rug. Zij draagt een roze bandje met belletje en een witte vlooienband.
- Mijdrecht, Diamant: Grijze pers.
- Uithoorn, bij C1000: Rood-witte kat. Vermagerd.
- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: Grijze poes.

Diaspora
In 1950 viel het Chinese Volksbevrijdingsleger Tibet binnen en na een
zeer ongelijke strijd, waarbij vele duizenden Tibetanen de dood vonden, nam China het bestuur van Tibet in handen. De exodus van Tibetaanse vluchtelingen begon toen al. In 1959 vluchtte de 14e Dalai
Lama naar India. Toen dit bekend werd brak er in Tibet een grote opstand uit waarbij weer vele duizenden Tibetaanse doden vielen. Een
enorme vluchtelingenstroom kwam op gang, deels uit vrees voor vervolging deels omdat het onderwijs in Tibet geheel ‘verchineest’ werd.
Het beoefenen van het Tibetaans Boeddhisme werd illegaal, afbeeldingen van de Dalai Lama werden verboden, de mensenrechten werden geschonden bij overtreding van deze Rechten van de Mens. De
Tibetanen die deze verboden overtraden kwamen in de gevangenis,
werden gemarteld of ‘verdwenen’.
Vanaf 1969 werden vluchtelingenkampen opgezet in India, Nepal en
Bhutan. Enkele van die vluchtelingenkampen heb ik in Nepal en India
mogen bezoeken.
Een indrukwekkende ervaring.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Gevonden:
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Yoshi is ongeveer 3 jaar oud.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse bospoes. Katie heeft
een dikke rode staart, slank postuur en is 1,5 jaar oud. Ze heeft momenteel een nestje met kittens.
- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7
jaar. Hij heet Spike.
- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Cherry is heel slank en staat
hoog op de poten. Ze heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen.
Cherry is 7 jaar oud.
- Mijdrecht, Dorpsstraat: Grijs-witte poes. Pluis heeft aan de voorpootjes 4 witte teentjes.
- Uithoorn, Burg. Kootlaan: Siamese kat van 4 jaar oud. Is gechipt.
- De Kwakel, Vuurlijn: Siamese poes met zwarte kop, poten en staart.
Ze heet Punky..

Volgende week gratis
kinderbingo in ‘t Buurtnest
Regio - Buurtbeheer Zijdelwaard
organiseert op vrijdagmiddag 2 augustus a.s. een gratis bingo voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Zijdelwaard en Europarei. De plaats
is ’t Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan 59 in Uithoorn. Vorig
jaar bleek de Kinderbingo een groot
succes. Veel kinderen uit Zijdelwaard en de Europarei kwamen hun
geluk beproeven. Zij hadden een
prachtige middag. Dat kwam natuurlijk ook omdat er naast de gewonnen leuke prijsjes niemand met
lege handen naar huis ging. Tussen
de speelronden door konden zij genieten van drinken en snoep. Ook

dit jaar organiseert Buurtbeheer Zijdelwaard weer zo’n middag. Kinderen uit Zijdelwaard en de Europarei tussen zes en twaalf jaar hebben
gratis toegang en ook de versnaperingen zijn gratis. Om hen ook wat
beweging te gunnen is er de bekende klimpalm. Zij kunnen proberen zoveel mogelijk bananen uit de
boom te plukken. Het festijn begint
om twee uur en duurt tot uiterlijk vijf
uur. Dus: vrijdagmiddag 2 augustus
van 14.00 tot 17.00 uur Kinderbingo
in ’t Buurtnest voor 6 t/m 12-jarigen
uit Zijdelwaard en Europarei. Gratis aangeboden door Buurtbeheer
Zijdelwaard!

DEZE WEEK GEEN OfficiEEl GEmEENtENiEuWs
HEt VOlGENDE OfficiëlE GEmEENtENiEuWs
VErscHijNt tijDENs DE ZOmErVaKaNtiE
Op 31 juli EN 14 auGustus.
DaarNa WEEr WEKElijKs.
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bewoners ontevreden over
hekwerk bij Dukaton
Mijdrecht - Op maandag 1 juli heeft het Bewonersplatform Hofland een overleg gehad in samenwerking met de gemeente inzake de
verkeerssituatie aan de Dukaton. Dit
overleg is voortgekomen uit de resultaten van de enquête die in april
is afgenomen onder de wijkbewoners.
Vanuit deze enquête is duidelijk naar
voren gekomen dat de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers
ter hoogte van de Kogger onoverzichtelijk is en onduidelijkheid geeft
omtrent de verkeersregels. Vanwege het zebrapad hebben voetgangers voorrang bij de oversteek, maar
fietsers hebben geen voorrang. Veel
fietsers nemen of krijgen echter wel
voorrang, wat veel onduidelijkheid
geeft, met name bij kinderen en jongeren. 31% van de respondenten
maakt niet als fietser of voetganger gebruik van de oversteekplaats,
maar heeft er wel mee te maken als
bestuurder van een voertuig.
40% van de respondenten vindt de
oversteekplaats slecht, 35% vindt
het redelijk tot goed en 27% gaf aan
dat het erg druk en onoverzichtelijk
is, dat de voorrangsregels onduide-

lijk zijn en dat het verkeer meer op
elkaar let dan op de mensen op het
zebrapad.
Verder gaf 45% van de respondenten aan dat de T-splitsing Aquamarijn/Dukaton onoverzichtelijk is vanwege het hekwerk. Automobilisten moeten te ver de Dukaton oprijden om het verkeer van rechts te
kunnen zien. Ook mijden mensen
nu deze T-splitsing en rijden ze om
via de rotonde aan de Diamant. Bestuurders van een SUV, bestelbus of
ander groot voertuig hebben geen
problemen om over het hekwerk
heen te kijken. De 35% die ‘anders’
invulden, daarvan was 26% negatief
over de T-splitsing. De opmerkingen
waren onder andere dat er een beperkt zicht is, het onoverzichtelijk
en gevaarlijk is en dat het er druk is
met het verkeer op de Dukaton.
Hard rijden
Respondenten gaven ook aan dat
het verkeer te hard rijdt op de Dukaton, fietsers onverwacht oversteken met een schrikeffect tot gevolg
bij automobilisten, een deel met
klinkers op het asfalt ter hoogte van
de bushalte aan de Kogger en een

vreemde schuine oversteek fietspad
naar Aquamarijn.
Hierbij vulde 79% echter bij ‘anders’ weer in dat het belangrijkste
aandachtspunt het hekwerk is en
de onoverzichtelijke verkeerssituatie. Daarnaast werd ook het harde rijden genoemd, slecht onderhoud van het asfalt, verzoek om uitbreiding van de schoolzone richting
VLC en de voorrangsregels.
Vanuit de politie is er op diverse momenten een snelheidsmeting afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat
het verkeer op de Dukaton overdag
gemiddeld met 10 km/p.u. te hard
rijdt en in de avond/nacht met gemiddeld 20 km/p.u.
Tijdens het overleg zijn bovengenoemde punten besproken, is er
naar mogelijke oplossingen gezocht
en deze worden momenteel verder
onderzocht.
Na de zomervakantie, medio september, hopen wij u meer informatie te kunnen geven.
Indien u zelf nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze e-mailen
naar
bewonersplatformhofland@
gmail.com

en wéér is het ‘diamant’ in Vinkeveen
Vinkeveen - Vorige week kopte
we met dit verhaal op de voorpagina. Halverwege stond er : vervolg elders in deze krant”. Dit vervolg stond
echter niet in de krant. Deze keer dus
het volledige intervieuw: Was er enkele weken geleden sprake van een
diamanten huwelijk in de Kievitslaan,
nu behaalden Arie van Bemmelen en
zijn vrouw Bep van Bemmelen-Hoogervorst op de Demmerik deze mijlpaal
in hun leven. Al eerder memoreerden
wij dat de gemeente De Ronde Venen rijk is aan dit soort huwelijksjuwelen. Regelmatig wordt er melding
van gemaakt. Dat is nog exclusief degenen die aangeven een bekendmaking in de media om uiteenlopende
redenen niet op prijs te stellen. Vanzelfsprekend is het de oudere generatie die patent heeft op zo’n lange
huwelijkstraditie en dan nog veelal in de traditionele dorpen. Hoeveel
jongeren van vandaag de dag zullen dit ook halen, even afgezien van
een noodzakelijke jarenlange (redelijk) goede gezondheid? Maar goed,
Arie en Bep van Bemmelen vierden
op 10 juli het heugelijke feit dat zij
60 jaar met elkaar in de echt waren
verbonden. Voor de kerk trouwden zij
ruim een jaar later, op 28 juli 1954 in
de RK kerk St. Antonius van Padua in
De Hoef. Juist daar omdat zij beiden
uit De Hoef afkomstig zijn. Arie werd
daar geboren op 9 juli 1928, Bep een
half jaar later op 19 december. Zij zaten in De Hoef ook samen op school.
Uit het huwelijk werden twee zonen
en een dochter geboren. Zij smaken
het genoegen ‘opa en oma’ te zijn
voor vijf kleinkinderen.
Arie en Bep hebben elkaar ‘op de
fiets’ ontmoet toen zij na een dansavond met vrienden en vriendinnen
naar huis reden. “Toen was het donker en ik wist niet eens hoe hij eruit zag. Maar hij was wel aardig. We
zijn eigenlijk nooit meer van elkaar
af geweest. Op een half jaar na. Wij
hadden pas verkering en Arie werkte toen bij de Nederlandse Wegen
Maatschappij. Daarvoor moest hij
een poosje naar Ierland, maar we zijn
elkaar trouw gebleven en voordat je
het weet ben je zestig jaar met elkaar verder,” herinnert Bep zich met

Kunt u helpen als het moet? Weet u
wat u moet doen als:
- Iemand zich verslikt?
- Iemand zich verbrandt?
- Iemand een botbreuk oploopt?
- Iemand pijn op de borst heeft?
- Iemand een flinke bloedende
wond heeft?
- Iemand zijn enkel verstuikt?
- Iemand flauw valt?
- Iemand niet meer reageert op
aan spreken?
- Iemand niet meer ademt?
- Iemand vergif heeft ingeslikt?

Regio - In het voorjaar deed de Julianaschool mee aan ‘Wij trekken aan
de bel’. Dit was een actie georganiseerd door het Liliane Fonds, dat in
ontwikkelingslanden kinderen met
een handicap helpt.
Door één minuut ‘aan de bel te trekken’, waarbij de kinderen op het
plein zoveel mogelijk herrie moch-

ten maken, stelde het Liliane Fonds
250 euro beschikbaar voor schoolprojecten in Afrika. Eén van die projecten is ‘Breaking Structural Barriers’.
Dankzij de opbrengst konden maar
liefst tien basisscholen in Sierra Leone handicapvriendelijk gemaakt
worden. Aan de actie was ook nog

een wedstrijd verbonden. Wie de
mooiste foto’s van de actie maakte,
kreeg een fotocamera.
En de winnende school was de Julianaschool!
Op de laatste schooldag van het jaar
werd de camera in de aula van de
school in aanwezigheid van alle kinderen aangeboden!

