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De snelle bouw en oplevering van de rotonde aan de Wiegerbruinlaan was EKZ Makelaars wel een taart voor de wegwerkers waard

Vroeger dan verwacht opgeleverd

Rotonde Wiegerbruinlaan
een maand eerder geopend
Uithoorn - Waar het veertien dagen
geleden nog een bouwput was bij
de rotonde Wiegerbruinlaan/Achterberglaan, werden afgelopen vrijdag de verkeersbelemmeringen en
omleidingsborden weggehaald. De
rotonde werd rond 14.00 uur door
bouwbedrijf BAM Infra (wegen) aan
de gemeente opgeleverd. Ruim een
maand vóór de deadline van 1 september. Dat doet recht aan de uitspraak ‘niet lu… maar poetsen’, zoals die veelal in de Rotterdamse regio wordt gebezigd.
Vanzelfsprekend was wethouder
Maarten Levenbach in zijn nopjes met de totstandkoming van de
nieuwe rotonde, die verkeerstechnisch dan wel klaar is, maar waar-

bij de aanplant van groen in de nu
nog zwarte aarde moet plaatsvinden. Dat zal in september/oktober
gebeuren, zo laat projectleider Jack
de Jong van de gemeente weten.
In het midden van de rotonde komt
ook nog een fraaie boom te staan,
maar ook dat gebeurt later, want het
is nu geen planttijd.
De officiële opening werd bijgewoond door een aantal omwonenden die blij waren dat het werk erop zat. Hun woningen waren de afgelopen twee maanden (gemotoriseerd) moeilijk bereikbaar vanaf
het kruispunt. Maar zowel de Achterberglaan als de Guido Gezellelaan sluit nu perfect met nieuw (milieuvriendelijk) asfalt aan op de rotonde.

Taart
De medewerk(st)ers van EKZ Makelaars, gevestigd op de hoek nabij
het kruispunt, nu rotonde, spraken
bij monde van Chris van Zanten hun
tevredenheid uit over de samenwerking met de wegenbouwer BAM.
“De medewerkers van BAM hebben
ervoor gezorgd dat we goed bereikbaar bleven door de toegang naar
ons kantoor beloopbaar en redelijk
schoon te houden. Reden waarom
wij alle medewerkers van BAM en
de onderaannemers die zo coulant
zijn geweest, maar bovendien de rotonde in minder dan geen tijd hebben gerealiseerd en afgewerkt, een
taart aanbieden”, aldus een tevreden Van Zanten.
Wethouder Levenbach kon dit hele-
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maal onderschrijven. De eertijds als
onveilig ervaren kruising is met behulp van subsidie uit het Rijkspotje
‘Bonne Route’ omgevormd tot een
veilige en na beplanting ook mooie
rotonde, waar het verkeer op de nadering ervan automatisch snelheid
vermindert om de rotonde te kunnen ‘nemen’.
De rotonde is in gebruik; de gemeente, omwonenden en verkeersdeelnemers zijn blij. De rotonde is
nu nog wat kaaltjes maar de buurtbewoners kunnen vanaf heden bij
buurtbeheer Zijdelwaard suggesties aandragen voor de beplanting
van het midden van de rotonde. Met
de beplanting wordt medio september/oktober begonnen.

VERMIST:
MADELON

Superenthousiaste winnares winkelt
één minuut bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Stelt u zich eens voor
dat u op het punt staat op uzelf
te gaan wonen, waardoor u extra
(schoonmaak)kosten moet gaan
maken en u wint dan een minuut
gratis winkelen…..

enkele supporters meegenomen,
onder wie haar oom uit Zuid-Afrika,
maar tevens had ze de winkel ook
een aantal malen extra bezocht om
te bepalen waar alles stond. Klokslag 20.00 uur viel het startschot.

Dit alles overkwam Anna Meerman
uit Uithoorn doordat AH Jos van
den Berg en Pepsico een unieke actie hadden ontwikkeld. Met een gezonde dosis zenuwen kwam Anna
vorige week dinsdag 26 juli naar de
winkel.
Dat zij goed was voorbereid mag
duidelijk zijn want ze had niet alleen

Onder aanmoediging van haar supporters ging ze als een ‘tornado’
door de winkel. Afwasmiddel, zemen, deodorant, luchtverfrissers,
shampoo etc. Het ging allemaal in
de kar. Dat een minuut toch erg
kort was bleek al snel toen duidelijk
werd dat Anna een fles port, die zij
aan haar moeder had beloofd, was

vergeten te pakken. Supermarktmanager Ina Verkerk vond echter dat
ze dat niet kon maken en overhandigde alsnog een fles heerlijke port.
Vervolgens werd de balans opgemaakt bij de kassa.
Hier bleek dat Anna goede zaken
had gedaan want ze had voor maar
liefst 428.- euro aan boodschappen
ingeladen. Een geweldig resultaat
voor een superenthousiaste prijswinnaar.
Wilt u zien hoe Anna haar boodschappen deed, kijk dan op
www.ah-josvandenberg.nl

Uithoorn - Sinds zondag 10 juli jl. is onze poes Madelon vermist
vanuit de Dwergmuis in Uithoorn
(Legmeer-West). Wie heeft haar
gezien?
We willen haar heel graag terug.
Madelon is erg schuw, ze heeft
haar staart altijd in een vraagteken en ze mist haar hoektanden.
Ze is gechipt en heeft een zwart
bandje met een kokertje, in het
kokertje staan onze adresgegevens en ons telefoonnummer.
Telefoonnummer:
06 - 247 33 261
of 06 - 143 943 56.

Martijn Titulaer en zijn begeleider opa John klaar voor de start om vier dagen
te fietsen voor KiKa

Martijn Titulaer (11)fietst
samen met opa voor KiKa
Uithoorn - De 11-jarige Martijn Titulaer uit de woonwijk LegmeerWest is afgelopen zondag op de
fiets gestapt om 200 km te gaan
fietsen voor KiKa. Hij doet dat onder
leiding van zijn opa, John Titulaer
(66), die met hem meefietst. Martijn’s vader Roy had hem ook graag
begeleid, maar is verhinderd door
werkzaamheden. De tocht gaat naar
Assen waar John op de camping
een caravan heeft staan. Ze doen er
vier dagen over waarbij gemiddeld
50 km per dag wordt afgelegd. Er
wordt gereden op Batavus sportfietsen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd
heeft Martijn zich voorgenomen om
de tocht uit te fietsen en zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen.
Dat is hem al aardig gelukt. De teller stond bij zijn vertrek op 750 euro. Zijn overgrootmoeder (97) heeft
100 euro per dag toegezegd en nog
eens 100 euro ‘bonus’ als Martijn de
tocht uitrijdt. Dan staat de teller al
op 1250 euro. Zijn broertje Thomas
(9) heeft eveneens toegezegd hem
van zijn zakgeld te zullen sponsoren. Het sponsorbedrag kan nog wel
hoger uitvallen, want zijn moeder,
Marieke Titulaer-Verkerk, die van
huis uit werkt als zelfstandig reisadviseur, gaat het bedrijfsleven nog
benaderen. Opa John heeft intussen
een aantal overnachtingen gesponsord gekregen, evenals een lunchpakket en de reparatie van de rem
op de fiets van Martijn door Tweewielercentrum H.J. van Rijn in Vrouwenakker. Ook dat zet al zoden aan
de dijk.
Afgelopen zondag 10.00 uur gingen
beiden van start vanaf de Vogellaan
63 waar Martijn samen met zijn ouders en broertje woont. Zij werden uitgewuifd door familie, vrienden en bekenden. Iedereen is natuurlijk apetrots op Martijn die zijn

woorden in daden omzet. De eerst
etappe gaat naar Nijkerk, de tweede
is naar Wezep, de derde gaat naar
Ruinen en ten slotte is de finish in
Assen. Een dag later gaat het per
auto weer op huis aan.
Opstel
Fietsen voor KiKa is een initiatief van Martijn zelf. Hij gaat naar
groep 8 op de basisschool De Kwikstaart die gehuisvest is in de brede school aan de Randhoornweg
waar ook zijn broertje Thomas naar
school gaat. “Van onze juf kregen
we de opdracht om een opstel te
schrijven over kanker. Twee juffen
op school hebben borstkanker gekregen en door het opstel kwamen
we meer te weten over deze ziekte. Ik ben op internet gaan zoeken
en kwam daarbij ook uit bij de site van KiKa. Op deze site stond dat
25 procent van kinderen met kanker
na de behandeling met chemo toch
nog overlijdt. Daar schrok ik enorm
van. Ik wil KiKa daarom graag helpen geld in te zamelen voor onderzoek en behandeling”, licht Martijn
zijn voornemen om te gaan fietsen
toe. Martijn vraagt om hem voor dit
doel zoveel mogelijk te sponsoren.
Dit kan door geld te doneren op rekening 6119.74.649, t.n.v. Martijn
200 km!
Deze krant juicht het initiatief van
Martijn toe en heeft gevraagd of hij
een dagrelaas wil bijhouden van zijn
fietstocht naar Assen. Intussen blijft
het rekeningnummer gewoon geopend voor het storten van bijdragen.
Zodra Martijn de cheque met het
gesponsorde bedrag aan KiKa zal
overhandigen komen wij met een
uitgebreid artikel op zijn fietstocht
terug met vanzelfsprekend de foto
van het moment suprême!

Rijden onder invloed
Regio - De politie heeft in de nacht
van dinsdag op woensdag twee automobilisten aangehouden voor rijden onder invloed.
Rond 01.40 uur zagen agenten een
auto rijden op de Vinkenkade in
Vinkeveen met een kapotte koplamp. Toen agenten de bestuurster
hierop aanspraken, roken zij een alcohollucht. De blaastest was positief en agenten hebben de 32-jarige
vrouw uit Vinkeveen aangehouden
en meegenomen naar het politiebu-

reau. De uitslag van de ademanalyse was 510 ugl. In dezelfde nacht
kreeg de politie een melding dat er
een auto langzaam op de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht reed. Agenten
controleerden de bestuurder, een
27-jarige man uit Amsterdam, en
hij bleek onder invloed van alcohol.
De uitslag van de ademanalyse was
715 ugl. Tegen beide automobilisten
is proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast is het rijbewijs van de Amsterdammer ingevorderd.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

culaire gebeurtenis, waarbij de dirigent op een hoogwerker een hele flat
laat zingen.
Zing ook mee!
EUROOOPERA wordt georganiseerd door en voor bewoners van de
Europarei, maar de deelname is nadrukkelijk opengesteld voor alle zangliefhebbers in Uithoorn en daarbuiten. Volwassenen € 2,50, kinderen
gratis. Aanmelding via www.Eurooopera.nl Telefonische informatie bij
Hanneke Bruinsma, Nasséra Achahboun of Elfriede Henraat (telefoonnummer 562201).
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Baggeren aan elzenlaan
noodzakelijk voor verbetering
waterkwaliteit van Zijdelmeer

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

i

ALGemene inFORmAtie

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

euROOOPeRA is nieuws uit de
europarei
Onder het motto ‘onze buurt is meer
dan de optelsom van flats’ organiseert Buurtbeheer Europarei samen
met een aantal enthousiaste bewoners een openluchtvoorstelling op
zondagmiddag 18 september. Onder
leiding van dirigent Ferdinand Beuse
wordt momenteel hard gewerkt aan
een plan voor een spetterende presentatie van opera- en musicalachtige fragmenten. Tijdens een Sing-in
kunnen de deelnemers zich van
14 tot 16 uur voorbereiden op
de presentatie. Die vindt
plaats aan het einde van
de middag op de galerijen van een van
de flats. Het
wordt een
specta-

e
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nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden
tijdelijk hondenborden
Veel hondenuitlaters houden zich
goed aan de regels voor de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet
iedereen. Wij krijgen nog veel klachten over hondenpoep op andere
groenstroken, de stoep en zelfs op
speelveldjes. Dit komt vooral voor
op groenstroken of speelveldjes bij
een hondenroute of losloopgebied.
Om nog eens extra duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is plaatsen we op diverse overlastplaatsen
tijdelijk borden, die aangeven dat
deze plekken geen onderdeel zijn
van het hondenuitlaatgebied!
De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond het veld tussen
woningen Bieslook en hondenroute, het grasveld naast Marsmanlaan
12, het grasveld aan de Elsschotlaan en het grasveld voor Krodde 2
t/m 18.
extra controles
Op de plekken waar de borden
staan controleren de gemeentesurveillanten extra. Als zij een overtreding constateren, kunt u een boete
krijgen.

