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Vanaf nú ook 
op maandag-
middag open!

12.00 tot 18.00 uur

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777
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OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

tel: (0297) 561386www.debeij.nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

Vanaf heden 
Verhuren wij ook 

aanhangers

Uithoorn - Het enthousiasme voor 
de ‘Speel Mee week editie 2010 is 
ongekend. De inschrijvingen zijn 
vanaf het eerste moment binnen 
komen stromen waardoor enke-
le activiteiten nu al het maximum-
aantal deelnemers hebben be-
reikt. Wilt u meer weten of zien voor 
welke activiteiten u nog kunt in-
schrijven, kijk dan op de website:  
www.speelmeeuithoorn.nl. 

Programma Speel Mee
Van maandag 16 augustus t/m vrij-
dag 20 augustus staat er een tal van 
leuke activiteiten gepland voor kin-
deren van 5 t/m 12 jaar. Zoals al ve-
le jaren wordt ook nu sporthal De 
Scheg gebruikt als middelpunt voor 
de activiteiten. Ook dit jaar worden 
weer veel geslaagde elementen uit 
programma’s van de voorgaande ja-
ren herhaald. 

Zo is er het altijd luidruchtige hut-
tenbouwen, worden de bezoekers 
wederom creatief aan het werk ge-
zet en wordt de beruchte kinder-
kermis ook niet overgeslagen. Heel 
bijzonder is het bezoek van Circus 
Kristal op dinsdag. Onder de noemer 
‘niemand kan alles, maar iedereen 
kan iets!’ mogen de kinderen echte 
circuskunsten leren. Op maandag, 
woensdag en donderdag zijn de ac-
tiviteiten van 10.30 uur tot 15.00 uur. 
Dinsdag en vrijdag wordt om 11.00 
uur gestart en gaan ze door tot 16.00 
uur. 
Op deze dagen zijn de ouders een 
uur voor het einde welkom om te ko-
men kijken. Een half uur voor aan-
vang van de activiteiten in de Speel 
Mee week kunnen de kinderen zich 
melden bij de tafels om een sticker 
te ontvangen met hun naam en in-
schrijfnummer. Voor de lunch moet 

iedereen zelf eten en drinken mee-
nemen. Wilt u a.u.b. de naam van uw 
kind(eren) op hun tas vermelden! 
Dit geldt ook voor de hamers, die de 
kinderen meenemen voor het hut-
tenbouwen.

Sponsors & Vrijwilligers
Speel Mee is slechts mogelijk door 
de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen 
elk jaar weer voor een afwisselend 
en uitdagend programma. Financi-
eel is de stichting afhankelijk van de 
gemeentesubsidie en de vele spon-
sors. Wilt u weten welke bedrijven 
de stichting helpen, kijk dan op de 
genoemde website. Om de week zo 
leuk en prettig mogelijk te laten ver-
lopen kunnen de vrijwilligers alle 
hulp gebruiken. Op de website vindt 
u meer informatie en kunt u zich op-
geven als vrijwilliger. Neem gerust 
contact op, ook voor andere vragen! 

Nog slechts enkele plekken 
vrij voor de activiteiten 
van Speel Mee

DEZE WEEK GEEN 
officiëlE

GEmEENtENiEuWs

HEt VolGENDE officiëlE
GEmEENtENiEuWs VErscHijNt
tijDENs DE ZomErVaKaNtiE

op 18 auGustus.
DaarNa WEEr WEKElijKs.

Uithoorn - De polite is op zoek naar 
getuigen van een gewapende over-
val op een tankstation aan de He-
ijermanslaan in Uithoorn op 10 juni 
van dit jaar rond 20.45 uur. Een jon-
geman kwam het tankstation bin-
nen en bedreigde de pompbedien-
de met een vuurwapen. De verdach-
te sprong over de toonbank en eiste 
geld. Hij vertrok met een onbekende 
hoeveelheid geld en stapte achter-
op een gereedstaande scooter. De 
scooter reed door de Anne Frank-
laan richting het park achter deze 
straat. De politie is nog steeds op 
zoek naar beide mannen en roept 
nu de hulp van het publiek in. 
Heeft u iets gezien, of weet u iets 
over deze zaak, belt u dan met de 
politie op nummer 0900-8844. U 

kunt ook anoniem bellen via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Signalementen
Dader 1 (overvaller):
Leeftijd tussen 16-20 jaar 
Lichtgetinte huidskleur 
Smal gezicht 
Donkere ogen 
1.65-1.70 meter 
Droeg een nauwsluitend zwart glim-
mend jack, een zwarte spijkerbroek, 
een zwarte baseballpet en een don-
kere shawl voor zijn mond. 
Dader 2 (op de scooter):
Leeftijd jonger dan 20 jaar 
Getinte huidskleur, vermoedelijk 
Noord-Afrikaans 
Droeg zwarte kleding en een zwar-
te helm.

Getuigenoproep overval BP 
tankstation Heijermanslaan

Uithoorn - Afgelopen maandag 
nam Ria Könst bij AH Jos van den 
Berg op het Amstelplein afscheid 
omdat zij een dag later de pensi-
oengerechtigde leeftijd heeft be-
reikt. Veel klanten bij deze super 
kennen haar als caissière, een func-
tie die zij op die locatie sinds janu-
ari 2007 met enthousiasme en ple-
zier heeft vervuld. Zij was er eerder 
dan het moment dat Jos van den 
Berg de zaak overnam, want dat ge-
beurde twee maanden later. Ria was 
voordien werkzaam bij de AH-vesti-
ging in winkelcentrum Zijdelwaard, 
waar zij in 2001 was binnengeko-
men. En vóór die tijd was zij geruime 
tijd werkzaam in de hotelbranche.
“We hebben het eigenlijk nog niet 
aan de hand gehad dat iemand bij 

ons 65 is geworden en met pensi-
oen gaat,” laat AH-teamleider Ma-
rije Oosterbaan weten. “Natuurlijk 
organiseer je een afscheidsfeestje, 
maar wat is dan bijvoorbeeld een 
gebruikelijk bijpassend cadeau? Nu 
is Ria van het type die het liefst via 
de achterdeur wil vertrekken. Zij is 
humoristisch van aard en bovendien 
heel bescheiden, maar als haar wat 
wordt gevraagd om op een perso-
neelsfeestje een prijs uit te reiken 
aan iemand, dan doet ze dat spon-
taan en heel vrolijk. Zij heeft haar 
werk altijd naar ieders tevredenheid 
gedaan en ook de collega’s mo-
gen haar graag. Op haar beurt kan 
zij uitstekend overweg met al onze 
medewerkers. Voor de grap had Ria 
gezegd dat ze als afscheidscadeau 

een ‘rollator’ wilde hebben… Nou 
die heeft ze dan ook gekregen, een 
échte, ingepakt en wel met een strik 
eromheen. Natuurlijk heeft ze ook 
iets anders mogen ontvangen. Af-
gelopen zondag werd ze samen met 
haar naaste familie en beste vriend 
’s middags met een limousine opge-
haald en een uurtje rondgereden. 
Vanzelfsprekend onder het genot 
van een voortreffelijk glas ‘bubbels’. 

Bij het ‘Oude Spoorhuis’ aan de Sta-
tionsstraat hadden we de rode loper 
uitgelegd en waar alle medewer-
kers aanwezig waren om haar uit 
te zwaaien, een borrel te drinken en 
nog vele jaren met een mooie invul-
ling van haar vrije tijd toe te wen-
sen.”

Ria Könst neemt afscheid 
bij AH Jos van den Berg

Het ziet er 
alweer heel wat 
beter uit
Uithoorn – De afgelopen maan-
den is er via de bewoners in deze 
krant heel wat kritiek geweest over 
de vele en veel te hoge onkruidgroei 
rond dit wooncomplex in Uithoorn. 
Het onkruid groeide huizenhoog en 
niemand deed er iets aan. Wel er is 
geluisterd, want zie, het is gemaaid. 
Dan mag het misschien nog niet 
helemaal zijn zoals de bewoners het 
zouden willen, een begin is er ge-
maakt en het ziet er alweer heel wat 
beter uit.

Uithoorn - Maandag 23 augustus 
van 13.00 tot ca. 16.30 uur opent 
Restaurant het Oude Spoorhuis, aan 
de Stationsstraat 41 in Uithoorn haar 
deuren voor taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij 
zal deze dag oude en zeldzame boe-
ken, handschriften en/of oude bij-
bels voor het publiek op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral gespe-
cialiseerd in oude geschiedenis, to-
pografie, (staten)bijbels en theolo-
gie. Ook oude foto’s, ansichtkaarten 
en albums zijn welkom. De heer Mo-
lendijk organiseert twee keer per jaar 
een veiling van oude/antieke boeken 
en was organisator van diverse boe-
kenmarkten in den lande, zoals de 
Veluwse boekenmarkten. Voor taxa-
tie wordt drie euro per persoon ge-
vraagd. Taxatie gebeurt zo moge-
lijk aan de hand van bewijsmateriaal 
uit recent verschenen veilingcatalo-
gi. Een nauwkeurige vaststelling van 
de waarde van boeken is afhankelijk 
van de druk en van de staat waarin 
het boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxatie-
dagen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms duiken zelfs geheel 

In het Oude Spoorhuis:

Taxatie en inkoopdag van 
oude en zeldzame boeken

onbekende boeken op. Desgewenst 
kunnen bezoekers hun oude boeken 
ter plaatse verkopen. Voor taxatie of 
verkoop van een bibliotheek of een 
partij moeilijk te vervoeren boeken 
kan eventueel een afspraak worden 
gemaakt. Regelmatig taxeert Molen-
dijk op uitnodiging in musea, biblio-
theken, kerken en op monumenten-
dagen. De belangstelling is overwe-
gend groot op dergelijke dagen. In-
middels heeft hij meer dan 500 taxa-

tiedagen achter de rug. Er is vol-
doende parkeergelegenheid in de 
omgeving en de koffie staat klaar. 
Plaats: Uithoorn, Restaurant het Ou-
de Spoorhuis, Stationsstraat 41. Tel. 
0297 533700. Datum en tijd: maan-
dag 23 augustus van 13.00 tot ca. 
16.30 uur. 
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Mo-
lendijk. Tel 010-4667164 of 06-
51950097, info@molendijkboeken.nl 
(niet voor taxaties).



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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag 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.
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Is uw huisdier zoek?

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Tanzania en de 
missie

Met de kolonisatie door de Portugezen kwam ook de verbreiding van het 
katholicisme in Tanzania op gang. In 1560 n. Chr. werd de eerste katholie-
ke kapel gebouwd. De missionarissen waren er destijds heilig van overtuigd 
dat de weg naar God liep via de westerse beschaving. 
De missionarissen voerden keihard actie tegen de slavenhandel. Zij werden 
dan ook gastvrij onthaald door de lokale stammen die hen gebruikten als 
vertaler, secretaris of adviseur.
Heel veel bekeringen zijn te danken aan de voedseldistributie door de mis-
sie in tijden van hongersnood. De missie bracht ook kleding, onderwijs en 
gezondheidszorg. 
Veel Tanzaniaanse christenen blijven tevens de traditionele goden aanbid-
den. 
De laatste 30 à 40 jaar is de functie van de missie vooral en voornamelijk 
ontwikkelingswerk geworden op het gebied van onderwijs en gezondheids-
zorg. Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell is hier een goed voor-
beeld van. 
Het zieltjes winnen is iets van het verleden.

Nel Bouwhuijzen

Vermist
- Fleur v.d. Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’,
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Kuifmees in Uithoorn, ‘Lola’, een zwart dwergkonijntje.
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar,
 is gechipt.
- Mijdrecht, Briljant, “Tijger” langharige blauwe grijze poes
 korte poten, dikke kop.

Gevonden 
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes. 
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, zwarte kat.
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en  
 wit op de buik.
-  Johan Enschedeweg in Mijdrecht, donker cyperse kat met witte 
 pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik.
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers. 
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater. 
- Oosterlanderweg, in Mijdrecht wit/zwarte kater.
- Houtzaagmolen Mijdrecht, witte zwaarvermagerde kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Diverse kittens.

.

Dankzij de Rabobank 
regio Schiphol op stap!
Uithoorn - Bewoners van kleinscha-
lig wonen, Het Hoge Heem, gaan op 
stap! Dankzij een gift van de Rabo-
bank kan een uitje georganiseerd 
worden voor de bewoners van klein-
schalig wonen. Wat op zich niet mak-
kelijk is, want de vrijwilligers die hen 
begeleiden hebben te maken met de-
menterende ouderen, waarvan er 24 
in een rolstoel verblijven. Het eerste 
idee was om te gaan varen met de 
bewoners in Amsterdam, over het IJ! 
Helaas bij het bekijken van de boot 
bleek dat de bewoners een enge 
steile trap af moesten naar beneden 
voor het toilet. Dat verontrustte de 
vrijwilligers, de bewoners in de rol-
stoel zouden op een stalen plaat, die 
als lift diende, naar beneden moeten. 
De begeleiders zijn voor een goede 
veiligheid van de bewoners, dus dit 
wilden zij niet gaan doen. Maar wat 
dan? Openluchtmuseum in Arnhem? 
Archeon? Een dierentuin, safari in de 

Beekse Bergen? Een collega kwam 
met het idee van het Zuiderzee mu-
seum in Enkhuizen. Informatie aan-
gevraagd, en dat zag er erg leuk uit.
Nu het busvervoer nog, ook dat is 
niet makkelijk, want niet elke bus-
maatschappij kan 24 rolstoelen ver-
voeren, dus zouden er mensen over 
moeten stappen vanuit de rolstoel 
naar een gewone stoel in de bus. 
Maar er gaan ook reserve-rolstoe-
len en rollators mee, kan dat alle-
maal dan wel vervoerd worden? Bij 
de meeste was dit een groot pro-
bleem! Uiteindelijk dichtbij huis een 
busmaatschappij (Met en Co) ge-
vonden in Aalsmeer, die alles net-
jes voor de bewoners van kleinscha-
lig wonen kon verzorgen. Dus op vrij-
dag 27 augustus gaan de bewoners 
van kleinschalig wonen van Het Ho-
ge Heem een dagje uit, naar het Zui-
derzeemuseum in Enkhuizen! Dank-
zij de Rabobank!

Ik zoek een tehuis

Regio - Dit kitten zoekt een baas-
je. Dit mooie en lieve dametje van 
9 weken zou het liefst in een rustig 
gezin of bij wat oudere mensen een 
plekje krijgen.
Wie geeft haar een nieuw tehuis? 

Daarnaast heeft de dierenbescher-
ming nog een paar kittens die nu 
of over een paar weken een baasje 
zoeken. Heeft u interesse, wilt u dan 
contact opnemen met de Dierenbe-
scherming, tel. 0297-343618.

 MORPHEUS RUIMT OP!