Stichting ‘De weeskinderen van Timau’

de nodige humor. Verhuizen deed de
familie wel frequent. Eerst werd op
verschillende adressen gewoond in
Mijdrecht, daarna op diverse locaties
in Uithoorn. Een ervan was een bedrijfswoning op het terrein van Transportbedrijf Van Seumeren dat toen in
Uithoorn was gevestigd. Arie was
daar Chef onderhoud voor het autopark.
Brabebo
Na de periode van Van Seumeren
begon hij met een paar compagnons voor zichzelf in wat nu het ‘recyclen’ van auto’s wordt genoemd.
Vóór die tijd het slopen van auto’s
en de onderdelen daarvan los verkopen. Daar was brood in te verdienen. Uiteindelijk is daaruit het nu bekende autorecyclingbedrijf ‘Brabebo’ aan de Eerste Zijweg in Mijdrecht ontstaan (Bras, Van Bemmelen en Bos). Dat is bijna 45 jaar geleden! Gert, de zoon van Arie, heeft er
destijds ook zijn plaats gevonden en
werkt er al 35 jaar. Intussen was het
gezin alweer verhuisd, maar nu naar
de Demmerik in Vinkeveen met een
prachtig uitzicht over de polder. Daar
woont het echtpaar inmiddels twintig jaar. Samen met hun zoon, die
een apart huis aan de voorkant bewoont. Echter ook op dit adres heeft
men zijn langste tijd gehad. (Afgelopen weekend werd verhuisd naar
een aanleunwoning bij zorgcentrum
Gerardus Majella aan Bozenhoven in
Mijdrecht). Is het verhuizen zo lang-

zamerhand een hobby geworden?
“Dat lijkt wel zo, maar dat is het niet.
Een liefhebberij destijds was vissen
op het Wad met een aantal jongens.
En ik ben een verwoed radiozendamateur geweest. Ik maakte contact
met andere zendamateurs over de
hele wereld en zij met mij. Maar ook
het tuinieren vond en vind ik leuk. Alleen we worden wat ouder en dan
gaat het laatste ons niet meer zo best
af,” aldus Arie. Samen met Bep wil hij
meer ‘onder de mensen’ komen in
Gerardus Majella. Er is daar meer te
beleven dan aan de Demmerik. Bovendien kunnen zij daar een beroep
doen op de verzorging als dat nodig
is. Zij zien zichzelf niet als ‘oude bomen’ die je niet meer moet verplaatsen. Ze zijn het immers hun hele leven al gewend. Een feestje vieren? Ja
dat zit nog in het vat (maar de verhuizing zat er tussen)… Burgemeester
Maarten Divendal maakte traditiegetrouw zijn opwachting om het bruidspaar persoonlijk te feliciteren en er
gezellig een poosje mee te praten.
Het boek ‘De Plassen’ dat hij als geschenk meebracht, viel enorm in de
smaak. Ook de brief met felicitaties
van het Kabinet van Koning Willem
Alexander de Koningin Máxima werd
zeer op prijs gesteld. Bruidspaar, de
redactie van de Nieuwe Meerbode
feliciteert u met het behalen van dit
juweeltje in huwelijksland en wenst
u op uw nieuwe woonstek nog heel
veel plezier, gezondheid en prettige
jaren ‘onder de mensen’ toe.

Cursussen ehbo afdeling
Uithoorn seizoen 2013/2014
Uithoorn - De EHBO vereniging
Uithoorn organiseert in het seizoen
2013-2014 de volgende cursussen:
Opleiding voor het diploma eerste
hulp inclusief reanimatie en AED
training en de module verbandleer
en kleine ongevallen.
Reanimatie en AED training
EHBO bij kinderen.

Julianaschool wint fotocamera

Weet u niet overal het antwoord op?
Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juiste manier geholpen wordt als u wat
overkomt?
Op dinsdagavond 8 oktober aanstaande om 20.00 uur start bij de
Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Uithoorn
de opleiding voor het diploma eerste hulp inclusief AED training en
de module verbandleer. In 15 lessen, die gegeven worden in sporten activiteitencentrum De Scheg
aan de Arthur van Schendellaan
100a in Uithoorn wordt u opgeleid
tot eerstehulpverlener. Neem uw
man, vrouw, broer, zus, buurman,
buurvrouw, vriend of vriendin mee.
Iedereen vanaf 15 jaar kan deelnemen aan deze cursus die afgesloten wordt met een internationaal erkend diploma. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het
Oranje Kruis.

Wilt u alleen reanimatie/AED training volgen dan kunt u dat doen
op 3 en 17 december aanstaande
(twee avonden van ongeveer 2½
uur).
Een opleiding EHBO kind wordt gegeven op 22 april, 6 mei en 13 mei
2014 (drie avonden van 3 uur). Deze opleiding voldoet aan alle eisen
van het Oranje Kruis voor gastouders.
Voor nadere informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met de secretaris van
de vereniging: Ria van Geem,
tel. 0297–560160 of via e-mail:
ehbouithoorn@kabelfoon.net.
Op de website www.ehbo-uithoorn.
nl staat ook alle informatie over de
diverse cursussen + aanmeldingsformulieren.

Regio - Vorige week donderdagavond was er een select gezelschap
bijeengekomen achter in Café Bolle Pouw in De Kwakel. Sabine van
Eijk, geboren en getogen in het dorp
en inmiddels al weer ruim zes jaar
woonachtig in Kenia gaf een presentatie over ‘haar’ weeskindjes
in haar woonplaats Timau. Zij vertelt onder andere hoe het zo gekomen is dat ze zich met hart en ziel
inzet voor dit goede doel en ook
hoe zij sponsors zoekt en, gelukkig,
ook vindt: “Begin 2006 werd mijn
vriend uitgezonden door zijn bedrijf
naar Kenia. Ik en onze twee kindjes van toen zeven weken en zeventien maanden oud verhuisden uiteraard mee. We zijn terechtgekomen
in het plaatsje Timau in het hart van
Kenia. Ik wilde graag fulltime moederen, maar aangezien ik een doener ben, ben ik toch op zoek gegaan
naar iets om om handen te hebben en om iets te betekenen voor
de kansarme mensen in Afrika. Zo
kwam ik terecht bij het St. Stevens’s
weeshuis in onze woonplaats waar
zesentwintig kinderen wonen van
wie de ouders meestal zijn overleden aan aids. De oprichtster van het
weeshuis, Mama Mwiti, geeft liefde en verzorging aan de kinderen,
want dat is de eerste prioriteit, maar
ik zag ook dat hulp van buitenaf erg
hard nodig kon zijn.
Vrienden
Daarom heb ik vrienden en familie
in Nederland gevraagd om donaties
op te sturen, zodat we met kerst een
feest voor de kinderen zouden kunnen geven. Ik begon zogezegd als
het ‘kerstvrouwtje’, maar ik merkte,
door positieve reacties uit Nederland, dat ik het groter aan zou kunnen pakken en de kinderen ook op
langere termijn zou kunnen helpen.”
Sabine richtte een heuse stichting op: ‘De weeskinderen van Timau’. In 2008 kon er een stuk land
aangeschaft worden waar groente
op wordt geteeld. Het is vooral be-

langrijk dat de weeskinderen ook
in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Alles wat op dat land
verbouwd wordt is voor eigen gebruik en wat er over is wordt verkocht. Inzamelingen in De Kwakel,
als ook in Kudelstaart, waar Sabine
en haar vriend Dick ook gewoond
hebben, werpen haar vruchten af.
Sabine vertelt dat zij voor de donaties meestal een passende bestemming zoekt. Zo zijn er uit een gift
van de kerk in Aalsmeer kerkstoelen
gekocht, wat een boer geschonken
heeft is er voor het weeshuis een
koe gekomen, van een sportvereniging in Kudelstaart zijn sporttenues aangeschaft en de opbrengst
van een optreden van de Kwakelse/Uithoornse band Alice Good, die
gehouden is in N201 heeft ook een
goede bestemming gevonden.

mau’ gekozen. Met de opbrengst
willen we graag dat deze kinderen
een gelukkig leven krijgen en dat
er schoolkosten uit betaald worden.
Tijdens de Koninginnedagmarkt in
Aalsmeer heeft het team met gedoneerde spullen al duizend euro opgehaald. Er werden armbandjes verkocht, gemaakt in Kenia, en
rozen, uit Kenia. Je kon tevens fietsen voor cadeaubonnen voor een
Kudelstaartse fietsenwinkel.” Op 31
augustus gaat het team de Franse berg op. Sommigen maar één
keer, anderen meerdere keren. Alle donaties zijn uiteraard welkom.
Op www.teamtimmerman.nl leest u
hoe u hen kunt steunen. Er wordt in
samenwerking met ‘Aalsmeer fietst’
tevens nog een fietstocht georganiseerd. Deze vindt plaats op 29 september.

TeamTimmerman
De enthousiaste Sabine raakt niet
uitgepraat over de prachtige stichting en is blij met alle hulp die zij
krijgen. “Wat onze stichting zo bijzonder maakt,” vervolgt ze haar verhaal “is dat al het geld dat je geeft
ook daadwerkelijk te traceren is. Ik
geef je precies aan waar het aan
besteed wordt en houd je daarvan
op de hoogte. Hoe anders is dat
als je geld geeft aan een grote organisatie? Ik zeg niet dat daar verkeerde dingen mee gedaan worden hoor, maar er verdwijnt toch
meer dan dat er daadwerkelijk besteed wordt.” Eind vorig jaar heeft zij
via vrienden te horen gekregen dat
TeamTimmerman het weeshuis wil
sponsoren. Vandaar dat, bijna, alle leden van het sportieve team uit
Kudelstaart bij de presentatie aanwezig zijn. TeamTimmerman is opgericht in 2010 en bestaat uit vijfentwintig fietsers en joggers. Oprichter Ivo Peters is even aan het
woord: “Wij fietsten/jogden tweemaal de Alpe d’Huez voor een ander goed doel, maar hebben dit jaar
stichting ‘de weeskinderen van Ti-

Alle donaties zijn welkom!
Sabine van Eijk laat aan het eind van
de presentatie nog een filmpje zien
van het weeshuis in Timau waarop kinderen dansen en zingen. De
strekking van de tekst is verdrietig, het gezang juist vrolijk. “Dansen
en zingen is hun enige uitlaatklep.”
Aldus Sabine en ze sluit af met de
woorden “Het gaat naar omstandigheden goed met mijn zesentwintig
weeskindjes.
Er zijn inmiddels vijf nieuwe kinderen bijgekomen in Timau en ik blijf
me inzetten voor een betere toekomst voor hen allemaal. Ondanks
dat ik niet iedereen bij naam en toenaam kan noemen, wil ik graag alle mensen bedanken die ons steunen. Het maakt niet uit met hoeveel geld of spullen. De kindjes van
mijn vriendin Mary-Jane (een van
de teamleden van TeamTimmerman) hebben bijvoorbeeld vanmiddag cakejes gebakken en zijn ermee langs de deuren gegaan. Ook
met die opbrengst doe ik wat. Werkelijk alle beetjes helpen! Alvast bedankt!” www.stichtingkinderenvantimau.nl
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Help mee met:

de Grote Schoonmaak van de Vinkeveense Plassen

Zaterdag 28 september zal er een grote schoonmaak plaatsvinden op de Vinkeveense Plassen.
Deze actie is door Belang Vinkeveense Plassen
opgezet en ondertussen hebben diverse partijen zich aangemeld om hun hulp te bieden.
Al jaren levert Cor Mastwijk een lange moeilijke strijd in het belang van de Vinkeveense Plassen. Vervuiling, snelheidsovertredingen - vooral in de kleine sloten en plassen- verloedering,
stropen, illegale bouwsels en verkeerde besluiten door gemeente en Recreatieschap volgens
hem, zijn al jaren een doorn in zijn oog.
‘Gewapend’ met zijn camera doet Cor zijn best
mensen bewust te laten worden van de prachtige en rijke natuur die ieder seizoen zeer zwaar
op de proef wordt gesteld door de vele watertoeristen.
Vooral de vervuiling en het snelle varen in de
prachtige smalle sloten zorgen voor veel schade aan walkanten en ook bij de dieren veroorzaakt het veel leed.

Ringslangen
Prachtige ringslangen en vooral jonge watervogels worden overvaren door speedboten die het
niet zo nauw nemen met de snelheid, en sterven door verwondingen, ook vogels die broeden; weidevogels schrikken en vliegen weg van
hun nest met alle gevolgen van dien.
Het wordt echt tijd dat mensen worden geinformeerd over de consequenties van dit gedrag.
Helaas is door geldgebrek handhaving een
moeilijke zaak geworden waardoor overtreders
steeds meer hun gang kunnen gaan. Dit is echt
een heel slechte en vooral trieste zaak volgens
Cor, die dit alles regelmatig ziet gebeuren.

