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Uithoorn - Speeltuinvereniging Tha-
merdal heeft maandag 1 augustus de 
officiële status van vereniging gekre-
gen. Na anderhalf jaar van inventa-
riseren, gesprekken voeren, onder-
zoeken doen, vrijwilligers en geïnte-
resseerden vinden, draagvlak creë-
ren en sponsoren zoeken is nu dan 
echt de notariële akte getekend.  No-
tariskantoor Amstelhoorn is de ver-
eniging daarin financieel tegemoet-
gekomen en na het doornemen van 
de akte met notaris mr. Robert Buur-
ke kon er getekend worden. Clau-
dia Koster, Maroesja Haringsma en 
Esther Meijer zijn de trotse nieuwe 
bestuursleden van de fonkelnieu-
we vereniging die hopelijk nog een 
lang en gelukkig leven beschoren is. 
Terugkijkend op de geslaagde zes-
kamp van 22 juli jl. en nu het tekenen 
van de akte en de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel kan Speel-

tuinvereniging Thamerdal met recht 
spreken van een succesvolle start.  

Na de zomervakantie hoort u onge-
twijfeld nog veel van deze vereniging! 

Uithoorn - Een paar groepen kin-
deren van kindercentrum De Blok-
kendoos hebben een extra leuk uitje 
gehad. Zij mochten met de bus mee 
naar Schiphol om daar naar de aan-
komende- en vertrekkende vliegtui-

gen te kijken. Op het panoramadek 
stond een echte Cityhopper waar 
de kinderen in mochten. Zij kon-
den door het glas de cockpit van de 
piloot zien, op de stoelen zitten en 
door de raampjes kijken. Het was 

net of ze allemaal echt met vakan-
tie gingen! Daarna was het tijd voor 
patatjes, een snack en drinken. In 
de bus terug was het een stuk rus-
tiger dan op de heenweg en vielen 
er langzamerhand wat oogjes dicht.

Speeltuinvereniging Thamerdal
heeft nu officiële status

Met z’n allen vliegtuigen kijken

Uithoorn - Zaterdagavond rond 
21.20 uur vond er een eenzijdig on-
geval plaats aan de Watsonweg in 
Uithoorn. Door nog onbekende oor-
zaak verloor een automobilist de 
macht over het stuur waarna hij met 
hoge snelheid tegen een boom ge-
reden is. De brandweer heeft het 

slachtoffer uit de totaal vernielde 
auto bevrijd. 
De man is met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis gebracht. Het onder-
zoek naar de toedracht van het on-
geval is in handen van de politie.

 Foto: Ronald van Doorn

Eenzijdig ongeval aan de Watsonweg

Auto tegen een boom

Ziekenhuis Amstelland van start in 
Gezondheidscentrum Waterlinie 
Uithoorn - Afgelopen vrijdag  ont-
ving gynaecoloog Charlotte Renes 
de eerste patiënt van Ziekenhuis 
Amstelland in Gezondheidscentrum 
Waterlinie in Uithoorn. Hiermee is 
de Polikliniek Gynaecologie offici-
eel van start gegaan in het gezond-
heidscentrum. De andere specia-
listen die gaan poli draaien in Uit-
hoorn volgen gefaseerd in de maan-
den augustus en september.
Sinds de oplevering van het ge-
zondheidscentrum begin mei is op 
de eerste verdieping van het ge-
bouw hard gewerkt de benodig-
de apparatuur en inrichting van de 
poliklinieken van Ziekenhuis Am-
stelland gereed te maken. De ko-
mende twee maanden zullen ge-
faseerd verschillende specialisten 
starten met een spreekuur in Uit-
hoorn. Daarnaast kunnen patiën-
ten vanaf september ook voor rönt-
genfoto’s en echografisch onder-
zoek terecht op de afdeling Radio-

logie in Gezondheidscentrum Wa-
terlinie. Afgelopen vrijdag feliciteer-
de de heer Hans Broertjes (lid Raad 
van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, 
op de foto links) gynaecoloog Char-
lotte Renes (rechts), haar eerste 
patiënt mevrouw Bauwens (twee-
de van rechts) en assistente van de 
Polikliniek Gynaecologie Ellen Kort-
hout (tweede van links) met een bos 
bloemen om de start van het eer-
ste consult in Gezondheidscentrum 
Uithoorn symbolisch te vieren. Het 
gehele gezondheidscentrum wordt 
nog officieel geopend op 27 sep-
tember 2011 (alleen voor genodig-
den). Op 1 oktober 2011 vindt er 
een open dag plaats voor alle geïn-
teresseerden.

Afspraak maken
Patiënten die de voorkeur hebben 
voor een afspraak in Uithoorn kun-
nen op de gebruikelijke wijze (te-
lefonisch) een afspraak maken via 

het telefoonnummer van de poli-
kliniek van Ziekenhuis Amstelland. 
Bij het maken van de afspraak moet 
worden aangegeven dat de patiënt 
graag naar de vestiging in Uithoorn 
wil.

Gezondheidscentrum Waterlin ie
Gezondheidscentrum Waterlinie 
biedt de bewoners in de regio Am-
stelland een uitgebreide keuze aan 
zorgverleners onder één dak. Naast 
tien huisartsenpraktijken en diver-
se specialisten uit Ziekenhuis Am-
stelland, kunt u in Gezondheidscen-
trum Waterlinie terecht voor rönt-
genonderzoek, laboratoriumonder-
zoek, de apotheek, verloskundige 
zorg, de diëtetiek, logopedie, fysio-
therapie, opticien, Beter Horen, ver-
slavingszorg, Jeugdriagg, GGZ en 
GGD (jeugdgezondheidszorg). 

Meer informatie kunt u vinden op 
de website www.waterlinie.nu. 

Uithoorn - Slechts vier dagen was 
het Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz in Uithoorn. De fraaie 
tentencombinatie met alles wat er 
aan circus mee gemoeid is, was in 
slechts acht uur tijd opgebouwd 
op het evenemententerrein in Leg-
meer-West. 
Talloze circusliefhebbers uit de re-
gio hebben de kans waargeno-
men om van een fantastisch ori-
gineel circusprogramma te genie-
ten. Niet in de laatste plaats omdat 

het geheel gevat was in een jubile-
umuitvoering. Nationaal Circus Her-
man Renz gedenkt in 2011 namelijk 
zijn 100-jarige circustraditie in Ne-
derland omdat dit in 1911 zijn oor-
sprong vond in de beleving van een 
zekere heer Arnoldus van der Vegt, 
ook wel Pappa Renz genoemd. Een 
prachtig twee-en-een-half uur du-
rend authentiek circusprogramma 
was ieders deel. Een en ander met 
een gevarieerd aanbod aan clow-
neske optredens, adembenemen-

de acrobatiek, zowel in de piste als 
aan de trapeze boven in de nok van 
de 15 meter hoge tent, paardend-
ressuur, een jongleur, een optreden 
met een jonge, maar uiterst intelli-
gente zeeleeuw, gedresseerde In-
dische loopeenden en een roofdie-
rennummer met vervaarlijke man-
netjes- en vrouwtjesleeuwen dat 
zijn weerga niet kent en nog veel 
meer.
Lees en zie voor een impressie 
elders in deze krant.

Jubileumuitvoering Circus 
Herman Renz adembenemend
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De Kwakel - Afgelopen weekend vier-
de De Kwakel haar 36e Polderfeest, ge-
organiseerd door de leden van Feest-
comité De Kwakel. Het Polderfeest 
startte woensdagavond met de Pol-
derfeestbarbecue, verzorgd door Sla-
gerij Eijk in ’t Veld en cafetaria ’t Tref-
punt. Buiten regende het en binnen 
was het 25 graden!  Maar liefst 330 vol-
wassenen en kinderen vermaakten 
zich prima en genoten van een voor-
treffelijke barbecue.

Donderdag
Op donderdag werd in samenwerking 
met de AKU de 23e Kooymanpolder-
loop gelopen. Ruim 750 deelnemers 
hebben een van de 3 afstanden gelo-
pen. Ondanks de regen is de AKU te-
vreden over de opkomst. Meer infor-
matie over de 23e Kooymanpolderloop 
kunt u lezen in het verslag van de AKU. 

Vrijdag
Vrijdagmiddag bezocht Arie Safari de 
feesttent en de kinderen werden ver-
rast met een leuke show, waarbij volop 
werd meegedanst. Op vrijdagavond 
was de tent flink gevuld om te feesten 
op muziek van PianoToppers en van DJ 
ARD. Pianotoppers biedt het publiek 
gelegenheid om verzoeknummers in 
te dienen en ARD speelde de pauze vol 
met goede feestmuziek. 

Zaterdag
Op zaterdagmiddag speelden 46 uit-
gedoste teams mee met de zeskamp. 
Een aantal spelen om te winnen, ech-
ter de meeste teams doen mee voor de 
gein en het plezier. De eerste prijs bij de 

heren werd gewonnen door Koeien en 
het damesteam Poldersport de Jonkies 
won in hun categorie de eerste prijs. Bij 
de jeugd won de Negerzoenen, terwijl 
de originaliteitsprijs dit jaar naar de 
Kwakelse Suikertantes ging. De mas-
cotteprijs was voor de dames van Klitte 
in de Polder. Voor de 7e keer werden de 
Kwakelse Buikglij-kampioenschappen 
gehouden en deze werd bij de dames 
gewonnen door Maartje Blommestijn 
en bij de heren door Peter Maarssen. ’s 
Avonds was het podium voor de Bolle 
Jan Show, die met een zeer gezellig en 
uniek optreden de tent omtoverde in 
een bruine kroeg. De Nederlandstalige 
hits brachten de stemming onder het 
publiek er goed in. 

Polderfeest
De laatste dag van het Polderfeest is 
de familiedag, waarbij er voor jong en 
oud van alles te beleven is. Met het op-
laten van de ballonnen werd het start-
schot gegeven voor een middag vol 
vermaak. Buiten stonden vele attrac-
ties, zoals de Wipe Out baan en het bij 
de jeugd zeer geliefde goudzoekspel. 
Binnen kon er geknutseld worden of in 
de zandbak worden gespeeld, terwijl 
AliceGood en DJ Dolphin voor de mu-
ziek zorgden. Mede dankzij het goede 
weer was het zowel binnen als buiten 
de tent erg druk en zeer gezellig.
Voorzitter Albert Blommestijn sloot 
om 18.00 uur het succesvol verlopen 
Polderfeest af en bedankte de vrijwilli-
gers en het publiek voor het geweldige 
feest van de afgelopen dagen.

Zie ook: www.polderfeest.nl

                       Foto’s: Dirk Plasmeije r

Polderfeest 
De KwaKel 
weer een groot festijn
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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 
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

Openingstijden Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Telefoonnummer 
cluster WOZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gaat werken met 
een ‘gekantelde’ Verordening voorzieningen Wmo

Declaratiefonds 
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik 
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U 
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inko-
men ontvangen tot €1.266,98 (alleenstaand) 
of €1.743,91 (samenwonend). Het declaratie-
fonds 65-plussers heeft als doel om ouderen 
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er 
wordt geen rekening gehouden met uw eigen 
vermogen. Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn 
hebben de Verordening voorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 
vastgesteld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is een zogenoemde ‘participatie wet’. Dit houdt 
in dat iedereen kan meedoen aan de samen-
leving. Het gaat om alle burgers, ook mensen 
met een beperking. Met de Wmo wordt de stap 
gemaakt van het verstrekken van voorzienin-
gen naar het compenseren van beperkingen. 
De gemeente heeft de plicht om oplossingen te 
bieden, zodat burgers met beperkingen: 

 een huishouden kunnen voeren (in huis), 
 zich in hun woning kunnen verplaatsen 

(woningaanpassingen aan huis) 
 zich om hun woning kunnen verplaatsen 

(om huis),
 medemensen kunnen ontmoeten om soci-

ale verbanden aan te gaan (van huis). 