TOT 

70% KORTING

boxspringcombinatievanaf 999,-

matrasvanaf
169,-

dekbed-

overtrek

vanaf

19,95
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G. de Haan & Zn.
Zand - Grind - Grond- en Erfverharding

Hét adres voor o.a.:
• Tuingrond
• Straatzand
• Vulzand
• Siergrind
• Verhardingsmateriaal

• Voor grote of kleine hoeveelheden, bij u thuisbezorgd

Provincialeweg 9a 06-51262561
3641 RS Mijdrecht 06-54331657

Tel. 0297-264227

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 
Vinkeveen Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:

- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden

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

2/3

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30 

onjuiste persoonsgegevens op 
ontvangen pas van regiotaxi

Het Declaratiefonds jongeren is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 
De vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt van het declaratiefonds gebruik 
maken als u een uitkering van de gemeente ontvangt. Ook kunt u gebruik maken van de 
regeling als u 110% (met arbeidsperspectief*) of 125% (zonder arbeidsperspectief*) van 
de bijstandsnorm verdient. Vraag aan het cluster Werk en Inkomen of u ervoor in aanmer-
king komt. Er wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Welke kostenpos-
ten vallen onder deze regeling Het voordeel van het declaratiefonds jongeren is dat je ver-
schillende kosten kunt declareren, zoals:
• rekenmachine;
• muziekles;
• schoolexcursies;
• schooltas;
• USB-stick;
• toegangskaartjes voor een museum (zoals Nemo, het Nederlandse Instituut 

voor beeld en geluid en het Muiderslot);
• bosatlas;
• gymspullen;
• tekenspullen;
• huur muziekinstrument;
• aanschaf muziekboeken;
• aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
* U heeft een arbeidsperspectief wanneer u binnen een afzienbare tijd weer zal komen te werken.

Regiotaxi Amstelland (onderdeel van Con-
nexxion Taxi Services) verzorgt per 1 au-
gustus het Wmo-vervoer in de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. Afgelopen weken 
zijn alle nieuwe vervoerpassen verstuurd 
naar de gebruikers. Heeft u een pas ont-
vangen, maar kloppen de gegevens niet? 
Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. 
Wanneer u uw wijzigingen al heeft door-
gegeven, ontvangt u binnen 2 weken een 
nieuwe vervoerpas. 

Wanneer uw voorletter(s), tussenvoeg-
sel, geslacht of geboortedatum niet juist 
op de pas staan, kunt u wel gebruik ma-
ken van de vervoerpas totdat u uw nieu-
we pas heeft ontvangen. Mocht u geen pas 
hebben ontvangen, terwijl u wel een indi-
catie heeft voor de Regiotaxi, meldt dit dan 
zo snel mogelijk bij het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg. 

Bij de vervoerpassen zijn 
ook bestemmingslijsten 
verstuurd. Op de bestemmingslijst voor 
inwoners van de gemeente Aalsmeer is per 
abuis boven de vervolgbladen van deze lijst 
Uithoorn geplaatst. Hierdoor lijkt het alsof 
er maar een pagina met bestemmingen is 
voor Aalsmeerse pashouders. Dit is echter 
niet het geval. De gehele bestemmingslijst 
(ook vervolgpagina’s met Uithoorn erbo-
ven) is wel bedoeld voor Aalsmeer.
Heeft u vragen over uw vervoerpas of de 
Regiotaxi Amstelland? Neem dan contact 
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
Het Loket is op werkdagen telefonisch te 
bereiken van 9.00 tot 12.30 uur op tele-
foonnummer (0297) 51 31 31.
Voor het reserveren van een rit kunt u te-
lefonisch contact opnemen met Regio-
taxi Amstelland via telefoonnummer 0900-
89 98 343 (lokaal tarief).

Wist u dat...
• ... de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 

(G2) een contract hebben met zeven zorg-
aanbieders voor huishoudelijke hulp. Is er 
huishoudelijke hulp (in natura) aan u toe-
gekend door het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg, dan kunt u zelf een keuze ma-
ken voor een zorgaanbieder die de hulp 
gaat leveren. De Zorgcatalogus kan hier-
bij een hulpmiddel zijn. In de Zorgcatalo-
gus stellen alle zorgaanbieders zich voor. 
Een Ranking (volgorde) maakt onderdeel 
uit van de Zorgcatalogus. Op dit moment 
vindt er een klanttevredenheidsonderzoek 
plaats. Dit onderzoek is bedoeld om de te-
vredenheid van de cliënten in Aalsmeer en 
Uithoorn te meten over de zorgaanbieders 
die huishoudelijk hulp leveren. Het resul-
taat van het onderzoek wordt ook verwerkt 
in de Ranking. De zorgaanbieder met de 
hoogste score komt bovenaan en de zorg-
aanbieder met de laagste score onderaan. 
Door deze Ranking zal de keuze voor een 
zorgaanbieder voor u gemakkelijker zijn.

• ... het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is ge-
vestigd in het gemeentehuis van Aalsmeer 
en Uithoorn. Het loket in Aalsmeer is elke 
werkdag van 9.00 tot 13.00 open en het 
loket in Uithoorn is elke werkdag van 8.30 
tot 12.30 open. 

• ... de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) uitgaat van “niet leunen maar 
steunen”. Hiermee wordt bedoeld dat de 
zelfredzaamheid en participatie van bur-
gers moet worden bevorderd. De eigen 
verantwoordelijkheid staat centraal en de 
overheid zorgt voor het vangnet.

• ... de Wmo-raad Uithoorn adviseert over 
maatschappelijke onderwerpen (zoals 
een leefbare buurt, goed vervoer, aan-
gepaste woningen en ondersteuning bij 
de zorg) en dat de Wmo-raad nog ruim-
te heeft voor nieuwe leden? Bent u maat-
schappelijk betrokken, minimaal 3 dag-
delen per maand beschikbaar en wilt u 
de gemeente graag adviseren? Dan bent 
u wellicht de daadkrachtige persoon die 
onze Wmo-raad kan komen versterken! 
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Wmo-raad via 
e-mail wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of via 
telefoonnummer 0297-56 98 44. Let op: 
leden van de Wmo-raad hoeven niet on-
der de doelgroep van de Wmo te vallen. 
Zij moeten echter inwoner van Uithoorn 
zijn en affiniteit met de doelgroep en hun 
maatschappelijke gebieden hebben. 

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn (G2) kan op grond van de Wet 
werk en bijstand (Wwb) regels vast-
stellen over de wijze waarop zij in-
vulling geeft aan haar bevoegdhe-
den op grond van deze wet. Het Da-
gelijks Bestuur heeft op 14 juli 2010 
de concept-Beleidsregels Langdu-
righeidstoeslag 2010 vastgesteld. 

Deze beleidsregels liggen van vrij-
dag 7 augustus 2010 t/m vrijdag 
19 september 2010 ter inzage in 
het gemeentehuis van Uithoorn en 
Aalsmeer. Gedurende deze perio-
de kunnen zienswijzen met betrek-
king tot de beleidsregel ingediend 
worden.

Declaratiefonds jongeren

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Te koop:
Gouden vloerlamp 20 euro. So-
ny kleuren tv 67 cm triniton + af-
standsbediening 20 euro. 
Tel. 0297-524504
Te koop:
Grote maat Giant 7 versn. grijs/
zwart damesfiets nw. 250 euro. 
Tel. 0297-566673
Te koop:
Elektr. fornuis mt keramische 
kookplaat 100 euro. Pannen 
50 euro. 
Tel. 0297-568178
Te koop:
Gr. blik silicagel droogbloemen 
poeder 10 euro. Bloemschik- of 
decoratieboeken special 1 eu-
ro p.st. 
Tel. 0297-264070
Te koop:
Rolhordeur wit 205/105 compl. 
25 euro. Broodbakmachine rvs 
z.g.a.n. erg mooi 20 euro. 
Tel. 0297-262045 na 18.00 u.
Te koop:
Zomer paardendeken blauw 
195 30 euro. Paardrijlaarzen m. 
37 10 euro. Paardrijlaarzen mt. 
36 gevoerd 15 euro. Vliegende-
ken 5 euro. 
Tel. 0297-262045 na 18.00 u.

* Verloren: 
Damesbril 

bushalte Adelhof 
zondagmiddag 8 augustus 

Tel. 0297-285781
Te koop:
Zeer mooie 2-zits bank fel rood 
en i.pr.st. z.g.a.n. t.e.a.b. 
Tel. 0297-287617
Te koop:
M.bike 18 vers. 28 inch velgr. 
50 euro. Batavus d.fiets 28 inch 
trom.r. 3 vers. 75 euro. H.fiets 28 
inch 3 vers. 75 euro. 
Tel. 0297-282980
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In augustus, september en oktober:

Groot scala aan activiteiten in het Groene Hart

Het Groene Hart is een uniek groen gebied midden in de Rand-
stad. Vanuit hartje Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam 
is men in 15 minuten fietsen al midden in het groen. Het Groe-
ne Hart vormt een mooi contrast met de drukte van de steden 
en is het grootste Nationale Landschap van Nederland. Het ge-
bied reikt van het IJsselmeer tot de rivier de Merwede. Van Den 
Haag tot voorbij Vianen. Het Groene Hart is niet alleen groter 
dan men denkt, maar ook diverser. Het landschap bestaat uit 
uitgestrekte weiden, veengebieden, grote plassen, meren, me-
anderende rivieren, historische stadjes, forten en boerderijen. 
Dit maakt het Groene Hart geschikt voor uiteenlopende activi-
teiten. Er kan heerlijk worden gefietst, gevaren of gewandeld. 
Er zijn biologische eieren direct van de boer te koop. In vele 
restaurants worden de streekproducten vers van het land ge-
serveerd. Men kan slapen in een hooiberg of genieten van een 
koud biertje aan de waterkant.
In de lente dansen de koeien in de wei en in de winter kun je bij 
Kinderdijk schaatsen in een 17e eeuws schilderij. De Holland-
se luchten bieden het hele jaar door een prachtig schouwspel. 
www.groenehart.nl en www.groenehartkloppendhart.nl

VERVoLG VAN VoRIGE wEEK

ACtIVItEItEN
AUGUstUs:

* Lakeside Festival Alphen
20 en 21 augustus

Het Lakeside Festival, dat dit jaar 
voor de derde keer wordt gehou-
den, was in 2008 en 2009  een 
groot succes. Het gratis evenement 
met optredens van grote artiesten 
vindt plaats in het Zegerslootge-
bied bij de dagcamping. 

Info: www.lakesidefestival.nl 

* De 24 uur van Montfoort
20 en 21 augustus

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 au-
gustus organiseert de stichting ’24 
uur van Montfoort’  met steun van 
vele ondernemers voor jong en 
oud weer “de 24 uur van Mont-
foort” rond de Montfoortse jaar-
markt met een geweldig program-
ma.

Info: www.de24uurvanmontfoort.nl  
 
* Jazz aan de Plazz
21 augustus

Op zaterdagavond 21 augustus 
gaat de 22e editie van Jazz aan de 
Plazz in het Plashuis in Noorden 

van start. Er wordt jazzmuziek ge-
speeld en het is een ontmoetings-
plaats voor de bezoekers, die el-
kaar al jaren op dit festijn tegen-
komen.

info: www.jazzaandeplazz.nl  
 
* Kameryck Klassiek
26 tot en met 29 augustus

Na het succes van 2009, gaat eind 
augustus de tweede editie van Ka-
meryck Klassiek, een grootscha-
lig muziekevenement, van start 
op de Plas bij restaurant Kameryck 
in Kamerik (midden in het Groe-
ne Hart).

Op een drijvend platform van circa 
750 m² worden een overdekt po-
dium en tribune met 600 zitplaat-
sen gebouwd. Het concert vindt 
plaats in een sprookjesachtig de-
cor met mooi uitgelichte bomen 
en 150 fakkels op de steiger, die 
als een verlicht lint naar de ‘out-
door concertzaal’ leiden. Ook op 
culinair gebied valt er veel te ge-
nieten.

Info: www.kameryckklassiek.nl 

sEPtEMBER
 
* Yes Gouda Jazz – 4 september

Het wordt een bijzonder spektakel 

met twaalf bands, verdeeld over 
zes podia. De Goudse Schouwburg 
wordt omgetoverd tot een Jazz-
tempel, die in alle hoeken en ga-
ten zal swingen. Een van de hoofd-
acts is de bekende diva Laura Figy 
met haar 5-mans band.

Info: www.yesgoudajazz.nl

* Open Monumentendag
11 en 12 september

In diverse plaatsen in het Groene 
Hart worden activiteiten gehou-
den in het kader van Open Monu-
mentendag.

Info: www.openmonumentendag.nl 

Gouda Culinair
10, 11 en 12 september

Diverse Goudse restaurants pre-
senteren zich in het Houtmans-
plantsoen in Gouda dat wordt om-
getoverd tot het grootste en lek-
kerste openlucht restaurant.

Info: www.goudaculinair.nl
 
* Rivierdag Schoonhoven
18 september

De Stichting Schoonhoven organi-
seert nabij het veer Schoonhoven-
Gelkenes de jaarlijkse Rivierdag in 
een maritieme sfeer met veel ac-
tiviteiten op de wal en het water 

zoals het Shantyfestival waaraan 
meerdere zeemans- en shantyko-
ren deelnemen. Bovendien  liggen 
er klassieke schepen om te bezich-
tigen in de stad.

Info: www.nazomerfestival.info 

oKtoBER

* Nacht van Woerden
26 oktober

De Kiremko Nacht van Woerden 
is een Internationale veldrit door 
de binnenstad van Woerden met 
deelname van de wereldtop. In 
het voorprogramma wedstrijden 
voor amateurs, masters, junioren 
en dames.

Info: www.denachtvanwoerden.nl

* Koeiemarkt Woerden
27 oktober

Al meer dan 600 jaar vindt op de 
eerste woensdag na 20 oktober 
in de binnenstad van Woerden de 
‘Koeienmarkt’ plaats. 

De traditionele Koeiemart is een 
feest dat families gezamenlijk vie-
ren in een oude sfeer met kermis, 
warenmarkt, standwerkers en na-
tuurlijk koeien.

Info: www.woerden.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr 8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u 
online melden door middel van het 
serviceformulier op de website, of 
via tel. (0297) 29 18 00.

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

MelDpunt ZORG & OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt
HuiSelijK GeWelD
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van be-
lang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op 
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De 
Ronde Venen werkt met servicenormen.

AAnVRAGen bOuWVeRGunninG
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen voor bouwvergunningen zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Datum
ontvangst

De Hoef
De Hoef Oostzijde 90 oprichten van een steiger 2010/0433 5-8-2010

Vinkeveen
Baambrugse vernieuwen van een restaurant 2010/0425 30-7-2010
Zuwe 143b (herbouw het Duikertje)
Baambrugse Zuwe 146 vernieuwen van een beschoeiing 2010/0428 2-8-2010
Demmerik 120 (nabij) realiseren van oeverbescherming langs de gehele 2010/0426 28-7-2010

oever en een aanlegsteiger met een lengte van 
600 cm

Groenlandsekade 31 vernieuwen van een steiger/golfbreker 2010/0427 2-8-2010
(nabij)

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een 
dakkapel, uitbouw etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de 
welstand.)