De algemene regels
In Uithoorn zijn de hondenroutes en
hondenlosloopgebieden duidelijk
aangewezen met opvallende borden
en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied)
plaatjes geven de grenzen aan. Voor
de losloopgebieden geldt dat hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd
en honden los mogen lopen. Op de
hondenroutes moeten de honden zijn
aangelijnd en moet de poep op verhardingen worden opgeruimd. In het
groen mogen de drollen blijven liggen. Overal elders moet de hond altijd zijn aangelijnd en moeten drollen
worden opgeruimd. Op speelplaatsen
mogen honden helemaal niet komen.
Meer informatie kunt u vinden op http://www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Wijken_en_buurten/Honden
nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl,
o.v.v. hondenborden), of telefonisch
(513111) of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn)
een locatie voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden
de borden op een nieuwe locatie geplaatst.

Voorkom lange wachttijden
aan de balie burgerzaken
Verloopt binnenkort de geldigheid van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of uw rijbewijs?
Heeft u geen zin in lange wachttijden aan de balie bij burgerzaken? Maak dan een afspraak en
u wordt direct door ons geholpen.
Wij adviseren u niet tot het laatste moment te wachten met het
aanvragen van een nieuw document. Voor een nieuw paspoort,
Nederlandse identiteitskaart en
rijbewijs heeft u een recente pasfoto nodig die voldoet aan de gestelde eisen. Raadpleeg hiervoor
onze website www.uithoorn of
www.paspoortinformatie.nl hier
staan ook de pasfoto-eisen op die
gelden voor een reisdocument en
voor een rijbewijs. Voor de regels
betreffende ouderlijke toestemming bij het in het bezit stellen van
een eigen document voor kinde-

ren verwijzen wij u ook naar onze
website.
Leges:
Paspoort
€ 52,10
Nederlandse identiteitskaart
t/m 13 jaar
€ 9,20
Nederlandse identiteitskaart
vanaf 14 jaar
€ 43,85
Rijbewijs
€ 41,35
Openingstijden burgerzaken:
Maandag/Dinsdag/Donderdag
8.30 uur tot 14.00 uur vrije inloop
afspraak van 14.00 uur tot 17.00
uur
Woensdag van 8.30 uur tot 20.00
uur vrije inloop
Vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur
vrije inloop
Indien u een afspraak wilt maken
neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, het cluster
Burgerzaken 0297-513111

spreekuur
gemeentesurveillanten op
4 augustus vervalt
Op donderdag 4 augustus vervalt het inloopspreekuur van de gemeentesurveillanten. Zij hebben gewoonlijk op donderdagen een vrij inloopspreekuur
van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Nu de surveillanten er op 4 augustus niet zijn, ligt er bij de balie een formulier klaar waarop
u uw verhaal kwijt kunt. De surveillanten nemen dan z.s.m. telefonisch contact met u op.

Jeugdgezondheidszorg van de
GGD verhuist 16 september
De Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam verhuist op 16 september
naar het Gezondheidscentrum alhier aan Provincialeweg 30 D.

De waterkwaliteit van het Zijdelmeer
moet worden verbeterd. Eén van de
maatregelen die Waternet hiervoor
treft, is het verlagen van het waterpeil van het Zijdelmeer met vijf centimeter. In de winter van 2011 - 2012
staan de laatste werkzaamheden
hiervoor op de agenda. De ligplaatsen van de woonarken bij de Elzenlaan hebben nu niet voldoende diepte om die peilverlaging te realiseren.
Omdat de gebruikte ligplaatsen in eigendom zijn van de gemeente heeft
het college van B&W daarom op 26

juli besloten deze ligplaatsen in het
najaar van 2011 uit te baggeren.
uitvoering
De baggerwerkzaamheden van de
gemeente zullen in nauwe samenwerking met Waternet worden opgepakt. De bewoners van de woonarken hebben inmiddels een brief ontvangen over de baggerwerkzaamheden. Ook worden de (gevolgen van
de) werkzaamheden met iedere bewoner in een persoonlijk gesprek
doorgesproken en afgestemd.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om
de week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 juli en duurt tot 31 augustus. De gemeentepagina verschijnt na 3 augustus weer op, 17 augustus en 31 augustus. En dus niet op 10 augustus
en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeentepagina weer
wekelijks (31 augustus, 7 september enz.).

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 26 aug. Open Zomer Atelier, elke vrijdag van 14.00 - 16.00 u. Kosten:
vrijwillige bijdrage. Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352
3-7 aug.
Polderfeest Feestcomité De Kwakel, evenemententerrein
De Kwakel
3 aug.
Workshop aquarelleren, 13.30 - 15.30 u. € 25.
Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
4-7 aug.
Circus Herman Renz, evenemententerrein Legmeer.
Info: www.renz.nl
14 aug.
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, 13.00 - 17.00 u.
CREA Uithoorn, Grevelingen 56
14 aug.
Open tuindag, 13 - 16 u. Tuin Bram de Groote, t/o Boterdijk 61.
15-17 aug. Driedaagse cursus vrijuit zingen, 9.30 - 12.30 u, Atelier de Rode Draad, Pr. Margrielaan 86. Nadere info: Carla de Brave, tel.:
0297-567773
17 aug.
Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00 - 16.30 u, zaal
open 13.45 u. Kaartjes: € 0,50.
17 aug.
Workshop beeldtaal, 13.30 - 15.30 u. € 15.
Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
18 aug.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 u, kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
21 aug.
Beachvolleybal- en voetbaltoernooi in Julianalaan, 10.00 - 19.00
u. Nadere info: Martin van Groenigen, tel.: 06-24775739
23 aug.
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 uur
24 aug.
Miniworkshop speksteen, 13.30 - 15.30 u. € 15.
Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
24 aug.
Buurtschouw bij Dorpshuis De Quakel, start bij Dorpshuis, 17.30 u
27, 28 aug. Expositie ’n Positief wonder, schilderijen van Sabina van Gemert
en beelden van Anneke Schipper. Galerie Fort a/d Drecht,
Grevelingen 50. Open: 12.00-17.00 u.
27 aug.
Tropical Night St. Werkgroep Horeca Uithoorn; Dorpscentrum/
Schans, 20.00 - 01.00 u.
27 aug.
Workshop speksteen, 10.00 - 15.00 u. € 50 (incl. materiaal en
lunch). Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
30 aug.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
31 aug.
Miniworkshop speksteen, 13.30 - 15.30 uur. € 15.
Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
31 aug.
Buurtschouw Anjerlaan, start bij bankje, 17.30 u.
evenementen vanaf september 2011
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.
- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni – 10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van

-

Buuren, tel. 0297-513111.
Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost.
Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli
en 30 september 2011. Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebeid De Legmeer
tussen Aan de Zoom, In het Rond, In het Midden en Zonnedauw. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit over aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een WMO-unit. Ontvangen 28 juli 2011
BESLISTERMIJN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Industrieterrein
- Industrieweg 15, aanvraag vergunning voor het vestigen van een bedrijf in aankoop en verkoop van auto’s
- Anthony Fokkerweg 26, aanvraag vergunning voor het vestigen van een bedrijf in aankoop en verkoop van auto’s als nevenactiviteit bij tankstation Eshuis
& Kroezen
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4A en 4B, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
reclame-uitingen t.b.v. de Multimate en Home Decor en het plaatsen van 5
vlaggenmasten. Bezwaar: t/m 31 augustus 2011.
- Industrieweg 6, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de productieruimte met een nieuwe hal. Bezwaar: t/m 1 september 2011.
De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), omgevingsvergunning voor het oprichten van 84
woningen. Bezwaar: t/m 9 september 2011.
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen voor het organiseren van een outletverkoop van Amstelhof Health Club & Intersport/ Duo Sports van 3 t/m 5 november 2011.
Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan de heer Duijkers voor het
innemen van een standplaats op de dinsdag met een mobiele verkoopwagen
voor de verkoop van vis. Bezwaar t/m 29 augustus 2011
Marktplein/Kon. Julianalaan
- Vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van het evenement
Film aan de Amstel op 17 september 2011 van 20.00 – 23.30 uur. Bezwaar t/m
5 september 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 augustus 2011.
Skateboardbaan Meerwijk
- Vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van het evenement
Xtreme Showdown op 11 september 2011 van 10.00 – 18.00 uur. Bezwaar t/m
30 augustus 2011.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het slopen van het hotel en de aangrenzende berging. Bezwaar: t/m 29 augustus 2011.
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een hotel.
Beroep: t/m 14 september 2011.
GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
op het achtererf. Bezwaar: t/m 29 augustus 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Zijdelwaard (Europarei) Arthur van Schendellaan 100e Vergunning aan buurt-

beheer Europarei voor het organiseren van een zeskamp op 15 augustus 2011
en een kinderkermis op 26 augustus 2011 van 12.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 29 augustus 2011
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE.
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUITEN
De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verblijfsgebied De Legmeer
begrensd door Aan de Zoom (zuid), In het Rond (oost) en In het Midden (noord) en
Zonnedauw (west) aan te wijzen als 30 km/uur zone. Binnen dit gebied bevinden
zich de straten Madelief, Muur, In het Midden, Melde, Legmeerplein, Zegge, Zonnedauw, Zilverschoon en Aan de Zoom vanaf Geertruidahoeve. Dit verkeersbesluit met tekeningen ligt tot en met woensdag 14 september 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 34 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 14 september 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet aan Stichting Amstelveens Sportbedrijf ten behoeve van het
horecagedeelte van sporthal De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a te Uithoorn
een drank- en horecavergunning willen verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke mededinging.
Het ontwerp van dit besluit ligt van 4 augustus tot en met 14 september 2011 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit
schriftelijk kenbaar maken.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “MEERWIJK”
Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan
“Meerwijk” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPMeerwijk-VG01,
gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
het toevoegen van een trillingsonderzoek en een verkeersonderzoek aan de onderzoeksplicht bij het wijzigingsbevoegdheid voor de openstelling van de bussluis.
het aanpassen van de bouwhoogte van Boterdijk 3 en 5 op de verbeelding van 11
meter naar 9 meter.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Meerwijk liggen met ingang van 5 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de
openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 3 augustus 2011

WWW.UITHOORN.NL

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,

foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBODE.NL

DOKTERSDIENSTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111. Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via
huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, tel:
0297-560627. Behandeling na tel. afspraak

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

STICHTING WELZIJN
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn, tel.
0297-523726

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

BRANDWEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis
te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor
de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Verkeerssituatie
Dukaton

Er is de laatste jaren veel gezegd en geschreven over de
Dukaton. In het bijzonder over
de verkeerssituatie aldaar. Het
was al een hele verbetering,dat
die druppels werden verwijderd.
Sinds een jaar heeft mijn dochter een huis achter de Dukaton
en kom ik met mijn fiets naar
beneden fietsen en zo halverwege steek ik dan over om op
bezoek te gaan.
Wie schetst mijn verbazing van
al dat hekwerk (het lijkt wel
een veemarkt), maar nu komt
het, dus let op! Er is daar een
zebrapad aangebracht en elke automobilist, weet, stoppen,
want een voetganger heeft te
allen tijde daar voorrang. Voor
de fietsers zijn evenwel haaientanden aangebracht, dus zij
dienen het autoverkeer voorrang te verlenen. Als ik doorrijd
naar de rotonde, moet ik deze driekwart rond en dan oversteken. Gelukkig is die fietsvriendelijk gemaakt door al het

langzame verkeer voorrang te
geven. Het maakt de situatie alleen maar gevaarlijker voor de
fietsers, vanwege het dodehoekeffect bij vracht- en bestelwagens, waarbij de laatste, al jaren verboden is om een extra
zijruit rechts te plaatsen.
Dan wil ik het nog even over
de Bozenhoven hebben. Daar
hadden we het goed voor elkaar, met keurig afgelijnde rode fietsstroken en een middenstreep, maar een of andere uil
(lees: verkeersgeleerde) vond
dat kennelijk niet nodig.
En dan nog de Dorpsstraat in
Wilnis, waarschijnlijk dezelfde uil, heeft van ons dorp een
startbaan voor laagvliegers
gemaakt, zonder drempels
en zeer fietsonvriendelijk. Als
straks de scholen weer zijn begonnen, moet u rond 8.30 uur
eens komen kijken wat er dan
gebeurt. Je ijst ervan!
Cor van de Kraats

Cursus EHBO eind september
Uithoorn - Het is weer vakantietijd.
Leuk! Lekker er op uit met vrienden
of het gezin. Thuis vakantie vieren of
naar een vakantiebestemming. Veel
plezier maken en vooral genieten.
Het zal jou niet gebeuren dat er iets
misgaat, toch?
Je ziet dat iemand geschept wordt
door een auto. Je kind komt met zijn
hieltje tussen de spaken. Je hoort
iemand roepen: ‘vlug, kom helpen! ‘.
Iemand wordt opeens helemaal niet
lekker en gaat onderuit.
Je wilt helpen. Weet jij wat je wel/
niet moet doen? Kun jij hulp verlenen als zoiets in jouw buurt gebeurt?
Gelukkig zijn er EHBO’ers. Dat zijn
mensen zoals jij en ik. Met dit verschil dat een EHBO’er weet hoe te
handelen als er eerste hulp nodig is.
Soms kan dat zelfs letterlijk van levensbelang zijn. En als iemand wat
overkomt dan is het fijn als er toevallig net iemand in de buurt is die

verstand heeft van EHBO, op straat,
in de supermarkt, speeltuin, op het
werk, overal. Jou kan wat overkomen, maar de ander ook.
Het zal jou niet gebeuren dat je niet
weet wat je moet doen, toch?
Denk eens na over het volgen van
een EHBO-cursus. Bij st. Camillus
gaat er eind september weer een
cursus van start, inclusief hartreanimatie en bediening van de AED.
Ben je jonger dan 16 jaar maar hartstikke enthousiast? Informeer dan
even, je bent immers nooit te jong
(en trouwens ook nooit te oud) om
EHBO te leren.
De cursus kent 14 lesavonden op de
maandagavond, en wordt in maart
afgesloten met een examen.
Informatie: www.ehbo-camillus.nl of
mail naar
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl
Bellen kan ook naar A.van Zanten,
tel. 0297-561758.