Wat is de Kanteling Wmo?
De Kanteling Wmo gaat uit van het compen-
seren van een door de persoon met beperkin-

gen ondervonden probleem. Het gaat hierbij 
om het behoud en bevorderen van de zelfred-
zaamheid en participatie. De nadruk valt op wat 
men zelf (nog) kan en pas beslissen over oplos-
singen als alle mogelijkheden bekeken zijn. De 
werkwijze van de Kanteling bestaat uit een eer-
ste contact, waarin eerst wordt onderzocht of 
iemand zelf een oplossing kan vinden. Dit kan 
ook zijn met behulp van mensen uit de eigen 
sociale kring (familie, vrienden, buren). Daarna 
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keuken-
tafel”. Tijdens dit gesprek wordt de vraag van de 
burger verhelderd. Het is van belang dat de bur-
ger de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen 
aan een deskundig persoon: de Wmo-consu-
lent. De oplossing die daarna gevonden wordt 
kan anders zijn dan waar de burger mee bin-
nenkwam. Doel van het gesprek is om samen 
met de burger te komen tot inzicht in problemen 
die de burger ervaart.

Van belang is de versterking van (de ondersteu-
ning van) alle vormen van informele zorg (met 
name mantelzorg en vrijwilligerswerk). In eer-
ste instantie moet men gebruik maken van col-

lectieve voorzieningen (voorliggend). Verder is 
het van groot belang dat de plek waar het pro-
bleem wordt gesignaleerd goed verwijst. Een 
woningcorporatie kan een dergelijke signale-
rende functie hebben, maar ook de huisarts of 
de buurvrouw. De buurvrouw kan bijvoorbeeld 
zien dat iemand al drie dagen zijn hondje niet 
heeft uitgelaten, terwijl dat normaal gesproken 
iedere dag gebeurt.

Wat is er anders met de Verordening voor-
zieningen Wmo 2011?
Naast de hierboven beschreven andere werk-
wijze moet iemand ook een eigen bijdrage beta-
len voor vrijwel alle voorzieningen (uitzonde-
ringen zijn collectief vervoer/Regiotaxi en rol-
stoelen). Dat betekent, dat na toekenning van 
een voorziening of fi nanciële tegemoetkoming, 
iemand een eigen bijdrage gaat betalen. Deze 
bijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het CAK. 

Wanneer gaat de eigen bijdrage regeling in?
De planning is op 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo aanvragen. Alle gebruikers van 
voorzieningen en ontvangers van een fi nanciële 
tegemoetkoming worden in het laatste kwartaal 
2011 op de hoogte gebracht van de ingangs-
datum van de eigen bijdrage. De medewerkers 
van het Loket Wonen, Welzijn en Zorg laten u 
weten of u voor een voorziening/fi nanciële tege-
moetkoming in aanmerking komt.

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds 
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aals-
meer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een 
uitkering) ontvangen tot €1.306,66 (alleen-
staand) of €1.451,84 (samenwonend). In 
sommige gevallen mag u meer verdienen 
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen 
rekening gehouden met het eigen vermogen. 
Welke kostenposten vallen onder deze rege-
ling: 

 rekenmachine;
 muziekles;

 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;
 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u 
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoe-
ding wordt per kalenderjaar toegekend.

Bekendmaking 
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastgesteld: 

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Aalsmeer 2011.
De gemeenteraad van Uithoorn heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastge-
steld:  

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Uithoorn 2011.
De Verordening voorzieningen Wmo treedt 
in werking per 1 juli 2011 en ligt in de beide 
gemeentehuizen ter inzage tot 6 septem-
ber 2011. Nadere informatie vindt u op 
deze G2 pagina.

Declaratiefonds jongeren

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

inForMAtieF
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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukke-
lijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.meerBoDe.nL

CoLoFon

Verschijnt woensdag
eDITIe 3:
UIThoorn, De KwAKeL, 
nes A/D AmsTeL

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

opLAge: 14.300

sinds 1888

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

PsyCHoLogisCHe 
HULPverLening

praktijk voor eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

stiCHting weLzijn
stichting welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn, 
tel. 0297-562955
stichting ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn, 
tel. 0297-523726

sLACHtoFFerHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArMnUMMer 112
www.112.nl



Regio - Veel jongeren in De Ronde 
Venen, maar inmiddels ook daarbui-
ten, kennen hem van zijn bijna pro-
fessioneel gepresenteerde licht- en 
geluidsshows op feesten en partij-
en: Robin Schaeffer uit Mijdrecht 
met zijn DJ-Robin Drive-in-Show. 
Overigens zal de naam ook de wat 
oudere garde niet onbekend in de 
oren klinken, want die zijn immers 
ook vaak te gast op allerlei (fami-
lie)feesten! Niettemin is Robin pas 
17 jaar en al een echte ondernemer 
in zijn doen en laten. Het werken 
met licht en geluid geniet bij hem 
van kindsbeen af grote belangstel-
ling. Op school begon hij al in groep 
7 een klassenfeestje te verzorgen, 
compleet met muziek en lichteffec-
ten. Wat ooit begon als hobby is de-
ze activiteit bij Robin vandaag de 
dag uitgegroeid tot een voor velen 
aantrekkelijk optreden als een vol-
waardige DJ.

Een en ander compleet met de daar-
voor benodigde (eigen) apparatuur 
waarmee hij zowel geluid- als licht-
effecten kan creëren, in de vorm zo-
als wereldbekende dj’s als een Tiës-
to dat ook doen. De apparatuur met 
toebehoren heeft Robin zelf uitge-
zocht en met eigen middelen gefi-
nancierd. De attributen worden door 
hem per aanhanger meegenomen 
naar de locatie waar hij zijn pro-
gramma verzorgt. Daarnaast heeft 
hij een brede kennis van de popu-
laire muziek, onontbeerlijk voor een 
dj natuurlijk. Het oeuvre dat hij op 
voorraad heeft dan wel op verzoek 
kan samenstellen mag er dan ook 
zijn. Geschikt voor veel muziekwen-
sen die hij voor jong en oud kan in-
willigen. Zij moeten Robin dan van 

te voren wel even een lijstje sturen, 
bijvoorbeeld via e-mail.
In dat licht gezien is Robin een 
(aankomende) jonge ondernemer 
pur sang die weet wat hij kan aan-
bieden, hoe hij zichzelf in de markt 
moet zetten en kan onderhandelen 
over de prijs. Alles in overleg, keu-
rig en doordacht geregeld en con-
tractueel vastgelegd voor alle partij-
en. Eén en ander sluit prachtig aan 
bij zijn studie Marketing & Commu-
nicatie op het ROC in Maarssen. De 
opleiding duurt twee jaar met elk 
jaar een stage bij een bedrijf.

Mond-tot-mondreclame
In zijn vrije tijd werpt hij zich met 
eigen middelen en apparatuur op 
als dj bij (straat)feesten, tuin- en 
schoolfeesten, bruiloften en partij-
en, maar ook als het gaat om aan-
kleding met muziek en lichteffec-
ten bij bedrijfsfeesten. “Ik zorg voor 
licht en geluid met eigen appara-
tuur bij feesten en partijen waar 
maximaal 250 tot 300 mensen aan 
deel nemen. Daar is mijn uitrusting 
op berekend, compleet met licht-
brug en rookmachines! Voor gro-
tere locaties en meer aanwezigen 
moet ik de apparatuur en het licht 
gaan uitbreiden, maar voorlopig wil 
ik het liever kleinschalig houden”, 
vertelt Robin die wel alle opdrach-
ten zelf uitwerkt, maar de uitvoering 
meestal doet in samenwerking met 
een vriend of relatie die in dit gen-
re ook van wanten weet. Een en an-
der om variëteit in de presentatie 
te brengen. Robin biedt zijn dien-
sten via kennissen en relaties als dj 
aan, maar hij is ook op Marktplaats 
te vinden, op de site waar iedereen 
zich met een activiteit kan presen-
teren. Via mond-tot-mondreclame 
scoort Robin echter de meeste op-
drachten. Dat heeft de afgelopen 
paar jaar geresulteerd in tientallen 
opdrachten. “Daardoor raak je ook 
wat bekender in de markt en dat is 
te merken, want ik krijg steeds meer 
aanvragen. Lang niet gezegd dat die 
altijd doorgang vinden, maar toch. 
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Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS, 
MATRASSEN, 

SLAAPKAMERS, 
LINNENKASTEN, 

DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN, 

HOESLAKENS EN 
KUSSENS 

MET KORTING!
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 Goed geschoten...

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

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

De Kwakel - Afgelopen week zijn er twee alpaca’s geboren op zorg-
boerderij Inner-Art!
Het bruine veulen is een merrie en is op 26 juli geboren. Het witte veu-
len is een hengst, en hij is op 1 augustus geboren. Beide veulens zijn ge-
lukkig in een goede gezondheid! De twee veulens hebben het totaal al-
paca’s nu op tien gebracht.
Het is voorlopig wel weer even wachten op nieuwe alpacaveulens, om-
dat de draagtijd rond de 11 maanden ligt! Als u wilt, dan kunt u op 
woensdags en donderdags van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje komen 
nemen! Het adres is: Vuurlijn 36, 1424NS De Kwakel.

         Annemijn Hoogendoorn

Jonge alpaca’s op de 
zorgboerderij!

Zaterdag 20 augustus van 10.00-12.30 uur

Open dag en lancering 
nieuwe website ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Stichting ‘Para-
plu’ organiseert op zaterdag 20 au-
gustus a.s. van 10.00 tot 12.30 uur 
haar jaarlijkse open dag om belang-
stellende inwoners van De Ronde 
Venen te informeren over het nieu-
we activiteitenseizoen dat begin 
september begint.

Voor Stichting ‘Paraplu’ is het al 
weer het 31e jaar en zij heeft zich 
volledig vernieuwd met een nieuw 
programma voor het seizoen 2011-
2012, een geheel vernieuwde en 
gemoderniseerde website en een 
nieuwe mogelijkheid om in te schrij-
ven, namelijk On-line-inschrijven.

Open dag
Zoals gebruikelijk wil Stichting ‘Pa-
raplu’ zich presenteren en alle be-
langstellenden informeren tijdens 
haar jaarlijkse open dag die dit jaar 
zal plaatsvinden op zaterdag 20 au-

gustus van 10.00 tot 12.30 uur. Op 
die dag zijn alle docenten van de 
nieuw te organiseren cursussen en 
activiteiten aanwezig om iedereen 
nader te informeren en op alle vra-
gen antwoord te geven.
Natuurlijk is het op die dag ook mo-
gelijk om zich meteen voor een cur-
sus of activiteit in te schrijven.

Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen 
2011-2012 dat in september 2011 
begint heeft de stichting weer een 
keur aan cursussen, workshops, 
ontspanningsactiviteiten en dag-
tochten voorbereid. 

Naast het vele nieuwe zijn uiter-
aard ook veel bestaande populai-
re activiteiten behouden zoals bil-
jarten, bridgen, bridgecursussen, 
mondharmonica, dansen voor pa-
ren en line-dance, yoga, klaverjas-

Robin Schaeffer bouwt als 
DJ een eigen status op

Aan de andere kant moet ik het wel 
aankunnen, want mijn studie gaat 
voor. Die moet niet in de knel ko-
men. Als ik in deze branche verder 
wil gaan en dat ziet er momenteel 
wel naar uit, wil ik ook een gede-
gen ondergrond aan kennis in mijn 
bagage hebben. Als iemand mij in-
huurt volgt er altijd eerst overleg; 
bijvoorbeeld over welk soort mu-
ziek men wil horen en de presen-
tatie die gewenst is, hoe het moet 
worden uitgevoerd, van hoe laat tot 
hoe laat dat moet zijn en waar dat is. 
Vervolgens wordt de prijs overeen-
gekomen en alles contractueel vast-
gelegd, waarna dit door beide par-
tijen wordt ondertekend. Daarna ga 
ik er mijn met uitrusting op de aan-
hanger naartoe en bouw de ‘set’ op. 
Als het feest voorbij is breek ik de 
zaak weer af, pak de apparatuur en 
het toebehoren in en ga dan weer 
op huis aan. Voor het vervoer vraag 
ik mijn vader altijd, want zelf heb ik 
nog geen rijbewijs. Dat is wel eens 
lastig als het een latertje wordt, bij-
voorbeeld in de kleine uurtjes. Maar 
zolang mijn vader – met dank aan 
hem - geen bezwaar heeft dat te 
doen ben ik voorlopig geholpen.”