VOORneMen tOt VeRleninG bOuWVeRGunninG
Met OntHeffinG/WijZiGinG beSteMMinGSplAn

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 12 augustus 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Hoofdweg 85B het plaatsen van twee tijdelijke flex-units 2010/0356 C

voor opslag en kantoor

Vinkeveen
Wilgenlaan 47 het oprichten van een bedrijfspand met woonruimte 2010/0390 B

Wilnis
Bovendijk 6a het veranderen van een rundveestal 2010/0301 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 

Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimte-

lijke ordening.
- Onder C te verlenen met toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke 

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

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht
Communicatiew. 21- 23 het vergroten van een bedrijfsruimte 2010/0209 3-8-2010
Genieweg het oprichten van een showroom/winkelruimte 2010/0262 3-8-2010
(ongenummerd)  voor volumineuze goederen

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met OntHeffinG/WijZiGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk bouwnr. Verzenddat.
vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 27 het vergroten van een woning 2010/0286 3-8-2010

Vinkeveen
Arkenpark Mur 40 het vervangen van een woonark 2009/0354 29-7-2010
Pr. Bernhardlaan 32-38 het oprichten van vier bergingen bij vier woningen 2010/0225 3-8-2010
(even)
Plaswijk 40 het oprichten van een woning 2009/0622 3-8-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te 
hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

inRicHtinG tijDelijKe bOuWplAAtSen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 augustus 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) een vergunning om 
een tijdelijke bouwplaats in te richten hebben verleend aan:
- Hein Heun Sloopwerken B.V. uit Enschede in verband met de verbouwing van Albert Heijn aan de Pas-

sage 26 te Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is croonstadtlaan 10 t/m 101, 3641 Al
in Mijdrecht. Het werkadres is De passage 26, 3641 AK in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de 
periode van 20 augustus 2010 t/m 1 september 2010.

- G. van der Ven Aannemingsbedrijf uit Brakel in verband met het vernieuwen van een duiker aan de Bon-
kestekersweg in Vinkeveen. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Reigerstraat op de hoek van de 
bonkestekersweg, 3645 KW in Vinkeveen. Het werkadres is bonkestekersweg 1 t/m 3, 3645 KZ 
in Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode van 13 augustus 2010 t/m 27 augustus 2010.

Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

VeRleninG VeRGunninGen ex. ARtiKel 9 
MOnuMentenVeRORDeninG De ROnDe Venen 1998

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat vergunning is verleend op grond van artikel 9 van de 
‘Monumentenverordening De Ronde Venen 1998’ ten behoeve van diverse instandhoudingswerkzaamhe-
den aan:
- Dorpsstraat 59, 3648 AG in Wilnis. De Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Mid-

den Nederland is overeenkomstig artikel 10 van de ‘Monumentenverordening De Ronde Venen 1998’ 
om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. De ontwerpvergunning is afgege-
ven, waarop geen zienswijzen zijn ontvangen. Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt 
vanaf 2 augustus 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van 
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 14 september 2010 een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

- Dorpsstraat 74, 3648 Aj in Wilnis. De Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Mid-
den Nederland is overeenkomstig artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 
om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. De ontwerpvergunning is afgege-
ven, waarop geen zienswijzen zijn ontvangen. Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt 
vanaf 6 augustus 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van 
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 20 september 2010 een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. 
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op de killer kat
Mijn reactie, als katten- en hondenliefhebber, op 
het artikel over de Killer-kat.
Misschien dat deze held zijn wandelroute kan ver-
melden, zodat we hem en z’n kleine zielige hond-
je ook een rottrap kunnen geven. Je zou denken 
dat iemand, die zelf een hond heeft, een dierenlief-
hebber is. Het tegenovergestelde blijkt echter, ge-

zien zijn reactie.

Ik ben het met hem eens dat ook voor een kat be-
lasting betaald zou moeten worden. Maar zolang 
dat volgens de wet niet van toepassing is, is zijn re-
actie ver beneden peil.

S. van Keulen

Mooie natuur
Deze week ontving onze redactie deze foto van de heer Bocxe uit Wilnis met de mededeling: “Wat is de 
natuur toch prachtig. Zie je zomaar bij een bruggetje in De Ronde Venen, in de vrije natuur, deze 35 cm 
grote schildpad die zich heerlijk gevestigd heeft in een leeg meerkoetnest.“ 
We vonden de foto leuk, maar zullen niet de exacte verblijfsplek noemen.

Bewonersoverleg Thamerdal 
vergadert op 17 augustus
Uithoorn - Het Bewonersover-
leg Thamerdal komt weer bijeen 
op  dinsdagavond 17 augustus  om 
20.00  uur in de Ponderosa.
Op de agenda staan o.a. veiligheid 
en overlast, met name rond het 

speelveld bij de Ponderosa en het 
busstation,  ideeën voor buurtactivi-
teiten, verslag van het laatste buurt-
beheeroverleg  de besteding van 
het buurtbudget, en  de buurtkrant. 
De buurtregisseur van politie is het 

eerste deel van de bijeenkomst aan-
wezig.
Iedere bewoner is van harte welkom 
en kan aan het begin van de bijeen-
komst onderwerpen aandragen ter 
bespreking.

Wie weet waar ik ben?
Roepnaam: Valkje 
Geslacht: Vrouw 
Leeftijd: 4 jaar 
Plaats: De Kwakel 
Vermist sinds: 24 juli 
Uiterlijk: Valkje is een donker-
bruine hen met een lichtbruine 
hals. Over haar gehele verendek 
zitten witte en zwarte vlekken. In 
haar rechtervleugel heeft Valkje 
drie lange witte veren zitten 

Weet u waar ze tussen haar ver-
dwijning en nu heeft verbleven, of 
waar ze op dit moment verblijft, 
neem dan alstublieft contact op 
met het volgende telefoonnum-
mer: 06 - 52 47 76 07.
Heeft u haar niet gezien, maar 
weet u misschien toch iets over 
haar te melden, bel dan alstu-
blieft ook. Iedere informatie over 
Valkje is welkom.
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Mijdrecht - Het is inmiddels (bij-
na) drie maanden geleden sinds 
het bovengenoemde, zeer informa-
tieve memo is verstrekt. Om die re-
den graag een actualisering/voort-
gangsrapportage waarin aandacht 
wordt besteed aan de onderstaan-
de aspecten. 

Met betrekking tot het onderwerp 
“De Kweektuin” stel ik prijs op een 
z.s.m. behandeling in een RTG, voor-
al omdat de gemeenteraad door u 
niet is geïnformeerd over de voort-
gang en resultaten van deze be-
langrijke pilot en uw besluit tot be-
eindiging.

*Waarom is de gemeente niet in 
staat (geweest) om binnen de ei-
gen organisatie te komen tot een 
bestandsonderzoek met als doel 
het combineren van een succesvol-
le, activerende diagnosemethodiek 
met een positieve samenwerking 
met de klantmanagers?
*Is het juist te concluderen dat die 
afrondende fase inmiddels is afge-
sloten?
Wat zijn de (geanonimiseerde) con-
clusies van de rapportage van Edu-
per?
Wanneer worden die aan de ge-
meenteraad bekendgemaakt?
Welke kaderstelling door de ge-
meenteraad is op basis van de rap-
portage wenselijk en/of noodzake-
lijk? Tot welke aanpassingen binnen 
de organisatie geven de conclusies 
aanleiding?
*Op welke wijze is door de gemeen-
te samengewerkt met de VNG-pilot 
“Participatieladder” en tot welke re-
sultaten heeft dat geleid? Als niet is 
samengewerkt, welke redenen lig-
gen daaraan dan ten grondslag?
*In hoeverre was het echt nodig om 
externe advisering in te schakelen? 
(Dit mede tegen de achtergrond 
van het door de VNG aangegeven 
“stroomschema tredebepaling”)
Hoe staat het met de implementatie 
van de participatieladder in de ge-
meente De Ronde Venen (per cli-
ent) en welke maatregelen hebben 
het meest effect, voor wie (cliënten 
op welke treden) en binnen welke 
termijn?

Kosten
*Uit de memo is af te leiden dat aan 
kosten voor externe inhuur om te 
komen tot het uitvoeren van een in-
tegrale diagnose ruim 70.000,- (ex-
cl. btw) is uitgegeven. Zijn er nog 

aanvullende kosten gemaakt/te ver-
wachten in het verlengde van die di-
agnose en zo ja, om welke orde van 
grootte gaat het dan?
* Hoe groot is het (in de begroting 
opgenomen) bedrag dat dit jaar nog 
beschikbaar is vanuit het participa-
tiebudget? 
* Hoeveel is daarvan vast “geoor-
merkt” en hoeveel kan nog nader 
worden ingevuld voor bijvoorbeeld 
speciale projecten?
*Kan geconcludeerd worden dat de 
inschakeling van Eduper inmiddels 
heeft geleid tot een succesvolle af-
ronding van het leerproces, zodat 
binnen de eigen organisatie nu wel 
de kennis en competenties aanwe-
zig zijn om vanaf heden in eigen be-
heer de betreffende activiteiten uit 
te voeren?
*Welke kosten (boven het reeds ge-
noemde bedrag van ruim 70.000,- 
excl. btw) zijn verbonden aan het 
verzorgen door Eduper voor de op-
leiding van de klantmanagers en om 
hoeveel klantmanagers gaat het in 
totaal? 
* Wanneer zal deze opleiding afge-
rond zijn?

*Welke incidentele en structurele 
kosten zijn verbonden/zullen ver-
bonden zijn aan het inzetten van het 
door Eduper ontwikkelde diagnose 
instrument “diagnosys”?

Stoppen?
Recentelijk heeft het college aan 
“De Kweektuin” meegedeeld het tij-
delijke contract niet te verlengen. 
Het contract van deze pilot had een 
looptijd van één jaar. In hoeverre is 
het besluit van het college in over-
eenstemming met de kaderstellende 
bevoegdheid en taak van de raad?

* Hoeveel kosten zijn verbonden 
(geweest) aan de pilot?

In hoeverre en op welke is van ge-
meentewege in regionaal (samen-
werkings) verband de voorziening 
“De Kweektuin” onder de aandacht 
van andere gemeenten gebracht, 
dan wel aanbevolen?

* Wat zijn de conclusies t.a.v. de pi-
lot “De Kweektuin” op basis van de 
destijds gemaakte samenwerkings-
afspraken en de daarop gebaseerde 
tussentijdse evaluatierapportages?

* Er zijn gedurende de looptijd van 
de pilot “De Kweektuin” contracten 

afgesloten in het kader van re-inte-
gratie met andere organisaties. Is 
in dat verband ook “De Kweektuin” 
benaderd om deel te nemen aan de 
aanbesteding? 
Zo niet, om welke reden is “De 
Kweektuin” niet in de gelegenheid 
gesteld een offerte uit te brengen?

* In de schriftelijk aangegeven moti-
vatiegronden om de pilot niet te ver-
lengen wordt o.a. aangegeven (ver-
ondersteld?) dat de inzet van de 
door het rijk beschikbaar gestel-
de re-integratiegelden uitdrukkelijk 
niet van toepassing is op het aan-
bod van “De Kweektuin”.  
Het zou namelijk ontbreken aan per-
spectief op (uiteindelijke) uitstroom 
naar werk.

Hoe is dat te rijmen met de in de me-
mo van 11 mei t.a.v. de methodiek 
van de integratieladder, nl. “meer 
focus op de doelstelling dat iedere 
cliënt meedoet in de vorm van werk 
(1), sociale activering (2) of andere 
vorm van participatie (3)?

Graag een transparant overzicht 
in hoeverre het beoogde doel “uit-
stroom naar werk” (sinds 2008) tot 
op heden wel is bereikt m.b.v. in het 
verleden aangegane trajectovereen-
komsten met (elk van de andere) re-
integratiebedrijven op basis van har-
de resultaatverplichtingen.

* Welke resultaatverplichtingen (zul-
len gaan) gelden binnen de recente-
lijk afgesloten raamovereenkomsten 
(per laddertrede en de afgesproken 
stijging daarop)?

* Wat is de onderbouwde beleids-
inschatting van het aantal cliënten 
(per laddertrede) dat niet een stij-
ging zal (kunnen) realiseren, mede 
gelet op de gegevens, zoals vermeld 
in de memo van 11 mei jl.)

* In de “aankondigingsbrief beëindi-
ging pilot” wordt (mede) aangege-
ven dat “Door de gemeente wordt 
afgewogen of de kosten acceptabel 
zijn in de gegeven situatie en opwe-
gen tegen de geleverde prestaties.” 
Welke concrete en geobjectiveerde 
wegingsgronden worden hierbij ge-
hanteerd?

En wat is de uitleg van het begrip 
“acceptabel” in dit geval en wat is 
het criterium t.a.v. “geleverde pres-
taties” in de pilot van “De Kweek-
tuin”?

* Is het college - op basis van eva-
luatieresultaten - van mening dat 
m.b.t. de cliënten van de “De Kweek-
tuin” (en hun activiteiten in zowel de 
kas als op de wekelijkse markt) de 
doelstellingen “sociale activering” of 
“andere vorm van participatie” niet 
zijn gehaald? 
Gesteld wordt dat er formeel spra-
ke is van een opgelegd “verbod”/
uitsluitingsgrondslag voor beste-
ding van re-integratiegelden voor 
het aanbod van “De Kweektuin”, 
geldt dat dan ook voor de aanwen-
ding van gelden uit het participatie-
fonds/WMO? 

* Te concluderen valt dat de cliënten 
van de “De Kweektuin” deel uitma-
ken van zeer kwetsbare groepen in 
de samenleving. In hoeverre is m.b.t. 
de WMO-uitgangspunten het aan-
bod van “De Kweektuin” een reële 
optie (op basis van historische erva-
ringskennis en feiten) voor de cate-
gorie inwoners die in de memo van 
11 mei worden gerekend tot de tre-
den 5 en 4? 