100.000 kilo vuil per seizoen!
De vervuiling van de Vinkeveense Plassen wordt
alsmaar erger en Recreatieschap kan het bijna
niet meer aan, zij halen per seizoen maar liefst
100.000 kilo vuil weg van de Plassen, vuil dat
wordt achtergelaten door de mensen die een eilandje hebben en ook door de dagjestoeristen.

Schoonmaken!
Nu is het dan zover en na erover te hebben nagedacht heeft Cor via Facebook en persoonlijke mails naar ondernemers die met de Plassen
te maken hebben de actie gestart. De reacties
stromen binnen en zijn hartverwarmend: duikscholen, gemeente en bewoners slaan de handen ineen en gaan zaterdag 28 september gezamenlijk aan de slag.
Wethouder Kees Schouten zal het startsein geven en dan zullen alle medewerkers die vrijwillig
meehelpen aan de slag gaan om de Vinkeveense Plassen een grote schoonmaakbeurt te geven. Zeilschool Vinkeveen heeft laten weten de
Kleine Plas totaal voor haar rekening te nemen!
Geweldig initiatief van deze zijde!
Duikschool Scuba Academie, reeds bekend
door haar onderzeeër en laatst volop in het
nieuws, is al lange tijd de bodem aan het reinigen en heeft eiland 9, 8, 3 en 4 onderwater al
helemaal schoongemaakt! en gaat hiermee verder mee.

Duikschool
Duikschool Pimia Diving heeft laten weten een
boot beschikbaar te stellen, de IJsbeer te Vinkeveen wil een prijs weggeven voor diegene die
het meeste vuil weet te verzamelen.
Stichting Woelig Water liet weten ook van de
partij te zijn en gaat o.a. helpen met zaken achter de schermen en heeft grote plannen voor de
toekomst. Ook de gemeente geeft haar volledige medewerking en zal zorgdragen voor de nodige materialen en communicatie. Recreatieschap heeft een vuilnisboot toegezegd en zal
tevens een coördinator beschikbaar stellen om
de zaken goed te laten verlopen.
De Stichting
InVinkeveen werkt ook
hard mee en men kan zich via deze site
www.invinkeveen.nl opgeven om mee te helpen, vul je naam, telefoonnummer en e-mailadres in en je wordt op de hoogte gebracht wat
er gaat gebeuren.

Uitnodiging
Natuurlijk zijn er nog veel meer partijen aangeschreven en er is ondertussen contact met een
aantal grote bedrijven waar op het moment nog
niets over naar buiten kan worden gebracht
Er wordt nog veel meer medewerking verwacht,
de Politiek is ondertussen ook op de hoogte gebracht en daar wordt dan ook wel een en ander
van verwacht!
Iedere trotse Rondevener die de Vinkeveense
Plassen een warm hart toedraagt wordt hierbij
dan ook uitgenodigd om te helpen met deze grote actie! Wilt u meer willen zien over het dierenleven op de Vinkeveense Plassen, kijk dan eens op:
www.cormastwijkfotografie.nl. U zult verrast
zijn wat je kunt vinden op onze mooie en binnenkort schone Vinkeveense Plassen... Wees
bewust en gooi geen vuil overboord en laat het
niet achter, wat je meeneemt kan ook weer mee
terug en in de afvalbak thuis! Zo help je de Vinkeveense Plassen schoon te houden!!
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO Tourvoorspellers op Erve
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

ELKE
DINSDAG

2JU4LI
ELKE
VRIJDAG

7

SEPT.

Apetito-eettafel
Wilt u ook een keertje een vorkje mee prikken om gezamenlijk te genieten van een warme vers gekookte
drie-gangenmaaltijd i .s.m. Apetito, dan bent u iedere
dinsdag welkom van 11.45 – 13.00 uur. U betaalt € 6,50
Graag van te voren even opgeven, dit kan tot maandag
12.00 uur.
Zomergym
Zomer gym vanaf woensdag 24 juli. 13.30-14.30 uur. U
betaalt € 24,- voor 6x (inclusief een kopje thee). U kunt
zich reeds aanmelden.
Ouderenadviseur Van maandag tot woensdagochtend, telefonisch spreekuur (0297 532 334).
Koersballen Iedere vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00
uur, ook in juli en augustus.
UWTC: Rondje Stelling
zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.
Schilderen bij atelier De Penseelstreek
Al zitten we nog midden in de zomer, bij atelier De Penseelstreek zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
al begonnen. Wie belangstelling heeft voor een cursus
of workshop schilderen, kan zich nu reeds aanmelden
via de website www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Er
zijn weer verschillende cursussen en ook workshops met
bijzondere thema’s voor zowel kinderen als volwassenen.

MIJDRECHT
AUG./
SEPT
TOT
HALF
OKT.

In de maanden augustus en september zijn er foto's van
a tot z in gezondheidscentrum Croonstadt te bekijken.
De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie biedt
een gevarieerd overzicht van het werk van de leden van
het atelier. Het werk van een tweetal leden staat centraal.
De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00
te bekijken. De zomerexpositie duurt tot half oktober.
Tympaan-De Baat

HELE
ZOMER

JULI/
AUG./
SEPT.

Buurtkamers hele zomer open voor ouderen in De
Ronde Venen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als
gastheer en gastvrouw de Buurtkamers runnen, kunnen
alle vier de Buurtkamers de gehele zomer open blijven.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels:
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (tussen 9.30 en
10.00 uur opgeven á € 5,00 3-gangenmenu).
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur Eettafels:
1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur (info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden).
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
(info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden).
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
tel. 06-57125450 Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoer nodig: Bel het Servicepunt voor bemiddeling:
0297-587600. Algemene info: Welzijnsinstelling Tympaan
- De Baat: 0297-230280.
Zomerse fietstochten
Deze fietstochten worden op de 2e en 4e dinsdag van
de maand georganiseerd. We verzamelen om 10 uur bij
Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat
5 in Mijdrecht. Na een kopje koffie is het vertrek om
ongeveer 10:15 uur. Afhankelijk van het weer en de route
bent u na een uur of 2 weer terug. Deze tochten zijn voor
senioren die graag fietsen, maar liever niet alleen fietsen.
Deelname is gratis, de consumpties onderweg zijn voor
eigen rekening. Aanmelden is niet nodig. De volgende
tochten zijn gepland op 30 juli, 13 en 27 augustus en
10 en 24 september. Voor vragen kunt u op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Pim Jongsma,
coördinator sociaal cultureel werk Tympaan-De Baat,
0297-230280 of via de e-mail. p.jongsma@stdb.nl.

Vlasman tasten in het duister
Regio - De laatste rit op de
Champs-Elysées werd op erve Vlasman met nachtkijkers bekeken. Voor
het eerst in de 58-jarige tourhistorie ging het Tourhome op zondagavond open omdat het zo spannend
was. Vele kandidaten voor de felbegeerde gele trui bleven over omdat
leider Nick Verlaan steekjes liet vallen. Vanwege de deadline zal pas in
de volgende editie de eindstand opgemaakt worden.
Voor het afsluitende weekend prijkt
Nick Verlaan bovenaan, maar witte truidrager Joris Voorn komt vervaarlijk opzetten. In Joris’ kielzog
hoopt Wim Verlaan wat afstopwerk
voor zijn zoon te doen. Mario van
Schie heeft ook nog een flink eindschot, verleden jaar leverde dat Mario de tweede plaats op en nu klom
hij naar de vierde plaats. Jim Voorn,
twee jaar geleden winnaar staat
ook op overbrugbare afstand. Volop spanning dus in de bovenste regionen, ook onderin is de rode lantaarn niet vergeven, Gerard Meekel
is de huidige drager. Kees v.d. Meer
is de onderste regionen inmiddels
ontstegen, extra knap omdat Kees
maar negen renners invult. De renners van de ploeg Herrera kunnen
zich inmiddels al wel opmaken voor

de prijsuitreiking op 26 juli. Martijn
v.d. Belt, Theo Bartels, Wim Verlaan,
Arnoud v.d Knaap en Danny Plasmeijer rijden met een rondje voorsprong Parijs binnen. Bij de dames
zal Ria Verhoef een puntje voorsprong op Willy Turk moeten verdedigen. Van het Kudelstaartse legioen is debutant Fred Klijn de gelukkigste, hij mag de rode ‘mazzel’
trui dragen
Zondagavond zal pas in het duister
alles duidelijk worden, daarna verdiende rust voor de tourvoorspellers
die drie weken lang moesten afzien
in het warme Tourhome.
Gele trui:
1 Nick Verlaan
2 Joris Voorn
3 Wim Verlaan
4 Mario van Schie
5 Vincent Bartels
6 Jim Voorn
98 Do van Doorn
99 Henny Kouw
100 Gerard Meekel
Rode trui:
1 Fred Klijn
2 Martijn v.d. Belt
3 Vincent Bartels

115 ptn
112 ptn
111 ptn
110 ptn
110 ptn
110 ptn
78 ptn
77 ptn
76 ptn
28 ptn
28 ptn
28 ptn

Controle leidt naar winkeldief
Regio - Een agent controleerde op
woensdagmiddag 17 juli een vermeende winkeldief. De man bleek
uiteindelijk inderdaad een winkeldief te zijn.
Rond 12.20 uur surveilleerde een
agent op de Dorpsstraat. Daar sprak
een winkelier hem aan. Zij vertelde
dat er verderop een man liep, van
wie zij wist dat hij regelmatig winkeldiefstallen pleegde. De agent zag
de man bij het parkeerterrein Burgemeester Haitsmaplein lopen en
sprak hem aan. De man, 24 jaar oud
en afkomstig uit Mijdrecht, bleek bij
navraag bij de politiemeldkamer inderdaad geen onbekende van de
politie te zijn. Omdat de man nu
kennelijk niets op zijn kerfstok had,

liet de agent de man doorlopen.
Een medewerker van een nabijgelegen winkel had gezien dat de agent
de man controleerde. Hij had de
man vlak daarvoor in zijn winkel gezien en besloot de bewakingsbeelden te bekijken. Daarop zag hij dat
de man net een computerspel van
vijftig euro had gestolen. De medewerker zag vervolgens dat de man
op straat bij een vrouw met een kinderwagen stond. Hij liep naar hen
toe, zag het gestolen computerspel
onderop de kinderwagen liggen en
pakte het terug. Vervolgens belde hij
1-1-2. De agent ging terug en hield
de 24-jarige winkeldief alsnog aan.
Hij is naar het politiebureau overgebracht. Er zal proces-verbaal tegen
hem opgemaakt worden.

Woensdag 14 augustus:

Waterfestijn op de Olievaar
Regio - Een echt waterfestijn midden in de zomer, wat wil je nog meer
in je vakantie. Het waterfestijn is er
voor kinderen op woensdag 14 augustus van 13.30 tot 15.30 uur op
kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn. Bij een waterfestijn word je
nat, dus neem zwemkleding mee.
De medewerkers van de kinderboerderij gaan er gewoon vanuit
dat het mooi weer is. Wat je kunt
doen? Blikken schieten met een waterpistool, waterballon werpen, appels happen, of gewoon lekker spelen met water. Als je echt niet nat
wilt worden, kun je een rondje rijden
in de huifkar, spelen in de speeltuin of rondkijken bij de dieren. Ook

het 16-jarige meisje, beiden uit
Mijdrecht, werden staande gehouden. De fietsen bleken inderdaad gestolen te zijn. Hierop werden de twee aangehouden, de fietsen zijn in beslag genomen. De man bleek nog een
openstaande straf te hebben en
zit vast.

VROLIJK JIJ
STRAKS MIJN
VAKANTIE
OP?