Mad-schiffer
Het komt ook wel eens voor dat 
Robin wordt gevraagd om alleen 
maar als dj op te treden, zonder dat 
hij zijn eigen apparatuur hoeft mee 
te nemen. Dat gebeurt wel eens in 
de vakantieperiode bij een club of 
discotheek, zowel in Nederland 
(waaronder Club Bright in Uithoorn) 
als in het buitenland als Robin daar 
op vakantie is. Bijvoorbeeld in Grie-
kenland dat een favoriete vakan-
tiebestemming is van veel Neder-
landers, zoals Kreta, Kos en Rho-
dos en niet te vergeten Spanje. In 
een aantal gevallen kon Robin daar 
in de bekende vakantiecentra een 
paar keer aan de gang nadat hij ge-
vraagd had er een keer als dj te mo-
gen fungeren. Gebruikstechnisch 
gezien is er nauwelijks verschil in 
apparatuur die een dj doorgaans 
tot zijn beschikking heeft. Dus is het 
voor Robin geen probleem om ook 
ter plaatse met bestaande appara-
tuur zijn kunsten te vertonen. In de 
meeste gevallen heeft dat tot nu toe 
tot tevredenheid van club- en dis-
co-eigenaren geleid. Onder de 
naam ‘mad-schiffer’ maakt Robin 
zijn eigen mix-tapes, een compila-
tie van moderne muziek en effec-
ten met een tijdsduur van 60 minu-
ten. Enkele ervan zet hij op internet 
wat iedereen (gratis) kan downloa-
den, ook voor gebruik in de range 
van de sociale media. Op die manier 
maakt hij op originele manier recla-
me voor zichzelf. Meer weten over 
Robin Schaeffer en zijn activiteiten 
als DJ? Bezoek dan zijn website: 
www.djrobins.come2me.nl. Of stuur 
een e-mail: 
robinschaeff@hotmail.com. Bellen 
kan ook: 06-24950351.

sen, kaarten maken, computercur-
sussen voor beginners en gevorder-
den, vele creatieve cursussen teke-
nen, schilderen, aquarelleren, quil-
ten en patchwork, knippen en naai-
cursus, taalcursussen voor begin-
ners en gevorderden.

Daarnaast zijn er weer vele cursus-
sen en workshops opgenomen zo-
als: digitale foto’s beheren en ver-
werken, diavoorstelling maken, we-
blog maken, netwerken, digita-
le camera, internetten en e-mailen, 
stamboomonderzoek, filosofie, tuin- 
en plantkunde, communicatietrai-
ning, literatuurwetenschap, expres-
sionisme, diverse spirituele cursus-
sen (Reike, Meditatie, Aura-hea-
ling, Quantum Touch, Mandalate-
kenen en workshops zoals portret- 
en modeltekenen, boetseren in klei, 
Kerstdecoratie, glasmozaïek, klus-
sen, creatief met zeep, make-up, 
manicure en lunch- en borrelhap-
jes maken.

Tenslotte staat er weer een aantal 
interessante en culturele dagtoch-
ten op het programma: De Weistaar, 
Anton Pieck Museum, Schoenen-
museum met rondvaart.
Alle informatie over deze cursussen, 

workshops, activiteiten en dagtoch-
ten is te vinden in het programma-
boekje, dat op diverse manieren ge-
raadpleegd kan worden. 

Nieuwe website
Na tien jaar gebruik gemaakt te 
hebben van een bescheiden, een-
voudige maar kleurrijke website, is 
Stichting ‘Paraplu’ overgegaan op 
een geheel nieuwe, moderne, prak-
tische en zelfs interactieve website.

Na daarover het bestuur geadvi-
seerd te hebben, heeft ontwerp-
ster Sandra Loogman van Graphix 
Design, een geheel andere website 
ontworpen met moderne en frisse 
kleuren, strakke lettertypes en een 
oogstrelend design.

“Gezien de flexibele opzet en invul-
ling van het ontwerp van de nieuwe 
website kan Stichting ‘Paraplu’ weer 
vele jaren vooruit met het op mo-
derne wijze informeren van de be-
volking van De Ronde Venen”, ver-
zekert ontwerpster Sandra Loog-
man, die tevens als docente haar 
medewerking aan de stichting ver-
leent. “Voor het eerst kunnen inwo-
ners ook inter-actief gebruik maken 
van de website, hetgeen de aan-

Prijswinnaarsbus 1e prijs : Sanne met haar opblaasboot

Uitslag kleurwedstrijd op 
het mobiele Servicepunt
Regio - Het Servicepunt De Ronde 
Venen en Rabobank Rijn en Veen-
stromen hebben een kleurwedstrijd 
georganiseerd voor de jonge inwo-
ners van De Hoef en Amstelhoek. 
De zomervakantie is al weer enke-
le weken gaande. Tijdens deze we-
ken konden kinderen uit De Hoef 
en Amstelhoek meedoen met een 
kleurwedstrijd. En dat hebben zij ge-
daan! Op 2 augustus heeft de prijs-
uitreiking plaatsgevonden op het 
mobiele kantoor van het service-
punt. Micky en Sanne zijn de geluk-
kige prijswinnaars. Zij kwamen per-
soonlijk hun prijs ophalen. Het Ser-
vicepunt wenst ze natuurlijk nog 
heel veel speelplezier met de dolfijn 

en de roeiboot! 
In het mobiele kantoor zijn jong en 
oud welkom met alle vragen over 
wonen, welzijn en zorg en voor fi-
nanciële diensten. Ook met een pin-
pas van een andere bank kunt u 
geld opnemen bij de pinautomaat 
in de bus. Op het Servicepunt vindt 
u informatie over de Gemeente De 
Ronde Venen, Westhoek Wonen en 
Rabobank Rijn en Veenstromen.
Het mobiele kantoor komt elke dins-
dagmiddag naar De Hoef (van 13.00 
tot 15.00 uur) en Amstelhoek (van 
15.15 tot 17.00 uur). Het Servicepunt 
en de Rabobank nodigen u van har-
te uit om eens binnen te komen. Tot 
ziens op het mobiele kantoor! Troostprijs : Micky met haar opblaaskrokodil  

trekkelijkheid vergroot”, vult Sandra 
nog aan.
De site heeft 8 hoofdrubrieken met 
informatie over de Stichting, over 
het jaarprogramma, inschrijfmoge-
lijkheden inclusief inschrijfformulier 
en online inschrijven, een contact-
formulier en een overzicht van de 
jaarlijkse sponsors.
De nieuwe website is te bereiken 
via: www.stichtingparaplu.nl.

Online inschrijven
Voor het komende en de volgende 
activiteitenseizoenen heeft Stichting 
‘Paraplu’ door FEKA een nieuw ad-
ministratieprogramma laten ontwer-
pen, dat voldoet aan de eisen van 
deze tijd, waardoor de administratie 
door meerdere bestuursleden en ef-
ficiënter verzorgd kan worden. Met 
het nieuwe programma zijn ook de 

mogelijkheden uitgebreid om met 
de cursisten en deelnemers aan ac-
tiviteiten te communiceren en hen 
te informeren. Ook docenten en 
spelleiders krijgen gebruikersmo-
gelijkheden in het nieuwe program-
ma. Voor mensen die zich willen in-
formeren over de cursussen, work-
shops, activiteiten en dagtochten 
biedt het programma via de website 
www.stichtingparaplu.nl de interac-
tieve mogelijkheid om een cursus of 
activiteit uit te zoeken én zich met-
een online aan te melden door het 
invullen van een digitaal inschrijf-
formulier en dit rechtstreeks te ver-
zenden naar het administratiepro-
gramma van de Stichting ‘Paraplu’. 

Deze manier van inschrijven is mo-
gelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen. 



(Vervolg van voorpagina)
Jammer dat het al weer ‘over en uit’ is in Uithoorn met Circus Herman Renz. Maar het 
is niet ver van hier om nog een ‘Celebration voorstelling’ te kunnen bijwonen, mocht u 
niet in de gelegenheid zijn geweest. Vanaf donderdag 11 augustus tot en met zondag 4 
september heeft het circus haar tenten opgeslagen in Amsterdam aan de Boelelaan, hoek 
Beethovenstraat. Op de website kunt u alle tijden van de voorstellingen zien. Ook leest u alles 
over wat Circus Herman Renz nog meer in petto heeft aan events, naast allerlei nieuwtjes 
en hoe u toegangskaarten kunt bestellen, c.q. kan reserveren (www.renz.nl). Een actie van 
het circus in samenwerking met deze krant, voorzag begin deze maand in het beschikbaar 
stellen van 300 vrijkaartjes voor de lezers van de Nieuwe Meerbode die op donderdag- en 
vrijdagochtend gratis konden worden afgehaald op het adres van het kantoor in Mijdrecht. 
Dat leverde een complete � le van mensen op! Binnen een half uur waren alle kaarten aan de 
man/vrouw gebracht! Of er ook belangstelling voor was...!

Elk jaar ander repertoire
“Circus Herman Renz is een zeer modern en professioneel opgezet evenement waar gebruik 
gemaakt wordt van de nieuwste technieken en materialen”, zo laat woordvoerder Mathijs te 
Kiefte van het circus ons weten. “Het personeelsbestand bestaat uit 85 medewerkers, afkomstig 
van twaalf verschillende nationaliteiten. Jaarlijks worden er ongeveer 350 voorstellingen 
gegeven in meer dan veertig plaatsen in Nederland. En wat meer is, elk jaar is er een ander 
circusprogramma met ook nieuwe muziek. Veelal gebaseerd op wat in dat jaar prevaleert en 
herkenbaar is. Dat varieert van populair tot klassiek. Ook zijn er dan vaak nieuwe artiesten die op 
contractbasis bij het circus in de piste hun kunsten vertonen. Dit jaar hebben wij de ‘Celebration 
show’ waar internationaal gelauwerde artiesten aan deelnemen. De show is gerelateerd aan 
100 jaar Nederlandse circustraditie. Overigens hadden wij tot voor kort een circusact met drie 
zeeleeuwen. Helaas is een ervan, Cecil, onlangs overleden. Lola, het vrouwtje, heeft kortgeleden 
een jong gekregen en mag dus nog niet optreden. De zorg voor de kleine gaat voor. We doen 
het nu alleen met Lappy de Zeeleeuw. Maar dat is ook leuk. Binnenkort hopen we weer met 
meer zeeleeuwen een act te kunnen presenteren.”

Zelfverzorgend
Naast een grote hoofdtent heeft het circus de beschikking over een foyertent met o.a. toilet- 
en horecavoorzieningen en een ontvangsttent. In de hoofdtent is plaats voor 1.200 bezoekers 
en beschikt over een lichtsysteem met meer dan 100 computergestuurde theaterlampen. Bij 
uitverkochte voorstellingen zit de tent afgeladen vol. Om die reden wordt er veel aandacht 
besteed aan de veiligheid van de toeschouwers. Overigens is het circus bijna een complete 
zelfverzorgende eenheid. Bij de tenten behoren woon- en verblijfseenheden voor mensen en 
dieren. Men heeft de beschikking over een kantoorwagen, maar ook over een eigen wasserij, 
een technische dienst met een werkplaats en containers die gebruikt worden als woon- en 
garderoberuimten en als mobiele toiletten. De toiletten zien er ruim, schoon en proper uit en zijn 
zelfs voorzien van automatisch werkende papieren handdoekautomaten… Ze hebben voorts 
een eigen afvoer- en opslagsysteem. Zelfs beschikt het circus over een eigen stroomvoorziening 
via een dieselgenerator in een gesloten wagen. Het enige wat van buitenaf toegeleverd moet 
worden is drinkwater. Daarvoor ligt er anderhalve kilometer aan slangen klaar. De meereizende 
dieren ontbreekt het aan niets. Er wordt voortdurend over hun welzijn en gezondheid gewaakt. 
Ze worden goed verzorgd, ook qua eten en drinken. Daarvoor zijn er speciale verzorgers in 
dienst. Zo’n hele circusstad produceert natuurlijk ook huishoudelijk afval en mest. Dat wordt in 
aparte wagens afgevoerd. Aan alles is en wordt gedacht, ook al om zo weinig mogelijk overlast 
te veroorzaken en gebruik te maken van dienstverlening door derden. De zorg voor een schoon 
milieu en de omgeving staan hoog in het vaandel. Als er een o�  cieel circuscerti� caat zou 
bestaan, werd dat aan Circus Herman Renz zonder meer toegewezen. Het hele circusgebeuren 
neemt een oppervlak van bijna 8.000 vierkante meter in beslag. Op locatie staat de tent in 8 
uur; afbreken gaat sneller: in 3 uur tijd. In de foyertent zijn horecavoorzieningen om tijdens de 
pauze te kunnen voorzien in drankjes, versnaperingen en snacks voor jong en oud.