Jan Rouwenhorst
Fractie CDA
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Ook raadslid Rouwenhorst heeft 
zijn vragen over eindiging 
pilot ‘De Kweektuin’

Zomeractiviteiten bij 
‘t Buurtnest zijn afgesloten
Uithoorn – De organisatie had ook 
dit jaar weer leuke zomeractivitei-
ten georganiseerd bij het Buurt-
nest in Uithoorn. Van 12 tot 26 juli 
op de maandag-, dinsdag-, donder-
dag- en vrijdagmiddagen en vroege 
avonden, woensdag was er alleen 
een middagprogramma en van 26 
juli tot 7 augustus op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Niet 
alleen de kinderen, maar zelfs de 
vrijwilligers genoten met volle teu-
gen. Ook de burgemeester bracht 
een bezoekje en dit werd door de 
kids en de vrijwilligers enorm ge-
waardeerd. De kinderactiviteiten 
van Cardanus in de vakantie werden 
in de zon en vol vrolijkheid afgeslo-
ten op vrijdag 6 augustus. 
Topvrijwilligster Selina Kroon (17 
jaar, net geslaagd op de scholenge-
meenschap Thamen en in septem-
ber naar de Stewardessopleiding) 
speelde elke dag, elke week met de 

kinderen op het Achterplein. “Hart-
stikke leuk: touwtjespringen, hoc-
keyen, basketbaltoernooien, voet-
ballen, skippyballen, noem maar op! 
De kinderen zijn zo vrolijk! Hoogte-
punt was de dag dat we 85 kinde-
ren hadden.”
Nasséra Achahboun (kinder/tiener-
werkster Cardanus): “De vier weken 
waren grandioos. De kinderen von-
den het super dat de burgemees-
ter langskwam en met ze ging dan-
sen! Ook mochten de kinderen van 
alles aan haar vragen. Volgend jaar 
op dezelfde voet verder!” Soeraya (9 
jaar) vertelde enthousiast wat ze van 
de burgemeester wilde weten: “Hoe 
oud ze was, hoeveel bankpassen ze 

heeft, of ze rijk is en ze gaf overal 
antwoord op!” De kinderen vonden 
haar heel aardig. De kinderen willen 
elke dag ook door de buurt wande-
len en voor volgend jaar een leuke 
speurtocht in de buurt. Misschien 
ook een kinderoptreden voorbe-
reiden en uitvoeren in het Verzor-
gingshuis Het Hoge Heem dicht-
bij? De laatste vakantieweken kun-
nen de kinderen terecht in en rond-
om Sporthal De Scheg.
Op www.speelmeeuithoorn.nl kunt u 
het volledige programma vinden en 
uw kind inschrijven. Dan is er film, 
circus, hutten bouwen of creatief en 
kinderkermis! Genoeg te doen nog 
de laatste weken van de vakantie.

Alice Meijer neemt noodgedwongen afscheid

Beau Grandes gaat onder 
zelfde naam verder
Aalsmeer - Het is inmiddels bij-
na twaalf jaar geleden dat de naam 
Beau Grandes voor de eerste keer 
wordt genoemd in de modewereld 
in Aalsmeer. Tegenover korenmo-
len ‘De Leeuw’ opende Alice Meijer 
op 19 februari 1999 de deuren van 
de modezaak in de Zijdstraat 26A 
en de naam Beau Grandes dekte 
de naam volledig, want er werd ver-
wezen naar dames met een maatje 
meer, de maten 44 tot en met 54 om 
precies te zijn.

Na negen maanden werd Alice ziek 
maar dankzij alle inspanningen voor 
de modezaak wist zij zich staan-
de te houden en werd de uitdaging 
tot een succes gemaakt. In 2000 is 
de winkel aan uitbreiding toe en het 
naastgelegen pand wordt bij het ge-
heel betrokken waardoor er letter-
lijk nog meer ruimte ontstaat voor 
de collecties en bijzondere acces-
soires.

Alle leeftijdsgroepen
Met de vestiging van Beau Gran-
des is modieuze, trendy, elegante 
en sportieve mode toegankelijk en 
dat geldt eigenlijk voor alle leeftijds-
groepen. Mode die dames in staat 
stelt om zich prettiger te voelen en 
doelbewust in het leven te staan, los 
van de kledingmaat. Alice neemt de 
inkoop zelf ter hand en is regelma-
tig naar Duitsland afgereisd en tal 
van nieuwe merken hebben een 
plaatsje gekregen in de modezaak. 
Zij laat zich inspireren door mensen 
op straat en daartoe ‘pikte’ zij re-
gelmatig een terrasje en gekoppeld 
aan eigen creativiteit worden regel-
matig voorstellen gedaan bij diver-
se leveranciers en wat dat betreft zit 
zij er bovenop. Ook in Amsterdam 
wordt regelmatig ingekocht. Samen 
met de verkoopteams in de diver-
se samenstellingen weet Alice Beau 
Grandes tot een succes te maken en 
het klantenbestand telt momenteel 
maar liefst zo’n drieduizend namen. 

Genieten van het leven
Alice is helaas weer ziek geworden 
en de huidige omstandigheden no-
pen haar per direct te stoppen en 
zij prijst zich gelukkig met het ge-
geven dat Barbara van der Ploeg 
de modezaak per 1 augustus 2010 
heeft overgenomen. De naam Beau 
Grandes blijft onveranderd bestaan 
en daar is Alice bijzonder blij mee 
en dat geldt ook voor het gegeven 
dat ook het huidige verkoopteam in 
dezelfde samenstelling verder gaat. 
Alice heeft zich voorgenomen te 

gaan genieten van het leven, samen 
met haar echtgenoot en de kinde-
ren. Zij geeft aan dat het toch wel 
erg zwaar valt om afscheid te moe-
ten nemen van wat zij ‘haar kindje’ 
noemt. Uiteraard dankt Alice Me-
ijer alle klanten voor hun trouwe be-
zoek aan Beau Grandes en wenst zij 
Barbara van der Ploeg en haar team 
heel veel succes in de nabije en wat 
verdere toekomst. Beau Grandes is 
gevestigd op het adres Zijdstraat 
26 A en B. Het telefoonnummer is 
0297-320447.

K.N.V. ehBO organiseert weer 
cursussen in seizoen 2010-2011
Uithoorn - De KNV EHBO afdeling 
Uithoorn organiseert in het seizoen 
2010–2011 de volgende cursussen:

- Opleiding voor het EHBO diploma 
inclusief AED training en de modu-
le verbandleer en kleine ongevallen. 
- Reanimatie en trainingen bij kin-
deren.

Kunt u helpen als het moet?
Wist u dat maar 2% van alle men-
sen in Nederland een EHBO diplo-
ma heeft?
Weet u wat u moet doen als:  
Iemand zich verslikt?
Iemand zich verbrandt?
Iemand een botbreuk oploopt?
Iemand pijn op de borst heeft?
Iemand een flinke bloedende wond 
heeft?
Iemand zijn enkel verstuikt?
Iemand flauw valt?
Iemand niet meer reageert op aan-
spreken?
Iemand niet meer ademt?
Iemand vergif heeft ingeslikt?

Weet u niet overal het antwoord op? 
Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juis-
te manier geholpen wordt als u wat 
overkomt?

Op dinsdagavond 28 september 
aanstaande om 20.00 uur start bij 
de Kon.Ned.Ver. EHBO afd. Uithoorn 
de opleiding voor het diploma eer-
ste hulp inclusief AED training en 
de module verbandleer. In 16 lessen, 
die gegeven worden in sport- en ac-
tiviteitencentrum De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan 100a in 
Uithoorn wordt u opgeleid tot eer-
stehulpverlener. Neem uw man, 
vrouw, broer, zus, buurman, buur-
vrouw, vriend of vriendin mee. Ie-
dereen vanaf 15 jaar kan deelne-
men aan deze cursus die afgeslo-
ten wordt met een internationaal er-
kend diploma. De cursus wordt ge-
geven volgens de richtlijnen van Het 
Oranje Kruis. Wilt u alleen reanima-
tie/AED training volgen dan kunt u 
dat doen op 14 en 21 september a.s. 
of op 19 en 26 april 2011.

Nieuw: EHBO kind
Dit jaar is nieuw dat er een oplei-
ding EHBO kind gegeven gaat wor-
den en wel op 10, 17 en 24 mei 
2011. Deze opleiding voldoet aan 
alle eisen.

Voor nadere informatie of inschrij-
ving kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de vereniging: Ria 
van Geem, tel. 0297 – 560160 
of via e-mail: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net. 

Op de website 
www.ehbo-uithoorn.nl staat ook al-
le informatie over de diverse cur-
sussen + aanmeldingsformulieren.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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HEERLIJK RECREËREN 

Cor van Zadelho� : ‘Met een platbodemschip kun je ook op de ondiepe merenin Friesland varen’

OP DE

Friese
   Meren

_

‘Skûtsjesilen is myn nocht’ (skûtsjesilen is 

mijn plezier), zingt de Friese diva Anneke 

Douma in een van haar evergreens. En ze 

meent wat ze zingt.  Anneke: ‘Ik ben dol op 

het water. Vooral op het Wad. Ik ben geboren 

en getogen in Lioessens, een klein dorpje dat 

verscholen ligt achter de Waddendijk in het 

noorden van Friesland. Met wind en water 

ben ik opgegroeid, het zit in mijn genen.’

Anneke, die bekendheid verwierf in heel Neder-

land met onder andere haar hit ‘Bonkevaart’ over 

de Elfstedentocht, woont in Leeuwarden. Maar 

ze zoekt altijd het water op: ‘Jarenlang heb ik 

een stacaravan op Ameland gehad. Alleen al de 

oversteek met de veerboot gaf elke keer weer 

een bevrijdend gevoel. De Waddenzee bekoort 

mij zeer. Het Wad is een unieke getijdenwereld 

en heeft niet voor niets de status van Nationaal 

Park.’ 

Tegenwoordig heeft ze een chalet bij Harlingen. 

Dichtbij de zeedijk, waar het beeld ‘De Stenen 

Man’ staat. Het beeld, met een janushoofd dat 

zowel op zee als land is gericht, eert de Spanjaard 

Caspar di Robles. Hij nam in de 16e eeuw het 

initiatief tot de bouw van zeedijken, zodat de 

Friezen de voeten droog konden houden en tot 

inpolderingen konden overgaan.

Zo werd het water geen vijand meer, maar is het 

nu een grote vriend van de provincie. 

Harlingen is de enige zeehaven van Friesland 

en dus een perfecte uitvalsbasis voor de bruine 

vloot en voor mensen die met hun jacht het 

ruime sop willen kiezen. 

Voor Anneke is een wandeling over de dijk 

voldoende: ‘Ik heb geen boot, maar ik kan langs 

de waterkant volop genieten en hetzelfde 

gevoel beleven als wat de zeilers hebben. 

Bovendien ben ik regelmatig in de gelegenheid 

om bij anderen aan boord te stappen. Zo ben 

ik bevriend met de bekende skûtsjefamilie 

Meeter. Zij nodigen mij ook wel uit. Ik maak mijn 

vaartochtjes dus wel. Met name vanuit Grou, 

dat voor veel Leeuwarders hét watersportoord 

bij uitstek is.’ Veel watersportfestijnen in 

Friesland worden door Anneke opgeluisterd. 

Ze is een veelgevraagd artieste en ze voelt de 

watersportsfeer goed aan. Haar repertoire sluit 

naadloos aan bij de ambiance op het water en in 

de bruisende dorpen en steden.

‘Friesland is water en watersport, je kunt deze 

provincie niet wegdenken zonder deze elementen’. 

besluit Anneke.
Albert van Keimpema

Anneke Douma brengt lofzangen op de

Friese watersport

- Anneke Douma zingt graag over varen in Friesland

- Cor van Zadelho�  op het Starteiland bij het Sneekermeer tijdens de Friso Bokaal’

De nationaal bekende bedrijfsmakelaar Cor van Zadelho�  is in het bezit van de grootste Lemmeraak van ons land: De Groene Vecht geheten, die qua grootte de Koninklijke Le-meeraak De Groene Draeck overtroeft. ‘Niet dat het mij daarom te doen was, hoor. Maar ik meet bijna twee meter en als je voor deze lengte voldoende stahoogte in een plat-bodem wilt realiseren, dan zul je een kloek schip moeten bouwen. Dat heb ik dus ge-daan’, zegt hij.
Wat naam betreft knipoogt hij wel naar het beroemdste zusterschip. 
‘Dat klopt,’ lacht Van Zadelho�  breeduit. ‘Toch is het een heel gewone en zeker toepasselijke naam, want ik woon aan de Vecht.’

Zomerdag is Cor van Zadelho�  altijd in Friesland te gast. Dat is voor hem vaste prik.‘Ten eerste omdat ik van Friesland hou. Het is een schitterende provincie waar je werkelijk fantas-tisch kunt varen. En zeker met een schip zoals ik heb. Een platbodem steekt niet diep en daar-door kan ik met mijn schip ook op de ondiepe meren in Friesland varen. Juist die waters liggen in prachtige natuurgebieden. Dat is genieten geblazen. Ik kan iedereen aanraden Friesland op die manier te ontdekken,’ vertelt hij.

Het watergebied waar Cor van Zadelho�  on-dermeer op doelt is De Oude Venen rond Eer-newoude. Hij ging daar altijd op bezoek bij de Amsterdamse makelaar Jorrit de Jong, wiens fa-milie een zomerhuis bezit op een eiland aan de Ulekrite vlakbij de Princenhof. 

Twee jaar geleden overleed De Jong en hij werd door zijn vriend Cor, zelf op de bok, op een koets getrokken door Friese paarden naar zijn laatste rustplaats gebracht.
‘Friese paarden vormen de tweede link die ik met de provincie heb’, zegt de man die een voorliefde heeft voor de hippische sport.
Een evenement dat Van Zadelho�  nooit over-slaat is het skûtsjesilen: ‘Dat is elk jaar een hoog-tepunt voor mij en mijn vrouw Jannet. Dan trek-ken wij op onze boot naar Friesland en spreken we af met vrienden. Zo meren we steevast af bij het huis van de familie Zantman in Boornzwaag. Veel wedstrijden heb ik van dichtbij mogen aan-schouwen omdat Ed Nijpels een vriend van mij is. De voormalige commissaris nodigde mij dan uit om aan boord van een snelle boot van Provin-ciale Waterstaat te stappen. Meestal samen met modeondernemer Frans Zantman en Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. De SKS-wedstrijden van Eernewoude en Langweer volg ik elk jaar.’

Zelf zeilt hij ook wel eens mee op een skûtsje. Cor van Zadelho�  wordt al sinds de oprichting van de Friso Bokaal in 1984, een wedstrijd voor onze Captains of Industry, voor dit driejaarlijks provin-ciaal zeilevenement geïnviteerd. 
Hij slaat deze uitnodiging nooit af: ‘Het is niet al-leen leuk om elkaar te tre� en, maar ook om op het water elkaar de loef proberen af te steken. Zeilen in Friesland is voor mij top en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.’

Albert van Keimpema

- Cor van Zadelho�  samen met de vroegere schipper van het Friese statenjacht, Anne Tjerkstra
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Prijzenregen in Tourhome 
De Kwakel
De Kwakel - Vrijdagavond werden op de afsluitende feestavond van Tour de Kwakel vele prijzen uitgereikt. Op de 
foto de top drie van de afgelopen Tour: Alfred v.d. Belt, Roy Klijn en Mathijs van Rijn.