COLOFON

Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies.Voor de functie
verpleegkundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie,
voor andere functies is geen speciale opleiding nodig. Je ontvangt vooraf
uitgebreide informatie en een instructie.

Tom (22):
“Een vriendin had maar
weinig tijd nodig om mij over
Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren
te halen om met Wielewaal
met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor
mee te gaan. Ze typeerde het als
kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of
volgt: Hard werken, erg vermoeiend,
jongeren een onvergetelijke week te bezorgen!
dingen doen waarvan je nooit gedacht
Iets voor jou? Lees verder op:
had ze ooit te doen, verbazing, spanning, sensatie en vooral een lach die je
nooit gaat vergeten. Ze had gelijk!”

1
AUG.

18 augustus: BBQ op het kerkplein. Deze gezellige bbq
begint 14.00 uur en rond 16.00 uur wordt de bbq
aangestoken. Meer info: 0297-593292 - 0297-593532

2

AUG.

3
AUG.

4

AUG.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Donderdag 01 augustus - 25ste Kooyman Polderloop
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de feesttent.

Zaterdag 03 augustus - Zeskamp en The Partysquad
Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken
van mooie kunstwerkjes. Buiten zullen er voor de kinderen
diverse attracties staan, waarvan gratis gebruik gemaakt
kan worden. Al jaren is de zeskamp een van de vaste
pijlers van het Polderfeest, en nog zeer populair onder
de deelnemers. Om 14.00 uur wordt er gestart door de
teams, die ook dit jaar weer uitgedost zullen zijn in diverse
prachtige creaties voor de dag zullen komen.
Zondag 04 augustus – Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag: oplaten van de
ballonnen, waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te winnen zijn. Daarna zijn de kinderattracties, binnen en buiten,
open voor de kinderen. Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden in de feesttent. Om 14.00 uur
trapt Popehead af op het podium in de feesttent, net als
vorig jaar zullen wij een mix brengen van Engelstalige en
Nederlandstalige songs. De afsluiter op deze zondagmiddag is ’One Two Trio’, ook geen onbekende op het
Polderfeest met de nummers ‘Juffrouw Toos’ en ’10 Kleine
Tuinkabouters’. De entree van de feesttent is de gehele
zondagmiddag gratis, de tent sluit om 18.00 uur.

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE
aankondiging naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

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

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

Polderfeest
Woensdag 31 juli - Polderfeestbarbecue
De toegangskaarten zijn tot en met zaterdag 27 juli te
koop bij Slagerij Eijk en Veld.

Vrijdag 02 augustus - Kolder en Kwast & Wipneus en
Pim Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf
4 jaar lekker genieten van de twee clowneske typetjes
Kolder en Kwast. Entree is gratis. ’s Avonds gaat de tent
vanaf 21.00 uur open en zullen net als vorig jaar DJ’s Wipneus en Pim De Kwakel trakteren op een Dance Classic
Partij vol met feel good muziek en foute disco.

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

Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

DE KWAKEL
3JU1LI

sinds 1888

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

DE HOEF
1AU8G.

De kosten voor een rit met de huifkar bedragen 1 euro per persoon, er
zijn ook 10-rittenkaarten te verkrijgen voor 7,50 euro. Kinderboerderij De Olievaar vind je aan de Anton Philipsweg 10 in Uithoorn. De
Olievaar heeft ook een Facebookpagina:
www.facebook.com/Kinderboerderij.Olievaar. In de maanden juli en augustus is De Olievaar
ook op zondag open tussen 10.00
en 12.00 uur en op de gebruikelijke
tijden op woensdag en vrijdag van
9.30 tot 16.30 uur.

Regio - Dinsdagmiddag 18 juni
werden in Mijdrecht een man en
een meisje gearresteerd die een
gestolen fiets bij zich hadden.
Rond 14.35 uur zagen agenten
een man en een meisje op de
Maarschalkstraat die vermoedelijk beiden op een gestolen
fiets reden. De 21-jarige man en

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en
vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers.

Mede mogelijk dankzij:

voor de volwassenen is er een lekker plekje om te zitten, met een kop
koffie of een fris erbij.

Aanhouding
voor heling

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

GRATIS ADVERTENTIE

UITHOORN

Groot deel inwoners Uithoorn teleurgesteld in gemeente:

“Ja, dat is een
bezuinigingsmaatregel
van de raad”
Regio - Onze redactie ontving de
laatste week diverse telefoontje en
mailtjes van teleurgestelde, boze en
héél boze inwoners van Uithoorn.
Bijgaande foto laat zien waarom
de inwoners boos zijn. Boos omdat door de bezuinigingen in de gemeente, de gemeenteraad heeft besloten dat er in Uithoorn slechts
eenmaal per twee weken de vuilcontainers worden geleegd. Nu zou
dat nog niet zo’n hele ramp zijn als
er in Uithoorn ook nog GFT containers zouden zijn, maar nee, die zijn

er ook niet. De inwoners die niet in
een wijk wonen met ondergrondse
containers, maar gewoon een grijze container hebben, moeten al hun
vuil: huishoudelijk vuil, GFT, tuinafval enz. in een bak gooien en die
wordt eens in de twee weken geleegd.
Nu is dat normaal gesproken al bijna niet mogelijk, maar in de zomer
krijg je dan ... zie foto. Je vuilnisbak
vol maden. Smerig en onhygiënisch. Als de inwoners de gemeente
vervolgens bellen krijgen ze te ho-

ren: ‘Ja, daar kunnen wij niets aan
doen. De raad heeft dit besloten als
een bezuiniging’.
Lekker makkelijk. Bij de buurgemeente De Ronde Venen is dat
dan toch wel heel wat beter geregeld. Daar heeft men sowieso een
grijze container en een GFT container, die om de week worden geleegd. Maar... in de zomer mag de
GFT container iedere week worden
aangeboden, dit om te voorkomen
dat gebeurt wat in Uithoorn wel gebeurt...

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 30.500
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
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AKU atlete Marije Doddema wint zilver tijdens NK
Regio - Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen atletiek voor junioren heeft AKU atlete Marije Doddema de zilveren medaille veroverd
op de 400 meter horden. In Eindhoven finishte Marije in een beste seizoenstijd van 63,90 seconden en
werd hierdoor 2e van Nederland! De
AKU atlete die sinds dit jaar met de
sprintgroep van AKU, onder leiding
van Tim Verlaan, meetraint kende een moeizame aanloop naar het
NK junioren. De gehoopte snelle tijden kwamen er tijdens de wedstrijden in de maand mei nog niet uit.
Hierdoor is besloten om richting het
NK wat gas terug te nemen om zo
het vertrouwen terug te krijgen. Tijdens de trainingen liet Marije al zien
steeds beter in vorm te komen en
piekte uiteindelijk in Eindhoven. Een
prachtige zilveren medaille waar de
AKU atlete vooral liet zien hoe sterk
zij mentaal is. De dag na het zilveren
medaille stond Marije ook aan de
start op de 400 meter. Helaas bleek

de combinatie van twee 400 meter
horden races en de series 400 meter tijdens de race iets teveel te zijn.
Marije liep een erg goed eerste deel,
maar kon dit door de heftige verzuring niet afmaken. Marije finishte als
8e in de series, wat helaas net geen
finaleplek opleverde.
Linda
Linda van Rossum liet in de aanloop
naar het NK zien dat ook zij steeds
beter in vorm kwam. Linda wilde
zich bewijzen in Eindhoven om zo
nog aanspraak te maken voor een
startbewijs naar het EK voor junioren met de 4x100 meter estafetteploeg. Tijdens de series van de 100
meter liep Linda iets te geforceerd
waardoor ze zich net aan plaatste voor de finale. Ze kende een zeer
goede start, maar kon na 30 meter
niet haar ontspanning vinden om zo
haar absolute topsnelheid te bereiken. In de finale liet Linda zien dat
ze geleerd had van haar series en fi-

Lotte
Lotte Lubbers kende een vervelende aanloop richting het NK. Na een
goede trainingsstage in Portugal
met de sprintgroep van AKU, heeft
Lotte een voetblessure opgelopen,
die helaas langer aanhield dan verwacht. Hierdoor heeft ze in de aanloop naar het NK niet alle trainingen
kunnen afmaken en zich aangepast
moeten voorbereiden. Lotte kende
in de series een goede start, maar
liep een moeizaam 2e deel van haar
race. Lotte eindigde rond haar persoonlijk record van 13,36 seconden.
Door haar voetblessure na de trainingsstage, is het heel jammer dat
Lotte haar goede vorm vanuit Portugal niet heeft door kunnen zetten.
Kim
Kim Hittinger liet zien in de weken voor het NK zien dat ze in goede vorm was. De week voor het NK
liep Kim een nieuw persoonlijk record, wat haar veel vertrouwen gaf
voor de nationale kampioenschappen in Eindhoven. Tijdens de series
zat Kim in een goede uitgangspositie om zich zo rechtstreeks te kunnen plaatsen voor de finale. Op de
laatste 100 meter werd Kim helaas
ingesloten en moest zij nog vol aan
de bak om zich bij de beste 4 te
plaatsen. Uiteindelijk bereikte Kim
als een van de tijdsnelsten, op 0,02
seconden de finale.
Door een voetblessure heeft Kim

Op de foto: Zilver voor Marije Doddema

Kooyman Polderloop, een
uniek loopevenement
Regio - De Polderloop in De Kwakel
is een uniek loopevenement in de
regio. Uniek omdat er geen zomeravondloop in de regio is die zoveel
lopers en belangstellenden trekt.
Uniek door de samenwerking tussen AKU en het feestcomité die in
11 jaar er voor hebben gezorgd dat
er gemiddeld 1000 lopers aan een
van de drie afstanden meedoen en
waardoor de organisatie als een
huis staat.
Uniek door de gezelligheid omdat
de Polderloop onderdeel uitmaakt
van het Polderfeest waardoor de
uitstraling en de sfeer geweldig zijn
en de loop zich altijd in veel publieke belangstelling mag verheugen.
Uniek door de al jarenlang bestaande band tussen het bedrijven en de
middenstand in De Kwakel. Elk jaar
is een grote groep sponsors enthousiast om hun naam aan de loop te
verbinden. Een typisch Kwakels bedrijf als Kooyman is al een aantal
jaar de hoofdsponsor van de loop.

nishte als 8e vlak boven haar persoonlijk record van 12,15 seconden.
Op de 200 meter, die zondag werd
gelopen kende Linda een zeer goede race in haar serie. De Mijdrechtse die gesponsord wordt door Intersport DUO liep een nieuw persoonlijk record van 24,93 seconden en
plaatste zich gemakkelijk voor de
finale. In de finale eindigde Linda
als 5e. Hier bleek dat de energie na
twee intensieve dagen op was.
Gezien de moeizame winterperiode,
mag Linda vooral op het gebied van
haar doorzettingsvermogen, haar
drive en zelfvertrouwen erg positief
terugkijken op het NK, Qua tijden is
er nog niet uitgekomen waar ze op
gehoopt had, maar ze heeft zich na
een moeizaam indoorseizoen goed
teruggeknokt.