Circus Herman Renz gaat met zijn tijd mee. Een modern circus met een keur aan nationale en 
internationale artiesten met bijbehorende dieren op een traditionele manier gepresenteerd. 
Zoals het bij een circus hoort te zijn. Een bezoek aan een voorstelling meer dan waard!
Maak gebruik van de speciale actieprijzen! Zie daarvoor de website.

100 jaar Celebration bij Circus Herman Renz100 jaar Celebration bij Circus Herman Renz100 jaar Celebration bij Circus Herman Renz

Op en top genieten van een feestelijke circusshow!Op en top genieten van een feestelijke circusshow!
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AKU atlete Eva Lubbers 
mist EK finale
Uithoorn - Eva Lubbers is er tij-
dens het EK voor junioren in Talinn, 
Estland niet in geslaagd om zich te 
plaatsen voor de finale 200 meter. 
De AKU atlete eindigde in de halve 
finale als 6e in haar race.
Eva behaalde eind juni de limiet 
voor het EJK op de 200 meter. In 
Uden kwam ze tot een nieuwe per-
soonlijk record van 23.91 seconden. 
Met deze tijd stond Eva als 9e ge-
plaatst op de Europese startlijst. 
Om zich te plaatsen voor de fina-
le moest Eva bij de eerste twee in 
haar serie eindigen of een tijd bij de 
twee tijdsnelsten. Om dit te realise-
ren wist Eva dat ze in de buurt van 
haar persoonlijk record moest lo-
pen. De AKU atlete startte vanuit 
baan3, naast de Europese kampioe-
ne Jodie Williams uit Engeland. Eva 
kende in de have finale een rede-
lijke start, maar kwam halverwege 
de bocht niet in de wedstrijd en liep 
vanaf dat moment achter de feiten 
aan. De laatste 100 meter probeer-
de Eva haar ritme omhoog te bren-
gen, maar kon helaas niet meer in 
de buurt komen bij haar concurren-
tes. Na de race was de teleurstelling 
erg groot. Veel tijd om stil te staan 
bij haar race had Eva niet, de vol-
gende dag stond de 4 x 100 meter 
op het programma. Het Nederlands 
kwartet werd vooraf gezien als grote 
medaillekanshebber. De eerste wis-
sel van Dafne Schippers op Eva was 
goed en Eva liep een erg sterke 100 
meter. Helaas was de derde loopster 
te vroeg weg, waardoor de tweede 
wissel buiten het wisselvak plaats-
vond. Hierdoor kwam er na de race 
een DQ op de uitslag te staan. On-
danks de teleurstelling was dit voor 
de atlete uit Uithoorn een leerzaam 
en motiverend toernooi.
De week na het EK was Eva tij-
dens de Nederlandse Kampioen-
schappen voor senioren in Amster-
dam erg gebrand om te laten zien 

hoe hard ze daadwerkelijk kan lo-
pen. Eva stond in het Olympisch sta-
dion op de 100 en 200 meter aan de 
start. In beide finales liep Eva een 
erg sterke en technisch goede race 
en eindigde twee keer op een knap-
pe vijfde plek! Een goede prestatie, 
waar Eva erg tevreden op terug kan 
kijken. 
De AKU atlete, die gesponsord 
wordt door Duo Sports, Schiedon 
en fysiotherapiepraktijk Plexus heeft 
een zeer succesvol seizoen gehad. 
Met persoonlijke records op de 100 
en 200 meter, een plaats in de top 
10 allertijdenlijst op de 200 meter, 
twee medailles op het NK junioren 
en een limiet voor deelname aan het 
EK voor junioren kan Eva met een 
goed gevoel terugkijken op de wed-
strijdperiode. 

Boule Union Thamen

Open Uithoorns Petanque-
kampioenschap doubletten

Uithoorn - Zondag 7 augustus jl. 
werd het Open Uithoorns Petan-
quekampioenschap voor doublet-
ten gespeeld op de accommoda-
tie van Boule Union Thamen aan de 
Vuurlijn in De Kwakel.

De organisatie was enigszins de tel 
kwijt, want de aankondiging ver-
haalde van de 24e editie, terwijl na 
controle van de lijst met winnaars 
bleek dat het toch echt om het 25e 
kampioenschap ging. Er waren dit 
jaar geen grote successen voor 
de leden van Boule Union Thamen 
weggelegd. Winnaar van deze vijf-
entwintigste editie werd de equipe 
Henri Calvetti/Bart Scholten. 

Achtentwintig doubletten hadden 
zich ingeschreven voor dit kampi-
oenschap. Onder de spelers waren 
weer enkele voormalige Nederland-
se kampioenen, zoals Bart Scholten, 
Henri Calvetti en Peter Bonarius.
Maar ook de jeugd was vertegen-
woordigd met de broers Milan en 
Mauro Saunier en Nederlands kam-
pioen bij de aspiranten, Michiel 
Stoop.
Na een voorronde van twee voor-
gelote partijen, werd op basis van 

de tussenstand het deelnemersveld 
verdeeld over drie poules.

In de A- en B-poule met elk acht 
equipes werd volgens het systeem 
van eliminatie verder gespeeld, ter-
wijl de twaalf equipes in de C-poule 
nog drie voorgelote partijen speel-
den.

Rond
Het gezegde: “De boule is rond…” 
ging ook dit jaar weer op. De win-
naar van 2006 belandde dit jaar 
zelfs in de C-poule.

Na de voorronde bleek dat geen en-
kele equipe van Boule Union Tha-
men zich voor de A-poule had ge-
kwalificeerd. Drie equipes plaats-
ten zich voor de B-poule plus een 
lid, die met een speler van een an-
dere vereniging speelde.

In de C-poule kwamen ook drie 
equipes uit Uithoorn in het strijd-
perk. In die C-poule kwamen de 
broertjes Saunier (JBV Zandvoort) 
als winnaar uit de bus met driemaal 
winst en een saldo van 30 plus. 
Tweede werden Alfonso Atanes en 
Günther (Boule Union Thamen) met 
3 +24 voor Wim en Trees Versteeg 
(De Gooiers) met 3 +20.

In de B-poule werden twee equipes 
van Boule Union Thamen direct uit-
geschakeld.

De derde equipe (Tine Siegel/Eef 
Krijtenberg) verloor de halve finale 
en ook de strijd om de derde plaats. 
Winnaar van de B-poule werd de 
equipe Jan de Zwart/Elout Visser 
van PU Badhoevedorp voor Desi-
ré Schalks/Wim Verboom van Les 
Pointeurs. Derde werd de Mix equi-
pe Jaco de Haan/Hennie van Dom-
melen.

Alle (voormalige) Nederlandse 
kampioenen hadden zich gekwalifi-
ceerd voor de A-poule.
In de halve finale ontmoetten deze 
elkaar en wonnen Bart Scholten en 
Henri Calvetti (PU Kennemerland)
van Peter Bonarius en Wim Steen-
bergen (De Gooiers). In de fina-
le ging de strijd op en neer. Na een 
5-3 achterstand kwamen Teun van 
Ooijen/Carl Romijn (Lisse) met 10-7 
voor op Bart Scholten/Henri Calvet-
ti. Uiteindelijk won de grote ervaring 
van Bart en Henri het met 13-11.

Vierde keer
Voor Henri was dit de vierde over-
winning in de vijfentwintig edities. 
Hij was in 1986 de eerste winnaar 
van dit toernooi.

De leden van Thamen hebben voor-
lopig geen bijzondere evenementen 
op hun accommodatie. Begin okto-
ber vindt het clubkampioenschap 
voor doubletten plaats.
Ondertussen wordt elke dinsdag- 
en donderdagavond en op woens-
dagmiddag weer onderling ge-
speeld, waar u van harte welkom 
bent.

Nieuwe leden heel welkom 
bij bridgevereniging
Regio - Op dinsdag 6 september is 
het voor Bridgevereniging De Ronde 
Venen weer de start van een nieuw 
bridgeseizoen. Vanaf die dag wordt 
er weer in competitieverband ge-
speeld in een A- en een B-lijn. Ge-
speeld wordt in een ontspannen 
sfeer op de dinsdagavonden (aan-
vang om 20.00 uur) in een zaal van 
de Meijert te Mijdrecht. De uitslag 
van elke speelavond vindt direct 
na afloop van de laatste spelronde 
plaats. 
De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als ervaren brid-

gers. Heeft u belangstelling om in 
het nieuwe seizoen bij deze vereni-
ging te komen bridgen, kom dan 
zonder enige verplichting eens een 
avond meespelen om de sfeer te 
proeven. Wilt u thuis met kennissen 
spelen, dan heeft de vereniging ook 
bridgekoffers (set van 24 voorgesto-
ken spellen met materiaal) beschik-
baar, welke tegen geringe kosten 
geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen kunt u bellen met 
Theo van Nes, tel 0297.593618.

Wielrenner Henk de Jong 
wint Ronde van Zundert
Regio - Afgelopen woensdag 3 au-
gustus vond de wielerronde van 
Zundert plaats. Aan de start ston-
den vele amateurrenners uit het he-
le land voor een wedstrijd over 60 
km door het centrum van Zundert. 
Onder hen ook Henk de Jong uit 
Mijdrecht. Vlak voor de start begon 
het licht te regenen, hierdoor ont-
stond er veel onzekerheid in het pe-
loton en daarvan wist Henk gebruik 
te maken door vroeg in de aan-
val te gaan. Na drie rondes koers 
ging Henk de Jong in de aanval sa-
men met Jacco Wols uit Putters-
hoek. Twee rondes later sloten ook 
Rob van Gameren en Martijn Den-
nebos aan. De vier werkten prima 
samen en de voorsprong werd uit-

gebreid naar maximaal 50 secon-
den. Er waren nog vijf renners uit 
het peloton weggesprongen, maar 
ook zij konden het gat niet dichten. 
Met nog een paar rondes te gaan, 
werd het duidelijk dat de winnaar bij 
de eerste vier zat. Met nog 1 ronde 
te gaan ging Van Gameren vol in de 
aanval door een aantal bochten vol 
met risico te nemen. De Jong wist 
deze aanval te pareren, maar voor 
Wols en Dennebos werd het te veel. 
De Jong wachtte de eindsprint niet 
af, maar ging gelijk zelf in de aan-
val en wist Van Gameren achter zich 
te laten en zo solo naar de overwin-
ning te rijden. Na een aantal podi-
umplaatsen een welverdiende eer-
ste plek.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

 

Vermist 
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Kater met witte buik, poten en neus. De 

rug en staart zijn cypersgrijs. Hij heeft een wit puntje aan de 
staart. Hij heet Dikkie Diken en is 7,5 jaar oud.

- Wilnis, Margrietstraat: Grijs-witte ongecastreerde kater. Witte po-
tjes en witte buik. Rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart. 
Is 3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.

- Wilnis, Willemseplantsoen: Lapjespoes. Haar buik en poten zijn 
helemaal wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten.       

- Uithoorn, Fokkemast: Schildpadpoes met witte pootjes en witte 
buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.

- Vinkeveen, Herenweg: Ongecastreerde cyperse kater van 1 jaar 
oud. Zijn naam is Kaatje. Hij is vrij tenger.

- Vinkeveen, Reigerstraat: Grijs/zwart/witte kater. Hij heeft witte 
pootjes en een zwart snorretje. Is 18 jaar en erg mager. Zijn naam 
is Flintstone.

- Mijdrecht, Parel: Rood/wit gecastreerde kater van 18 jaar. Zij 
naam is Wisky en hij heeft een gerafeld rechteroor en een rode 
vlek op zijn neus. Hij loopt slecht en heeft een vervilte vacht. 