Jubileum gesprek UWTC deel 6

Gees Fiege (72): “Achter elke 
succesvolle man staat 
een sterke vrouw”
Uithoorn - 30 Rondes van Uithoorn 
heeft ze georganiseerd. Gees, de 
vrouw naast de populaire secretaris 
van de Uithoornse Wieler Trainings 
Club. Heel Uithoorn keek altijd uit 
naar tweede pinksterdag. Sinds de 
KNWU besloot de provinciale kam-
pioenschappen op deze dag te la-
ten verrijden was het afgelopen. Een 
poging om de ronde op eerste pink-
sterdag te laten rijden was geen 
succes.

De Rondes van Uithoorn
Samen met haar man Ad was zij de 
drijvende kracht achter de wieler-
club. In 1976 kwam de club zonder 
penningmeester te zitten en werd 

zij gevraagd om dat gat tijdelijk op 
te vullen. Dat even werd 10 jaar en 
daarna hield zij zich nog tiental-
len jaren bezig met de omvangrij-
ke administratieve taak om de Ron-
de van Uithoorn gerealiseerd te krij-
gen. Maar niet alleen de Ronde van 
Uithoorn, ook de rondes van Wilnis 
en Mijdrecht kwamen onder haar 
leiding een paar keer tot stand. Sa-
men met de mannen van de wiel-
rencommissie werd ervoor gezorgd 
dat er voldoende sponsorgelden 
binnenkwamen. Daarna werd alles 
op papier gezet door de familie Fie-
ge. “We schreven in eerste instantie 
de bedrijven aan maar daarna wer-
den ze persoonlijk bezocht. Dat was 

de juiste methode. Door de verant-
woordelijke man zelf aan te spreken 
kon er ook direct zaken worden ge-
daan. We stuurden een factuur en 
gingen die ook persoonlijk innen. In 
die tijd hadden we wel 150 sponso-
ren. Door de premies die we daar-
door beschikbaar konden stellen, 
kwamen veel bekende rijders naar 
de wedstrijd waardoor het evene-
ment voor de duizenden toeschou-
wers ook heel aantrekkelijk werd”.

Nog nooit op een wielrenfiets 
gezeten. Vanwaar die 
betrokkenheid?
Theo Kuylenburg was wielrenner en 
een vriend van Ad. Hij was degene 

die Ad vroeg om in het bestuur te 
komen. “Ad wilde dat wel doen en 
heeft vanaf begin jaren zestig tot 
aan zijn dood in 1997, de club met 
veel plezier geleid. Dat deden we 
met een half geautomatiseerd com-
puterprogramma, toen nog op flop-
py’s, waarop we de schema’s maak-
ten. Ook werkten we samen de ad-
vertenties en affiches uit en typ-
te Ad het clubblad. Ik vond Ad een 
goed bestuurder en hij was een man 
naar wie iedereen luisterde. Daar 
wil je als vrouw graag naast staan. 
De vereniging was zo succesvol ge-
worden dat het ook een beetje van 
mijzelf was geworden. Na zijn dood 
heb ik nog jaren doorgewerkt”. Zelfs 
na haar afscheid in 2003 is zij be-
trokken gebleven bij ‘haar clubje’.  
“Ik raak er nooit vanaf. Stiekem ben 
ik ook wel trots om lid van verdien-
ste te zijn en elk jaar doe ik nog de 
prijsuitreiking bij de koppelrijdrit”. 
Een race genoemd naar haar over-
leden man, de Ad Fiege Memoriam 
(AFM).

Glorieperiode van UWTC
“De familie Cramer stopte eind 1971 
met haar werkzaamheden voor de 
UWTC. Het werd ze teveel iede-
re keer uit Rotterdam te komen en 
toen is Ad benoemd tot eerste se-
cretaris. In de jaren zeventig groeide 
de vereniging enorm en werden er 
regelmatig overwinningen geboekt. 
UWTC renners lieten landelijk van 
zich spreken: Cees van der Wereld 
en Peter Zijerveld. Maar ook heeft 
UWTC op wereldniveau kampioe-
nen voortgebracht. Petra de Bruin, 
Michel Zanoli, Tom Cordes en Teun 
Stam Daar waren we heel trots op 
maar we hadden nog veel meer heel 
goede rijders. Connie Leliveld, Koos 
van der Knaap, Wim Veenboer en 
Jaap van der Weijden bijvoorbeeld. 
In 1984 werden er jeugdrondes ge-
houden waarbij twee UWTC’ers als 
eerste over de streep gingen: Gon-

ny van Koert en Michel Zanoli. Me-
de daardoor was het ook de perio-
de van de feestjes. Elke kampioen 
moest in het zonnetje gezet worden. 
De sfeer in de vereniging was altijd 
van een grote vriendenkring.

Het veertigjarig bestaan van de ver-
eniging werd een groot feest met 
veel oudgedienden. Voor zover mo-
gelijk was iedereen aanwezig, zelfs 
leden van het eerste uur, die in 1935 
al lid waren. 

De jaarfeesten waren ook altijd be-
regezellig en hadden het karak-
ter van een reünie, ook weer een 
verdienste van mijn man, die zorg-
de voor binding binnen de club. In 
die periode werd ook het huidige 
clubgebouw aan de Europarei ge-
bouwd. Samen met Pieter Koeleman 
is daar hard aan getrokken. Wij wo-
nen om de hoek, dus werd er vaak 
een beroep op ons gedaan tijdens 
de bouw. Maar ook heel veel cluble-
den, zoals John Zanoli en Jan Brozi-
us hebben hieraan meegewerkt.

Een verplichte geheide fundering 
met extra kosten zorgt er thans voor 
dat het gebouw nog recht overeind 
staat. Op 10 maart 1984 werd het 
clubhuis aan de Europarei officieel 
geopend. In 1977 werd de Toerafde-
ling opgericht en een paar jaar la-

ter de fietscrossafdeling. Daar heb 
ik persoonlijk wat minder mee, mijn 
hart ligt bij het wielrennen maar ik 
ben er wel trots op dat ze tijdens 
mijn periode zijn ontstaan.”

De 57e Ronde terug 
in het oude dorp
“Dat is een mooi evenement, 19 
september kom ik zeker kijken”, be-
looft Gees. “Vroeger voerde het par-
cours door het Thamerdal maar er 
werden teveel eisen gesteld door de 
Gemeente waar we niet meer aan 
konden voldoen. Daarom is het nu 
zo leuk dat er voor het jubileumjaar 
een oplossing is gevonden.”

Sta je ook op facebook?
“Nee zeg, facebook. Ik houd zelfs 
niet op papier. Maar ik bel wel voor 
0,01 per minuut  via voipbuster met 
familie in Australië, Duitsland, Bel-
gië en Suriname.” Hoezo niet met je 
tijd meegaan?
Momenteel heeft Gees nog steeds 
leuke bezigheden en trekt zij er 
graag met vriendinnen op uit.

Een dagje museum, avond-
je schouwburg of een kaartje leg-
gen en tweemaal per week uit eten. 
“Maar intussen volg ik ook nog 
‘mijn clubje’, maar alleen als ze in 
de groen/zwarte clubkleuren rijden, 
anders kijk ik niet.”

Voetbalschoenen uit het 
vet bij KDO-selectie
De Kwakel – Afgelopen maandag 
is de KDO-selectie weer begonnen 
aan de voorbereiding van het voet-
balseizoen 2010-2011.
De spelers werden verwacht om 
19.30 uur, waarna zij onder andere 
zijn voorgesteld aan de nieuwe trai-
ner van KDO 2, Richard van Dijk. 
Richard heeft de afgelopen sei-
zoenen verschillende jeugdselec-
ties van KDO onder zijn hoede ge-
had. Hij begon zeven jaar geleden 
als assistent en heeft zich door mid-
del van cursussen opgewerkt in de 
KDO-opleiding met als hoogtepunt 
zijn nieuwe functie als trainer van 
KDO 2. Hoofdtrainer Ron Langhout, 
die vorig seizoen met zijn spelers via 
de nacompetitie promotie naar de 
derde klasse afdwong, start aan zijn 
derde seizoen in De Kwakel.
Door het afscheid van een aantal 
oudgedienden in de selectie plus de 
vorming van maar liefst twee nieu-
we seniorenelftallen werd de KDO-
selectie voor het nieuwe seizoen 
aardig uitgedund. Gelukkig stro-
men er vijf A1 junioren door, te we-
ten Roy Klijn, Roel Egberts, Dennis 
Wesselingh, Tim ten Brink en Robin 

Vaneman. Daarnaast komt Menno 
Brouwer (30) over van de ZAMI, dat 
zich het afgelopen seizoen helaas 
genoodzaakt zag te stoppen in ver-
band met onvoldoende spelers. 
Verder komt er een vijftal spelers 
over van naastliggende voetbalver-
enigingen: Martin Bax (29), Marko 
Rijbroek (25) en Elton Shehu (26) 
hebben aangegeven graag het twee-
de elftal van KDO te komen verster-
ken. Alle drie komen ze over van 
de zondagselectie van RKAV. Ron-
nie Olsthoorn (33) maakt de over-
stap van de Legmeervogels zon-
dagselectie naar KDO. Daarnaast 
komt Jochem Kok (20) over van de 
RKDES-selectie.

De selectie traint deze week in to-
taal drie keer, op maandag, dinsdag 
en donderdag. Daarnaast staat voor 
aanstaande zondag de traditione-
le openingswedstrijd Altior 1-KDO 1 
op het programma. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur 
en via deze weg bent u dan ook van 
harte uitgenodigd om in Langeraar 
naar de jongens van KDO te komen 
kijken!

Postduivenvereniging Rond de Amstel
Ton Duivenvoorde wint 
vlucht Nivelles/Nijvel
Regio - Zaterdag stond er een 
vlucht op het programma, een jon-
ge duivenvlucht en ook deze week 
vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel, 
een bekend plaatsje onder meer uit 
de tijd van de beruchte bende van 
Nijvel. Voor de duivenliefhebbers 
bekend als een mooie losplaats voor 
hun duiven, waar ze door een uit-
breiding de komende jaren nog veel 
gebruik van kunnen maken. Om-

dat het in de kop van Noord-Hol-
land tot rond half elf regende, kon-
den de duiven pas om 10.30 uur ge-
lost worden. Er stond een lichte zui-
denwind, dus de snelheden kon-
den weer hoog liggen. Maar wat 
wel meer gebeurt, gebeurde nu ook 
weer, het front met regen dat weg 
zou zijn als hun duiven thuis zou-
den komen, bleef plotseling stillig-
gen, zodat de duiven de laatste ki-

Open regio senior plus dag 
Tennis Vereniging Mijdrecht 
trok weer veel deelnemers
Mijdrecht - De jaarlijkse open re-
gio senior plus dag die onder zon-
nige weersomstandigheden op don-
derdag 5 augustus werd gehouden 
bij tennisvereniging Mijdrecht trok 
dit jaar veel vijftigplussers naar de 
tennisbaan. Mensen met eenzelfde 
hobby uit de hele regio en vaak ook 
van daarbuiten ontmoeten elkaar op 
het tennispark van TVM, soms voor 
het eerst en vaak ook voor de zo-
veelste maal, omdat het vooral om 
de gezelligheid draait. 
Naast de 80 deelnemers die konden 
worden geplaatst, hadden er zich 
nog meer aangemeld die helaas net 
buiten de boot vielen. Het is ook al-
tijd een enorm populaire dag, dus 

vroegtijdig aanmelden was wel aan 
te bevelen. 
De deelnemers werden ontvangen 
met een heerlijk kopje koffie, dit 
jaar vergezeld van heerlijke versge-
bakken krentenbollen van Bakke-
rij Elenbaas. De sfeer zat er al met-
een goed in. De deelnemers werden 
op speelsterkte ingedeeld en speel-
den drie wedstrijden van 45 minu-
ten samen met een partner met tus-
sen elke wedstrijd even rust. Met 40 
koppels werden er in verschillende 
poules in totaal 120 wedstrijden ge-
speeld. Natuurlijk werden de games 
bijgehouden en zo waren het er die 
dag 1462 in totaal die werden af-
gerond voor de bel het eindsignaal 

aangaf. De overheerlijke lunch die 
uitstekend werd verzorgd door Piz-
zeria Il Gusto smaakte naar meer. 
De prijzen werden geschonken door 
tuincentrum de Huifkar. 
Uiteraard kan zo’n tennisdag niet 
tot stand komen zonder vrijwilligers, 
die hier de nodige uurtjes tijd aan 
voorbereiding en uitvoering in sta-
ken. Iedereen is deze mensen dan 
ook enorm dankbaar. 

Zaterdag 18 september volgt er 
weer een senior plus dag, alleen is 
deze slechts toegankelijk voor de 
50+ leden van TVM. Volgend jaar 
volgt er weer een open regio seni-
or plus dag.

lometers door de regen moesten 
vliegen. Nou! Het doet ze blijkbaar 
weinig, ze kwamen heel vlot af, en 
de eerste duif werd door Ton Dui-
venvoorde in De Hoef geklokt. Om 
12.20.28 uur meldde zich de 10-
1523749 die 1676,758 meter per mi-
nuut maakte, ruim 100 Km per uur. 
Jan Koek uit Mijdrecht werd 2e en 
1e in de B-Groep, Bosse & Zn uit 
Uithoorn werd 3e. In het rayon ston-
den liefst 28 duiven van P.V. Rond 
de Amstel bij de eerste 100 duiven, 
dat betekent dat ze weer prima ge-
draaid hebben. Ton werd o.a. 5e, Jan 
14e, Bosse & Zn 19e, Hans Half  33e, 
Hennie Pothuizen 47e, Cor van Bem-
melen 51e, Wim Wijfje 54e, Piet van 
Schaik 48e, Henk Snoek 67e, Mar-

tin Bosse 99e. in dit concours wa-
ren ongeveer 3500 duiven ingezet, 
dus een prima uitslag voor Rond de 
Amstel.

Uitslag
Nivelles/Nijvel 
619 duiven en 20 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
J. Koek
Bosse & Zn
H. Half
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
W. Wijfje
P.J. van Schaik
H.P. Snoek
M. Bosse
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Spelend tekenen en schilderen 
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Creatief de zomerperi-
ode afsluiten? Kom Spelend Teke-
nen of Schilderen in Atelier de Ro-
de Draad aan de Prinses Margriet-
laan 86 in Uithoorn. Joke Zonneveld 
neemt je mee in een wereld van be-
weging en kleur aan een echte schil-
dersezel. Op zaterdag 14 augus-
tus teken en schilder je op heel veel 
verschillende formaten, en uiteinde-

lijk op een heus schildersdoekje met 
baklijst van 13.30 tot 16.30 uur. 
Op dinsdag 17 augustus van 10.00 
tot 12.30 uur Spelend Tekenen voor 
Kinderen en eventueel hun begelei-
ders. Hier leer je hoe je een teke-
ning maakt, die je niet van te voren 
bedacht hebt. Voor meer informatie: 
www.jokezonneveld.nl 
tel. 020-6418680.