25-jarig jubileum
De editie van 2013 betekent een jubileum, aangezien de loop voor de
25e keer wordt georganiseerd. Dat
is met name een compliment voor
het feestcomité dat destijds het initiatief heeft genomen om de loop als
onderdeel van het Polderfeest te organiseren.
AKU levert een grote bijdrage in de
voorbereidingen en de organisatie van de loop maar het feestcomité levert tijdens de loop elk jaar
veel vrijwilligers die helpen bij de inschrijving en als verkeersregelaar
actief zijn.
Beide partijen zijn zeker van plan
om deze samenwerking de komende jaren voort te zetten.
De weersvoorspellingen voor de
lange termijn zijn veelbelovend en
dat zal er voor zorgen dat weer veel
mensen uit de regio en daarbuiten
naar De Kwakel zullen afreizen om

een sportieve prestatie neer te zetten.
Alle deelnemers aan de 4 en 10 kilometer zullen naast het traditionele
plantje een mooie herinnering aan
deze 25e jubileumeditie na afloop
van de loop ontvangen.
Kidsrun over 1 kilometer
Ondanks de vakantieperiode is er
altijd een grote groep kinderen die
aan de 1 kilometer meedoet. Alle
kinderen krijgen een mooie medaille en een traktatie en er zijn prijzen
voor 4 categorieën: meisjes en jongens tot en met 9 jaar en meisjes en
jongens van 10 t/m 12 jaar.
Inschrijven en starttijden
De starttijden zijn:
1 kilometer: 19.00 uur; 4 kilometer:
19.15 uur en 10 kilometer: 20.00 uur.
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in
de feesttent.
De prijsuitreiking van de 1 en 4 kilometer is vrijwel direct na afloop van
de gelopen afstand. De prijsuitreiking van de 10 kilometer zal rond
21.15 uur plaatsvinden.
Er is kleedgelegenheid in de feesttent en eveneens is er douchegelegenheid.

in de maand mei aangepast moeten trainen en is zij later gestart met
het lopen van wedstrijden. Hierdoor
heeft zij ook minder inhoud kunnen trainen om zo meerdere races
in een weekend aan te kunnen. Tot
deze conclusie kwam Kim na haar
finalerace. Tijdens de finale liep
Kim bewust meer aan de buitenzijde van het deelnemersveld, zodat ze
zich niet weer in kon laten sluiten.
Op 600 meter werd een aanval geplaatst, waar Kim helaas geen antwoord op had en moest hierdoor
haar concurrentes laten gaan. Kim
eindigde in de finale als 8e.
Evelien
Evelien Hooijman, de C juniore van
AKU, liep in Eindhoven de 800 meter bij de B juniores. Evelien kende
helaas ook geen optimale voorbereiding, waar een hamstringblessure haar trainingen belemmerde. De
AKU atlete liep een goede race en
kon zich goed meten met haar oudere concurrentes, maar miste helaas op een paar honderdste van
seconden de finale. Een mooie ervaring, die Evelien mee kan nemen
voor de komende jaren.
Bram
AKU talent Bram Anderiessen
kwam in Eindhoven op de 1500 meter in actie. Bram, die tot de allerbeste van zijn leeftijdscategorie behoort wist dat het NK voor junioren een ervaringstoernooi zou zijn.
Een mooie opstap naar zijn eigen
titelstrijd die eind augustus in Amsterdam zal plaatsvinden. Kende in
zijn race erg veel pech, aangezien
hij hard op zijn hak werd gelopen
waardoor zijn spike uitviel en hij de
strijd op 1 spike moest vervolgen.
Een knappe en leerzame prestatie,
maar door het ongemak was een
snelle tijd niet haalbaar. Een mooi
NK voor AKU, waar 6 atleten aan
de start stonden, er 4 finaleplaatsen
zijn behaald en een zilveren medaille op de 400 meter horden.
Komend weekend zullen de talenten van AKU nog van start gaan tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor senioren in
het Olympisch stadion en tijdens de
CD spelen eind augustus in Amsterdam.

Tussen de knooppunten hangt geen
Merelpijl, tenzij het om een onduidelijke situatie gaat.
De afstanden zijn zodanig dat deelname voor iedereen interessant is.
Daarom hoopt de organisatie ook
dat juist veel ‘gewone’ fietsers zich
melden. Fiets gezellig met je familie,
buren en bekenden mee met de afstand van 40 kilometer.
Routes
De routes gaan zoveel mogelijk

Met het Rondje Knooppunten van TTC De Merel kun je alle kanten op

langs rustige wegen in het Groene
Hart van Holland, met veel fietspaden of autoluwe wegen. Soms ga
je door een dorpje of een stad (bijvoorbeeld Gouda, voor de 125-kmrijders), maar ook dan is het prima
fietsen.
De eerste veertien kilometers, tot
Woerdense Verlaat, zijn voor alle afstanden hetzelfde. In Woerdense
Verlaat volgt de korte afstand de riviertjes Kromme Mijdrecht en Meije, tot de stempelpost: Buitenplaats
De Blauwe Meije. Dat is een rustiek
gelegen plek aan de Nieuwkoopse
Plassen. Na de rust volg je de Meije
en ga je bij de bekende watertoren
dwars door de Nieuwkoopse Plassen naar Nieuwkoop. Daar komen
alle afstanden weer samen, om vervolgens via Noorden en Woerdense
Verlaat naar de finish te gaan.
Afstand
De afstand van 75 kilometer gaat na
Woerdense Verlaat via Zegveld (met
voor velen een onbekend fietspad)
en Woerden naar Oudewater. Het
historische centrum daarvan laat je
deze keer links liggen, want je gaat
direct door naar de stempelpost in
Hekendorp, waar in het bekende
café Goejanverwelle voor de liefhebbers koffie en appelpunt klaar
staan. Of iets anders. Na de rust ga

Regio - Op de snikhete tennisbanen afgelopen zondagmiddag op
Sportpark Molmhoek heeft Tom
van der Kooij het in de kwartfinale van het Plassentoernooi categorie 4, niet kunnen redden tegen
zijn tegenstander Bas de Rooij. Het
zat er wel in voor de 36-jarige Vinkeveense tennisser, maar de fitheid
ontbrak om in de partij het initiatief naar zich toe te trekken. In de
eerste set kon hij zijn servicegames
niet binnenhalen en voor Bas was
slechts 1 maal servicebehoud voldoende om de set met 6-4 winnend
af te sluiten. In de 2e set kreeg Tom
wel meer controle over zijn slagen.
Dit maakte het mogelijk om met zijn
forehand meer druk op zijn tegenstander uit te oefenen. Het vertrouwen groeide, maar met scherpe korte dropshots van Bas werd het verzet gebroken en moest Tom genoegen nemen met een 4-6, 3-6 verlies.
Zoals gezegd hield dit voornamelijk verband met een tekort aan fitheid of eigenlijk onvoldoende her-

stel van de partij een dag daarvoor.
In die wedstrijd tegen Axel Heikens
werd een 7-5, 3-6, 6-4 winst binnengesleept. Het was een slopende pot
tennis van exact 3 uur en 3 minuten. Normaal gesproken geen probleem voor de conditioneel sterke
ex-selectiespeler van FC Abcoude
en Hertha, maar overstrekking van
zijn rug tijdens de wedstrijd bij een
smash veroorzaakte een vervelende blessure. De kwartfinale tegen
Bas kwam daarom te vroeg, maar
er volgt voor hem in categorie 5
nog een herkansing om de kwartfinale te overleven tegen vermoedelijk de als eerste geplaatste Marten
de Vries. Uiteraard zal dan wel eerst
gewonnen moeten worden van Jasper Ten Hoedt.
Snel herstel voor Tom van der Kooij
is dus gewenst om weer een succesvol vervolg te kunnen geven aan
zijn deelname aan het aansprekende Plassentoernooi in Vinkeveen.
Foto: sportinbeeld.com

Senior Plus
eendagstoernooi
bij TVM

Regio - Sinds 2003 organiseert Tennisvereniging Mijdrecht ieder jaar
een Senior Plus Eendagstoernooi.
Al in het eerste jaar trok het een
72 deelnemers, Dit aantal is uitgebreid tot een recorddeelname van
104 mensen op 1 augustus 2013! Er
wordt gestreden in 3 categorieën:
Heren dubbel, Dames dubbel. Het
grote aantal deelnemers is het bewijs
dat tennis en gezelligheid leven onder de oudere sporters. TVM speelt
daarop in door iedere week een aantal activiteiten te ontplooien, zoals de
maandagtoss, woensdagtoss en de
open vrijdagtoss waarbij ook leden
van andere verenigingen hartelijk
welkom zijn. Als u overweegt om een
deel van uw vrije tijd aan tennis te
gaan besteden, raadpleeg de website
www/tvm-mijdrecht.nl. Of kom 1 augustus een kijkje nemen en laat u
voorlichten door een van de leden
van de Senior Plus Commissie. Aanvangstijd is 10.15 uur, eindtijd ca.
16.00 uur.

Fietsen langs knooppunten met TTC De Merel
Regio - Fietsvereniging TTC De
Merel organiseert aanstaande zondag 28 juli drie fietstochten langs
knooppunten in het Groene Hart.
De afstanden (40, 75 en 125 kilometer) van dat Rondje Knooppunten zijn volledig uitgepijld. Gestart
kan worden vanaf 8.30 uur bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen.
Bij het Rondje knooppunten van
TTC De Merel hoef je slechts de
Merelpijlen bij elk knooppunt te volgen tot het volgende knooppunt.

Tom van der Kooij strandt in
kwartfinale Plassentoernooi

je door een superlandelijke omgeving, via Hogebrug en Driebruggen,
naar Bodegraven. Even later fiets je
langs de Nieuwkoopse Plassen, en
ontmoet je de 40-km-rijders. Via
Noorden en Woerdense Verlaat kom
je bij de finish.
De deelnemers aan de 125 kilometer maken vanuit Hekendorp
nog een extra lusje van 45 kilometer. Dat brengt je via Haastrecht en
Vlist langs verrassende fietspaden
naar Stolwijk. Gevolgd door Gouda waar je een ommetje langs het
historische stadhuis maakt. Even later fiets je via de Reeuwijkse Plassen opnieuw naar Hekendorp waar
je voor de tweede keer even kunt
rusten. Waarna je samen met de
75-km-rijders de route verder volgt.
De start is bij Eetcafé De Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 125 km
8.30-10.00 uur
- 75 km
8.30-11.00 uur
- 40 km
8.30-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
voor de routes van 40 en 75 kilometer en 3 euro voor de route van 125
kilometer. Leden van NTFU-fietsverenigingen betalen 1 euro minder.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl
of tel. 06-21831714.

Sterk bezette vrijdagavondcyclus petanque bij BUT
Regio - Jaarlijks organiseert Boule
Union Thamen een cyclus van twee
toernooien op twee achtereenvolgende vrijdagavonden. Dit jaar vindt
het plaats op 19 en 26 juli. Dit toernooi is altijd zeer in trek bij de petanquespelers uit de wijde omgeving. Per avond worden drie partijen
gespeeld, waarbij winnaars steeds
tegen winnaars spelen en verliezers
tegen verliezers. Zo wordt per avond
een eindstand opgemaakt op basis
van het aantal gewonnen partijen
en het puntensaldo. Voor de equipes die beide avonden in dezelfde
samenstelling spelen zijn er drie extra prijzen beschikbaar.
De eerste speelavond van het toernooi was is dit jaar weer sterk bezet. Onder de 72 spelers en speelsters, dus 36 doubletten, waren ver-

schillende Nederlandse (ex-)kampioenen. Coryfeeën, zoals Bert van
Dijk (Nederlands kampioen veteranen) en zijn equipegenoot Rajen
Koebeer, thans bondstrainer, maar
samen met Bert verschillende jaren
voor Nederland uitgekomen in tijdens de wereldkampioenschappen.
Voorts ex WK-ganger Bart Scholten
en Jelle Venema (Nederlands verenigingskampioen 2007 en 2009).
Maar ook de jeugd was vertegenwoordigd met nationaal juniorenkampioen Milan Saunier en nationaal aspirantenkampioen Mauro
Saunier.
De wedstrijden beginnen om 19.30
uur aan de Vuurlijn bij het honkbalveld en u wordt van harte uitgenodigd om van petanque als wedstrijdsport te komen genieten.