.

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

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

Karpermysterie opgelost

De stichting heeft ten doel informatie te verstrekken omtrent het gebruik van een pacemaker door volwassenen en kinderen en het bevorderen van onderlinge contacten
tussen patiënten in de breedste zin
van het woord. In dat licht gezien wil
de Pacemaker Foundation o.a. landelijke informatiedagen gaan or-

BOXSPRINGS,
MATRASSEN,
SLAAPKAMERS,
LINNENKASTEN,
DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN,
HOESLAKENS EN
KUSSENS
MET KORTING!

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl
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Is uw huisdier zoek?

27-06-11 10:42

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Uithoorn - Op een zonnige dag deze zomer voer mijn buurman voorbij in zijn kano. Enthousiast vertelde hij tijdens het voorbijgaan al peddelend dat er Koi-karpers zwemmen in onze sloot. Erg geloofwaardig
kwam dit op dat moment niet over. Later sprak ik hem nog eens tijdens
het uitlaten van de hond en opnieuw sprak hij over de ontdekte Koikarpers. Opnieuw kwam hij erg overtuigend over maar ik bleef enigszins sceptisch. Tot vorige week. Tijdens onze vakantie was onze tuinman bezig met het onderhoud van onze tuin. Hij is een fanatiek karpervisser. Tijdens het schoffelen had hij zijn hengel met een verklikker bij
ons op de steiger geïnstalleerd. En ja hoor, na een paar uurtjes was het
bingo. Het mysterie van de Koi-karper was opgelost en bewezen. Een
14 ponder, een prachtige vis bij ons achter in de sloot in de Rotgans. Na
de vangst en een paar foto’s is de schitterende karper terug gegeven
aan het water en alle kanoërs.
Richard Miltenburg
Uithoorn

Nieuwe stichting biedt informatie
voor pacemakergebruikers
Uithoorn - Woensdag 27 juli jl. werd bij notarispraktijk Amstelhoorn door notaris mr. Hendrik.G.
Holsteijn met de oprichters Marianne Dokter-Pool en haar echtgenoot
Mark de Stichting Pacemaker Foundation Uithoorn opgericht en ondertekend, kortweg ‘Pacemaker Foundation’ genaamd.

VERBOUWINGS
OPRUIM ING

ganiseren in samenwerking met
de
implantatiecentra/ziekenhuizen. Hoewel oudere gebruikers van
een pacemaker niet zullen worden
vergeten, willen de oprichters en
de aangesloten vrijwilligers van de
stichting hun aandacht vooral richten op kinderen met een pacemaker. Er zijn talrijke oorzaken waar-

om kinderen een pacemaker geimplanteerd krijgen. Ziekenhuizen
die pacemakers implanteren bij kinderen zijn onder andere het UMC,
AMC, LUMC en bepaalde ziekenhuizen in Groningen en Rotterdam.
Het bestuur van de foundation bestaat momenteel uit drie bestuurders, te weten Marianne DokterPool (voorzitter), Mark Dokter uit
Uithoorn (secretaris) en Marleen
Knoester uit Vlissingen (penningmeester).
Het oprichtingsbestuur ziet zich intussen gesterkt door de toetreding
van een aantal vrijwilligers, onder
wie Rika de Jong uit Welsrijp (Frl.),
Maarten Beunder uit Uithoorn, Julia Bronkhorst uit Voorburg, Desiree
Hanen uit Heerlen en Vianny Premsela uit Amstelveen.
Zowel vrijwilligers als enkele bestuursleden zijn allemaal dragers
van een pacemaker. Zij hebben er
dus ervaring mee en kunnen anderen uit eerste hand daarover informeren.

Stichting Pacemaker Foundation is een feit. Notaris Hendrik Holstein ondertekent de stukken samen met de oprichters Marianne en Mark Dokter

Sponsoring
Inmiddels is er ook een adviescommissie (in oprichting) gevormd
waarin thans zitting hebben: Prof.
dr. N. Blom (LUMC), Dr. R. Hokken (cardioloog) en T. van Ombergen (technicus), beiden verbonden
aan het Adm. De Ruijter ziekenhuis
in Vlissingen.
Op de website
www.pacemakerfoundation.nl – nu
nog in ontwikkeling - zal zoveel mogelijk informatie worden verstrekt

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Uithoorn, Zijdelveld: Lapjeskater van 19 jaar oud met witte bef.
Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Kater met witte buik, poten en neus. De
rug en staart zijn cypersgrijs. Hij heeft een wit puntje aan de
staart. Hij heet Dikkie Dik en is 7,5 jaar oud.
- Wilnis, Margrietstraat: Grijs-witte ongecastreerde kater. Witte potjes en witte buik. Rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart.
Is 3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.
- Wilnis, Willemse Plantsoen: Lapjespoes. Haar buik en poten zijn
helemaal wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten.
- Uithoorn, Fokkemast: Schildpadpoes met witte pootjes en witte
buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.
- Vinkeveen, Herenweg: Ongecastreerde cyperse kater van 1 jaar
oud. Hij is vrij tenger. Zijn naam is Kaatje.
- Uithoorn, Bertram: Kat met witte snoet, poten en buik. Heeft een
zwarte kin en witte streep over rechterheup. Draagt een zwartrood bandje.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Grijs-zwart-witte kater. Hij heeft witte
pootjes en een zwart snorretje. Flintstone is 18 jaar en erg mager.
Gevonden
- Uithoorn, Anth. Fokkerweg bij Esso station: Kat. De rug is zwart
en buik wit. Heeft witte poten met rechtsvoor zwart puntje.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan: Zwart-grijze kat. Heeft zwarte streep
over de grijze rug, kale staart en achterpoten.
- Waverveen, Hoofdweg: Kat met rode rug en witte buik.
- Wilnis, Burg. van Trichtlaan: Rood-witte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Burg. v. Kootlaan: Zwarte kat met wit plukje onder de
kin.
- Uithoorn, Ter Braaklaan: Vaalroodgekleurde ongecastreerde kater.
- Vinkeveen, Demmerick: Grijs-zwarte cyperse poes.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren, zij zouden graag meer ruimte
hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart-wit katertje.

over waar de Pacemaker Foundation mee bezig is, waaronder het
forum, implantaties, de organisatie van landelijke dagen en om antwoord te geven op allerlei vragen.
Dit vergt een grote inzet van de vrijwilligers, naast het gegeven dat er
ook een gezonde financiële basis
moet worden opgebouwd.
Mede om die reden wordt bedrijven, organisaties en particulieren
gevraagd om in de vorm van sponsoring deel te nemen aan deze toch
wel belangrijke opzet van de nieuwe stichting. Daarbij gaat het onder andere om de gezondheid van
(hoofdzakelijk) kinderen met een
pacemaker te bevorderen en over
het dragen ervan deskundige informatie naar buiten te brengen, maar
ook als vraag- en antwoordmedium te dienen. De bedoeling is dat
de Pacemaker Foundation op termijn landelijke bekendheid krijgt
om haar doelstellingen te bereiken.
Met de oprichting van de stichting
is op voorhand het startschot gegeven voor het verstrekken van informatie en bekendheid in de regio
Uithoorn, welk gebied vervolgens
verder wordt uitgebreid.
Initiatief
Marianne Dokter is samen met vrijwilligster Rika de Jong initiatiefnemer voor het oprichten van de stichting. Marianne is ruim twintig jaar
actief in de wereld van de pacemaker en het was haar grootste wens
vanuit een eigen stichting dit werk

voort te zetten. “Ik ben zelf al meer
dan 30 jaar drager van een pacemaker. Maar het zijn niet alleen maar
ouderen die zo’n apparaatje hebben om hun hart in het goede ritme te houden. Momenteel zijn er
ook 350 à 400 kinderen jonger dan
16 jaar die een pacemaker hebben.
En dat aantal neemt nog steeds toe.
Wij willen met onze stichting de informatievoorziening
hoofdzakelijk op deze doelgroep richten, hoewel we de ouderen natuurlijk ook
niet zullen vergeten. Voor de kinderen met een pacemaker hebben
we op 17 maart volgend jaar al een
dag gepland in het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) onder de naam ‘Tikketak’. De Pacemaker Foundation is overigens voor iedereen met een pacemaker toegankelijk om met vragen te komen
of om informatie in te winnen. We
gaan daarvoor flink aan de weg timmeren. Willen we resultaat boeken
zijn we wel afhankelijk van sponsors
en toetreding van nog meer vrijwilligers. Die kunnen zich bij mij opgeven. Wij zullen in deze krant nog laten weten wanneer onze website de
lucht in gaat en wanneer en waar
er bijeenkomsten en informatiedagen zullen worden georganiseerd.”
Aldus een gedreven en standvastig
ogende Marianne Dokter.
Wie haar wil spreken of inlichtingen wil hebben over de opzet en
het doel van de stichting Pacemaker Foundation kan haar bellen: 0651291827. Sponsors en vrijwilligers:
laat van u horen!
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Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Deze week: Het huis van Driehuis, Dorpsstraat, Wilnis

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

toen
Hooitijd
De afgelopen weken was er volop beweging op de natuurgebiedjes
van de Stichting De Bovenlanden.
Om deze kwetsbare natuurgebiedjes te behouden moet er één of
twee keer per jaar gemaaid worden. Doe je dit niet dan heb je
binnen een paar jaar alleen maar riet en bos.
Dit maaien kan niet met groot materieel. Machines zouden vast
komen te zitten in het natte grasland. Er wordt dan ook gemaaid
met klein materieel en een handmaaier.

NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Zomerbridge floreert
door matig zomerweer
Uithoorn - Met een variant op
‘vrouwen bloot handel dood’ werkt
een regenachtige zomer juist in het
voordeel van de bridgeavonden op
woensdag. Veertig paren verdeeld
over twee lijnen zorgden deze week
voor een topavond bij BV De Legmeer. In de A-lijn bevestigden Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister hun
klasse met een eerste plaats van
62,50%.
Ook Joop van Delft & Toon Overwater timmerden met succes aan
de weg met een tweede plek en
59,03%. Marja & Kees Mooij grepen
weliswaar net naast de wijn, maar
derde worden met 58,80% van de
twintig getuigt toch ook van grote
klasse. Ada van Maarseveen & Cobie Bruine de Bruin deden ook goed
mee als vierde met een totaal van
58,33%.
Hetzelfde kan gezegd worden van
Heleen & Mees van der Roest die,
na hun bridge buddy taak er op te
hebben zitten, het zweitje weer te
pakken hebben en vijfde werden
met 57,64%. Tonny & Otto Steegstra
waagden zich ook weer eens tussen
de A spelers en lieten zien het nog
niet verleerd te zijn als zesde met
57,18%. Wim Slijkoord & Francis Terra moesten genoegen nemen met
plaats zeven met 55,09%.
De prestatie chocola was deze keer
voor paar acht, zodat Jenny Tonge &
Bep Simmons een zoete herinnering
aan deze avond overhouden. In de
B-lijn behaalden de eerste drie paren allen percentages boven de zestig procent. Annie Lauwers & Irene
Egberts waren net iets beter dan
Joke Koert & Ieneke van der Lee
met 63,89 om 63,66%. Opmerke-

lijk was dat eerstgenoemd paar wel
heel bedeesd acteerde en eigenlijk zeer verrassend aan het langste
eind trok, of was dat het trucje?
Ze lieten in ieder geval vele mede
Kwakelaars verbijsterd achter zich!
Hulde voor Ineke Hilliard & Anne
Tolsma die knap derde werden met
62,04%. Frouwe Wolff & Ed Wiegmink speelden het spelletje uitstekend mee en kwamen zo op plaats
vier met 58,80%. Elisabeth Pronk &
Truus de Groot namen plek vijf voor
hun rekening met 56,94% en Ria
Verzuijlen & Bep Verleun eindigden
als zesde met 53,70%.
Anton Berkelaar had zich nu verzekerd van de steun van zijn
Mijdrechtse bridgemaatje Jan Breedijk en de heren scoorden een zevende plaats met 51,85%.
Het prestatiezoet van plaats acht
viel hier toe aan maarliefst drie paren, zodat Ria Wezenberg & Corrie
Olijhoek, Ad Lustenhouwer & Miriam Melchers en Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman weer
met goed fatsoen thuis konden komen. Restte nog de ‘poedelchocolade’ voor de laatste paren van de
twee lijnen als aanmoediging voor
de volgende avond.
Op naar deze tiende bridgeavond
van de zomer.
Plaats van handeling sporthal De
Scheg en inschrijven bij voorkeur
per e-mail:
Gerda Schavemaker@live.nl, telefoon 06 17240344 of tussen 19.15
en 19.30 uur aan de zaal. Aanvang
om 19.45 uur en de kosten zijn 5 euro per paar.

Reiszegen voor pelgrim
Mijdrecht - Op woensdag 17 augustus vertrekt Karlien Veldhoen,
woonachtig in Wilnis, per trein naar
Zuid-Frankrijk om vanuit de plaats
Saint Pied de Port aan haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te beginnen.
Hiermee gaat een reeds lang bestaande, diepgekoesterde wens in
vervulling. Karlien ziet haar tocht als
een ‘rite de passage’ op de drempel van een nieuwe levensfase nu
dit jaar haar beide dochters het ouderlijk huis hebben verlaten.
De pelgrimstocht is mede bedoeld
om zich op deze nieuwe levensfase te bezinnen. In de Middeleeu-

wen kreeg je als pelgrim een geloofsbrief mee en de pelgrimszegen
aan het begin van de reis. De geloofsbrief is veranderd in de ‘Çredencial del Peregrino’, een stempelkaart die toegang verleent tot de refugio (eenvoudig onderdak voor de
pelgrim) en bewijst dat je de tocht
hebt gemaakt. Daar zij dit avontuur
gezegend wil zien ontvangt Karlien
de pelgrimszegen aan het eind van
de door de “Katholiek Alternatief De
Ronde Venen” georganiseerde eucharistieviering.
De viering is op zaterdag 13 augustus om 19.00 uur in de Veenhartkerk
aan Grutto 2a, Twistvlied, Mijdrecht.

Brandweermannen nemen
voorzorgsmaatregelen
Wilnis - Op verzoek van de bewoners van de Wethouder van Damlaan uit Wilnis, heeft de vrijwillige
brandweer afgelopen week een wel
erg losstaande boom verwijderd.
Na de laatste storm had de boom

het flink te verduren gekregen en de
bewoners waren bang dat de boom
bij de eerstvolgende windvlaag op
hun schuurtje terecht zou komen.
De brandweermannen klaarden de
klus.
Foto’s: Herman van Soest

Om het schrale grasland te behouden moet er vervolgens wel
gehooid worden. Het maaisel mag niet blijven liggen. Dat hooien
kan alleen ouderwets met een hark en een hooivork. Ik mag uit
ervaring spreken: dit is zwaar werk.
Gelukkig krijgen we hiervoor hulp van vrijwilligers, onder andere
van de knotgroep en de LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). De LEU
zorgt ook voor de harken en hooivorken.
Boer Samsom van de Gagelweg komt met de hooiwagen.
De pauzes tussen het hooien zijn heerlijk. Loom liggen we tussen
het naar reukgras en munt geurende hooi te genieten van koffie
met koek. “Hoor, een zwarte stern. Kijk eens wat een kieviten. Oh
wacht, er zit een kikker op mijn broodtrommel.”
Gesterkt door de koffie en de koek gaan we weer aan het werk.
Aan het eind van de middag zit de hooiwagen vol.
We turen over de horizon en verlangen alweer naar het volgend
voorjaar. Dan zal het hier weer vol staan met de meest prachtige
weidebloemen in een schitterend kleurenpalet.
Dankzij onze noeste arbeid !
Dit is een column van Stichting De Bovenlanden. Zo wil de
stichting u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op hun
natuurterreinen. Meer informatie vindt u op
www.debovenlanden.nl .
Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden een warm hart
toe dan nodig ik u uit donateur te worden. Vanaf 7,- euro bent u
al donateur.

Plassentoernooi 2011
voor veteranen 55+

Anja de Kruijf
Bestuurslid Stichting
De Bovenlanden

Jeugdbrandweer geniet
grote belangstelling
Wilnis - Wat wil je nog meer: Eindelijk is het mooi weer, je logeert bij
opa en oma en dan mag je zomaar
in een échte brandweerauto zitten.
Dat gebeurde donderdagmiddag
toen leden van de jeugdbrandweer,
onder leiding van Bryan Buijsman,

een aantal jongens een kijkje lieten nemen in de brandweerkazerne naast De Willisstee. Toen er ook
nog water aan te pas kwam was het
feest helemaal compleet en na veel
rennen en spetteren waren ze het er
allemaal over eens: Later óók bij de
brandweer!

Vinkeveen - Het was weer
een goed veteranen-tennistoernooi. Met oude bekenden
maar ook veel nieuwe gezichten. Zo mocht VLTV dit jaar
voor het eerst een kolonie spelers en speelsters uit Nieuwkoop en Hoofddorp verwelkomen! De organisatie van het
toernooi hoopt van harte dat
allen volgend jaar weer inschrijven.
Ondanks een meer dan vol
programma (met 180 deelnemers) kende het toernooi een
vlot wedstrijdverloop zonder al
te lange wachttijden, mede geholpen door prima weer en het
uitblijven van regen.
Nieuw was de uitgave van een
toernooikrant, waarin men dagelijks geïnformeerd werd over
het wedstrijdprogramma en
culinaire mogelijkheden. Samen met de toernooiwebsite,
waarop ook de uitslagen waren te vinden, werd men op
deze wijze vlot en volledig geinformeerd.
Het optreden van een invitatieteam in de GD5 verliep boven verwachting goed. Nadat
de uitgenodigde dames en heren zaterdag onder het genot
van een aangeboden lunch
voor het eerst kennis met elkaar hadden kunnen maken,
speelden ze in de dagen daarna de sterren van de hemel.
Afgaande op de reacties van
het in groten getale aanwezige
publiek kan het experiment als
geslaagd worden beschouwd.
De wedstrijdcommissie overweegt dan ook deze opzet in
iets gewijzigde vorm volgend
jaar voort te zetten.
De week werd afgesloten met
een slotmaaltijd, waarop 90
gasten verschenen – het geheel omlijst door een optre-

den van de St Louis Five Dixielandband. Met de inzet van
een leger aan vrijwilligers (bar,
lunch, organisatie, fotoreportages) moet het ook volgend
jaar kunnen lukken dit Veteranen-toernooi tot het grootste
uit de regio van Vinkeveen te
laten behoren.
Uitslagen finalepartijen:
GD5:
1 Hermien Blommers/
Wim Hulsbos
2 Rita Ritzen-v.d. Bronk/
Ger van Rooij
DD6:
1 An de Bruin/
Marijke de Graaff
2 Werry Handoko/
Anneke Houtkamp
DD7:
1 Els Ketelaar/Ineke Steenman
2 Mary Gorter/Anneke Stevens
DD8:
1 Helen Nieuwendijk/
Els Verbrugge
2 Margreet Poolman/Riet Post
HD6:
1 Richard Kiès/Henk v Roekel
2 Kees v.d. Kwaak/
Albert Westerbeek
HD7:
1 Ton v.d. Tier/Ben Verhage
2 Pieter v Diemen/
Ron Hagenbeek
HD8:
1 Klaas v.d. Knoop/
Ton v Schalkwijk
2 Ron Boots/Bert Reumerman
GD6:
1 Marijke de Graaff/
Jan Verkleij
2 Marijke Lokkerbol/
Gijs Ekelschot
GD7:
1 Willemien Koperberg/
Henk Kok 2 Joke Pelser/
Co Snijder
GD8:
1 Corrie v.d. Poel/
Gerard v.d. Poel
2 Ellen Vlek/Jos Vlek
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AKU atleten pieken tijdens de
Nederlandse kampioenschappen
Regio - Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen atletiek hebben
de AKU atleten hun goede vorm laten zien. In Alphen aan den Rijn
werden maar liefst 2 medailles, 6 finaleplaatsen en 4 persoonlijke records behaald.
Eva Lubbers heeft tijdens het NK junioren optimaal gepresteerd door
op de 100 en 200 meter een medaille mee naar huis te nemen. Met de
limiet voor het EK junioren op zak,
stond Eva met veel vertrouwen aan
de start. Op de 100 meter stond
Eva, achter de internationale talenten Dafne Schippers en Jamile Samuel, als 3e geplaatst. In de halve
finale moest Eva zich bij de eerste
drie plaatsen om zich rechtstreeks
te plaatsen voor de finale. Na een
zeer goede start, liep Eva een technisch goede race en kon gezien
haar plaats in de race (tweede) uitlopen naar de finish. Ondanks een
ontspannen finish liep Eva naar
een nieuw persoonlijk record van
11.91 seconden. Dit was bijna 0,1
sec. sneller dan haar oude toptijd
uit 1999. In de finale zat Eva tussen
Dafne en Jamile, waardoor ze zich
optimaal aan kon optrekken. In een
spannende race, waar de atletes geholpen werden door een wind in de
rug, liep Eva knap naar een bronzen
medaille.
Dubbel
Op de dubbele afstand stond de
AKU atlete als tweede geplaatst.
Ondanks dat de series moeizaam
verliepen, plaatste Eva zich gemakkelijk met haar tijd voor de finale 200
meter. In de finale liep de Uithoornse een goede bocht, waardoor ze als
tweede achter Samuel op het rechte
stuk kwam. Het laatste deel van de
race werd nog behoorlijk spannend,
maar Eva hield knap stand en kwam
als tweede over de finish in een tijd
van 24.17 seconden. Ook deze tijd
was weer ruim onder de limiet voor
het EJK. Lubbers heeft optimaal gepresteerd met een twee medailles
en een nieuwe persoonlijk record
op de 100 meter.
Linda van Rossum, die net als Eva,
Helen en Jip ondersteund wordt
door DUO SPORTS en Schiedon,
had in Alphen aan den Rijn een succesweekend op beide sprintnummers. De atlete uit Mijdrecht heeft
dit seizoen een grote stap gemaakt
en was op het NK ook gebrand op
weer een goed resultaat. In de series 100 meter liep Linda gemakkelijk naar een tweede plaats, waardoor ze zich automatisch had geplaatst voor de halve finale. In de
halve finale wist de AKU atlete dat
ze een nieuw persoonlijk record