Zaterdag 21 augustus: 
Weer veel te beleven op 
de braderie in De Kwakel
De Kwakel - Tijdens de brade-
rie op zaterdag 21 augusus valt er 
weer veel te beleven. Het dweilor-
kest Ladder(s) zat zal zich van tijd 
tot tijd laten horen op verschillende 
plaatsen op de braderie.
Ook zullen er clowns aanwezig zijn 
om het publiek te vermaken. Cafe 
Bolle Pouw levert zijn eigen aandeel 
op muziekgebied.
Er wordt gestreden om de De Kwa-
kelse jeu des boulesbokaal, waar-
voor men zich nog steeds kan op-
geven bij Ton v.d. Haak, tel: 06-

12699676. Voor de kinderen zal er 
ook een draaimolen zijn met spring-
kussens en dergelijke. Verder is ook 
de brandweer weer van de partij.
Buiten de gewone kramen om staan 
er ook veel verenigingen en clubs 
die hun nieuwe programma voor het 
komende seizoen presenteren, vaak 
met leuke acties.

Kortom, genoeg reden om deze bra-
derie met een bezoekje te vereren.
De braderie start om 11.00 uur en is 
om 17.00 uur afgelopen.

Atelier De Kromme Mijdrecht 
heeft nog plaats voor 
nieuwe leerlingen
De Ronde Venen - Op maandag 23 
augustus a.s. start het nieuwe sei-
zoen bij teken en schildersatelier De 
Kromme Mijdrecht. Er is weer een 
uitgebreid pakket aan cursusmo-
gelijkheden samengesteld. Inschrij-
ving is nog mogelijk voor zowel vol-
wassenen als ook voor kinderen en 
junioren.

Atelier De Kromme Mijdrecht ver-
zorgt cursussen in tekenen en schil-
deren in diverse technieken voor zo-
wel beginners als voor gevorderden. 
Het cursusjaar loopt van 23 augus-
tus 2010 tot half mei 2011. Het jaar 
is ingedeeld in drie blokken van on-
geveer 10 lessen. Men kan zich per 
blok inschrijven als cursist of voor 
het gehele jaar als lid. De lessen zijn 
gespreid over alle werkdagen, voor 
zowel de ochtend, de middag als de 
avonden. De lessen duren 2.15 uur. 

Het volledige rooster met een om-
schrijving van de inhoud van de ver-
schillende cursussen is te vinden op 
de site  
www.atelierdekrommemijdrecht.nl. 
Hier kan men ook het aanmeldings-
formulier downloaden.

Maandagmiddag
Voor veel dagdelen is al een ruime 
aanmelding binnen. Er is echter nog 

volop plaats op de maandagmid-
dagcursus. Deze cursus is speciaal 
bestemd voor beginners. In over-
leg met de docente wordt een pro-
gramma samengesteld waarbij zo-
wel tekenen als schilderen in diver-
se technieken aan bod komen. Bij 
voldoende belangstelling is er even-
tueel ook ruimte voor boetseren met 
klei of het maken van mozaïeken.

Jongeren
Atelier De Kromme Mijdrecht heeft 
een speciaal programma ontwikkeld 
voor de jeugd. Op woensdagmiddag 
worden tekenlessen verzorgd voor 
acht- tot tienjarigen. Voor kinderen 
van 11 en 12 jaar zijn er schilderles-
sen in diverse technieken. Voor kin-
deren, die graag tekenen vormen 
deze lessen een unieke uitbreiding 
op de tekenlessen op school.
Voor de oudere jeugd zijn de lessen 
op het eind van de vrijdagmiddag. 
De groep van 12-14 jaar kan van 
16.15 tot 17.30 terecht en de jeugd 
vanaf 15 jaar kan van 18.00 tot 19.15 
kennismaken met de verschillende 
schildertechnieken.

Aanmelden
Aanmelden kan via de site. Men kan 
voor nadere informatie ook terecht 
bij Anja Smits, tel. 0297 287247 of 
Ria Hartsing, tel. 213213. 

Landschap Erfgoed Utrecht is 
op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers
Regio - ‘Je school kan de boom in’ 
is een project van Landschap Erf-
goed Utrecht, waarbij basis- en 
middelbare scholieren in de hele 
provincie Utrecht een dagje gaan 
zagen en knotten in de natuur. Dit 
alles gebeurt onder deskundige be-
geleiding. Om het team begeleiders 
te versterken is Landschap Erfgoed 
Utrecht nog op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers. 
Jaarlijks gaan zo’n 1.600 leerlingen 
aan de slag in het landschap. Zij on-
dersteunen boeren en particuliere 
grondeigenaren bij het onderhoud 
van kleine landschaps-elementen, 
zoals knotbomen, houtsingels en 
hakhoutbosjes. Het doel hiervan is 
om jongeren actief te betrekken bij 
vrijwilligerswerk. Bovendien helpen 
zij zo mee aan de instandhouding 

van natuur en landschap in de pro-
vincie Utrecht.

Aanmelden
Het werkseizoen loopt van half no-
vember tot en met maart. Lijkt het 
u leuk met enige regelmaat scholie-
ren te begeleiden tijdens hun bui-
tenwerk? Doe dan mee aan de cur-
susdag die half oktober plaatsvindt. 
Hier kunt u alle kennis opdoen die 
een begeleider nodig heeft. Deelna-
me is kosteloos.
Bent u geïnteresseerd? Informa-
tie en aanmelding: Landschap Erf-
goed Utrecht, Dick van Stegeren, tel 
030 220 55 34 of d.vanstegeren@
landschaperfgoedutrecht.nl. Of kijk 
voor meer informatie over de organi-
satie en ‘Je school kan de boom in’ op 
www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Hennep, gewas uit een gouden tijd 
Museum De Ronde Venen 
opent nieuwe tentoonstelling:
‘Beuken & Braken’
 Vinkeveen - Eeuwenlang heeft 
hennep een belangrijke rol ge-
speeld in de geschiedenis van Ne-
derland. Vooral in de Gouden Eeuw 
is er veel vraag naar dit vezelrijke 
product voor de productie van touw 
en zeildoek. De sporen hiervan zijn 
nog steeds zichtbaar in het land-
schap. Hennepakkers, braakhutten, 
rootsloten en lijnbanen herinneren 
ons aan het belang dat dit gewas 
heeft gehad voor Nederland. Een 
bijzondere tentoonstelling over een 
veelzijdige plant. 

Bij de expositie worden diverse ac-
tiviteiten georganiseerd, zoals de-
monstraties ambachtelijk touw-
slaan, een lezing over Hennep door 
historicus Harm Hoogendoorn, en 
een IVN excursie langs hennepspo-
ren in het landschap. Houd voor ac-
tuele data de website van het muse-
um in de gaten. De expositie is tot 

stand gekomen in samenwerking 
met NME centrum de Woudreus, 
IVN De Ronde Venen, Hempfl ax BV, 
Hash, Marihuana & Hemp Museum 
Amsterdam, Touwmuseum de Baan-
schuur, Touwfabriek G. van der Lee, 
en vele andere.

De tentoonstelling “Beuken & Bra-
ken” Hennep, gewas uit een gou-
den tijd is te bezoeken van zaterdag 
21 augustus t/m zondag 31 oktober 
2010. In november ook op afspraak.

Museum de Ronde Venen is ge-
vestigd aan de Herenweg 240 
in Vinkeveen. Tel. 0297 262 223. 
www.museumderondevenen.nl. E-
mail: info@museumderondevenen.nl

Geopend van april t/m oktober op 
woensdag, donderdag en zaterdag 
van 1.00 tot 17.00 uur, in augustus 
ook op zondag geopend.

Regelzucht De Ronde Venen kan 
vee zonnesteek bezorgen
Partij voor de Dieren komt 
op voor oververhit vee
De Ronde Venen – Bewoners van 
de gemeente De Ronde Venen trok-
ken onlangs bij Partij voor de Die-
ren werkgroep Utrecht aan de bel: 
tijdens enkele zeer warme zomer-
dagen moesten zij aanzien hoe een 
kudde schapen bijna bezweek aan 
de hitte. De Partij voor de Dieren 
ondernam actie en schreef een brief 
naar de gemeente.

Omwonenden maakten melding van 
schapen die wanhopig op zoek wa-
ren naar verkoeling en schaduw 
om te schuilen voor de brandende 
zon. Een van de bewoners: “Hyper-
ventilerend en met de tong uit de 
mond wankelden de schapen door 
het weiland, op zoek naar beschut-
ting, al was het maar een klein beet-
je. De dieren kropen hijgend en met 
roodomrande ogen bij elkaar in de 
hoop verkoeling te vinden in elkaars 
schaduw, want verder was er niets 
te vinden”.

Huur
De eigenaren van de schapen hu-
ren een stuk land bij de gemeente 
om het vee te laten grazen. Volgens 
eigen zeggen verzochten zij de ge-
meente om toestemming voor het 
bouwen van beschutting voor hun 
dieren, net als diverse boeren aan 
de overkant van de dijk.
De gemeente kan volgens de eige-
naren van de schapen echter niet 

aan deze verzoeken voldoen, om-
dat er op de grond niets gebouwd 
mag worden en ook het planten van 
bomen aan strenge regelgeving on-
derworpen is.

Vee hoort op dit soort warme dagen 
naar binnen gehaald te worden, ook 
al heeft niet elke veehouder daar de 
mogelijkheid toe. Het gevolg hier-
van is dat koeien, paarden en scha-
pen op extreem warme dagen kun-
nen bezwijken aan de hitte.
Een omwonende: “De huidige regel-
geving schiet tekort en ik nam con-
tact op met de Partij voor de Dieren 
om de gemeente De Ronde Venen 
om een oplossing te vragen voor 
dit dierenleed.” Partij voor de Die-
ren werkgroep Utrecht schreef de-
ze week een brief naar de gemeen-
te om hen te vragen naar structure-
le oplossingen te zoeken bij tempe-
raturen die de 25 graden overschrij-
den.

De Partij wil er zeker van zijn dat 
dieren geen last hebben van het 
warme weer, terwijl zij met een een-
voudige oplossing wél zouden kun-
nen schuilen voor extreme hitte.
De Partij begrijpt dat de gemeen-
te wil voorkomen dat er ‘wildgroei’ 
ontstaat in het landschap, maar er 
moet een plan gemaakt worden, zo-
dat dieren niet hoeven te lijden on-
der extreme weersomstandigheden.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

De paardenbijter
Gisteren kwam ik deze mooie 
libel (een mannelijke paarden-
bijter) in onze tuin tegen.
Hij bleef zowaar een tijdje stil 
zitten, zodat ik hem goed kon 
bewonderen. Wat een prach-
tige kleuren op het achterlijf ! 
Het mannetje is dan ook gelijk 
de meest uitbundige van het 
stel. Het vrouwtje is ook mooi, 
maar iets minder opvallend en 
meer bruin van kleur. 
Waar hun naam vandaan komt 
is me overigens een raadsel, 
want bijten kunnen ze ons niet, 
en al zeker geen paarden. Hun 
kaken zijn daar veel te zwak 
voor, want die gebruiken ze al-
leen om de gevangen insecten 
mee fi jn te kauwen.
Nu grenst onze tuin aan een 
sloot, en een van de vele voor-
delen hiervan is dat de kans 
op libellen in je tuin aanzien-
lijk toeneemt. Ze zijn immers 
voor de voortplanting afhan-
kelijk van (zoet) water, omdat 
ze hun eitjes in of vlakbij het 
water afzetten.
Het 1e stadium van hun leven 
– en dan ook maar gelijk ook 
het grootste deel – zitten de 
libellen als een larve in het 
water verstopt. Dit duurt bij de 
meeste soorten wel zo’n 1 tot 
2 jaar (met uitlopers tot wel 
5 jaar) waarin ze een aantal 
keer vervellen om te kunnen 
groeien. 

In die tijd zijn het al ware rovers 
en eten ze waterdiertjes die 
kleiner dan ze zelf zijn, maar 
… op hun beurt staan ze ook 
weer op het menu van vissen, 
amfi bieën, watervogels, etc. 
Aan het einde van dit larve
stadium klimmen ze naar het 
droge en sluipen ze uit het lar-
venhuidje. Pas nadat ze zijn 
“uitgehard” veranderen ze in 
de mooi gekleurde libel zoals 
wij die kennen.
Helaas is deze mooie fase maar 
van korte duur - van enkele 
weken tot ca. 2 maanden. Hun 
hoofddoel is nu: voortplanten! 
Met een beetje geluk zie je ze 
nu aan elkaar gekoppeld. Dit 
heet het “paringswiel”, iets wat 
ze uren vol kunnen houden! 
Na de paring worden de be-
vruchte eitjes weer afgezet op 
geschikte plaatsen in of vlakbij 
het water, en dan is de cirkel 
weer rond.
Deze paardenbijter vliegt 
van juli tot in november, dus 
grote kans dat u hem eens 
tegenkomt. En mocht de in-
teresse voor de libel sowieso 
zijn aangewakkerd, dan is de 
volgende site de moeite van 
een bezoekje waard: 
www.libellennet.nl
 

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & 

Uithoorn

Op de foto: Andre, zijn moeder Joyce en teamleider Ronald Stokking.

Andre Roemburg wint 
een prachtige Jeep skelter
Uithoorn – De net tweeeneenhalf 
jarige Andre Roemburg uit Uithoorn 
is vast heel blij met zijn moeder, die 
bij Albert Heijn Jos van den Berg 
mee heeft gedaan met een wed-

strijd van Karvan Cevitan en Roos-
vicee. Hij won daarmee deze prach-
tige Jeep skelter, waar hij nu net op 
past. Nog een beetje meer groeien 
en dan gaat het prima.

Bibliotheek Mijdrecht 
wordt verbouwd
Mijdrecht - De vestiging Mijdrecht 
van de Regionale Bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen wordt ver-
bouwd. De vestiging zal daarom 
tussen 28 augustus en 20 septem-
ber gesloten zijn. In die tijd kunt u 
geen materialen lenen in Mijdrecht. 
De andere vestigingen van Biblio-
theek AVV zijn natuurlijk wel open 
en daar kunt u terecht voor het le-
nen van uw boeken, dvd’s of tijd-
schriften, voor het terugbrengen van 
uw materialen en natuurlijk voor het 
lezen van een krantje. U vindt de 
andere vestigingen in Vinkeveen, 
Wilnis, Abcoude, Loenen, Breuke-
len, Kockengen en Maarssen en 
Maarssenbroek. Kijk voor adressen 
en openingstijden op hun website: 
www.bibliotheekavv.nl.

Langer lenen
Tot aan de sluiting op 28 augustus 
krijgt u alle materialen mee voor 6 
weken. En om niet zonder boeken 

te zitten, mag u in die periode ook 
meer materialen meenemen, totaal 
20 stuks. Wilt u de materialen nog 
langer lenen, dan kunt u altijd ver-
lengen via de website.