Grote opkomst bij zomerbridge BC De Legmeer
Regio - Parallel aan de temperatuur
is de toenemende deelname met
een voorlopige top van zes en dertig
paren. In de A-lijn woedde de strijd
zelfs tussen twintig koppels, terwijl
er in de B-lijn zestien uitkwamen.
De eer om de beste van de twintig
te zijn was weggelegd voor Mieke
v/d Akker, die met de onontbeerlijke steun van Cora de Vroom 58,56%
vergaarde. Tweede werden Jo van
Wijngaarden & Gerda Ruygrok die
met een luttel verschil op 58,33%
uitkwamen. Refina van Meygaarden & Toos Koster scoorden 56,02%
als derde en Nel & Adriaan Koeleman deden het ook nu weer goed
als vierde met 55,79%. De vijfde plek
was voor Agnes Kroes & Chistene
Edelbroek met 54,40%.
In de B-lijn kon weer de hoogste
score van de avond genoteerd worden. Nu waren het Marijke Knibbe
& Janneke Aarsman die met 63,39%

boven allen uitstaken. Maar ook de
nummers twee, Debora van Zantwijk & Hetty Houtman, kwamen met
60,42% uitstekend voor de dag.
Ada Keur & Bep Schumacher volgden op drie met 59,23% en sloten
zo aan bij de top drie van de avond.
Greet & Henk Stolwijk haalden als
vierde 54,17% binnen en Marja van
Holst-Pellekaan & Jan van Schaick
werden netjes vijfde met 51,49%.
Ook aangestoken door het succes
van het zomerbridge, meld u dan
op de woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. De open deuren zorgen voor
verkoeling evenals de koude drankjes aan de bar.
U kunt ook inschrijven via e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0610062575. De aanvang is
om 19.45 uur en de kosten zijn 5 euro per paar.
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Altijd prijs met de Klus&Kras-actie deze zomer

Win een van de 4000 entreekaarten van Walibi of
een Citroën C1 bij Multimate!
Regio - In de zomervakantie, traditioneel een belangrijke klusperiode, heeft Multimate een aantrekkelijke landelijke promotie voor zijn
klanten. De klanten maken kans op
extra voordeel op hun klusmaterialen en daarbij vallen er ook leuke
prijzen te winnen. Klanten maken
namelijk kans op een heuse Citroen C1, op weekendjes in Walibi Village of op een van de 4.000 gratis
entreekaarten bij Walibi. ‘Klus klaar,
Ontspannen maar!’.
De zomer is een belangrijke klusperiode en daarnaast ook de tijd
van het jaar om erop uit te trekken met gezin en vrienden. Met de
Klus&Kras-actie, die loopt van 8 juli
tot en met 24 augustus, speelt Multimate daar actief op in.
Bedrijfsleidster Lida den Hollander
van Multimate Uithoorn: ‘De zomervakantie is voor veel mensen ook

de periode voor de grotere klussen, bijvoorbeeld het schilderen van
het huis, het maken van een kinder- of studeerkamer, het plaatsen
van een schutting of tuinhuis. Dan is
het fijn dat je goed geholpen wordt
en daarnaast ook nog wat voordeel
kunt pakken. Dat is het mooie van
deze Klus&Kras-actie. En na de klus
kan je ook nog eens extra voordelig
naar Walibi, leuk voor jong en oud.’
Bij een besteding vanaf 15 euro
krijgt de klant een kraslot. Hiermee
heeft men altijd prijs. Men krast een
korting van 15%, 20% of 25% op een
artikel naar keuze bij een volgende
aankoop. Ook kan men met hetzelfde kraskaart de gekraste korting
gebruiken als korting bij de entree
van Walibi (tot maar liefst 5 kaarten). Daarnaast zijn er mooie hoofdprijzen, te weten een Citroën C1, 5
weekendjes Walibi Village en 4.000
entreekaarten van Walibi.

Cadeautje van de bieb:

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

Avondgeuren en
nachtvlinders
Als ik in juli ’s avonds m’n
tuin in loop, ga ik m’n neus
achterna. Verschillende bloemen geuren dan volop zoals
de kamperfoelie en de teunisbloem. Ze geuren juist ’s
nachts, omdat ze nachtvlinders nodig hebben voor de
bestuiving.

Een selectie e-books voor
de vakantieperiodes
Regio - De Bibliotheek geeft haar
leden tijdens de aankomende vakantieperiodes een cadeautje: de
VakantieBieb-app waarmee ruim
50 e-books te lezen zijn. De app is
te vinden in de App Store en Google Play Store en te downloaden op
tablet en smartphone. De gebruiker kiest een aantal e-books, die in
een virtuele boekenkast komen te
staan. Een internetverbinding voor
het lezen van deze e-books is na het
downloaden niet meer nodig.
Gevarieerd aanbod
Voor de komende vakantieperiodes tot eind van dit jaar wordt via
de app steeds een nieuwe selectie
e-books beschikbaar gesteld. Het
aanbod varieert van thrillers en kinderboeken tot streekromans en korte verhalen. Op de lijst staan boeken van onder anderen Harlan Coben, Jan Wolkers, Charles den Tex,
Esther Gerritsen en Siska Mulder.
Het boekenaanbod is onbeperkt beschikbaar, totdat de betreffende va-

kantieperiode voorbij is.
De dienst is bedoeld voor alle leden
van de Bibliotheek, maar ook nietleden kunnen de e-books lezen.
Het enige dat de lezer moet doen
naast de app downloaden en de
boeken ophalen, is zich eenmalig
registreren.
Beschikbaar tijdens vakanties
Tijdens de zomer is het aanbod van
ruim 50 e-books acht weken beschikbaar. De leesperiode rondom
de herfstvakantie (inclusief de Kinderboekenweek) en de kerstvakantie duren beide vier weken.
De beschikbaarheid rondom vakantieperiodes op een rij:
*Zomervakantie t/m 31 augustus
*Herfstvakantie 30 september t/m
27 oktober
*Kerstvakantie
9 december t/m 5 januari
Meer informatie vindt u op:
www.bibliotheekavv.nl.

Vrouwenmiddag in VBWtent waardevol en gezellig
Wilnis - Terwijl de VBW-tent bijna
de hele week openstond voor kinderen en tieners, waren woensdagmiddag alleen vrouwen welkom. Op
de tafels lagen nu sfeervolle kleden
en stonden mooie serviezen uitgestald met bijzondere etagères, gemaakt uit allerlei heel verschillende serviesstukken die goed op elkaar afgestemd waren. Het publiek
vormde ook een gemengde groep
bij wie Simone Beijer met haar verhaal toch veel herkenning opriep.
Uit eigen ervaring vertelde zij over
onzekerheden, twijfels en zelfs haar
enorme worsteling met het uiterlijk

en innerlijk. Daar stelde ze het geloof in God tegenover, die ons allemaal heeft gemaakt naar Zijn beeld.
Haar conclusie en advies voor vrouwen om tegen zichzelf te blijven
herhalen: ’Je bent waardevol!’
Een uitgebreide high tea met grote
variatie aan taart, koekjes, chocolade en hartige hapjes zoals wraps,
vormden een gezellige afsluiting
van het programma. Bij vertrek was
er voor iedere gast en vrijwilliger
een attentie om thuis van te genieten: een cadeautasje met thee, een
waxinelichtje en iets lekkers: ‘gewoon omdat je het waard bent’.

Foto-en videoclub De Cinesjasten
heeft een nieuwe website
Regio - De Uithoornse Foto-en videoclub De Cinesjasten heeft sinds
kort een totaal vernieuwde website.
De webmaster ervan is Sander Kies, die een duidelijke en overzichtelijke site heeft gecreëerd. Via Google Chroom is www.cinesjasten.nl op
eenvoudige wijze te vinden.
Deze mededeling over de nieuwe
website werd door de leden op de
jaarlijkse BBQ-dag op 21 juli met
enthousiasme begroet. Voorzitter
Jacques Rijpkema nam die middag
tevens afscheid van secretaris Wim
Bouterse, die wegens verhuizing de
club gaat verlaten. De voorzitter had
trouwens nog een belangrijke mededeling. Hij kondigde namelijk aan
terug te treden als voorzitter en vanaf dat moment verder te gaan als
secretaris. Het voorzitterschap is
overgenomen door Anthy Saarloos,
die de leden o.a. opriep om te proberen nieuwe leden te werven voor
de relatief kleine club. Bovendien is
er behoefte aan een 5e bestuurslid,
aldus de nieuwe voorzitter.

Een vast onderdeel van de BBQdag is het spelen van een aantal series Jeu de Boules. Op de banen van
But, naast het terras van S.V. Thamen, deden alle leden onder deskundige leiding hun uiterste best.
De beste prestaties in teamverband
werden geleverd door Emmy Clausen, Loes Kiës en Jacques Rijpkema. Dat naast het spel ook de sociale contacten op zo’n dag worden
aangehaald, spreekt bijna vanzelf.
In een uiterst gezellige sfeer werd
er tot ongeveer 22.00 uur gegeten,
geborreld en bijgepraat. Heel veel
dank is De Cinesjasten verschuldigd
aan Harald Kiës en Wim Schouten
en hun echtgenotes voor de totale
organisatie en het maken van salades en dergelijke. Hulde !
Foto- en videoclub De Cinesjasten
heeft vanaf 3 september eens in de
3 weken haar clubavond in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel.
Informatie is verkrijgbaar via tel.020
6472909 of via e-mail j.m.rijpkema@
ziggo.nl.

Burendag komt er weer aan!
Regio - Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert
met je buren en de buurt. Het is een
dag waarop men gezellig samen
komt voor een kopje koffie en waarbij veel mensen iets goeds doen
voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich samen inzetten voor hun buurt.
Sport verbroedert, dus organiseer
een sportdag voor de hele straat.
Zet een spelletjescircuit uit waar
jong en oud gezamenlijk aan mee
kunnen doen.
Wat voor hobby’s hebben uw buren? Kan uw buurt wel wat opfleuring gebruiken? Ga samen met uw
buren gezellig onkruid wieden en
stop daarna alvast de bollen voor
het voorjaar in de grond. Uw buurt
barst van de creativiteit? Kijk voor
nog meer inspirerende Burendag
ideeën op www.burendag.nl. Een

goed idee moet natuurlijk worden
uitgevoerd! Het Oranje Fonds heeft
voor elk goed plan tot 500,- euro beschikbaar om het uit te voeren op Burendag. In totaal 1,5 miljoen euro. Let op: doe dit snel, want
op is op! Het aanvraagformulier, de
voorwaarden en richtlijnen staan op
www.burendag.nl. De opbouwwerkers bij Tympaan-De Baat, helpen u
graag verder met het uitwerken van
ideeën. Zij zijn te bereiken op 0297–
230 280 of via de e-mail info@stdb.
nl. Gemeente De Ronde Venen, Politie, GroenWest, Stichting TympaanDe Baat en de dorps- en wijkcomités hebben samen de handen ineen geslagen om van deze dag een
groot succes te maken. Deze organisaties werken nauw samen in het
kader van Kernenbeleid. Deze zomer stellen zij aan heel De Ronde
Venen de vraag: ‘Wat doet u op Burendag?’

Voorbereidingen Music Night Out starten weer
Regio - Op zaterdag 2 november aanstaande wordt weer een
prachtige muzikale avondje uit georganiseerd onder de naam A Music Night Out. Deze afwisselende
avond vol met muziek staat dit keer
in het teken van het thema Musicals
& More. Volgens Marco Lesmeister,
mede-organisator van deze muzikale avond, is het thema een goede indicatie voor het soort muziek, maar
hij benadrukt dat de avond vooral
een gezellige muzikale avondje uit

voor iedereen moet zijn. “We willen
muziekliefhebbers met alle voorkeuren bedienen. De avond kent
populaire, herkenbare stukken zoals
een prachtige medley uit de musical Aida, de herkenbare muziek uit
de Star Wars Saga, maar ook het
prachtige nummer Birds dat Anouk
ten gehore bracht op het Songfestival wordt ten gehore gebracht”, aldus Lesmeister.
De combinatie van een heerlijk dinerarrangement in het theaterres-

taurant Eetze, gevolgd door de muzikale avond in het prachtige Crown
Theater in Aalsmeer, garandeert
een heerlijke muzikale avond. Na
afloop van de muzikale avond kan
nog worden nagenoten van een afterparty. In de pianobar van 7Street
kan worden genoten van een drankje op een rustige wijze, of in de Holland Heineken Hoek met live muziek
van een spetterende feestavond.
“Deze show vergt vele maanden
voorbereiding en afstemming van

het programma. Het laat amateurmuzikanten in al hun aspecten tot
hun recht komen in een uitermate
professionele avond. De gasten genieten er van en komen ieder jaar
weer terug”, voegt Lesmeister er
nog aan toe.
Kaarten voor de show kunnen vanaf
heden besteld worden via de website www.amusicnightout.nl. Vorig
jaar was de show uitverkocht, dus
wees er snel bij!