moest lopen om kans te maken op
een finaleplaats. Helaas was haar
start iets minder dan in de series,
wat ze op het laatste niet meer goed
kon maken. Haar tijd 12.59 seconden, was maar 0,05 seconden boven haar record, maar was net niet
goed genoeg voor een plaats bij de
beste 8.
Startlijst
Op de 200 meter stond Linda vooraf als 6e geplaatst op de startlijst. In
de series werd Linda als een van de
favorieten aangekondigd voor een
plaats in de finale. De series kwam
de atlete uit Mijdrecht erg gemakkelijk door en kon ontspannen finishen in een tijd van 26.27 seconden.
Linda wist dat ze in de halve finale
geen risico kon lopen en dat ze voluit moest om zich te plaatsen voor
de finale. In een geweldige race liep
Linda naar een persoonlijk record
van 25.79 seconden. In de finale begon de vermoeidheid van de vorige 5 races op te spelen, waardoor
het laatste deel moeizaam was. Ondanks de vermoeidheid kon Linda
het laatste deel van haar race haar
snelheid goed vasthouden en eindigde erg knap als 4e van Nederland. Een prachtige prestatie voor
de atlete uit Mijdrecht.
Jip Mukanay kwam zondag bij het
hinkstapspringen in actie. Jip had
de weken vooraf aan het NK laten zien in goede vorm te zijn door
steeds rond haar persoonlijk record
te springen. Tijdens het inspringen
liet de Uithoornse zien dat ze goed
op de afzetbalk uitkwam en haar
goede vorm wilde doorzetten. In
haar eerste poging was Jip net iets
te gretig waardoor ze met haar voet
over de afzetbalk terechtkwam. In
de tweede poging kon Jip haar snelheid goed controleren en sprong
een goede afstand van 10.73 meter,
maar 2 centimeter onder haar persoonlijk record. Door deze afstand
was Jip automatisch geplaatst voor
een plaats bij de beste 8. Jip was
niet tevreden over de eerste sprong
in de finale en wist dat ze een goede sprong moest laten zien om kans
te maken op de bronzen medaille.
Haar tweede sprong was heel erg
goed, Jip kwam perfect uit op de
balk, maar schrok van haar goede
poging, waardoor ze de spanning
vanuit de hink niet kon houden. De
sprong gaf haar veel vertrouwen
voor de laatste sprong. In een alles
of niets poging kwam Jip helaas met
haar voet over de balk waardoor de
poging niet werd gemeten. Jip kan
erg tevreden zijn over haar prestatie tijdens het NK. Zeker omdat de
1e jaars juniore de jongste atlete in

het Deelnemersveld was.
Uitstekende voorbereiding
Helen kende een uitstekende voorbereiding en heeft op de 400 meter horden maar liefst 2 seconden
van haar persoonlijk record afgelopen. Door deze mooie tijd behoorde Helen tot een van de kanshebbers voor een zilveren medaille. De
laatste weken richting het NK heeft
de atlete uit Mijdrecht bewust een
trainingsperiode gepland om zo te
kunnen pieken in Alphen aan den
Rijn. De trainingsintensiteit moest
in aanloop naar het NK iets aangepast worden door een voetblessure. Door goede medische begeleiding van Wouter Witsel (Fysiotherapie Plexus) was de blessure onder controle en was het geen belemmering om te starten. Om zich
te plaatsen voor de finale 400 meter horden, moest Helen bij de eerste 2 in haar serie eindigen of als
een van de twee tijd snelste doorgaan. Haar race, mede door een
harde wind, stemde niet tot tevredenheid, maar desondanks plaatste
Helen zich voor de finale 400 meter
horden. In de finale had Helen baan
6 geloot, waardoor ze helaas geen
zicht had op haar concurrentes. Het
eerste deel van haar race kon Helen
goed haar eigen race lopen en liep
goed ten opzichte van andere atletes. Op het laatste deel raakte Helen twee hordes, waardoor ze achter
kwam te liggen op de nummer 2 en
3. Vechtend naar de finish trok Helen helaas aan het kortste eind en
finishte als 4e. Een grote teleurstelling omdat Helen haar zinnen had
gezet op een medaille.
Op de 100 meter horden wist Helen
dat ze boven zichzelf moest uitstijgen om een plek bij de beste 8 te
halen. Met haar persoonlijk record
van 14.90 sec stond Helen als 12e
geplaatst, een lastige opgave voor
de atlete uit Mijdrecht. Helen kwam
in de series goed uit de blokken en
kon na iedere horde goed doorversnellen. Helen eindigde verrassend als 3e in een nieuw persoonlijk record van 14.54 seconden. Een
mooie opsteker na de teleurstelling
op de 400 meter horden. In de finale
kon Helen zich goed meten met de
specialisten op de korte horden en
eindigde als 6e van Nederland.
Meisjes A
Lotte Krause, lid van het Steenbok Running Team, kwam op vrijdagavond in actie, op de 3000 meter voor meisjes A. Op voorhand
was het al duidelijk dat er 2 meisjes veel beter waren dan de rest en
die maakten er een tactische race
van waardoor het tempo in het begin laag was en er regelmatig in-

Argon Regio Cup
Regio - De zaterdagafdeling van
Argon opent ook dit seizoen met de
wedstrijden om de Regio Cup. Deelnemende elftallen zijn Legmeervogels 1 (zondag) uit Uithoorn, KDO
1 (zondag) uit De Kwakel, ’t Vliegdorp 1 uit Soesterberg en Argon 1
(zaterdag). Op woensdag 10 augustus speelt Argon tegen KDO en Leg-

Biljarten in De Ronde Venen

eens versneld werd. Lotte kon in het
begin goed mee maar kreeg gaandeweg de race steeds meer last van
benauwdheid wat een hoge klassering te lastig maakte. Lotte finishte
uiteindelijk in een tijd van 11.00,25
als 9e.
Evelien Hooijman maakte in Alphen
aan den Rijn haar debuut op het NK
junioren. De C juniore die als een
van de jongste deelnemers aan de
start stond op de 800 meter, had als
doel een nieuw persoonlijk record.
Evelien liep de eerste ronde erg gedurfd en kwam na 400 meter door
in een tijd die sneller was dan haar
pr op de 400 meter. Door deze snelle opening moest ze aan het einde van de race wat inleveren, maar
eindigde toch erg sterk als 7e. De
AKU liep bijna 2 seconden van haar
persoonlijk record af en finishte in
2.31.75 minuten.
Ook de enige mannelijke AKU atleet
Sjoerd Heemskerk maakte zijn debuut op het NK. Sjoerd stond in Alphen aan den Rijn op de 1500 meter aan de start. Een lastige afstand,
omdat je vooraf niet goed kunt inschatten welk tempo gelopen gaat
worden. In de serie van Sjoerd werd
langzaam gestart, waardoor er helaas geen persoonlijk record inzat.
Met een goed laatste deel eindigde
de AKU atleet als 12e in een tijd van
4.34.91 minuten.
De juniorengroep van AKU kan erg
tevreden terugkijken op een geslaagd NK.

P.V. Rond de Amstel

Wim Wijfje wint Jonge
duivenvlucht Pommeroeul
Regio - Vrijdag en zaterdag waren
twee vluchten voor de leden van
P.V. Rond de Amstel, een Nationale/
Sector vlucht vanuit het Franse Cahors (gemiddelde afstand 931 km),
en een Jonge duivenvlucht vanuit
het Belgische Pommeroeul (gemiddelde afstand 213 km). De duiven
in Cahors werden vrijdagmiddag bij
mooi weer, ongeveer 23 graden en
een noordwestenwind, om 13.00 uur
gelost, maar in België was het zaterdag zwaar bewolkt, zodat de duiven
het op het laatste stuk heel moeilijk
kregen. Het was Verweij-Castricum
uit Mijdrecht dat de hele Fondwereld in Noord-Holland op zijn grondvesten deed rammelen, ze vaagden
de concurrentie voor het kampioenschap in het Rayon en de Fondclub
helemaal weg. Met een eerste in
Noord-Holland, met 11 duiven bij de
eerste 100 in de uitslag, schreven ze
toch een beetje geschiedenis.
Zaterdag om 12.36.51 uur klokten
zei de eerste duif van de vereniging, en deze maakte 954,343 meter per minuut, ruim 57 km per uur.
Paul Baas uit Uithoorn werd 2e en

dit ook op alle fronten, en Ginkel
& Berg werd uit De Kwakel 3e, en
41e in Noord-Holland, en zijn zoals
het er nu naar uitziet kampioen van
Noord-Holland. Harry Hendriks uit
Vinkeveen werd 49e, Rob v.d. Wal
uit Mijdrecht 52e en Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek 91e In Rayon
F betekende dit dat Verweij-Castricum 1e is, Paul 2e, Ginkel & Berg
16e, Harry 20e, Rob 21e Theo 38e,
en Hans Half uit Amstelhoek 105e.
De deelnemers van Rond de Amstel
wisten in het Rayon 43 duiven bij
de eerste 100 prijswinnaars te klasseren. Zaterdag stond ook de jonge duivenvlucht vanuit het Belgische Pommeroeul op het programma, en deze konden pas om 12.15
uur worden gelost, en ook dit werd
een zware opgave i.v.m. de zware
bewolking en de noordwestenwind.
Het was Wim Wijfje uit De Kwakel
die om 15.36.05 uur de eerste duif
van de vereniging klokte, en deze
maakte een snelheid van 1056,148
meter per minuut, ruim 63 km per
uur. Hans Half uit Amstelhoek werd
2e en Cor van Bemmelen uit De

23ste Kooyman Polderloop
morgen voor iedereen!
De Kwakel - Donderdag 4 augustus organiseert Atletiek Klub Uithoorn (AKU) samen met het feestcomité wederom de polderloop als
sportief onderdeel van de feestweek
in De Kwakel.
Dit jaar voor het eerst onder de
naam van de nieuwe hoofdsponsor:
Kooyman Polderloop. Samen met
meer dan 20 subsponsoren en 40
vrijwilligers zorgen zij ervoor dat dit
evenement voor de 23ste keer kan

plaatsvinden en ook dit jaar worden er atleten vanuit heel Nederland verwacht.
Er zijn uiteraard diverse prijzen te
winnen, voor zowel de snelste heren als dames. Speciale aandacht is
er elk jaar voor de parcoursrecords
op de 10 km. Deze records zijn momenteel in handen van Hugo van
den Broek in 29.54 bij de heren en
van Kristijna Loonen in 34.07 bij de
dames. De premie voor het verbeteren van deze records is 100 euro.

Hoef 3e. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
werd 1e in de B-Groep, en Ton Duivenvoorde won de sponsorprijs van
slagerij Heemskerk, een heerlijke worst die meteen burgemeester werd gemaakt. In rayon F waar
4034 duiven in concours stonden
werd Wim 14e, Hans 17e, Cor 24e,
Bosse & Zn 28e, Ron den Boer uit
Uithoorn 34e, Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen 35e, Ton Duivenvoorde
uit De Hoef 43e, Theo Kuijlenburg
uit Amstelhoek 51e, Leo 58e en Verweij-Castricum 74e.
De uitslagen zijn als volgt:
Cahors
153 duiven en 8 deelnemers
Verweij-Castricum

P. Baas
Ginkel & Berg
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg
H. Half
W. Wijfje

Bovendien wint iedere 100e finisher
een heerlijke taart en is er een extra prijs voor de eerste heer en dame uit De Kwakel.

met chip gelopen, zodat iedereen
gegarandeerd is van een exacte
tijdregistratie. De prijsuitreiking van
de 10 km zal om 21.15 uur plaatsvinden, die van de 1 en 4 km zijn direct na afloop van de loop. Bij KDO
is gelegenheid tot douchen.
Het inschrijfgeld van de 1 km loop
gaat dit jaar naar het goede doel
“Run4Schools”, sportopvang organisatie voor kinderen in Zuid-Afrika.
Parkeerplaatsen en de route naar
het feestterrein zijn aangegeven,
buslijn 147 stopt in De Kwakel. Voor
meer informatie kunt u terecht op
de websites www.aku-uithoorn.nl
en www.polderfeest.nl en bij Jos
Lakerveld (Atletiek Klub Uithoorn)
via telefoonnummer 0297 565358.

Bij deze nodigen AKU en het feestcomité jou uit om deel te nemen
aan de 23ste Kooyman Polderloop.
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in
de feesttent op het feestterrein De
Kwakel achter KDO. De inschrijfkosten zijn: één euro voor de 1 km,
3,50 euro voor de 4 km en vijf euro
voor de 10 km.
Om 19.00 uur begint de 1 km voor
kinderen tot en met 11 jaar. De inschrijving sluit hiervan om 18.45 uur.
Om 19.15 uur start de 4 km en om
20.00 uur de 10 km. De 10 km wordt

meervogels neemt het op tegen ’t
Vliegdorp. Aanvang beide wedstrijden om 19.30 uur.
Op zaterdag 13 augustus spelen
de winnaars en de verliezers tegen elkaar, aanvang 14.30 uur. Als
scheidsrechters fungeren de heren
Berg en Cordes. De toegang tot het
toernooi is gratis.