Gevonden
- Uithoorn, Burg. v. Kootlaan: Zwarte kat met wit plukje onder de 

kin.
- Uithoorn, Ter Braaklaan: Vaal rood gekleurde ongecastreerde
 kater.
- Abcoude, Laan van Binnenrust: Zwart-grijs-witte kat.
- Uithoorn, Busbaan: Wit- grijs-zwart gestreepte poes. De achter-

pootjes hebben witte sokjes. Voor pootjes zijn wit en ook de buik. 
Grijs op neus en wit op nek.     

- Mijdercht, Windmolen: Grijs cyperse kat met witte bef, sokjes en 
buik.

- Vinkeveen, Achterbos: Klein rood-witte kat.

Goed tehuis gezocht voor
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, dwergkonijntjes met 

staande oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze 
deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een 
zwart-wit katertje.

EHBO afdeling Uithoorn
Uithoorn - EHBO afdeling Uithoorn 
organiseert in het seizoen 2011-
2012 de volgende cursussen:

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

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 flauwvalt?
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 27 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 activiteitencentrum De 
Scheg aan de Arthur van Schen-
dellaan 100a wordt u opgeleid tot 
eerstehulpverlener. 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 reanimatie/AED trai-
ning volgen, dan kunt u dat doen op  
10 en 17 april 2012.
Een opleiding EHBO kind wordt ge-
geven op 10, 17 en 24 april 2012. 
Deze opleiding voldoet aan alle ei-
sen van het Oranje Kruis voor gast-
ouders.
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 cursus-
sen + aanmeldingsformulieren.

Aanstaande zondag 14 augustus van 11.00 tot 16.30 uur

Magische kristalworkshop
Regio - Kristallen zijn mooi en inte-
ressant. Maar... ze hebben ook een 
heilzame werking op hun omgeving 
en de mens.
Rozenkwarts bijvoorbeeld harmoni-
seert, zwarte toermalijn beschermt 
je tegen straling. Dit zijn een aan-
tal bekende effecten. Maar kristal-
len ontgiften ook, zowel op lichame-
lijk als mentaal en emotioneel ge-
bied. In de loop van ons leven ma-
ken we allemaal van alles mee.
Het ene verwerk je en daar heb je 
nooit meer last van, het andere blijf 
je met je meedragen. Zaken die nog 
steeds pijn kunnen doen als je er-
over spreekt of aan denkt. Als we 
onze emoties inslikken en ze niet la-

ten stromen, zetten ze zich vast in 
ons lichaam. Hoewel dit vaak een 
onbewust proces is, kost dit ons 
energie. Dit kan ons licht ontvlam-
baar maken, vermoeid of depressief. 
En met de beste wil van de wereld 
krijg je jezelf maar niet uit je oude 
patroon.

Innerlijke rust
Kristallen kunnen ons een hand-
je helpen. Zij hebben het vermo-
gen om datgene wat zich vastge-
zet heeft in ons lichaam los te tril-
len. Hiermee komen oude verstarde 
emoties, denkbeelden los.
Je ruimt eindelijk eens op. Dat op-
ruimen heeft als voordeel dat er 
ruimte vrijkomt, innerlijke ruimte, 
innerlijke rust. Vanuit deze innerlij-
ke rust kun je de wereld op een an-
dere manier gaan beleven.

Kristallen leren voelen
Iedereen kan voelen. Het is alleen 
handig als je je gevoel leert herken-
nen. Bovendien voel je beter als je 
rustig bent van binnen.
Je bent in staat om te voelen waar 
een kristal op inwerkt.
Veel mensen vragen advies welk 
kristal het meest geschikt is voor 
hen. Uiteindelijk kun je zelf de beste 
keuzes maken, als je maar durft te 
vertrouwen op je gevoel.

Zondag 14 augustus van 11.00-
16.30 uur. Voor meer info: zie adver-
tentie elders in deze krant

Boeren aan de slag met 
functionele biodiversiteit
Regio - Leden van de Agrarisch Na-
tuurvereniging De Hollandse Ve-
nen hebben zich aangesloten bij het 
landelijke samenwerkingsverband 
Bloeiend Bedrijf. Binnen dit samen-
werkingsverband zijn zij aan de slag 
gegaan met bloemrijke akkerranden 
die speciaal bedoeld zijn om natuur-
lijke vijanden van landbouwplagen 
te stimuleren. 

Het opdoen en uitdragen van kennis 
en ervaring staan centraal. Daartoe 
worden de akkerranden en naast-
liggende gewassen regelmatig be-
zocht. Bioloog Merijn Bos van het 
Louis Bolk Instituut voert de moni-
toring uit en geeft akkerbouwers uit-
leg over de positieve effecten van de 
randen. Zweefvliegen en gaasvlie-
gen zijn bijvoorbeeld al volop gevon-
den. Deze insecten worden aange-
trokken door de bloemen in de rand, 
maar hun larven gaan de bladluizen 
in landbouwgewassen te lijf. Boven-
dien zijn er al erg veel loopkevers te 
vinden. Loopkevers zijn een zeer di-

verse groep natuurlijke vijanden van 
onder andere naaktslakken en zelfs 
Coloradokevers. 

Als de randen goed werken, hoeft er 
dus minder of niet met bepaalde in-
secticiden gewerkt te worden. Bo-
vendien vormen de aangetrokken 
insecten op hun beurt een belangrij-
ke voedselbron voor akkervogels, en 
vormen de bloemen een waardevolle 
nectarbron voor bestuivende insec-
ten zoals de Honingbij en hommels.
Het opdoen en uitdragen van ken-
nis en ervaring staan centraal. Daar-
toe organiseert De Hollandse Venen 
een informatiebijeenkomst. Deze zal 
gehouden worden op donderdag 11 
augustus om 19.30 uur.
Locatie: Sjaak Schoenmaker, Aar-
landerveenseweg 2, Aarlanderveen. 
Ecoloog Merijn Bos van het Louis 
Bolk Instituut zal daar uitleg geven 
bij de rand en de vele nuttige insec-
ten. 
Iedere belangstellende is van harte 
welkom.

De ruim 300 landelijk aangesloten 
agrarische ondernemers worden be-

geleid door Veelzijdig Boerenland, 
het Louis Bolk Instituut, BoerenNa-
tuur en de Natuurweide. Bloeiend 
Bedrijf wordt 3 jaar lang gefinan-
cierd door het Ministerie van E,L & 
I en het Europees Landbouwfonds. 
Ga naar www.bloeiendbedrijf.nl voor 

meer informatie en een kaart met 
akkerranden bij u in de buurt.

Gooische Vrouwen bezoeken 
Film aan de Amstel
Uithoorn/De Kwakel - Op zater-
dag 17 september a.s. is het weer zo-
ver: na afwezigheid van enkele jaren 
vindt er weer een Film aan de Amstel 
plaats: een voor alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel gratis toe-
gankelijke Openlucht Filmvoorstel-
ling, wederom in Uithoorn Centrum 

(Oude Dorp, kruising Koningin Juli-
analaan en Marktplein). De aanvang 
is ca. 20.00 uur, de voorstelling be-
gint zodra het donker genoeg is bui-
ten (waarschijnlijk rond 20.30 uur). 
De Film OVER de Amstel was in Uit-
hoorn jaren geleden een begrip.
Vanaf Dorpsstraat/Marktplein kon-

den bezoekers genieten van een 
speelfilm die geprojecteerd werd op 
een groot filmdoek aan de overzijde 
van de Amstel (in Amstelhoek). 
Vanwege technische redenen is dit 
nu niet mogelijk en dus wordt het 
scherm verplaatst naar de Uithoorn-
zijde van de Amstel (schuin tegen-
over het RESMI-pand) maar dat 
maakt er het plezier niet minder 
om. Temeer ook omdat de speelfilm 
‘Gooische Vrouwen’ wordt vertoond: 
deze is nog maar pas beschikbaar 
voor dit soort openbare vertoningen 
en dus erg actueel.

Vinckebuurt
De Film aan de Amstel wordt mede 
mogelijk gemaakt door Bouwfonds 
Ontwikkeling-Haarlem en Zeeman 
Vastgoed-Hoorn, betrokken bij de 
ontwikkeling van de Vinckebuurt 
en door de actieve bewoners van 
Buurtbeheer Centrum, ondersteund 
door Stichting Cardanus.  
Door plaatselijke regelgeving is het 
niet toegestaan tijdens deze filmver-
toning alcoholische dranken te nut-
tigen. Echter, voorafgaand en aan-
sluitend aan de vertoning zijn de ho-
recagelegenheden in het Centrum 
geopend en heten u van harte wel-
kom voor een ‘Gooisch glas witte 
wijn’ (of voor een Uithoorns biertje 
natuurlijk). 
De Gooische Vrouwen nodigen alle 
inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel van harte uit, deze voorstelling te 
komen bijwonen!

Inschrijving Speel Mee bijna vol!
Uithoorn/De Kwakel - De be-
langstelling voor de ‘Speel 
Mee’week editie 2011 is onge-
kend. De inschrijvingen zijn van-
af het eerste moment binnen ko-
men stromen, waardoor enke-
le activiteiten nu al het maximaal 
aantal deelnemers heeft bereikt. 
Wilt u weten voor welke activitei-
ten u nog kunt inschrijven, kijk 
dan op de website: 
www.speelmeeuithoorn.nl. Voor 
alle kinderen die al ingeschreven 
zijn, moet de betaling vóór 20 au-
gustus binnen, zijn anders komt 
deze te vervallen.

Programma Speel Mee
Van maandag 29 augustus t/m 
vrijdag 2 september staan er tal 
van leuke activiteiten gepland 
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 
Zoals al vele jaren wordt ook nu 
sporthal De Scheg gebruikt als 
middelpunt voor de activiteiten. 
Ook dit jaar worden weer veel 
geslaagde elementen uit pro-

gramma’s van de voorgaande ja-
ren herhaald. Zo is er het altijd 
luidruchtige huttenbouwen, wor-
den de bezoekers wederom cre-
atief aan het werk gezet en wordt 
de beruchte kinderkermis ook 
niet overgeslagen. 

Heel bijzonder is het programma 
op dinsdag 30 augustus. Voor de-
ze dag heeft de werkgroep ver-
schillende verenigingen uit Uit-
hoorn en De Kwakel gevraagd 
workshops voor de kinderen 
te organiseren en te geven. De 
kinderen worden ingedeeld in 
groepjes van 10 en kiezen tel-
kens voor ca. 1 uur een work-
shop. Deze staan in het teken van 
Dans, Muziek en Toneel. Het en-
thousiasme van de verenigingen 
om hieraan mee te doen is groot.
Dansschool Jolanda van Beek, 
muziekverenigingen KNA en TA-
VENU, toneelvereniging Mas-
karade, kinderkoor Xing en Ca-
poeira Uithoorn besloten direct 

om hun medewerking te verle-
nen. Dit laat maar weer eens zien 
hoe betrokken het verenigings-
leven van Uithoorn en De Kwa-
kel is! Het belooft voor de deel-
nemertjes dan ook een zeer bij-
zondere dag te worden.

Op alle dagen, met uitzondering 
van de vrijdag, zijn activiteiten 
van 10.30 uur tot 15.00 uur. De 
kinderkermis op vrijdag start om 
11.00 uur en gaat door tot 16.00 
uur. Op vrijdag en dinsdag zijn 
de ouders een uur voor het ein-
de welkom om te komen kijken. 

Een half uur voor aanvang van de 
activiteiten kunnen de kinderen 
zich melden bij de tafels. Zij ont-
vangen dan een sticker met hun 
naam en inschrijfnummer.
Voor de lunch moet iedereen 
zelf eten en drinken meenemen. 
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 
huttenbouwen.

Sponsors en vrijwilligers
Speel Mee is slechts mogelijk 
door de inzet van vrijwilligers. 
Zij zorgen elk jaar weer voor een 
afwisselend en uitdagend pro-
gramma. Financieel is de stich-
ting afhankelijk van de gemeen-
tesubsidie en de vele, vele spon-
sors. Wilt u weten welke bedrij-
ven ons helpen, kijk dan op de 
website. Wilt u een bijdrage leve-
ren, neem dan contact op!

Om de week zo leuk en prettig 
mogelijk te laten verlopen kan de 
organisatie alle hulp gebruiken. 
Op de website vindt u meer infor-
matie en kunt u zich opgeven als 
vrijwilliger.