In Nederland komen ongeveer tweeduizend soorten
nachtvlinders voor, tegenover
53 soorten dagvlinders. (Van
die nachtvlinders horen 1300
tot de zogenaamde kleine
vlinders, de micro’s.) Dus ze
zijn veruit in de meerderheid!
Vrijwel alle nachtvlinders vliegen ’s nachts; ruim honderd
soort zijn overdag actief.
Hoe onderscheid je dag- en
nachtvlinders? Vooral aan
de vorm van de voelsprieten.
Alle dagvlinders hebben een
knopje op het eind. De antennes van nachtvlinders zijn
veer- of draadvormig, maar
hebben nooit een knopje.
Ook vouwen dag- en nachtvlinders hun vleugels anders
over hun lijf.
De (wilde) kamperfoelie ziet
er overdag prachtig uit met
haar wit-lichtgele bloemen.
Ze geurt dan licht. Maar ’s
avonds ruik je de bedwelmende geur al van verre. De plant
heeft vlinders nodig met een
lange tong zoals pijlstaartvlinders. Een hele mooie is het
groot avondrood waarvan
de rupsen op wilgenroosjes
leven. Na de bevruchting verschijnen aan de kamperfoelie prachtige rode bessen die
voor ons mensen giftig zijn.
Kamperfoelie komt niet alleen
in tuinen voor: deze klimplant
groeit ook volop in moeras-

gebieden zoals de Botshol en
bij de Nieuwkoopse Plassen.
De teunisbloem komt oorspronkelijk uit Amerika maar
is helemaal ingeburgerd. Alle
onderdelen van deze plant
zijn eetbaar (al heb ik het
nog niet zelf geprobeerd). De
bloemen van de teunisbloem
gaan pas tegen schemering
open. Ze zijn bijna lichtgevend geel; vooral die van de
grote teunisbloem zijn prachtig. En de geur … heerlijk. Ik
kan me helemaal voorstellen
dat nachtvlinders hierop afkomen.
Andere planten die (ook) ’s
nachts geuren zijn de rode
spoorbloem, de vlinderstruik
en (sier)tabak.
Wil je meer weten over nachtvlinders? Op 6 september is
het Nationale Nachtvlindernacht
(www.nachtvlindernacht.nl). Op verschillende
plekken in Nederland kun je

dan nachtvlinders kijken. Ze
worden gelokt met speciale
lampen en zoete geurstoffen.
Verder doen veel natuurcampings dit jaar mee aan de
nachtvlinderestafette. En wil
je in je eigen tuin nachtvlinders kijken? Dan vind je op
de genoemde website tips
hiervoor.
Met dit prachtige zomerweer
is het heerlijk om ’s avonds
nog even naar buiten te gaan.
Ga dan ook je neus achterna
en op zoek naar nachtvlinders!
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Uithoornse wereldkampioenen naar Colombia
Regio - De drie kanopoloërs van
Michiel de Ruyter die vorig jaar in
Polen wereldkampioen werden, vertrekken komende week naar Colombia. Daar zullen ze proberen om ook
bij de World Games op de hoogste
trede van het podium te staan. Vorig jaar wist het Nederlandse kanopoloteam - eigenlijk een beetje boven verwachting – voor de derde
keer wereldkampioen te worden.
Dankzij Martijn de Vries, Sjoerd van
den Helder en Bryce Hollmann was
de Uithoornse club Michiel de Ruyter hofleverancier van de ploeg. De
beste vijf landen ter wereld plaatsen zich voor de World Games in
Cali, Colombia. Het evenement kan
het best worden getypeerd als de
Olympische Spelen voor niet-Olym-

pische sporten. Naast kanopolo zijn
bijvoorbeeld ook karate, korfbal en
honkbal present. ”Als ik aan Colombia denk, gaat het al kriebelen”,
erkent Bryce Hollmann.
”Het is een flinke reis die we ook
nog eens voor een groot deel zelf
moeten ophoesten. We gaan er dus
niet heen met de instelling dat het
al heel leuk is om deel te nemen.
We willen voor de prijzen spelen.
De grote landen winnen en verliezen het hele jaar al van elkaar dus
ik durf niet te voorspellen op welke
plek we eindigen.”
Favoriet
Het is ook volgens insiders lastig te voorspellen wie de favoriet is.
De laatste jaren zijn de grote landen aan elkaar gewaagd. Nederland

kwam vorig jaar op het WK precies
op tijd in vorm en versloeg topfavoriet Frankrijk in de halve finale en
eeuwige rivaal Duitsland in de eindstrijd. Dit jaar speelden de landenteams ook al meerdere keren tegen elkaar. Voor de ECA-cup, een
Europese beker, troffen de ploegen
elkaar op drie toernooien in drie
verschillende landen.

“Daarnaast vinden we het belangrijk dat we de winnaars van vorig
jaar uit categorie 3 aan ons kunnen
binden met deelname in een hogere
speelsterkte en last but not least is
onze eigen Vinkeveense tennistopper Yoeri Mayer met speelsterkte 2
nu verzekerd van deelname aan ons
toernooi.”
De wedstrijden in deze categorie
beginnen overigens voor de dames
en de heren op respectievelijk donderdag- en vrijdagavond.
Bij de dames is Claire Lablans als
eerste geplaatst en bij de heren
wordt Sebastiaan van Bentum uit
Badhoevedorp op het hoogste podium verwacht.
Aan Yoeri Mayer dus de uitdaging
om zaterdagavond in de halve finale de als 2e geplaatste Mark Riebel uit Soest te verslaan om vervolgens zondag in de finale een
poging te doen het plassentoer-

nooi op zijn naam te schrijven.
Hoe dan ook zal er de komende week veel tenniskwaliteit, mooi
weer en vertier te vinden zijn op de
tennisbanen in Vinkeveen.

In de eindstand eindigde Nederland op een tweede plaats achter
Duitsland. In de laatste onderlinge ontmoeting tussen de twee landen won Nederland echter met 9-6.
Het kanopolotoernooi op de World
Games wordt op 2 en 3 augustus
gespeeld. De uitslagen zijn te volgen op www.kanopolo.org.

Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert
wildwatercursus voor ouder en kind
Regio - Na alle positieve reacties
van ouders en kinderen die vorig
jaar deelnamen organiseert MdR
opnieuw een wildwatercursus voor
beginners die zeer geschikt is voor
ouders en kinderen vanaf 11 jaar.
De cursus start het eerste weekend na de vakantie op zaterdag 31 augustus. Na het geweldige succes van vorig jaar organiseert MdR opnieuw een spectaculaire
Ouder&Kind-wildwatercursus. In 2010 organiseerde MdR voor
het eerst deze unieke cursus en dat
was meteen een groot succes. Zeven ouders en acht kinderen leerden in korte tijd de basis van het

wilwaterkayakken en ervoeren hoe
een fantastische vereniging Michiel
de Ruyter is. Er werd gevaren in Nederland, Duitsland en België. Getuige de positieve reactie van vorig
jaar waar menig ouder echte quality time met z’n kind doorbracht
blijkt deze cursus een uniek concept te zijn. Een van de unieke kenmerken van wildwaterkanoën is dat
volwassenen en kinderen dit even
goed kunnen. De snelheid die gevaren wordt, wordt in belangrijke mate bepaald door de stroming van de
rivier, zodat kinderen en volwassenen in het zelfde tempo de rivier afzakken. Vanuit dit gegeven organiseert MdR een unieke wildwater-

cursus die een spannende ervaring
is voor zowel kinderen als volwassenen. Deze cursus is een unieke gelegenheid voor ouders en kind om
op gelijk niveau te sporten. De cursus start op de Amstel om de basivaardigheden te leren die nodig zijn
voor stromend water.
Zo wordt een goede vaartechniek
alsook veiligheidssteunen geoefend. Een les wordt gewijd aan de
theorie van het wildwatervaren zodat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus
wordt er ook uitgeweken naar stromend water in Duitsland. De cursus wordt eind oktober afgesloten
met een weekend in de Ardennen

waar op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano ervaring vereist.
Wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot en peddel kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 14.
De begeleiding wordt verzorgd door
goed opgeleide instructeurs van
MdR. De cursus start zaterdag 10
september en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Meer
informatie kunt u vinden op www.
mdr.nu. U kunt zich opgeven door
een mail te sturen naar secretaris@
mdr.nu.

Eerst het Plassentoernooi en dan
pas vakantie voor Toine Linders
Regio - Jaarlijks in de maand juli,
om precies te zijn in week 30, valt
er aan de Mijdrechtsedwarsweg 2
in Vinkeveen voor tennisliefhebbers
altijd weer te genieten van een fantastische tennisweek.
Dan wordt namelijk het Plassentoernooi van de Vinkeveense tennisvereniging VLTV georganiseerd, inclusief een groot veteranentoernooi.
Afgelopen weekend werd van start
gegaan met de 38e editie.
Dat het toernooi al vele jaren bekend staat als één van de populairste toernooien in de omgeving blijkt
uit het grote aantal deelnemers en
uit de drukbezochte avonden waarop de toeschouwers vanuit het
hooggelegen en feestelijk aangeklede terras tot circa 23.00 uur naar
tennispartijen kunnen kijken.
De deelnemers komen niet alleen
uit De Ronde Venen maar ook uit de
regio’s Weesp – Loenen, Kockengen
– Montfoort en Uithoorn – Amstelveen. Maar liefst 460 inschrijvingen

werden er dit jaar ontvangen en dat
betekent zo’n 600 a 700 deelnemers.
Een flinke klus voor toernooidirecteur Toine Linders en zijn team.
Maar het is inmiddels de 17e keer
voor Toine en hij weet zich omgeven door de goed op elkaar ingespeelde en ervaren wedstrijdcommissieleden Katishe de Jong, Nicole
Meinsma, Natascha Kat, Margit de
Koning, Bianca van der Laan, Hester, Hans Blees, Bob van der Maat
en W ilbert v an S enten.
Voorbereiding
Vanaf september wordt er al gewerkt aan de voorbereiding van het
toernooi en met de openstelling van
de inschrijvingen begin april, vult
het deelnemersveld zich tamelijk
vlot.
Een relevante prijzenpot in combinatie met de door de jaren heen opgebouwde aantrekkingskracht van
het toernooi zorgt er voor dat ook
het binnenhalen van de toppers
over het algemeen tamelijk soe-

Met elke avond goed verzorgd eten,
op zaterdagavond een feest, op
zondagochtend het katerontbijt en
aansluitend de finales van alle categorieën.
Voor Toine Linders geldt dan ook ieder jaar het zomermotto: eerst het
Plassentoernooi, dan pas vakantie!
Wilt u ook wat van de sfeer proeven en van mooi tennis genieten,
dan kunt u dagelijks terecht op
Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen. Nieuws en wedstrijdschema’s zijn te vinden op website
www.plassentoernooi.nl.
Foto: sportinbeeld.com

Fantastisch duivenweekend
voor Ron den Boer
pel verloopt. In de editie van dit jaar
wordt er zelfs voor het eerst zowel
bij de heren als bij de dames in de

categorie 2 gespeeld. “We wilden
hiermee toch enige vernieuwing in
het toernooi brengen”, aldus Toine.