Pommeroeul
510 duiven en 16 deelnemers
W. Wijfje
H. Half
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
R. den Boer
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg

De Ronde Venen - Over enkele
weken gaat de, meestal spannende, maar zeker altijd interessante,
biljartcompetitie in De Ronde Venen weer van start. Door Biljartfederatie De Ronde Venen, de promotor van het carambole-biljarten, het
traditionele spel met de drie ballen
op het groene laken, is opnieuw een
wedstrijdopzet gemaakt, die spelers
en toeschouwers veel spanning en
strijd kan bezorgen. In totaal drieentwintig teams, verdeeld over tien
spellokalen, zullen dan weer maandenlang een poging wagen om in
mei van het volgende jaar als librekampioen gehuldigd te worden. Volgens een onlangs uitgegeven programmaboekje worden bijna alle
wedstrijden (behoudens een enkele
uitwijking naar een andere dag) gespeeld op de maandagavonden. In
tien verschillende spellokalen, variërend van cafés tot dorpshuizen, zullen op die avond telkens twee teams
van vier spelers tegen elkaar in het
strijdperk treden. Iedere individuele deelnemer (waarbij zich inmiddels ook een aantal dames heeft gevoegd) heeft, op basis van eerderbehaalde resultaten, een moyenne
toebedeeld gekregen. Degene die
dit in zijn wedstrijd het eerste behaalt sleept twee punten voor zijn
team in de wacht.
Programma
De eerste ontmoetingen vinden
plaats op maandag 29 augustus
aanstaande.
Vanaf acht uur wordt dan, in vier
partijen, beslist hoeveel punten ieder team voor de competitie in dat
treffen heeft vergaard en welke
plaats op de ranglijst wordt ingeno-

men.
Het programma voor die eerste
competitie-avond ziet er als volgt
uit:
Stieva Aalsmeer – De Kuiper van
Wijk, in dorpshuis De Willisstee te
Wilnis, CenS 1 – de Springbok 1,
in café CenS in Mijdrecht, de Merel/Herenlux 3 – de Merel/Herenlux 4 in café de Merel te Vinkeveen,
de Springbok 2 – CenS 2 in dorpshuis de Springbok in De Hoef, De
Paddestoel 3 – Bob’s bar in café de
Paddestoel te Mijdrecht, Kromme
Mijdrecht 1 – Kromme Mijdrecht 2 in
de Kromme Mijdrecht te Mijdrecht;
APK-Mijdrecht 1 – De Paddestoel 1
in De Lachende Ruiter in Nieuwer
ter Aa, De Schans 1- DIO 1 in café
de Schans te Vinkeveen, op woensdag 31 augustus gevolgd door:
De Paddestoel 2 - APK Mijdrecht 2
in café de Paddestoel te Mijdrecht,
APK Mijdrecht – De Vrijheid/Biljartmakers in De Lachende Ruiter in
Nieuwer ter Aa;
Toeschouwers
Niet alleen de deelnemers zelf aan
deze combinatiesport van denken
en doen kunnen (als ze tenminste
niet aan spanning ten onder gaan)
genieten van een dergelijke competitieavond, maar ook de neutrale
toeschouwer kan steeds zijn hartje
ophalen.
Waarom dus niet hier of daar eens
een kijkje nemen. En wil men meer
weten van de organisatie van het
carambole-biljarten in onze regio,
het verdere programma volgen of
gewoon op de hoogte blijven van
de gang van zaken in de competitie, dan kan men altijd terecht op de
website van de federatie:

Fietsen langs knooppunten
met TTC De Merel
Regio - Fietsvereniging TTC De
Merel organiseert aanstaande zondag 7 augustus fietstochten langs
knooppunten in de omgeving. De
drie afstanden (35, 65 en 100 kilometer) van dat Rondje Knooppunten zijn volledig uitgepijld. Gestart kan worden vanaf 8 uur bij café De Schans in Vinkeveen. Niets is
zo gemakkelijk als het fietsen langs
knooppunten. In onze omgeving is
het netwerk van knooppunten voltooid. Overal zie je de witgroene
bordjes met knooppunten. Op elk
knooppunt staat een overzichtsbord
waarop je kunt zien hoe een route verder gaat. Je kunt zelf aan de
hand van de knooppunten een route
maken en telkens weer aanpassen.
TTC De Merel maakt het je op 7
augustus wel erg gemakkelijk. De
fietsvereniging heeft drie mooie
routes gemaakt. Je hoeft zelfs de
knooppunten niet op te schrijven of
te onthouden. Want de route wordt
uitgepijld met de bekende geelzwarte Merelpijlen. Deze pijlen hoef
je alleen maar te volgen. Het enige
dat je moet doen is bij elke pijl te kijken naar welk knooppunt deze pijl
verwijst. Bij dat volgende knooppunt
hangt weer een Merel-routepijl. Bovendien krijg je voor alle zekerheid
ook nog een routebeschrijving mee.

Makkelijker kan het niet. Je moet alleen nog zelf fietsen. De routes zijn
vooraf ook beschikbaar op gps.
Alle afstanden
Alle afstanden van het Rondje Knooppunten hebben de pauze
op dezelfde locatie. Daar is het altijd een gezellige drukte. Dit jaar is
dat bij Café De Eendracht in Abcoude. Dat is het centrale punt van ons
Rondje Knooppunten.
De deelnemers aan de afstanden
van 65 en 100 kilometer rijden bijna
het gehele traject van de route van
35 kilometer. Om aan de benodigde
kilometers te komen, rijden ze echter zowel voor als na de pauze extra lusjes (onder andere via Loenen,
de Ankeveense Plassen en Weesp).
De start is bij café De Schans aan
de Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 100 km
8.00-10.00 uur
- 65 km
9.00-11.00 uur
- 35 km
9.00-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
voor de routes van 35 en 65 kilometer en 3 euro voor de route van 100
kilometer. Leden van NTFU-fietsverenigingen betalen 1 euro minder.
Tegen een meerbetaling van 1,50
euro kun je een herinnering aan de
tocht krijgen.
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Werken in Botshol!
Regio - Op maandag 15 augustus
begint Natuurmonumenten met de
tweede fase van werkzaamheden in
Botshol. Verdroogde plekken worden uitgegraven tot de oorspronkelijke petgaten. Voor deze klus heeft
Natuurmonumenten nog iets aan
subsidie kunnen krijgen. Maar of in
de toekomst nog wat aan het gebied
gedaan kan worden is onzeker. Ondertussen blijft Natuurmonumenten, samen met de rietsnijders en
bewoners, zich inzetten voor het behoud en beheer van dit prachtige
natuurgebied.

voor een erg bijzondere plantengroei, terwijl het op andere plekken juist steeds meer verdroogt. Om
het laatste te beperken wordt Botshol weer wat ‘verjongd’. Op de verdroogde plekken worden als vanouds ondiepe petgaten gegraven,
zodat daar de hele cyclus ‘van water naar bos’ opnieuw kan beginnen. In 2007 is de eerste stap gezet. Half augustus volgt de volgende
stap. Deze tweede fase moet voor
de kerst alweer afgerond zijn.

De meeste mensen kennen Botshol van zijn vele lepelaars, krooneenden en rietvogels. In het voorjaar
zweven er bruine kiekendieven over
de uitgestrekte rietvelden en komen
de lepelaars terug om hun nest te
bouwen.

Jurjen Annen, boswachter van Natuurmonumenten, zegt; “Het stuk
dat in 2007 is ontgraven ontwikkelt zich prachtig. Het is leuk om
hier weer purperreigers te zien vliegen en te zien dat de verse rietgroei
weer op gang komt. Dit is een ware gift voor de rietvogels, libellen en
vlinders in het gebied”.

Maar ook Botshol wordt steeds ouder. Dit zorgt op sommige plekken

Kijk voor meer informatie op www.
natuurmonumenten.nl/botshol

Straatraceweek wederom een geweldige
happening voor de kids van de Grutto
Mijdrecht - Na het grote succes van vorig jaar nu een hele week racen en spelen in de Grutto. De ‘grote’ kinderen op de Mammoet Skelters en de ‘kleinere’ kinderen op kleine skelters, fietsjes, driewielers of steps. De organisatie is in handen van drie buurjongens en de catering wordt door meerdere moeders verzorgd. Kortom: een hele week gezelligheid in de Grutto. Iedereen heeft genoten en alle kids waren heel blij met alle door de moeders meegenomen versnaperingen en lekkers.

Volle bak in The Mix

Laatste veensteekmachine van
ons land komt weer in actie!

Bronsmotor, weer tot leven komen.
Een uniek spektakel dat u zeker niet
moet missen. Kom daarom ook op
zaterdagmiddag 6 augustus tussen
14.00-17.00 uur naar Museum De
Ronde Venen in Vinkeveen!

steekmachine van Nederland weer
in actie. Deze dag laten de tech-

nische vrijwilligers het hart van de
machine, een enorme historische

Derde overwinning voor
Guus Zantingh dit seizoen

Uit de groepsprint moest de winnaar komen, de wedstrijd werd gewonnen door oud-kampioen van
Nederland Karel Teeuwen, Guus
Zantingh behaalde een mooie 2e

plaats. Volgens de tijdwaarneming
was het verschil tussen de beide
renners 26 duizendste seconde.
Nico Fokker en Theo Oudshoorn
eindigden netjes in het peloton.

Regio - Guus Zantingh stond als
enige wielrenner aan de start van
de 60+ wedstrijd in Sloten/Amsterdam. In herfstachtig weer werd de
wedstrijd verreden.

Legmeervogels van start

Op het snelle parcours is het moeilijk om uit het peloton te ontsnappen. Er waren wel kleine pogingen
maar niemand kreeg de ruimte.
Het draaide dan ook op een groepsprint uit en deze werd overtuigend
gewonnen door UWTC-renner Guus
Zantingh, die hiermee zijn 3e overwinning van dit seizoen behaalde.

Zondag 31 juli
De UWTC wielrenners Nico Fokker,
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh
waren naar Lisse gereisd om daar te
starten bij 60+ veteranen. Vanaf de
start werd er volop gedemarreerd
maar pas in de 24e ronde konden
twee renners ontsnappen, waarbij
de kampioen van Nederland Gerard
Albrink.
De beide renners namen een ruime
voorsprong maar na enige ronden
kwam er hevige reactie uit het peloton en met nog 12 ronden te gaan
werden de beide renners door het
peloton ingerekend.

Uithoorn - Afgelopen zondag is de
zondagselectie van start gegaan
met de voorbereiding op het seizoen 2011-2012. Na de trainingen
van deze week staat voor aanstaande zondag 7 augustus de eerste
vriendschappelijke wedstrijd op het
programma. Legmeervogels speelt
dan thuis om 14.00 uur tegen tweedeklasser Houten. Dan doet Legmeervogels traditioneel weer mee
aan het Argon Regiotoernooi. De

Foto’s: Ramon Brouwer

2011 is het ‘Jaar van de Veensteekmachine’. Museum De Ronde Venen
presenteert daarom een unieke expositie over deze enorme baggermachine.
Deze bevat uniek en nooit eerder
vertoond materiaal, zoals de originele aankoopakte van de eerste
machine, diverse historische foto’s
en bijzonder filmmateriaal.
Via een interactieve computer
maakt u kennis met oude baggeraars die vertellen over het zware
werk op de machine.
Museum De Ronde Venen is geopend van april t/m oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur.
In juli en augustus ook op zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.
“Uitstekend werk… Diepgravende
expositie over de laatste veensteekmachine van Nederland” t/m 31 oktober 2011
Museum de Ronde Venen is gevestigd aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, tel. 0297 262 223.
www.museumderondevenen.nl

Vinkeveen - Op zaterdagmiddag
6 augustus komt de laatste veen-

Uithoorn - Een volle bak was het
gevolg van Harder Than Heavy in
The Mix! De tweede editie van dit
terugkerend metalfestijn bracht de
bands Iron Laiden en Diggeth.
Iron Maiden-fans waren in groten
getale naar het jongerencentrum
gekomen om hun favoriete nummers te horen. Zanger Marcel van
Iron Laiden vloog door de hele zaal,
zoals het een echte Bruce Dickinson betaamt. Later op de avond
volgde de band Diggeth met harde Southern Rock en metal gemixt
en dat zorgde al snel voor een kookpunt in The Mix. De volgende versie
van Harder Than Heavy is gepland
op 15 oktober. Dan speelt het Duitse J.B.O.!

eerste wedstrijd is op woensdag 10
augustus op het terrein van Argon
tegen ‘t Vliegdorp. De andere wedstrijd van dit toernooi is dan KDO
zon.-Argon zat.
Op zaterdag 13 augustus om 14.30
uur spelen dan de winnaars van het
duel Legmeervogels-‘t Vliegdorp en
KDO zon.-Argon zat. tegen elkaar.
Om dezelfde tijd spelen dan ook de
verliezers hun duel.