Neem gerust contact met Speel 
Mee op, ook voor andere vragen! 
U vindt Speel Mee via de website 
www.speelmeeuithoorn.nl
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Tennisvereniging Wilnis
Inschrijving voor het Open 
Herfsttoernooi 2011 geopend
Regio - Het is weer zover, de in-
schrijving van het open herfsttoer-
nooi is geopend !
Het Herfsttoernooi is een van de 
toernooien waar Tennisvereniging 
Wilnis om bekend staat. Met enorm 
veel gezelligheid en ruimte voor ie-
dereen is dit altijd een aantrekkelijk 
toernooi. Voorheen was het herfst-
toernooi enkel voor leden van TV 
Wilnis, maar vorig jaar is het Herfst-
toernooi opengesteld voor leden 
van andere verenigingen. Dit bleek 
een succes te zijn, zowel de eigen 
leden als leden van andere vereni-
gingen waren laaiend enthousiast.  
Van vrijdag 9 september tot en met 
zondag 9 oktober 2011 worden er 
in de weekenden dubbels en mix-
dubbels gespeeld. Wie kunnen zich 
hiervoor aanmelden? 
Zowel leden van TV Wilnis als leden 
van andere verenigingen! Iedereen 
dient zich in te schrijven met part-
ner en ook de partner hoeft geen lid 
te zijn van TV Wilnis. Een echt Open 
Herfsttoernooi. 
Er wordt in poules van 5 of 6 kop-
pels gespeeld, in de onderdelen: 
damesdubbel, herendubbel en ge-
mengddubbel.  Speelt u nog niet zo 
lang, schroom niet, want de poules 
worden op sterkte ingedeeld. 

De echt enthousiaste spelers kun-
nen ook aan 2 onderdelen mee-
doen, maar dan bent u wel verplicht 
minimaal één hele dag per weekend 
beschikbaar te zijn als koppel. Te-
vens mag u in dit geval slechts één 
weekend in totaliteit verhinderd zijn. 
Indien u minder beschikbaar bent, 
kunt u slechts op één onderdeel in-
schrijven. Het kan voorkomen dat 
er bij deelname aan 2 onderdelen 
2 wedstrijden op een dag gespeeld 
moeten worden. Dit zal afhankelijk 
zijn van het schema en de verhinde-
ringen van alle spelers. 
Op vrijdagavond beginnen de wed-
strijden om 18.30 uur 
Op zaterdag om 14.00 uur en op 
zondag om 10.30 uur.
Informatie over te spelen wedstrij-
den zal gegeven worden via de 
website, www.tvwilnis.nl.  
Tijdens het toernooi is de organi-
satie telefonisch bereikbaar in het 
clubhuis van TV Wilnis op woens-
dagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 
Om in te schrijven en voor nadere 
informatie kijk op www.tvwilnis.nl 
of via link: www.toernooiklapper.nl/
fik2.php?fik=ZBDJDI36&jaar=2011 
en volg de aankondigingen in de lo-
kale media. Sluitingsdatum voor in-
schrijving is 29 augustus.

Gerard van Dam en Thea Ferwerda maken zich op voor een volgende win-
nende game

Volop genieten tijdens 50+ 
toernooi Qui Vive Tennis
De Kwakel - Na het grote succes 
van vorig jaar kon het dit jaar niet 
uitblijven: op vrijdag 5 augustus or-
ganiseerde Qui Vive Tennis weder-
om haar 50+ Toernooi. De inschrij-
ving moest al snel gesloten worden 
omdat er veel belangstelling was 
om mee te mogen spelen met dit 
steeds populairder wordende toer-
nooi. Er werd op 7 banen gespeeld 
onder uitstekende weersomstandig-
heden. Het was dus, verrassend ge-
noeg, prachtig weer. De deelnemers 
waren in verschillende sterktes in-
gedeeld waardoor er leuke partijen 
gespeeld konden worden. Omdat de 
rondes 45 minuten duurden kwam 
iedereen ruimschoots aan bod om 

een lekker balletje te slaan. Maar 
ook buiten de baan kon volop geno-
ten worden. De dag begon met een 
kopje koffie met cake bij het gezel-
lige Chalet en halverwege de dag 
werd de deelnemers een fantasti-
sche lunch aangeboden in het club-
huis. Om 15.00 uur waren alle par-
tijen gespeeld en kon overgegaan 
worden tot de prijsuitreiking. Onder 
het genot van een drankje en hap-
je bleven veel deelnemers nog een 
uurtje napraten.
Qui Vive Tennis kijkt terug op een 
voortreffelijk toernooi. Op naar het 
Open Jeugd en het 35+ toernooi. 
Kijk op www.quivivetennis.nl voor 
de data.

P.V. Rond de Amstel
Martin Bosse wint vlucht 
vanuit het Franse Laon
Regio - Zaterdag stond er een jon-
ge duivenvlucht vanuit het Franse 
Laon op het programma, met een 
gemiddelde afstand van 307 km, en 
een oefenvlucht voor de navluchten 
waar zowel oude als jonge duiven 
aan mee mogen doen vanuit Zeven-
bergschenhoek met een gemiddel-
de afstand van 64 km. 

Na lang wachten konden de dui-
ven in Zevenbergschenhoek zater-
dag om 12.00 uur gelost worden, 
en de eerste duiven van deze oe-
fenvlucht waren binnen drie kwar-
tier thuis. De duiven die naar Laon 
waren gegaan konden zaterdag niet 
worden gelost vanwege het slech-
te weer in Noord-Frankrijk. Zon-
dagmorgen om 08.05 uur werd daar 
het sein tot lossen gegeven, bij de 
lossing was het mooi zonnig weer, 
met een zwakke zuidwestenwind 
die richting Nederland toenam tot 
hard wat een nadeel voor de leden 
van Rond de Amstel is, maar de dui-
ven kwamen in sneltreinvaart naar 
huis. Om 11.01.30 uur klokte Mar-
tin Bosse uit Uithoorn de eerste duif 
van de vereniging, en deze maak-
te een snelheid van 1744,229 meter 
per minuut, 104,6 km per uur. Hier-

mee was hij ook de eerste in de B-
Groep. Wim Wijfje uit De Kwakel 
werd 2e en 3e, en eerste in de A-
Groep. De sponsorprijs van Slage-
rij Heemskerk werd gewonnen door 
Leo v.d. Sluis. In de Afdeling Noord- 
Holland, waar 9912 duiven in con-
cours stonden, werd Martin 54e en 
Wim 58e, in Rayon F met 2495 dui-
ven in concours werd Martin 15e en 
Wim 16e, Ron den Boer uit Uithoorn 
26e, Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
30e, Bosse & Zn uit Uithoorn 59e, 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 71e, 
Cor Stevens uit Vrouwenakker 82e 
en Henk Snoek uit De Kwakel 91e. 
toch weer mooie resultaten voor de 
leden van Rond de Amstel.

Uitslag
Laon 
462 duiven en 15 deelnemers
M. Bosse
W. Wijfje
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
C. Pothuizen
C. Stevens
H.P. Snoek
L. v.d. Sluis
Th. Kuijlenburg

Twintig Veenlopers bij 
Polderloop in De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen donder-
dag namen maar liefst 20 Veenlo-
pers deel aan de Polderloop in De 
Kwakel. Michael Woerden was één 
van hen en behaalde een uitste-
kende tweede plaats in deze altijd 
sterk bezette wedstrijd. Verder was 
een uitstekende prestatie van Joris 
van der Wilt. Hij verbeterde zijn per-
soonlijk record met 2,5 minuut tot 
37.35.

De aangekondigde onweers- en 
plensbuien bleven uit tijdens dit on-
derdeel van de feestweek van De 
Kwakel. Veel lopers hadden ech-
ter last van de benauwde omstan-
digheden; er stonden dan ook op-
vallend veel lopers (even) langs de 
kant van de Kwakelse polderwegen. 
Hoewel, inmiddels is de benaming 
niet meer echt van toepassing.

De wedstrijd, met start en finish bij 
de voetbalvelden van KDO, gaat 
door de omliggende kassengebie-
den en over de Vuurlijn, met nog 
een klein beetje zicht op een open 
polder.
De Polderloop was ook dit jaar weer 
een groot succes. Maar liefst 766 lo-
pers namen deel aan de 10 of 4 km 
of de jeugdloop en de organisatie 
was weer van een hoog niveau.

Hoogste
Michael Woerden behaalde op de 
10 kilometer zijn hoogste klassering 
ooit tijdens de Polderloop. Met een 
snelle start sloeg hij direct een gaat-
je met het achtervolgende groepje. 
Z’n medekoploper moest hij al snel 
laten gaan, maar met een versnel-
ling op de 8 kilometer hield hij wel 
net de naderende achtervolgers van 
het lijf. Michael finishte in 34.18.
Joris van der Wilt liep al snel voor 
op een schema van 40 minuten. Een 
goed opgebouwde race resulteer-
de in een uitstekende 37.35. Zoals 
gezegd was dit maar liefst 2,5 mi-
nuut sneller dan z’n vorige toptijd. 
Frans Woerden moest aan het ein-
de van de wedstrijd, op de Vuurlijn, 
nog even ‘het vuur uit z’n sloffen’ lo-
pen om onder deze grens te blijven. 
Dat lukte net: 39.59.

Mark Baas en Willem van Leeuwen 
ontliepen elkaar niet veel: 40.44 om 
40.50. Nol Kuijlenburg liet zien dan 
z’n overstap naar de wedstrijdgroep 
en z’n trainingsarbeid vruchten be-
ginnen af te werpen. Nol passeerde 

de finish in een mooie tijd van 45.40.

Tevreden
De andere Veenlopers konden in 
meer of mindere mate tevreden te-
rugkijken op deze benauwde Pol-
derloop: Jeroen Looman 41.37, Hen-
ny van Nieuwkerk 43.06, Henny Bui-
jing 44.02, Jos Snel 47.32, Gert van 
der Geest 48.59, Richard Zelden-
thuis 50.54, Henny Kooijman 50.57 
en Frans Dessing 55.52.
Er stonden ook vier Veenloopsters 
aan de start van de 10 kilometer. 
Patricia de Jager was van hen de 
snelste in 54.43. Ellen van Gijsel, In-
grid van Breukelen en Annette van 
Doorn finishten binnen 3 seconden 
van elkaar, rond 56.46.
Leo Kok en Theo Noij kozen in De 
Kwakel voor de 4 kilometer. Leo be-
haalde een 8e plek in een tijd van 
16.25. Theo finishte als 13e in 17.34.

Weer volle bak bij tiende 
zomerbridgedrive BVU
Uithoorn - Grote belangstelling 
noopte tot het instellen van drie lij-
nen op deze tiende zomerbridge-
avond van het seizoen.
In de A–lijn, die van de kanjers, was 
de winst met 58,68% voor de fami-
lie Schavemaker. Gerda en neef Jan 
waren deze keer niet te passeren 
door het sterke koppel Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister die met 
een score van 55,90% Joke Koert & 
Ineke van der Lee met 55,21% net 
voor konden blijven.
Gijs de Ruiter verraste met Wouda 
Roos als vierde met 54,17% en Wim 
Slijkoord & Francis Terra, altijd wel 
terug te vinden in de hogere regio-
nen, werden nu vijfde met 53,82%.
In de B-lijn, in de luwte van het A 
geweld, finishten Corrie Slisser & 
Annemarie Smit met een uitstekend 
resultaat van 64,58% als eerste. Er 
werd hier toch hoog gescoord want 
de nummers twee en drie kwamen 
ook in de 60% uit. Voor Ria van Zuy-
len & Bep Verleun werd het 62,08% 
en voor Anton Berkelaar, nu weer 
met een andere bridgevlam, Gerrie 
van Steeg, was 60% precies wegge-
legd.
Elisabeth van den Berg & Maarten 

Breggeman moesten weliswaar bui-
gen voor al dit geweld, maar vierde 
worden met 59,58% kan toch niet 
slecht genoemd worden. Het zelf-
de geldt voor Hans Elias & Tep Kle-
ijs, die als vijfde met 59,17% op de 
voet volgden.
In de C-lijn stegen Klaas Verrips & 
Truus Overmars frank en vrij naar de 
top met een prima 64,06%.
Ria Wezenberg  haalde met Greet 
van de Bovenkamp de tweede plaats 
met 59,38% binnen. Debora van 
Zantwijk inspireerde Lous Bakker 
zodanig dat plaats drie met 57,81% 
hun deel werd. De vierde plek was 
deze avond erg in trek. Maar liefst 
drie paren kwamen hier met 48,96% 
op uit. Atie de Jong & Ans Voogel, 
Nel de Ruiter & Hetty Houtman en 
ook Gouke & Marijcke van der Wal, 
die hiermee de opgaande lijn weer 
te pakken hebben.
Enthousiast geworden, doe dan mee 
aan de elfde avond van deze zomer 
op woensdag in sporthal De Scheg. 
Inschrijven per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl, per telefoon 06 
17240344 of tussen 19.15 en 19.30 
uur aan de zaal. Aanvang 19.45 uur, 
kosten 5 euro per paar.