Campagne bij de Nijmeegse vierdaagse
Regio - De Kwakelse wandelaars
waren weer neergestreken op Camping ‘Klein Amerika’ in Groesbeek.
Er was weer een hele straat geboekt
op de speciale 4-daagse camping
op 17 meter boven NAP. De straat
waar de camper, caravans en tenten staan werd omgedoopt tot het
Kwakelsepad. In totaal liepen er 12
personen de 40 km en de 2 jonge honden de 50 km, waarvan een
debutant. Door het prachtige weer
was het een behoorlijk warme eerste dag van Elst, die iedereen goed
doorkwam. De tweede dag van Wijchen was prima bewolkt wandelweer, waar de zon wat later doorkwam. De derde dag van Groesbeek met de zeven heuvelen en met
als slotklim Berg en Dal, was pittig
maar te doen. Vrijdag, de laatste dag
van Cuijk, was iedereen vol goede
moed om de finish te halen. De laatste 10 km stond het publiek 5 rijen
dik langs het hele parcours om alle wandelaars grandioos in te halen. De Kwakelse deelnemers waren allemaal aan de finish in Nijmegen aangekomen. De dorpsgenoten wachtten elkaar op en er werd
even als traditie een biertje gedronken op de wedren. Hierna ging het
gezelschap met de fiets en taxi voldaan terug naar de camping. Daar
sprongen de champagnekurken om
te toosten op het behaalde resultaat
van de 97e Nijmeegse vierdaagse.

Regio - Afgelopen zaterdag stonden er weer twee vluchten op het
programma voor de duivenliefhebbers van PV Rond de Amstel. De oude duiven moesten voor hun vijfde dagfondvlucht naar het Franse
Bourges. Dit ligt op een gemiddelde afstand van 600 km. De duiven
werden gelost om 07:30 uur bij een
N-N-O wind. Zoals de duivensporters dit de laatste tijd voortdurend
hebben. Zo werd het voor de duiven weer een flinke klus om zich tegen de wind in huiswaarts te begeven. Het werd uiteindelijk de geweldige ‘905’ van Ron den Boer uit Uithoorn die als eerste haar thuisbasis
weer bereikte. Zij landde om 17:00
uur bij Ron op het hok. Zij had de
afstand afgelegd met een gemiddelde afstand van 63 km. p/uur. Tweede werd Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
met zijn geweldige ‘433’ die precies
2 min. langer nodig had om de 600
km. te overbruggen. Derde werd
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen. In
Rayon F eindigde Ron als 17e, Leo
19e, Hennie 28e, Peter 31e en Hans
als 33e. Over Noord-Holland-Zuid
waar 2515 duiven aan de start stonden werd Ron 33e, Leo 37e, Hennie
60e, Peter 73e en Hans 78e.
De tweede vlucht die op het programma stond was de vierde vlucht
voor de jonge duiven.
Deze werden om 14:15 uur gelost in
het Belgische Nijvel. Dit ligt op een
afstand van gem. 187 km. voor de
duiven. Ook hier was het Ron den
Boer die als eerste om 16:55 uur
een duif op zijn hok zag landen. De
duif had gevlogen met een snelheid
van 1169 m. p/min. wat neerkomt
op 70 km. p/uur. Darek Jachowski
uit Mijdrecht werd tweede en Leo
v.d. Sluis werd derde. In rayon F eindigde Ron als 2e van 2148 duiven,
Darek 12e, Leo 32e, Hans 42e en
Peter als 61e.

Al met al een fantastisch weekend
voor Ron den Boer.
Volledige uitslagen
Nijvel - jonge duiven
1. Ron den Boer
Uithoorn
2. Darek Jachowski
Mijdrecht
3. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
4. Hans Half
Amstelhoek
5. Peter Bosse
Uithoorn
6. Martin Bosse
Uithoorn
7. Theo Kuylenburg
Uithoorn
8. Ton Duivenvoorde
De Hoef
9. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
10. Martin v.d. Hoort
Uithoorn
11. Jan Koek
Mijdrecht
12. Theo Vlasman,
Uithoorn
13. Henk Snoek
De Kwakel
Bourges - oude duiven
1. Ron den Boer
Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
3. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
4. Peter Bosse
Uithoorn
5. Hans Half
Amstelhoek
6. Piet van Schaik
Uithoorn
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Eerste
All
American
Day
in Uithoorn een grandioos succes

Regio - Met een grote lach op het
verhitte gezicht, stond de initiatiefnemer Han Nollen zondag te genieten. Al jaren organiseert hij het
Harley-Davidson Weekend in Uithoorn, maar dit jaar was het All
American Day. Het werd ook niet
gehouden aan de Wilhelminakade,
maar op het grote parkeerterrein
van Multimate in Uithoorn. Onder
werkelijk sublieme weersomstandigheden heeft Uithoorn en wijde
omgeving kennis kunnen maken
met dit spektakel... een spektakel
was het. Een motor- en autospektakel dat je niet vaak tegenkomt in
deze omgeving.
Han Nollen was ook erg blij: “Wat
was het geweldig. Prachtig weer,
heel veel prachtige motoren, schitterende auto’s en heel, heel veel
publiek.
Er waren zo over de dag verspreid
5000 bezoekers, het was een ko-

men en gaan van motoren en Amerikaanse auto’s. We hebben hier
heel hard aan gewerkt, en gelukkig heel veel goeie reacties gehad.
Alles is perfect gelopen. Geen enkel incident, slechts 3 mensen zijn
door de EHBO geholpen als gevolg
van de hitte.
Veel mensen waren er ook uit België. Daar speelt American Day eigenlijk meer dan hier in Holland,
maar het gaat hier blijkbaar ook
de goede kant op. Ook heb ik veel
steun ondervonden van de sponsers Dusa, Victoria, AH Jos van
den Berg, Huub van Vliet, G.P.A.
Nederland, Kroeze auto’s, Van der
Veldt, Bronbemaling, Buskermolen, Machinedokter NL, Millenaar
BV, Hogenhout Transport en natuurlijk Multimate. Geweldig! Zonder steun van deze bedrijven had ik
het niet kunnen organiseren”, aldus
Nollen.
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Activiteitenprogramma 38ste
Polderfeest De Kwakel

De Kwakel – Van woensdag 31 juli tot en met zondag 04 augustus
viert De Kwakel het 38ste Polderfeest. Naast optredens van bekende
artiesten ontbreken ook de zeskamp
en de familiedag niet op dit gezellige feest.
Woensdag 31 juli –
Polderfeestbarbecue
Voor de zevende keer opent het
Polderfeest met de gezellige
Polderfeestbarbecue,die ook dit jaar
weer mede mogelijk wordt gemaakt
door Slagerij Eijk en Veld,bakker
Westerbos en snackbar ’t Trefpunt.
Om de feestvreugde te verhogen
heeft het Feestcomité de gezellige artiest EDO uitgenodigd. De toegangskaarten zijn tot en met zaterdag 27 juli te koop bij Slagerij Eijk en
Veld. De entree voor volwassenen
bedraagt € 12,00. Kinderen van 6 tot
en met 15 jaar betalen € 5,00. Kinderen tot en met 5 jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf 17.00 uur is
iedereen van harte welkom, de Polderfeestbarbecue sluit om 21.00 uur.
Donderdag 01 augustus –
25ste Kooyman Polderloop
Dit wordt de Polderloop voor de
25ste keer georganiseerd, deze
sportieve prestatieloop is de afgelopen jaren uitgegroeid naar meer
dan 1000 lopers. De organisatie van
deze prestatieloop is in handen van
het Feestcomite en atletiekvereniging AKU. Hardlopers komen graag
naar dit sportieve evenement vanwege het afwisselende parcours, de
goede organisatie en de uitstekende
sfeer. Elke deelnemer ontvang een
herinnering en er kunnen diverse
prijzen gewonnen worden, waaronder die voor het verbreken van het

parcoursrecord. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de feesttent.
Het inschrijfgeld voor de 1 km is
1 euro, voor de 4 kilometer 4 euro
en voor de 10 kilometer 6 euro. Om
19.00 uur start de 1 kilometer, de 4
kilometer gaat om 19.15 uur van
start. De lopers van de 10 km starten
om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website van het Polderfeest
op of www.aku-uithoorn.nl. De prijsuitreiking is om 21.15 uur, waarna
DARIO een spetterend optreden zal
verzorgen. De entree in de feesttent
is gratis!
Vrijdag 02 augustus – Kolder
en Kwast & Wipneus en Pim
Vrijdagmiddag om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar lekker genieten van de twee clowneske typetjes Kolder en Kwast. Entree is gratis.
’s Avonds gaat de tent vanaf 21.00
uur open en zullen net als vorig jaar
DJ’s Wipneus en Pim De Kwakel trakteren op een Dance Classic Partij vol
met feel good muziek en foute disco nummers. Tijdens hun optreden
kan het publiek actief meedoen met
kolderieke spelletjes, kortom een
avond waar je bij moet zijn! Kaarten
voor dit spektakel zijn alleen te koop
aan de deur en kosten 15 euro.
Zaterdag 03 augustus –
Zeskamp en The Partysquad
Ook dit jaar kan er weer gekleid
worden door de kinderen, die nog
niet mogen meedoen aan de zeskamp. Om 14.00 uur kan er begonnen worden met het maken van
mooie kunstwerkjes. Buiten zullen
er voor de kinderen diverse attracties staan, waarvan gratis gebruik
gemaakt kan worden.

Al jaren is de zeskamp een van de
vaste pijlers van het Polderfeest, en
nog zeer populair onder de deelnemers. Om 14.00 uur wordt er gestart door de teams, die ook dit jaar
weer uitgedost zullen zijn in diverse
prachtige creaties voor de dag zullen komen. De mooiste creatie zal
ook dit jaar weer worden beloond
met de mascotteprijs of de originaliteitprijs. Ook het 9de Kwakelse Buikglijkampioenschap zal een mooie
strijd opleveren!
Aanmelden voor de zeskamp dan
alleen via de website www.polderfeest.nl. Deelname is voor teams in
de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar
gratis, andere teams betalen € 15,00
deelnamegeld. Teams dienen zich
uiterlijk om 13.30 uur te melden bij
de jurywagen. De prijsuitreiking is
om 17.00 uur
’s Avonds zal er een optreden van
The Partysquad plaatsvinden in de
feesttent. Het muziekgenre kan worden omschreven als ‘Creative chaos’, gezien de diversiteit van de line
up. De feesttent is vanaf 21.00 uur
geopend, de entree is tot 22.00 uur
gratis (daarna is de entree 1o euro).
Zondag 04 augustus
– Familiedag
Een vertrouwde afsluiter is de familiedag, waarbij er voor jong en
oud genoeg te beleven valt. De dag
wordt geopend om 12.45 uur met
het oplaten van de ballonnen, waarbij er voor de kinderen leuke prijzen te winnen zijn. Daarna zijn de
kinderattracties, binnen en buiten,
open voor de kinderen. Vergeet niet
eerst een strippenkaart in de tent te
kopen. Deze kaart kunnen de kinderen onder andere gebruiken bij het
beroemde goudzoeken, het spring-

kussen, het visspel en de stormbaan.
Ook zijn er op deze zondagmiddag diverse optreden in de feesttent. Om 14.00 uur trapt Popehead
af op het podium in de feesttent,
net als vorig jaar zullen wij een mix
brengen van Engelstalige en Nederlandstalige songs.
De afsluiter op deze zondagmiddag is ’One Two Trio’, ook geen onbekende op het Polderfeest met de
nummers ‘Juffrouw Toos’ en ’10 Kleine Tuinkabouters’. De entree van de
feesttent is de gehele zondagmiddag gratis, de tent sluit om 18.00
uur.
Voor meer info: www.polderfeest.nl
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