Inleverbrievenbus
Tijdens de verbouwing zal ook de 
inleverbrievenbus gesloten zijn. Als 
u materialen wilt inleveren kunt u 
dat doen bij alle andere vestigin-
gen. Ook daar vindt u een inlever-
brievenbus. 

Reserveren
Wilt u materialen reserveren, ook 
dat kan altijd via de website. Als u 
reserveert, denkt u er dan even aan 
de afhaallocatie te wijzigen. Als le-
ner van Mijdrecht staat uw afhaal-
locatie automatisch op Mijdrecht. 
Dit kunt u handmatig wijzigen in de 
vestiging waar u uw materialen wilt 
afhalen. Zodra uw reservering bin-
nen is, ontvangt u bericht.
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Maand augustus volle bak bij 
zomerdrives BV De Legmeer
Uithoorn - Twee en dertig bridge-
paren bonden de strijd aan op al-
weer de 10e zomerbridgeavond van 
dit seizoen.
In augustus warm lopen voor de op-
handen zijnde competities of zo-
maar een avond gezellig bridgen, 
alles is mogelijk bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer.
In de A-lijn timmerde Theo Klijn met 
bridgemaat Arnold Heuzen aan de 
weg door eerste te worden met een 
topscore van 71,13%.
Joop van Delft & Toon Overwa-
ter volgden op gepaste afstand, 
maar werden met een resultaat van 
63,69% toch mooi tweede.
Cobie Bruine de Bruin raakt met Tru-
di Zandbergen, na een zeer wissel-
vallige start, aardig op stoom en ze 
werden nu derde met 57.74%. Ben 
ten Brink verruilde zijn vaste maat 
een keer voor Jan Egbers en samen 
nestelden ze zich in de top als vier-
de met 56,85%. De Van der Roesten, 
Heleen & Mees, reikten deze maal 
tot een prachtige vijfde plaats met 
55,36% en dat wilden ze, met wat 
afzakkertjes, eenieder duidelijk la-
ten weten.
Wim Slijkoord & Francis Terra en 
Gerda Schavemaker & Greet Over-
water bleven ook aan de goede kant 
van de vijftig en werden zesde en 
zevende met respectievelijk 54,17 
en 53,57%.
In de B-lijn hielden Ans Voogel & 

Ria Wezenberg en Anton Berkelaar 
& Gerrie van Steeg elkaar in even-
wicht met voor beide paren een 
beste resultaat van 59,82%.
De derde plek was weggelegd voor 
Jannie Snabel & Tini van Drunen 
met 58,93% en ook Lous Bakker, 
nu met Margretha, lijkt met het al-
weer behalen van een topplaats met 
56,55% ontketend.
To van der Meer herpakte zich met 
Berend Hamer keurig en legde be-
slag op de vijfde plaats met 52,38%.
Anneke Houtkamp & Marianne Jon-
kers volgden op de zesde plaats 
met 51,49%, terwijl de zevende po-
sitie op de ranglijst werd ingenomen 
door de paren Jannie & Nico de Ko-
ning en Klaas Verrips & Plonia Ber-
kelaar met 50,60%.
De prikprijs joeg de organisatie, 
voor wat de A-lijn betrof, op kosten 
doordat maar liefst drie paren gelijk 
eindigden: Ruud Lesmeister & Lij-
nie Timmer, Truus de Groot & Elisa-
beth Pronk en Wies Gloudemans & 
Rie Sudmeijer waren deze keer de 
gelukkigen?
Wilt u ook nog een eindsprintje trek-
ken voor de herfst invalt, kom dan 
deze maand zomerdriven bij BV De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.15 uur in de barzaal van Sport-
hal De Scheg. Kosten 5 euro per 
paar en inschrijven bij voorkeur per 
e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl  
of voor 19.30 uur aan de zaal.

Badminton Vereniging 
De Kwakel gaat weer 
beginnen
De Kwakel - Op maandagavond 
23 augustus en zaterdagochtend 28 
augustus gaat voor respectievelijk 
de senioren en de jeugdleden het 
seizoen weer van start. Het vorige 
seizoen is afgesloten met een he-
renteam dat kampioen is geworden, 
een nieuwe voorzitter en een jubile-
umfeest ter ere van het 25-jarig be-
staan! 

Ook dit jaar zijn er weer genoeg ac-
tiviteiten. Eerst zullen de competitie-
leden zich klaar gaan stomen voor 
de competitie die start in septem-
ber. De competitie wordt op zon-
dag gespeeld en ze spelen dit jaar 
met 1 herenteam in de 2e klasse, 1 
gemengd team in de 3e klasse en 1 
gemengd team in de 4e klasse. De 
jeugd heeft 2 mix-teams en speelt 
ook op zondag. 

Na de competitie zullen zowel de 
competitiespelers als de recreatieve 
leden weer strijden om de titel ‘club-
kampioen’ in twee aparte klasses. 
Naast deze vaste activiteiten wor-
den er ook –zowel voor de jeugd als 
voor de senioren- toernooien geor-

ganiseerd, zowel binnen de vereni-
ging als met andere verenigingen 
uit de buurt. Denk bijvoorbeeld aan 
het Sinterklaastoernooi en het olie-
bollentoernooi en een recreanten-
competitie. De jeugd gaat daarnaast 
elk jaar op kamp.  
Zij die van de zomer een shuttle-
tje hebben geslagen en de smaak 
te pakken hebben gekregen, en al-
le andere geïnteresseerden, zijn op 
maandagavond vanaf 20.00 uur (se-
nioren en jeugd vanaf 15 jaar) en 
op de zaterdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur (jeugd van 7 tot 18 jaar) 
welkom! Er kan twee keer op proef 
worden meegedaan, badmintonrac-
kets zijn beschikbaar. Op maandag-
avond wordt er gespeeld met een 
afhangsysteem. Zo speelt iedereen 
in wisselende samenstelling en zon-
der vaste partner. Je kunt dus ook 
een keer alleen komen! Kijk voor 
meer informatie op 
www.bvdekwakel.nl. Dit alles wordt 
mogelijk gemaakt dankzij de spon-
sors, met name hoofdsponsor de 
Rabobank, en natuurlijk ieders 
goede humeur en gezelligheid. Tot 
ziens!

Dressuurwedstrijd bij 
Stal Zadelpret 
Waverveen – Als voorloper op het 
komende Waverfeest aanstaan-
de zaterdag 14 augustus is afgelo-
pen zaterdag 7 augustus een KNHS  
dressuurwedstrijd gehouden bij Stal 
Zadelpret in Waverveen. Ook dit-
maal was de organisatie in handen 
van paardensportvereniging Tro-
je. De wedstrijden werden gereden 
op perfecte eb en vloed zandbo-
dems en ook het losrijden was wel-
iswaar op gras maar dit groeit ook 
op een zandbodem. Dus geen ge-
pruts met kalkoenen indraaien maar 
direct losrijden en voorbereiden op 
de proefjes. Er kon gestart worden 
in de klasse B tot en met Z2.
Het was dan ook een gezellig ko-
men en gaan van wedstrijdruiters 
vanaf 09.30 tot 16.30 uur op het 
wedstrijdterrein. Zodra er een cate-
gorie was afgewerkt werden direct 
daar achteraan de prijzen uitgereikt 
dus kon ook iedereen weer lekker 
op tijd huiswaarts keren.
Volgende week zaterdag 14 augus-
tus worden op het Waverfeestter-
rein nabij Waver 23 Ouderkerk a.d. 
Amstel de dressuurwedstrijden in 
de hobbyklasse georganiseerd. De-
ze organisatie is in handen van Stal 
Zadelpret en er kan gestart worden 
in de klasse A/B tot en met Z. De-
ze wedstrijden kan je zien als een 
springplank naar de officiële wed-

strijden. Want als je immers tijdens 
deze oefenwedstrijden goed weet 
te rijden dan is de volgende hoge-
re stap snel gedaan. Opgeven voor 
deze oefenwedstrijden in de hobby 
klasse kan via info@stalzadelpret.nl 
of 0653585722 Tevens organiseert 
Paardensportvereniging Troje weer 
de officiële KNHS men wedstrij-
den zowel in de dressuur als vaar-
digheid. Ook kan er gestart worden 
in de hobbyklasse mennen dressuur 
en vaardigheid. Dat is leuk om eens 
samen met je paard uit te proberen 
en de sfeer te proeven van dit gezel-
lige evenement. Opgeven kan via de 
wedstrijdtelefoon: 0622264319. 

Net als vorige jaren kunnen de deel-
nemers te paard of paard en wagen 
zich opgeven voor het ringsteken en 
of paardenvoetbal. Dit kan op het 
feestterrein zelf of via bovenstaande 
Zadelpret-mailadres. Alle bezoekers 
en deelnemers kunnen tussendoor 
genieten en/of deelnemen aan alle 
andere organisatie die op het feest-
terrein georganiseerd worden.

Bruin café, paardendag voor ieder-
een, rommelmarkt, Oldtimers zo-
wel auto’s als tractoren, buikglijden, 
tobbetjesteken en vanaf 20.30 uur  
feest in de feesttent met de band 
Vangrail  

Op de foto die tijdens de Barrage 2009-2010 is gemaakt staan de spelers van 
teamkampioen de Paddestoel 2.

Biljartfederatie De Ronde Venen
Biljartfederatie groeit 
naar 23 teams
De Ronde Venen - Biljartfedera-
tie De Ronde Venen start maandag 
16 augustus met de teamcompetitie 
2010-2011.
De biljarters kunnen hun keu uit het 
vet halen voor een enerverend pro-
gramma. Voor de barrage die op 16 
april 2011 in De Kromme Mijdrecht 
gaat plaatsvinden gaan 3 teams de 
strijd om het kampioenschap aan.
Er is gekozen voor de volgende 
competitie-vorm: 1 keer tegen el-
kaar, dan een splitsing samenge-
steld in 2 poules namelijk een poule 
voor hoge spelers en een poule van 
lagere spelers tegen elkaar.
Bij die splitsing wordt rekening ge-
houden met de uit- of thuisontmoe-
ting uit het eerste deel van de com-
petitie. De nieuwe teams zijn van De 

Springbok uit De Hoef, Bobs Bar uit 
Mijdrecht en APK van De Lachende 
Ruiter uit Nieuwer Ter Aa.
De overige teams zijn van De Kuiper-
van Wijk, Stieva-Aalsmeer, De Me-
rel-Heerenlux, De Schans, De Pad-
destoel, De Vrijheid-Biljartmakers, 
CenS en De Kromme Mijdrecht.
Ook dit seizoen vinden als korte on-
derbreking de persoonlijke kampi-
oenschappen plaats. De leden kun-
nen voor 15 september inschrijven 
voor de disciplines driebanden en li-
bre. Het driebanden wordt verdeeld 
over een lage en hoge sessie even-
redig in 2-en gesplitst en de libre 
sessies gaan in 4 klassen uitkomen.
Voor inlichtingen of een program-
maboekje: 0297-284110 of kijken op 
de website: www.biljartfederatie.nl

Echtparendag bij Golfclub 
Veldzijde gaat terug in de tijd
Wilnis - Ook in het jubileumjaar van 
Golfclub Veldzijde organiseerde de 
damescommissie van de club weer 
de jaarlijkse echtparendag. Een eve-
nement dat door velen niet gemist 
wil worden.

Het is ieder jaar weer afwachten wat 
het speciale thema van de dag zal 
zijn. I.v.m. het 25-jarig bestaan was 
dat dit jaar natuurlijk terug in de tijd. 
Glamour en glitter van de jaren 80.
Om 12.00 uur werd gestart met de 
echtparenwedstrijd. Man en vrouw 
streden samen en toch apart voor 
het eindresultaat. De beste stable-
fordpunten van de dame of heer 
mochten genoteerd worden na ie-
dere hole. Niet zo moeilijk zou je 
zeggen, maar de beperking dat het 
maar 9x van de vrouw en 9x van de 
man mocht zijn. Dat maakte het toch 
lastig. Onderweg werden de spelers 
nog verwend met bitterballen, een 
glas champagne en nog wat calo-

rierepen.

Bij hole 19 werden alle spelers voor-
zien van een thema accent. Voor-
afgaand aan het buffet kwam de 
sfeer lekker op gang door het op-
treden van The Celebrations. Binnen 
een mum van tijd was de dansvloer 
vol. Na hun optreden bleven de gas-
ten in de juiste sfeer door de muziek 
verzorgd door Mario. Maar waar het 
uiteindelijk om ging, wie neemt de 
zeer geliefde wisseltrofee mee naar 
huis? Met 42 stableford punten 
kwamen Elly en Tom Kunst op de 
derde plaats, een punt meer en een 
tweede plaats Marjo en Gerrit van 
Zijtveld. Echter met kop en schou-
der staken Tineke en Frans Belien 
met 46 punten boven eenieder uit.

Gezellig napratend op het terras, 
waarbij alle net gemiste putjes ter 
sprake kwamen, kwam er toch een 
einde aan deze zeer geslaagde dag.

Wandelen met Nivon 
langs Stelling van 
Amsterdam
Regio - Iedere tweede zaterdag van 
de even maanden loopt het Nivon het 
lange afstandpad “De Stelling van 
Amsterdam”. Met zijn prachtige for-
ten en batterijen niet voor niets toe-
gevoegd aan de Wereld erfgoedlijst. 
Aanstaande zaterdag 14 augustus is 
het vertrek om 08.15 uur vanaf het 
busstation aan het Hortensiaplein in 
Aalsmeer, met de auto naar Haar-
lemmerlieden. Daar start de wande-
ling. De deelnemers  wandelen rich-
ting Aalsmeer, waarbij ze eerst Fort 
bij Vijfhuizen tegenkomen. Dit fort is 
om meerdere redenen een gedenk-
waardig bouwwerk. Zo is het samen 
met het Fort bij Veldhuis het oudste 
voltooide fort van de Stelling, heeft 
het een dubbele gracht en staat op 
het terrein de laatste van vijf meta-
len genieloodsen (1897) die de Stel-
ling ooit rijk was: loodsen voor de 
opslag van kanonnen, die snel de-
montabel moesten zijn in geval van 
een aanval. Ook heeft dit fort, ver-
derop, twee in de jaren 1917-1919 
aangelegde voor-stellingen, terrei-
nen vol opstelplaatsen voor geschut 
en scherfvrije onderkomens, beho-
rend tot de oudste militaire verdedi-
gingswerken van versterkt beton ter 
wereld. Dan is dit fort tegenwoordig 
ook nog een Kunstfort, een centrum 

voor actuele beeldende kunst, onder 
de hoede van de gelijknamige stich-
ting. Ook heeft het fort een restau-
rant. Om de restauratie te financie-
ren mocht de stichting achttien ru-
we houten woningen laten bouwen 
bij het fort, een unieke onderne-
ming. In 2005 zijn ze opgeleverd. Als 
het gezelschap dit fort achter zich 
heeft gelaten gaan ze dwars door 
de Haarlemmermeer. Het Haarlem-
mermeer was in de 16e eeuw het 
grootste meer van ons land, bij-
na 17.000 hectare groot, een water-
vlakte waar zelfs zeeveldslagen ge-
houden werd: de slag op het Haar-
lemmermeer in 1573. Het is dan ook 
een ongekend kunststuk, die droog-
legging. Wereldwijd nog nooit ver-
toond. Ze lopen over de opvallen-
de, bijna elf kilometer lange Genie-
dijk door naar Hoofddorp, via het vi-
aduct over de A4 naar Rijsenhout. 
Dan op het voetveer over de Ring-
vaart naar Aalsmeer en langs de 
prachtige Westeinderplas eindigt de 
de wandeling in De Kwakel.