AJOC sluit het seizoen af
en kijkt vooruit
Mijdrecht - Jongerenvereniging
AJOC heeft het seizoen 2010-2011
afgesloten met de grote evaluatie
en een gezellige barbecue. Daarbij
werd alweer volop uitgekeken naar
het nieuwe seizoen.
Met een gezellige barbecue voor
alle AJOC-leden en vrijwilligers is
het AJOC seizoen 2010-2011 nu
echt afgesloten. Afgelopen maand
is er nog druk geëvalueerd en zijn
er nieuwe plannen gemaakt. AJOC
kijkt terug op een gezellig seizoen
en een mooi (nieuw) AJOC Festival.
Het was een druk seizoen voor de
AJOC’ers: het AJOC Festival is volledig opgefrist om het festival nóg gezelliger en leuker te maken. Immitsj
was elke vrijdagavond open voor
het AJOCafé en er is elke maand
een feest georganiseerd in Immitsj.
Daarnaast heeft AJOC een nieuwe

voorzitter gekozen. De ‘oude’ voorzitter gaat zijn kennis en enthousiasme gebruiken voor het festivalbestuur.
Gelukkig duurt het niet lang voordat
het nieuwe seizoen van start gaat.
Tijdens de zomer zal ook Immitsj opgefrist worden. Vanaf september is
Immitsj dan weer iedere vrijdag geopend voor het AJOCafé.
1 oktober start AJOC met de reeks
Immitsj Live!: iedere eerste zaterdag
van de maand een groot feest met
live bands. Tijdens de eerste editie van Immitsj Live! staan de lokale topbands Seeus en View Apart op
het AJOC podium. Zet bij 1 oktober
dus vast Immitsj in je agenda! Meer
informatie over Immitsj Live! vind je
binnenkort op hun website:
www.AJOC.nl. Of volg het laatste
nieuws via twitter: @immitsj.
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Paddestoel 2 prolongeert titel
met grote overtuiging

partij tegen Pim de Jager kwam ze
in de nabeurt remise overeen. De
slotpartij waarop de wedstrijdleiding had gegokt zou tussen Jim van
Zwieten en Kees de Zwart gaan.
Jim kon de 33 beurten durende partij net voor de finish van Kees, die
er nog 13 caramboles moest, dichtgooien. Nico Koster kwam tegen De
Paddestoelen 4 caramboles tekort,
Hero Janzing 3 en Martien Heijman
5. Jim, Cock, Pim en Robert behaalden tegen De Kuiper-van Wijk een
volle 9-0 winst.
De Merel-Heerenlux 3 vondt de finaleplaats al een grote waardering,
ze gingen tegen De Kuiper-van Wijk
volledig ten onder maar konden tegen de kersverse kampioen één luttel puntje afsnoepen.
Tegen 17.00 uur werden de prijzen
door Cor van de Kraats uitgereikt
met de volgende uitslag:
1 De Paddestoel 2
17 pnt.
2 De Kuiper-van Wijk
9 pnt.
3 De Merel/Heerenlux 3
1 pnt.

Regio - De barrage van afgelopen
zondag in De Kromme Mijdrecht is
bijzonder spannend afgesloten voor
de biljarters De spelers stonden gespannen aan de tafel waardoor de

partijen veel beurten nodig hadden.
Alleen Michael de Kuiper hield het
hoofd koel door in 19 beurten met
ruime voorsprong tegen Wim Berkelaar winnend af te sluiten. De hoog-

ste serie was 18 caramboles van
Kees de Zwart in de partij tegen Jan
van der Meer. Caty Jansen van De
Merel/Heerenlux 3 gaf aan De Paddestoel het meeste tegengas. In de

Voorafgaand aan deze barrage had
John van Dam in speelweek 34 de
kortste partij in slechts 16 beurten, zijn gemiddelde kwam op een
mooie 7.500 uit. Peter Marsen zette
met 16 caramboles de hoogste serie
van de week met 39.02%. De biljartfederatie sluit het seizoen en kan terugkijken op een zeer geslaagd biljartjaar. Door het sportieve gedrag
van de meeste biljarters waren er
weinig wanklanken, dus een mooie
promotie voor de biljartsport.
nog wel een lach en een traan en
veel emotie bij het rennerskwartier.
Huisbaas Co Vlasman kreeg een
staande ovatie en een mooie trui
met zijn karikatuur er op en een cadeaubon voor alle jaren gastvrijheid.
Marga Kauw overhandigde de fotolijst met zijn portret er op. Hennie en
Marga sponsoren al jaren de truien
voor de Kwakelse Tour.
Verder werd Gerda Voorn nog in
het zonnetje gezet voor de hapjes
tijdens de avonden. Ook een groot
applaus voor Mira Wahlen voor het
nakijken van alle ingeleverde (lappen) briefjes. Na de prijsuitreiking
was het tijd voor een drankje en een
hapje tot de late uurtjes. Het Tourhome gaat volgend jaar een schuur
verhuizen aan de ander kant van het
water.

Biljartclub Ons Genoegen
heeft ruimte voor nieuwe leden
De Kwakel - Biljartclub ‘Ons Genoegen’ uit De Kwakel, opgericht in
november 1965, een van de oudste
biljartverenigingen in De Kwakel,
heeft ruimte voor een aantal nieuwe leden.
Zij spelen een onderlinge competitie libre, het gemiddelde ligt tussen
de 0.50 en 2.50 en biljarten op donderdagavond, aanvang 20.00 uur in
Het Fort De Kwakel. Naast het libre biljarten heeft Ons Genoegen
door het jaar heen gezellige avonden, met kerstbiljarten om vleesprijzen, paasbiljarten om eieren en zomaar een avond met andere prijsjes.

Na afloop van de partijen libre kan
er ook nog vrij gebiljart worden, bijvoorbeeld driebanden. De competitie begint de eerste donderdag na
de kermis, op 8 september, en eindigt eind april.
Wil je een keer komen kijken hoe
het er bij Ons Genoegen aan toegaat, zij beginnen donderdag 8 september om 20.00 uur.
Voor meer informatie, neem gerust contact op met de secretaris
Andre de Jong, tel 0297568056 of
0654990298 .
Per mail: ag.de.jong@hetnet.nl

Dameshockeyteams Qui Vive
zoeken speelsters/keepsters
De Kwakel - Dames 1 van Qui Vive
zoekt voor komend seizoen speelsters die graag in de eerste klasse willen hockeyen, twee keer per
week willen trainen (dinsdag en
donderdag), onder begeleiding van
een enthousiaste trainer/coach willen leren en op waterveld willen
trainen en spelen. Er zijn twee auto’s voor het elftal beschikbaar waar
speelsters vanuit bijvoorbeeld Amsterdam/Leiden of elders gebruik
van kunnen maken om naar de trainingen en wedstrijden te rijden. De
(open) trainingen beginnen vanaf 9
augustus om 19.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de trainer/coach Rolf
Sanders (rolfsanders@kpnmail.nl).

Dames 2 en 3 zijn gezellige jonge teams, die ook op zoek zijn naar
speelsters en een keepster. Dames
2 speelt in de reserve eerste klasse.
De leeftijd in het team varieert van
19 tot 29 jaar. Ze trainen twee keer
per week. De planning is woensdag en vrijdag. Er wordt voornamelijk op het (semi) waterveld getraind
en gespeeld. Dames 3 is een 18+
team. Zij zijn op zoek naar teamgenoten die graag in een gezellig jong
team willen hockeyen en één keer
per week willen trainen.
Geïnteresseerden voor dames 2 en
3 kunnen contact opnemen met een
van de bestuursleden van het seniorenhockey.
seniorenhockey@quivive.nl

Eindstand Tour De Kwakel 2011

Tourhome De Kwakel

Jim Voorn winnaar gele trui
De Kwakel - De laatste meters Tour
De Kwakel zitten er op in het oude bekende Tourhome aan de Boterdijk. Vrijdag 29 juli was de prijsuitreiking in het rennerskwartier, als
winnaar van de gele trui kwam Jim
Voorn uit de bus. Hij was al een tijdje koploper in de Kwakelse Tour en
dat als debutant. De tweede prijs
was voor Marty Pieterse en de derde prijs was voor Chris Verhoef. Bij
de dames was Ria Verhoef de beste en tevens had zij de rode trui in
haar bezit. De winnende ploeg was
‘de Laatste Lap’ van de Tourwinnaar
en zijn mederenners. De Pietje Verhoefprijs voor de beste tijdritvoorspeller was voor Wery Koeleman.
Dat het de laatste keer was in het
oude Tour Home viel er hier en daar

Petanque: Boule Union Thamen

Ina Hoekstra Clubkampioen
tête-à-tête 2011

Gele trui:
1 Jim Voorn
2 Chris Verhoef
3 Marty Pieterse
4 Joep Voorn
5 Bertil Verhoef
6 Joris Voorn
7 Marco Pauw
8 Martijn vd Belt
9 Peter Hogenboom
10 Eric Zethof
De Rode Lantaarn:
100 Marc van Wees
Rode trui:
1 Ria Verhoef
Tijdrit:
1 Wery Koeleman
Eindklassement:
1 Marco van Kessel
Joris Voorn
Peter Hogenboom
Chris Verhoef
Ploegen:
1 De Laatste Lap
Bertil Verhoef
Leo Hoogervorst
Jean Paul Verbruggen
Berry Groen
Jim Voorn

143 pnt
137
137
136
136
136
135
134
134
134
88

29
22
11
11
11
11
439

De Kwakel - Zondag 31 juli veroverde Ina Hoekstra het individuele
clubkampioenschap door een overwinning op Nel Bloemers. De kampioen van 2010, Joan van Rekum,
speelde dit jaar niet mee, maar verzorgde de barbecue, die aansluitend het kampioenschap voor de leden gehouden werd. Achttien leden
hadden zich ingeschreven voor het
clubkampioenschap tête-à-tête en
dat waren er zes meer dan in 2010
ondanks twee afzeggingen wegens
ziekte. Het tête-à-tête is de minst
populaire spelvorm binnen het petanque. Bij het één tegen één spelen moet je eigenlijk van alle markten thuis zijn en zowel goed kunnen
plaatsen als schieten en je kunt niet
met een medespeler overleggen
over de te volgen tactiek. Je staat
er letterlijk alleen voor! Toch zijn het
vaak de plaatsers, die in het voordeel zijn. Om tot een eindrangschikking te komen werd er een voorronde van drie partijen gespeeld.
Op basis van het aantal winstpartijen en het puntensaldo werd een
tussenstand opgemaakt. De nummers 1 t/m 8 werden in het hoofdtoernooi geplaatst, waarin vervolgens volgens het systeem van directe eliminatie verder gespeeld
werd. De nummers 9 t/m 18 speel-

SRT junioren doen ervaring
op bij NK Senioren
Regio - Suzanne Voorrips, atlete van het Steenbok RunningTeam,
was vorig jaar de enige AV Startbaan atlete die in actie kwam op het
Nederlands Kampioenschap voor
senioren. Dit jaar had B-junior Jon
Schouwenaar, eveneens van het
SRT, zich dankzij zijn goede prestaties van het huidige seizoen ook weten te plaatsen voor het NK senioren. Zowel Suzanne als Jon kwam in
actie op de 400 meter.
In de tweede serie voor vrouwen
had A-juniore Suzanne een mooie
baan middenin het veld en kon ze
zich goed met de concurrentie meten. Met haar eindtijd van 59,27
was ze achteraf niet geheel tevreden, maar gezien de drukke tijd die
ze achter de rug heeft, was dit nog
best een nette tijd. De 10e plek in
een veld van 16 loopsters is dit ook
weer een mooie verbetering ten opzichte van vorig seizoen.
Jon Schouwenaar startte eveneens
in een mooie positie middenin het
veld. Tot 300 meter leek het erop dat
hij zijn persoonlijk record flink aan
ging scherpen, maar op de laatste
100 meter zakte hij helaas wat weg.