Achtweekse clinic hard-
lopen bij de Veenlopers
Mijdrecht - Vanaf donderdag 8 sep-
tember aanstaande begint er bij de 
Veenlopers een nieuwe serie trainin-
gen in voorbereiding op de Zilveren 
Turfloop voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. 
Voor de beginnende hardlopers 
hebben de trainingen het karakter 
van Start to Run waarbij er van nul 
af aan wordt toegewerkt naar 5 km 
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op 
een verantwoorde opbouw en gezel-
lig samen trainen. Iedereen kan aan 
deze starterscursus meedoen, onge-
acht leeftijd of conditie. Deze star-
terstrainingen vinden plaats op zon-
dagochtend in het Wickelhof Park 
te Mijdrecht.  De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de trai-
ningen van de Veenlopers op don-
derdagavond voorbereid op de 10 of 
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop. 
Hierbij wordt er onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en -snelheid en 

specifieke wedstrijdvoorbereiding. 
De eerste trainingen:
Voor de starters: zondagochtend 11 
september van 10.00 tot 11.15 uur. 
Verzamelplaats: aan de Kerkvaart 
ter hoogte van tennisclub De Ron-
de Vener.
Voor de meer ervaren lopers: don-
derdagavond 8 september van 19.30 
u tot 20.45 uur. Verzamelpunt is op 
de Rendementsweg in Mijdrecht ter 
hoogte van Westhoek Wonen.
De kosten bedragen 25 euro per 
deelnemer, dit is inclusief een start-
bewijs voor de Zilveren Turfloop en 
gratis meetrainen met de Veenlopers 
tot januari 2011. 

Enthousiast? Aanmelden kan via de 
volgende emailadressen: 
info@veenlopers.nl en 
frans.bosman@wanadoo.nl . Bij 
laatstgenoemde kunt u ook meer in-
formatie vragen, dit kan ook telefo-
nisch op 0297-287283 (na 18.00 uur). 

Sport en Spel 55 plus
Badmintonnen iets voor u?
Wilnis - Iedereen, nou bijna ieder-
een heeft het wel eens gedaan, op 
het strand, in de tuin, op straat of 
zoals het in de meeste gevallen ge-
speeld wordt, binnen in een sport-
hal of iets dergelijks. Je hoeft na-
melijk niet sterk te zijn, jong of oud 
maakt niet uit, een klein beetje rac-
ket-shuttlegevoel helpt wel: bad-
minton of badmintonnen dus. Om-
dat iedereen dat dus wel eens heeft 
gedaan blijkt het niet moeilijk te zijn 
om mee te kunnen spelen. Je zult 
veel moeten bewegen zonder zware 
inspanning en dat maakt van bad-
minton een gezonde en een erg leu-
ke sport. 
In eerste instantie mééspelen, want 
tijdens het spelletje met een beet-
je geroutineerde spelers ben je al 
snel te laat met slaan en vliegen de 
maar 6 gram wegende ‘zware’ shut-
tles je om de oren en blijkt het niet 

al te grote speelveld een toch wel 
erg grote speel-arena. Maar goed 
mééspelen, daar begint het dus mee 
en al heel snel zul je beter en beter 
worden om die snelle lichte shuttle 
terug te kunnen slaan, zodat je te-
genspeler ook zijn best moet doen 
om ‘m te kunnen terugslaan. Bad-
mintonnen kun je ook heel goed 
met een partner spelen en dan sa-
men tegen twee anderen maakt ‘t al 
snel tot een spelletje waar niet al-
leen snelheid maar ook sluw spelen 
belangrijk zijn

Sport en Spel 55+ heeft op woens-
dagmiddag in sporthal Willisstee 
van 13.30 tot 15.30 uur een instuif-
concept badminton. Een goede bin-
nen-sportschoen en lichte sportkle-
ding zijn wenselijk. Een racket heeft 
Sport en Spel 55 plus beschikbaar. 
U bent van harte welkom.

Tennisvereniging Mijdrecht
Open Senior Plus toernooi 
heel zonnig en geslaagd
Regio - Op woensdag 3 augustus 
viel de regen nog met bakken uit 
de hemel, maar de weersgoden wa-
ren TVM goedgezind en dus konden 
de 100 deelnemers donderdag ge-
nieten van een heerlijk zonnetje. De 
categorieën Damesdubbel, Heren-
dubbel en Gemengddubbel, in to-
taal 7 groepen, ieder koppel speel-
de 3 x 45 minuten. Er werden spor-
tieve prestaties neergezet, maar de 
gezelligheid voerde de boventoon.
Vanwege de grote opkomst werd 
een aantal partijen in de hal ge-
speeld, waar de temperatuur even-
eens zomerse waarden bereikte. 
Ook op de 10 buitenbanen werden 
mooie partijen gespeeld door een  
mix van deelnemers van diverse 
verenigingen uit de regio die (soms 
voor het eerst) met elkaar deelna-
men. Na de lunch, verzorgd door 
partycentrum De Meijert, met heer-
lijke broodjes en soep werd ver-

der gespeeld  onder - alweer - een 
blauwe hemel.  De deelnemers met 
de meeste punten werden beloond 
met leuke cadeaus, waarna het nog 
lang gezellig bleef bij Tennisver.
eeniging Mijdrecht.
De volgende koppels vielen in de 
prijzen:
GD A 1. Anneke Maas en Boetie Noe , 
2. Denise Ertner en Rob Hardy
GD B 1. Adriana vd Zwaan en Jurrit vd 
Zwaan, 2. Genie Hoogervorst en Har-
ry Zoutendijk
GD C 1. Jeanne Akkermans en Wil vd 
Helm, 2. Hermien de Jong en Ted Noot
DD A 1.Trudie de Vries en Hanne-
ke Oort, 2. Kitty Koek en Ans Brugge-
mans
DD B 1. Joke Blok en Corry Hooge-
veen, 2. Gee Kuen en Yvonne van Wijk
HD A 1. Ron Ertner en Fokke vd Ven, 2. 
Bertel vd Drift en Ron Sabbe
HD B 1. Bouwe Buur en Nico vd Burg, 
2. Roel Bergsma en Jaap Lodder
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Openstelling aanstaande zondag van 13.00 tot 16.00 uur

Tuin Bram de Groote steeds 
grotere bezienswaardigheid
Uithoorn - Komende zondag 14 
augustus is de Tuin van Bram de 
Groote van 13.00 tot 16.00 uur open-
gesteld voor bezoekers. Deze grote 

en door vrijwilligers beheerde tuin, 
is in de loop van de jaren een be-
zienswaardigheid geworden.
Er is ook steeds meer belangstel-
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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 ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle 
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, 
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat 
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Dit kan toch niet waar zijn??
Wilnis -Probeert de gemeente op slinkse wijze in 
ons prachtige dorp Wilnis een monsterlijk hoog 
bouwwerk te plaatsen?

Net als driekwart Nederland op vakantie is komt 
er plotseling een bouwaanvraag voor een 40 meter 
hoge zendmast in het midden van ons dorp Wilnis, 
het centrum van alle activiteiten.
 
Waar sporten al onze kinderen en wijzelf, waar vie-
ren wij de bijbelweek, de feestweek, Koninginne-
dag, de brandweerdag, zijn de schoolfeesten, hou-
den wij de wielerronde, hangen onze jongeren, 
wordt er gevoetbald, staat het circus, de kermis, 
laten wij de honden uit, maken we kennis met de 
natuur, staat een prachtige nieuwe speeltuin (hier 
was trouwens wel uitgebreid inspraak over) waar 
we allemaal wel eens geweest zijn?...... aan de Pie-
ter Joostenlaan. 
Te midden van het hart van ons dorp, de plaats 
waar wij al onze gezamenlijke activiteiten vieren 
en beleven wil men een stralingsbom gaan plaat-
sen.
 
Hoe durven ze zulke hoge hoogbouw te gaan 
plaatsen, terwijl menigeen die een uitbouw of dak-
kapel wil plaatsen te maken krijgt met tientallen 
pietluttige regeltjes, het is millimeter werk of zicht-
lijnen die niet zo mooi zijn. Om nog maar niet te 
spreken van de welstandscommissie die een kleur 
of vorm niet vindt passen. En nu kan er wel in-
eens een 40 meter hoog monsterlijk bouwwerk er-

gens?? geplaatst worden. DAT KAN TOCH NIET 
WAAR ZIJN?
Terwijl je op je vingers kunt natellen dat zo’n bouw-
werk gevoelig ligt, probeer je het er toch snel ‘stie-
kem’ doorheen te drukken in de vakantieperiode. 
DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?
 
Hoe kun je nu verwachten dat mensen bezwaar 
kunnen maken als je ze niet precies laat weten 
waar het komt en hoe het eruit gaat zien?
DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?
 
Hoe kun je hoogbouw toestaan in ons prachtige 
dorp waar alleen laagbouw staat?
DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?
 
Hoe kun je ons aan stralingsgevaar blootstellen 
zonder dat je de consequenties op lange termijn 
kunt overzien, denk aan sigaretten of softenon. 
DIT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?
 
Hoe kun je zoiets willen bouwen, zonder vooraf 
een discussie/gesprek aan te gaan in de raad en 
met alle bewoners van onze gemeente of wij zo-
iets wel wenselijk vinden, en als dat een ja zal wor-
den, dan gezamenlijk te bepalen wat dan de bes-
te plaats zou zijn?
 
Alle mensen zeg, vertel me alsjeblieft dat dit niet 
waar is?
 

Yolande Bakker uit Wilnis

Westhoek Wonen: sociaal?? Echt Niet!
Ik zal jullie een verhaal vertellen en kijk dan of je 
het met me eens bent.

Een gezin uit een ver land komt na een moeilij-
ke tijd van steeds maar verhuizen van opvangcen-
trum naar opvangcentrum terecht in Wilnis voor 
een vaste woonplek. Ze hebben inmiddels een ver-
blijfsvergunning gekregen.
Ze hebben het naar hun zin op deze plek, rustig, 
een mooie omgeving, vriendelijke buren, eigenlijk 
willen ze nooit meer weg. In de woning zelf ont-
dekken ze echter al gauw een schimmelplek in de 
slaapkamer. Dit melden ze bij Westhoek Wonen. 
Hier wordt naar gekeken, maar niets mee gedaan. 
Ze moesten maar wat meer luchten. Dit werd na-
tuurlijk door de familie al lang gedaan! De gezond-
heid van de moeder was al kwetsbaar en gaat ach-
teruit omdat ze inmiddels astma ontwikkelt als ge-
volg van de te vochtige slaapkamer. Westhoek Wo-
nen verbetert niets aan deze schimmelmuur, maar 
weet dat de vochtigheid in deze woning te hoog is, 
er is een een meting gedaan.
Vanwege toename van de gezondheidsklachten 
komt de familie op de urgentielijst voor een andere 
woning. Op deze lijst kan je maximaal 2 jaar staan. 
Echter pas na die 2 jaar krijgen ze een geschik-
te woning aangeboden. Ze stemmen in en zijn blij. 
Ze vragen aan Westhoek Wonen of het een rusti-
ge buurt is en de buren ook rustige mensen zijn, 
ook in verband met de kwetsbare gezondheid van 

de moeder. Daar wordt volmondig met ja op ge-
antwoord.
U begrijpt mogelijk al waar dit verhaal naar toe 
gaat, een buurvrouw blijkt zoveel geluidsoverlast 
te bezorgen dat de familie er slapeloze nachten 
van heeft, de buurvrouw bedreigt ze zelfs. Bij na-
vraag blijkt dat de vorige bewoners verhuisd zijn in 
verband met deze buurvrouw, en mogelijk de eer-
dere bewoners ook al. Mijn vrienden, de mensen 
uit dit verre land, voelen zich zo in de steek ge-
laten. Westhoek Wonen kent de geschiedenis en 
toch worden ze zo slecht door hun behandeld. Een 
andere woning aanvragen bij Westhoek Wonen? 
Nee voor geen goud willen ze meer met deze wo-
ningbouwvereniging in zee gaan. Ze wonen nu er-
gens ver weg, weg van hun netwerk dat ze in al 
die jaren opgebouwd hadden, hun kennissen en 
vrienden, de opleiding van hun zoon.
Noemt u dit sociaal en zorgeloos huren zoals u op 
uw website aangeeft?
Ik vind het schandalig dat er zo met deze mensen 
om gegaan is.
De buurvrouw die zoveel overlast bezorgt en zelfs 
bekend is bij de politie, haar moet u maar in een 
hutje op de hei zetten, kan ze daar lekker lawaai 
maken zoveel als ze wil.