Als je graag mee wilt lopen langs dit 
historische pad of meer informatie 
wenst over de wandeling, neem dan 
telefonisch contact op met Pia Mul-
der, telefoon 06 – 12806743.

Kwakels Open 
golftoernooi 2010  
De Kwakel - Afgelopen woens-
dag 4 augustus is het Kwakels open 
golftoernooi weer gespeeld en wel 
in Spaarnwoude.
Met goede moed, maar met regen 
op de plu gingen de eerste flights 
om 10.00 uur van start om rond 
11.00 uur weer van de baan gehaald 
te worden wegens donder en blik-
sem.
De meeste deelnemers haalden 
desondanks toch de eerste negen 
holes. Na de lunch werd het weer 
beter.
Wat klam in de kleren en soppige 
schoenen werden de 2e 9 holes ge-
lopen.
Na ernstig rekenwerk bleek dat er 2 
winnaars waren bij de g.v.b.ers
Bart de Bruyn en Henk Onderwater 
eindigden beiden op 77 slagen.
Na overleg werd besloten om de 

laatste hole voor beiden te spelen 
in De Kwakel bij Bolle Pouw, waar-
na de winnaar van het felbegeerde 
groene jasje bekend zou worden.
Dit werd uiteindelijk Henk Onder-
water.
De prijs voor de meeste slagen ging 
naar nieuwkomer Henk Kooyman.
g.v.b.
1 Henk Onderwater 77
2 Bart de Bruyn 77
3 Do van Doorn 78
Dames
1 Ria Harks 115
2 Mira v/d Laan 134 
3 Elly Wahlen 136
Amateurs:
1 Mark Klinkhamer 96
2 Martien Meekel 101
3 Henk de Groot 106
Extra prijs voor meeste slagen:
Henk Kooyman 139

Legmeervogels doet wedstrijd-
ritme op bij gastvrij Desto
Uithoorn - Na een aantal zware 
trainingen mocht er dan eindelijk 
een vriendschappelijke voetbalwed-
strijd gespeeld worden. Op het fraaie 
complex van Desto, waarbij het kan-
tinegedeelte gelegen is op een heu-
vel waardoor je een fraai overzicht 
hebt van het gehele complex. 

Desto dat naast een voetbalpoot 
ook een tennispoot, een jeu de Bou-
lespoot en, dat hebben niet veel 
verenigingen, ook een toneelpoot 
tot de vereniging mag rekenen. De 
kantine, ook pas 3 jaar oud, is bij-
na volledig opgetrokken uit hout en 
voorzien van een heel fraaie inrich-
ting. Wat wel handig is, en er wordt 
veelvuldig gebruik van gemaakt,

’’Grote en kleine bedragen, pinnen 
mag bij Desto’’. Verder werd Leg-
meervogels via een groot TV scherm 
welkom geheten op het complex. 
Toen spelers en begeleiding de 
fraaie inrichting hadden bekeken 
was het toch tijd voor een ’’echte’’ 
wedstrijd. Legmeervogels volledig 
in het nieuw gestoken door Phanos 
en UBA begon het duel tegen De-
sto, dat uitkomt in de 2e klasse za-
terdagvoetbal in de opstelling met 
Patrick Brouwer in het doel. Voor 
Brouwer stonden in de achterste 
linie Regi Graanoogst, Stefan van 
Grieken, Yannick v.d. Akker en Den-
nis Rijkbeek. Het middenveld Bob 
Uitermarkt en Nick van Schaik. De 
voorhoede Bart v.d. Tol, Robin Ous-
soren, Yassine El hamami en Rowan 
Hogenboom. 

Na een wat aarzelende start, het 
was duidelijk te merken dat dit de 
eerste wedstrijd was en dat er ande-
re spelers in het veld stonden t.o.v. 
afgelopen seizoen, krijgt Legmeer-

vogels meer grip op de wedstrijd 
en ontstaan er wat kansjes en wat 
kansen. Helaas voor Legmeervogels 
werden deze kansjes en kansen 
nog niet benut. Ook Desto is dicht 
bij een treffer maar ook hier stond 
het vizier nog niet goed gericht. De 
rust ging dan ook in met de stand 
van 0-0. 

Na de rust is het Marijn Westra die 
de plaats onder de lat overneemt 
van  Patrick Brouwer, en krijgen Re-
gi Graanoogst, Bart v.d. Tol, Nick van 
Schaik en Yassine El Hamami even 
wat langer rust van trainer Henny 
Snel. Hun plaats werd ingenomen 
door Rinze Verkerk, Cyrill Gill, Basti-
aan Bruning en Jordi Slierendrecht. 
Dat was dan ook weer even wennen 
aan elkaar wat de rust in het spel 
van Legmeervogels niet ten goede 
kwam. Maar toen men aan elkaar 
gewend was werd het spel van Leg-
meervogels leuk om naar te kijken. 
Kansen ontstonden er in de twee-
de helft over en weer maar in dit du-
el wordt er niet gescoord. De be-
ginstand van 0-0 werd dan ook de 
eindstand.

Toernooi.
De volgende wedstrijden van Leg-
meervogels zijn tijdens het toer-
nooi van Argon, in Mijdrecht. De 
eerste wedstrijd is dan op woens-
dag 11 augustus om 19.30 uur te-
gen ’t Vliegdorp op veld 3 en op veld 
4speelt dan  Argon za.–AFC za. 

Op zaterdag 14 augustus om 14.00 
uur spelen de winnaars van deze 
wedstrijden tegen elkaar op veld 3 
en op veld 4 mogen de verliezers de 
strijd tegen elkaar aanbinden. De 
toegang tot dit toernooi is op beide 
dagen gratis toegankelijk.
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Voetbalcoach Foppe de Haan: ‘Je kop waait  fris en leeg na een middag zeilen’

- Foppe de Haan op zijn Centaur

Zeilen is zijn lust en zijn leven. ‘Dan wordt mijn kop weer fris,’ zegt de bekende voetbalcoach Foppe de Haan, die nu in Zuid-Afrika verblijft waar hij Ajax Cape Town onder zijn hoede heeft. Hij heeft het daar uitstekend naar zijn zin, maar zomerdag mist hij Friesland en de watersport, die hij prima kan beoefenen vanaf de prachtige plek waar hij woont. Steiger en vlonder van zijn woning in het dorpje Nes bij Akkrum grenzen aan de Boorne, vanwaar hij zomaar op de Wijde Ee bij Grou is.
Een jaar nadat hij en echtgenote Geke hun nieuwe woning aan het water betrokken kochten zij een zeilboot. Zeilen doet Foppe al z’n hele leven. Hij is, zoals hij het zelf uitdrukt, een ‘woud- en water-Fries’. Geboren en getogen op de zandgrond van Lippenhuizen groeide hij niet met water op, maar toch zeurde hij toen al bij z’n vader, die wagenmaker was, of die een kano voor hem wilde bouwen. Dat gebeurde niet want senior moest hard werken om de kost te verdienen en kon zijn tijd wel beter benutten dan voor pleziertjes van zoonlief.  Toen het gezin naar Grou verhuisde raakte Foppe in z’n element want er was water rondom. Hij werd lid van de jeugdzeilvereniging ‘Lyts Begjin’ (Jong Begin) die wedstrijden organiseerde voor zogeheten jongensschouwen, zeg maar de kleinere uitgaven van de meer bekende GWS-schouwen. Foppe, sportgek als hij is en competitief ingesteld, deed driftig mee, zat in het bestuur, vergaderde met de andere jongens, organiseerde jaarlijks vier tot vijf wedstrijden en zette de boeien uit op het Pikmeer en de Wijde Ee. Het roer had hij niet in handen, omdat hij niet zelf over een boot beschikte. Dus was hij fokkenist, maar het zeilplezier was er uiteraard niet minder om. Later werd Foppe zelfs zeilinstructeur bij zeilschool Oer’t Hout.Het zeilen werd naar de achtergrond gedrukt toen Foppe de Academie voor Lichamelijke Opvoeding volgde en hij het heel druk had, omdat hij de studie combineerde met zijn werk in het onderwijs. Hij en Geke woonden een poos in Enschede en op het enige meertje in de omgeving kon je alleen maar je klomp laten zeilen. Pas toen hij zich in Akkrum settelde werd het gen van het zeilen weer geprikkeld. Foppe: ‘Ik kocht, heel toepasselijk, een Akkrumer 

Jol. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor onze dochter Marjo die ook erg van zeilen houdt en met wie ik nog wel eens een tochtje maak. Marjo heeft trouwens net als ik zeilles gegeven.’Het vaargebied van Foppe zijn de wateren rond Grou en De Oude Venen. Geen uitgestrekte waters, maar wel een prachtige omgeving. ‘En dat is ook wat waard, genieten van de natuur,’ vindt Foppe. De wereld van het water verder verkennen doet hij vooral ’s winters als het ijs sterk genoeg is. Want hij mag dan een zeilliefhebber zijn, hij is zo mogelijk een nog ferventer schaatsenrijder.
Ultieme wens
De laatste jaren vertoeft Foppe veel in het buitenland omdat hij regelmatig wordt uitgenodigd voor het geven van gastcolleges. Ierland is z’n favoriete land en zeilen kun je daar op de kustwateren natuurlijk uitstekend. Dan begint het bloed bij Foppe wel heel erg te kriebelen. In 2005 maakte hij in een interview zijn ultieme wens kenbaar en dat was het meevaren op een schip dat deelneemt aan een wedstrijd rond de wereld. Ze waren op dat moment bezig met de etappe van Australië naar Kaapstad. De winnende Duitse navigator vernam Foppe’s wens op internet en nodigde hem prompt uit voor de laatste etappe van Normandië naar Göteborg. Foppe: ‘Helaas kon het niet doorgaan omdat ik er niet de tijd voor had. Hopelijk gebeurt het nog eens.’ Hij is op het water voor de duvel niet benauwd en het gaat hem niet gauw te bar. Als trainer van sc Heerenveen liet Foppe de spelers kennismaken met de watersport in Friesland: ‘Er ging dan voor de spelers een wereld open als we ze het water op stuurden. We hebben al eens in pramen gezeild, op skûtsjes, we zijn meegeweest op de Frisian Queen van Eldert Meeter en enkele jaren geleden ook een keer op het Sneekermeer onder leiding van Harry Amsterdam in de Regenbogen. Het moet dan natuurlijk wel waaien voordat ze het mooie van het zeilen inzien. Zoals ik dat ook altijd ervaar. Op je werk ben je de hele dag aan het prakkiseren maar als je hebt gezeild kom je er na a� oop achter: hé, ik heb nergens aan gedacht!’     

Albert van Keimpema
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Henk Gemser: ‘Watersport is supergezond 

voor een mens’

- Henk Gemser sturend tijdens een genoeglijke zeiltocht op de Fluessen

Henk Gemser, oud-schaatscoach en Chef de 

Mission van de Nederlandse Olympische ploeg 

tijdens de laatste Winterspelen in Vancouver, 

is beroemd geworden door zijn uitspraak ‘in 

gesprek met het ijs’. Die inmiddels gevleugel-

de uitdrukking nam hij ooit in de mond om de 

kernploegleden mentaal op kampioenschap-

pen voor te bereiden. 

‘Wat ik ermee bedoelde was dat als het bij hen 

niet wilde vlotten, zij het ijs als hun vriend moes-

ten gaan zien en bij zichzelf te rade zouden gaan 

wat er aan hun vorm mankeerde,’ aldus Henk, 

voor wie het ijs altijd een bondgenoot en zelfs 

een deel van zijn leven is. Maar niet alleen het ijs. 

‘Elke winter hoop ik dat de meren en vaart bevro-

ren zijn, maar voor de rest van het jaar is het ook 

mijn domein. Want varen en zeilen is prachtig en 

ik heb dat altijd graag gedaan. Om die reden ben 

ik altijd in Friesland blijven wonen. Deze provin-

cie is het summum qua watersport.’

Hij woont al vele jaren in Oudehaske, vlakbij het 

Nannewijd. Een prachtige plas, maar watersport 

is er behalve kanoën eigenlijk niet mogelijk. Het 

meer staat namelijk niet in verbinding met het 

open vaarwater. 

Henk: ‘Het Nannewijd is qua natuur schitterend 

en ik geniet ervan. Het uitzicht op water of het 

maken van een wandeling langs het water is rust-

gevend. Dat heeft een mens nodig. Dan kom je 

tot je zelf. Maar wil je met meer dynamiek van het 

water genieten, dan moet je de Friese meren op, 

wat ik heel graag doe. Zeilen vind ik een prach-

tige sport. Net als bij het schaatsen is het ook een 

sport die je in recreatieve zin veel voldoening 

geeft.’ Voor hem is zeilen synoniem aan het genie-

ten van de elementen wind en water: ‘Het is een 

spel. Je moet op de omstandigheden anticiperen. 

Het is gewoon een heel lekker gevoel geen vaste 

grond onder je voeten te hebben, maar de dei-

ning van het water te voelen. Watersport geeft 

een ultiem vakantiegevoel.’

Henk Gemser wist als coach maar liefst 12 we-

reldkampioenen en 9 Olympische kampioenen 

naar hun titels te begeleiden. Maar schaatsen is 

niet de enige sport die zijn belangstelling. Inte-

gendeel. Hij interesseert zich voor alle sporten.

‘Je mag mij best een sportfreak noemen,’ zegt hij.

Vanwege zijn achtergrond en ervaring weet hij 

ook veel van gezondheid en gezond leven. Hij is 

tegenwoordig het boegbeeld van de campagne 

‘Wat is jouw hartleeftijd?’ van Becel (‘Dat kan be-

ter!’). 

Hoe gezond is watersport eigenlijk?, luidt aan 

hem de vraag.
Henk: ‘Heel gezond! En dat komt omdat sport en 

ontspanning hand in hand gaan. Topsport vergt 

veel van het lichaam en kan alleen worden be-

oefend door mensen die optimaal getraind en 

begeleid worden. Gewone mensen moeten zich-

zelf niet over de kling jagen. Als je beweegt en 

je beleeft daar veel plezier aan, zodat je lijf en je 

geest ontspannen, dan is dat weldadig voor een 

mens. Je kunt dus zeilen zoveel als je wilt. Dat is 

perfect voor je!’

Albert van Keimpema