De 51,36 sec. die hij op de klokken
zette was dan ook langzamer dan hij
bij de finale bij de junioren had laten
zien. Maar met deze eerste NK senioren heeft Jon weer veel ervaring
opgedaan welke hij de komende jaren goed kan gebruiken. Beide atleten gaan nu van hun welverdiende
vakanties genieten.

den nog drie voorgelote partijen in
het troosttoernooi voor de wijn. In
de kwartfinales van het hoofdtoernooi versloegen Michiel Buchner,
Nel Bloemers, Jos de Zwart en Ina
Hoekstra respectievelijk Henk van
Rekum, Ria van Beek, Günther Jacobs en Hein Bloemers. In de halve finale won Ina Hoekstra met 137 van Jos de Zwart en bereikte Nel
Bloemers voor het tweede opeenvolgende jaar de finale door een
13-2 overwinning op Michiel Buchner. In de finale was de scherpte
er een beetje af bij Nel. Waar zij in
de voorgaande ronde goed en stabiel plaatste, liet ze in de finale wat
meer ruimte voor de tegenstander.
Ina Hoekstra maakte daar graag gebruik van en was ook trefzeker bij
het schieten. Door een 13-7 overwinning veroverde Ina Hoekstra het
Clubkampioenschap
Tête-à-tête

2011. Derde werd Michiel Buchner,
die deze dag zijn eerste wedstrijd
van 2011 speelde. Het troosttoernooi werd gewonnen door Willem
Vreeken (3 +18) voor Bert Hoekstra
(3 +13) en Wilma Buchner (2 +12).
De kampioen werd voorzien van
een bloemetje, maar de echte prijzen zullen in december tijdens het
Slottoernooi worden uitgereikt. De
spelers nemen nu even een beetje gas terug en zullen nog wat lichte trainingen uitvoeren, want komend weekeinde staat het Open
Uithoorns Petanquekampioenschap
voor doubletten op het programma.
Dit toernooi zal op zondag 7 augustus om 10. 30 uur starten op de accommodatie van Boule Union Thamen aan de Vuurlijn in De Kwakel.
Ze hopen dan weer enkele voormalige Nederlandse kampioenen als
deelnemer te kunnen verwelkomen.

JAARFEEST
IN
DE WAVER
Er is weer een jaar voorbijgegaan en dat is het startsein voor het Waverfeest.
Na de vele uren aan voorbereiding van het bestuur is er weer een superfeest op komst.
Dit feest begint donderdagavond 11 augustus met de prestatieloop,
een waar spektakel voor iedereen waar bekende lopers op afkomen.
Er is een loop van 2,6 km speciaal voor de jongeren, de iets ouderen kunnen kiezen uit
een loop van 6,2 of 12,4 km. Het is elk jaar weer een spannend gebeuren
naar wie de bekers gaan. Dus als u iets sportiefs wilt gaan ondernemen na
deze ‘druilerige’ julimaand kunt u uw uithoudingsvermogen op de proef stellen om
met één van deze lopen mee te doen, aan aanmoediging zal het niet ontbreken.
Deze dag zal worden afgesloten in de feesttent met muziek uit de jaren 70/80 en 90
met medewerking van een DJ. De entree is gratis. Ook is er de hele tijd een bruin café op
het terrein aanwezig waar eenieder gezellig kan zitten en iets kan gaan drinken.
KERMIS
De volgende dag, vrijdag 12 augustus, is een zeer bekende dag en begint om 12.00 uur voor de kinderen
met allerlei kermistoestellen, waar het meeste gratis van is. Zo kun je een ritje maken in de draaimolen en
zweefmolen (ook voor de ouderen onder ons een leuke gebeurtenis) tot een springgebeuren waar je zo
hoog mee komt dat, als je hoogtevrees hebt, je je even achter je oren gaat krabben. De avond is voor de
iets ouderen onder ons. Om 18.30 uur kun je je inschrijven voor de Sloot en Slobrace, waaraan ieder jaar
weer druk meegedaan wordt. Deze race is voor iedereen tussen de 13 en 99 jaar en u betaalt hiervoor vier
euro p.p. Degene die eenmaal heeft meegedaan is voor de rest van zijn of haar leven ‘besmet’ met deze
loop, waarvoor je zelf met de planning van je vakantie rekening dient te houden. Dus meedoen met deze
race is een must! Na deze race is er muziek in de feesttent waar de bekende coverband ‘Loenatix”’optreedt.
SPORT
De dagen zijn nog niet voorbij want de zaterdag 13 augustus is aangebroken en er staat
een belangrijk sportonderdeel paraat. Het is namelijk Paardendag voor iedereen. Deze dag
wordt mede georganiseerd door PSV Troje m.m.v. manege Zadelpret. Deze dag is er niet
alleen voor de paardenliefhebbers, want om 12.00 uur begint ook de rommelmarkt waar,
net als op Koninginnedag, u uw slag kunt slaan voor goede koopjes of verkoopjes.
Natuurlijk is er ook weer de jaarlijkse strijd om wie het verst komt bij buikglijden
(gratis) of wie de winnaar wordt bij Tobbetjessteken voor deelnemers vanaf 13 jaar,
deelnamekosten vier euro p.p. De laatste avond treedt de band ‘Joost Mag Het Weten’
op en dit belooft net als de andere avonden weer geweldig te worden.
Een extra weetje voor iedereen: de Waverse kermis is ontstaan als een plaatselijke
Koninginnedag ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. In de
tijd van het ontstaan van de kermis was er geen Koninginnedag zoals we het nu
vieren op 30 april, maar werd er plaatselijk in heel het land festiviteiten gedaan.
Het is maar dat u het weet.

2011
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VLTV 36ste Plassentoernooi groot succes!

Regio - Afgelopen week heeft het
36ste Plassentoernooi plaatsgevonden op het tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen.
Voor dit tot in de verre omtrek bekende toernooi hadden zich maar
liefst 460 senioren ingeschreven,
waarmee het recordaantal van 2009
is geëvenaard!
Deze grote groep tennissers uit alle windstreken heeft onder zeer verschillende weersomstandigheden
gestreden om de titel en de eer van
het kampioenschap onder toeziend
oog van bondsgedelegeerde Joop
Weijburg in de categorieën 3,4,5,6,7
en 8, zowel in enkel, dubbel en mixdubbel wedstrijden.
Het is een drukke, maar ook zeer gezellige week geworden, waarbij bijna 20% meer wedstrijden dan vorig
jaar gespeeld werden. Bij aanvang
van het toernooi waren de weergoden minder gunstig gestemd, waardoor er op zondag ook in de tennishal in Mijdrecht wedstrijden gespeeld moesten worden.
Gelukkig klaarde het in de loop van
de week op en konden de partijen verder buiten gespeeld worden,
dankzij de nieuwe smashcourtbanen waar geen plas op te bekennen
was.

willigers. Chefkok Alwin van Burken
van That’s Cooking heeft alle gasten
weer verwend met zijn Coq au Vin
op zaterdag en vooral zijn 4 gangen
Amuse menu op zondag werd zeer
hoog gewaardeerd.
Maar ook de sushi op donderdag,
verzorgd door Sushi Time, de Ossobucco door topkok Joost Linders en
het 3 gangen diner op woensdag
verzorgd door de Eetkamer van Vinkeveen scoorden alle hoge ogen.
Op zaterdag werd het culinaire programma afgesloten met een barbecue, gevolgd door een spetterend
en zeer gezellig feest.
Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe door de
geweldige locatie waar van geweldig tennis kan worden genoten in
combinatie met heerlijk eten in een
gezellige ambiance.
Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de sponsors van het toernooi
en in het bijzonder met dank aan de
hoofdsponsors Meeus en Tennishal
De Ronde Venen.
Zie voor meer informatie de sites:
www.vltv.nl en
www.plassentoernooi.nl.

Uitslagen 36ste VLTV Plassentoernooi
Heren
Winnaar
2e prijs
Enkel 3
K. Nieberg
E. Derksen
Enkel 4
N. Kok
M. Vorstermans
Enkel 5
K. Hooijmaijers
D. Diephuis
Enkel 6
B. Bindels
M. van Breukelen
Enkel 7
B. Cornelissen
F. Zaal
Enkel 7 35+ H. van Schaick
W. Mondeel
Enkel 8
J. Beulenkamp
B. de Bruin

Uitslag
6-4 2-6 6-4
6-1 6-1
6-4 7-5
6-2 4-6 6-3
7-6 6-1
3-6 6-2 1-0 (w.o.)
6-1 6-3

Dames
Enkel 3
Enkel 4
Enkel 5
Enkel 6
Enkel 7
Enkel 7 35+
Enkel 8

Winnares
M. van der Boon
S. Vogelaar
J. Voorbij
J. van Mens
L. Baars
M.le Duc
M. Jonas

2e prijs
T. Jansens
E. van Ettikhoven
C. Vermeij
T. Paul
S. Kooijman
N. de Knecht
S. Moorthaemer

Uitslag
6-2 4-6 6-0
poule
poule
poule
7-6 6-4
6-1 6-1
6-0 6-2

Bij de dames kwam Myrthe van der
Boon als winnares naar voren, nadat
zij in wederom 3 sets Thari Jansens
wist te verslaan met 6-2 4-6 6-0.

Heren
Dubbel 3

Dubbel 5

2e prijs
B. van Boxel/
R. Wentholt
S. Nap/
B. van der Wiel
R. Hazeleger/
R. Verheide
R. Weber/
R.H.A. de Wildt
R. Appelman/
P. Best
K. Kamminga/
C. Post

Uitslag
7-6 6-7 6-1

Het toernooi is afgesloten met een
zinderende heren dubbel 3 ontmoeting, waar na twee tiebreaks Erwin
Derksen en Jeroen Wichers toch het
kampioenschap naar zich toe konden trekken door Bram van Boxel en
Reinier Wentholt te verslaan met 7-6
6-7 6-1.

Winnaars
E. Derksen/
J. Wichers
M. van Etten/
R. van Oosten
R. Lucassen/
N. de Vink
P. Horsman/
J. Horsman
T. Kats/
N. Pouw
J. Beulenkamp/
J. Blanken
Winnaressen
J. Brouwer/
T. Jansens
M. Kroese/
K. Lievestro
M. Hansen/
S. Terpstra
D. Hoogendoorn/
I.Kneefel
L. Berkelder/
S. Moorthaemer

2e prijs
M. de Graaf/
C. de Vries
C. Koeman/
R. van der Pijl
B. Limburg/
I. Verbeek
I. Berkelaar/
M. Ekelschot
L. van Diessen/
M. Jonas

Uitslag
poule

Winnaars
M. van der Boon/
M. Vorstermans
L. Lee Sargeant/
P. Hengeveld
S. Barsingerhorn/
P. Kloosterman
N. van der Wel/
S. van der Wilt
J. van der Kroon/
T. Huisman
R. Lutz/

2e prijs
I. van Boxel/
B. van Boxel
K. de Vink/
R. Lucassen
C. Koeman/
S. de Bruijn
E. Diephuis/
B. Brandenburg
M. Wichers/
H. Wichers
A. Cornelissen/

Uitslag
poule

Een sterk deelnemersveld in de bovenste categorieën heeft wederom
gezorgd voor toptennis in De Ronde
Venen en er is op het terras voor het
clubhuis volop genoten van schitterende tennispartijen!
In het finaleweekend werd er hard
gestreden voor de winst, wat resulteerde in zeer veel spannende partijen en derde sets. Het was genieten, met name uiteraard van de heren en dames enkel en dubbel 3 ontmoetingen. Kelvin Nieberg wist na
een lange 3 setter uiteindelijk Erwin
Derksen te verslaan met 6-4 2-6 6-4
en kon het toernooi wederom op
zijn naam schrijven na 10 jaar geleden dat ook al gedaan te hebben.

Toptennis, veel gezelligheid
en fantastisch eten!
Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis en gezelligheid
wordt er elk jaar gekookt op hoog
niveau.
Ook dit jaar kon er elke dag genoten
worden van culinaire verrassingen
tegen zeer aantrekkelijke prijzen,
verzorgd door topkoks uit de omgeving samen met een groep vrij-

Dubbel 4

Dubbel 6
Dubbel 7
Dubbel 8
Dames
Dubbel 3
Dubbel 5
Dubbel 6
Dubbel 7
Dubbel 8

Speciaal kennismakingsaanbod voor nieuwe leden:
onbeperkt tennissen tot en met einde van het jaar voor slechts
€ 50 (jeugd tot 17 jaar € 25) en een gratis tennisclinic!

Gemengd
Dubbel 3

Kom vooral eens kijken bij VLTV en profiteer van een speciaal lidmaatschapsaanbod van
slechts € 50 of € 25 voor jeugd tot 17 jaar (t/m 31 december 2011)! U kunt dan onbeperkt
tennissen tot en met het einde van dit jaar en VLTV doet er een gratis tennisclinic cadeau
bij o.l.v. Touché management! Zie voor meer info www.vltv.nl.
Of verwen uw vriendin, man, buur of kind met dit supervoordelige tennisarrangement!

Dubbel 6

Dubbel 4
Dubbel 5

Dubbel 7
Dubbel 8

B. Lutz

J.J. Cornelissen

7-6 6-3
7-5 6-3
6-3 6-4
6-2 6-4
6-3 6-3

poule
6-2 6-0
5-7 6-3 6-4
6-3 6-1

poule
6-3 1-6 6-1
6-4 6-4
7-5 2-6 7-5
6-3 7-5