Y. Abbing 

Een nieuw V.I.O.S.-seizoen 
met nieuwe kansen
Regio - Het is alweer augustus en 
de vakanties lopen naar het ein-
de. Het is (nog) niet zo’n mooie zo-
mer, maar wat niet is kan komen ho-
pen we maar. Augustus is gewoon-
tegetrouw ook de maand waarin bij 
V.I.O.S. na de zomerstop de instru-
menten en batons weer ‘uit het vet’ 
worden gehaald en de repetities en 
lessen weer beginnen. Niet alleen 
de majorettes en muzikanten begin-
nen weer, ook de gratis lessen van 
de MusicKidz gaan weer van start. 
En er is nog plek voor zowel erva-
ren als beginnende muzikanten en 
majorettes. Dus pak je kans en meld 
je snel aan.

Majorettes
Vanaf woensdagmiddag 24 augus-
tus trainen de leerlingrettes elke 
week tussen 15.30 en 16.30 uur. In 
clubgebouw De Notenkraker aan de 
Windmolen in Mijdrecht wordt de 
training gegeven door Linda Daal-
huizen. VIOS leidt op voor de Show- 
& Marchingband, maar neemt daar-
naast ook met groepen en duo’s/
individueel deel aan wedstrijden. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar het jon-
ge en nu al zeer succesvolle duoD2 
op www.duod2.nl. En er kunnen 
nog majorettes bij. De eerste 4 les-
sen zijn sowieso gratis, dus meld je 
bij Chantal van Ballegooij. Dat kan 
telefonisch op het nummer: 0297-
272862 of per e-mail: 
majorettes@vios-mijdrecht.nl. 
Wil je eerst alleen eens kijken, dat 
kan natuurlijk ook. Bel van te voren 
dan wel even met Chantal.

Muzikanten
De showband van V.I.O.S. gaat op 
25 augustus de wijk Hofland-Noord 
aandoen. Een muzikale rondgang 
met aan het einde een uitvoering 
van de U2 taptoeshow. Een mooie 
gelegenheid om eens te zien en ho-
ren wat muziek maken in  een show- 
en marchingband zoal inhoudt.
VIOS is op zoek naar ervaren mu-
zikanten voor het zwaardere blaas-
werk (schuiftrombone, bariton, te-

norsax of bas). Maar ook  jonge be-
ginnende muzikanten worden van 
harte uitgenodigd hun licht te ko-
men opsteken en lid te worden. 
Naast de genoemde instrumenten 
leidt VIOS op voor trompet, (dwars)
fluit, altsaxofoon, ritmisch en melo-
disch slagwerk. Ook hier geldt, de 
eerste 4 lessen zijn gratis. Loop eens 
binnen bij het opleidingsorkest. Zij 
repeteren vanaf maandag 22 augus-
tus elke week tussen 18.15 en 19.15 
uur onder leiding van Maddy Kuij-
lenburg. Aansluitend repeteren de 
blazers van de band. Alle slagwerk-
onderdelen repeteren onder leiding 
van Marcel Verschoor op de woens-
dag of donderdag. De mallets op 
woensdag van 17.30 tot 19.30 uur, 
de jeugdslagwerkgroep op donder-
dag tussen 18.30 en 19.30 uur en de 
slagwerkgroep vervolgens op don-
derdag van 19.45 tot 22.00 uur.
Elke eerste maandag en derde don-
derdag van de maand repeteren de 
blazers en slagwerkers gezamenlijk, 
is er een straatoptreden in de re-
gio of wordt de taptoeshow gere-
peteerd.
Als je van te voren even belt met In-
grid de Boer, kun je een repetitie ge-
woon eens bijwonen. Ingrid is te be-
reiken op nummer 06-34769211 of 
per mail via  deboer49@versatel.nl.

Gratis MusicKidz
Half september starten de 20 gra-
tis lessen van de VIOS MusicKidz 
weer. De MusicKidz is voor alle kin-
deren in de leeftijd vanaf 7 jaar, ba-
sisschool groep 3 en 4. Tijdens de 
lessen leren de kinderen de begin-
selen van het notenschrift. En hier-
mee gaan ze ook direct aan het 
werk. Met blokfluiten en slagwerk-
instrumenten leren ze liedjes te spe-
len en ritmes te klappen en te slaan. 
Ook gaan de kinderen bewegen op 
muziek. Ze leren op muziek te mar-
cheren en verschillende comman-
do’s die ook op straat worden ge-
bruikt. De lessen kosten niets, ook 
de instrumenten en het lesmateri-
aal krijgt u van VIOS in bruikleen. Er 

is nog plek, dus geef je gauw op bij 
Sabina Hoogerdijk. Zij is bereikbaar 
via  musickidz@vios-mijdrecht.nl of 
telefoonnummer 0297-242343.

Dweilorkest DORST
Ook DORST staat weer te trappelen 
van ongeduld. Op vrijdagavond 26 
augustus is hun eerste repetitie om 
19.30 uur in het clubgebouw aan de 
Windmolen. Dit is direct de generale 
repetitie voor het dweilorkestenfes-
tival de volgende dag in Katwijk aan 
de Rijn. DORST repeteert vanaf 31 
augustus om de twee weken op de 
woensdagavond van 20.00 tot 22.15 
uur. Ook DORST kan nog best ver-
sterking gebruiken.
Dus speel je trompet, saxofoon, 
schuiftrombone, bariton of sousa-
foon of ben je een ervaren slag-
werker? Neem dan contact op met 
Gerrit van Vliet op nummer 06-
21525558 of stuur een mailtje naar: 
pr@vios-mijdrecht.nl.
Voor informatie over de vereni-
ging kijk je het beste op www.vios-
mijdrecht.nl en www.dweilorkest-
dorst.nl. Een mailtje naar:
pr@vios-mijdrecht.nl met je con-
tactgegevens kan ook. De vereni-
ging neemt dan contact met je op.

Schilderen vanuit de beweging 
Uithoorn - In atelier De Rode Draad 
geeft Joke Zonneveld vier work-
shops Spelend Schilderen, die los 
van elkaar gevolgd kunnen worden.
Via verschillende thema’s maak je 
op een speelse manier kennis met 
het schilderproces.
Of je nu beginner bent of gevorderd 
schilder, door vanuit de beweging te 
schilderen doe je bijzondere erva-
ringen op. 
Op zaterdagmiddag 20 augustus: 
Multi Media (materiaalonderzoek 
32,50) en 27 augustus: In Levende 

Lijve (naaktmodel 37,50). 
Op twee ochtenden: 23 augustus: 
Materie op Doek (compositie 37,50) 
en 31 augustus: Het Grote Geheel 
(waarneming 32,50). Prijzen incl. 
schildermateriaal, model, koffie en 
thee. Plaats: Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn.

Informatie: www.jokezonneveld.nl, 
info @ jokezonneveld.nl en 020-
6418680. Ook voor opgave voor de 
e-mailnieuwsbrief. Het atelier is te 
huur in deeltijd voor het geven van 

workshops en cursussen, of om er 
zelf te werken.

Carla de Brave geeft er de workshop 
Vrijuit zingen op 15, 16 en 17 augus-
tus van 9.30-12.30 uur. Meer info: 
0297-567 773, 
www.praktijkclarity.nl .

Computer 
cursussen
Uithoorn - In de laatste week van 
september start er weer een nieu-
we serie computercurussen voor 
beginners en gevorderden. Er zijn 
op verschillende dagen nog enke-
le plaatsen vrij zowel overdag als ’s 
avonds !
Alle computercursussen worden 
gegeven in het Wijksteunpunt Vita 
aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Basiscursus computergebruik voor 
beginners: 10 lessen van 2 uur;   
Cursus computergebruik voor ge-
vorderden:  6 lessen van 2 uur;  
De laatste cursus is een vervolgcur-
sus maar is ook geschikt voor men-
sen met al enige ervaring. 
Docente: Ida Janmaat
Aanmelden en/of informatie: da-
gelijks tussen 19.00 en 21.30 uur: 
tel. 0297-564765 of per e-mail 
a.m.janmaat@zonnet.nl

Wie wil ons helpen...
Dit is een tweede oproep. Op 15 juli heeft er bij de 
rotonde bij de RABO bank in Mijdrecht een me-
neer gepint tussen 17.00 en 17.15 uur. Deze keurig 
geklede heer reed in een Volvo V50. Bij het weg-
rijden van de parkeerplaats heeft hij een mevrouw 
aangereden. Hierbij brak zij - zo bleek later - haar 
knie en ze verging van de pijn. De heer heeft al-
le gegevens van de gewonde mevrouw overgeno-
men van haar rijbewijs. Toen hij deze aan haar te-
ruggaf zei hij: ‘ik bel u morgen even’.
De gewonde vrouw, mijn vriendin, had alleen maar 
pijn. Van deze heer heeft zij echter niets meer ver-
nomen. Zij is inmiddels geopereerd aan haar knie 
en moet weer opnieuw leren lopen.

Ze kan niet naar haar eigen huis terug. Ik ben nu 
op zoek naar deze heer die mijn vriendin heeft 
aangereden. Hij heeft grijs haar en een grijze snor, 
was keurig in het pak. Hij reed in een grijze Vol-
vo V50 met witte bekleding. Ik wil aan deze heer 
vragen: ‘Heeft u een fijne vakantie gehad? Of toch 
een beetje een raar gevoel van binnen?’ Wees een 
echte heer en maak u bekend bij de politie of an-
ders bij de Nieuwe Meerbode. 
Aan de lezers wil ik hetzelfde vragen: Heeft u enig 
idee wie deze heer zou kunnen zijn, laat het ons of 
de politie weten.

Paula Voorn uit De Ronde Venen

ling voor de open dagen. Bram de 
Groote vulde de tuin bij zijn woon-
boot aan de Boterdijk met allerlei 
exotische bomen, heesters en plan-
ten. Dit deed hij dankzij goede con-
tacten die hij had in het buitenland.
Dit pareltje van Uithoorn is nu in 
beheer bij Landschap Noord-Hol-
land en wordt liefdevol onderhou-
den door een tiental vrijwilligers. Zij 
zijn aanstaande zondag 14 augus-
tus aanwezig om bezoekers de no-
dige informatie te geven. De imker 
heeft de eerste honing geoogst en 
deze is zondag te koop. De tuin ligt 
op de hoek van de Elzenlaan en Bo-
terdijk in Uithoorn.
Parkeergelegenheid op korte af-
stand in de Glanskopmees. Komt u 
met het openbaar vervoer:
bus 170 van Connexxion, uitstappen 
Watsonweg. De toegang is gratis.
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

toen

Deze week: Scheepswerf Heinoomsvaart en brug 
Dorpsstraat Wilnis

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

NU

Volgende maand is het weer zover

Veel nieuwe lekkernijen 
proeven op Culinaire Venen

Mijdrecht - Op zaterdag 10 sep-
tember a.s. vindt op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht voor de zesde 
achtereenvolgende keer het culi-
naire evenement Culinaire Venen 

plaats. Opnieuw zullen tien res-
taurant- en horecabedrijven uit De 
Ronde Venen en omgeving de be-
zoekers een gastronomische proe-
verij voorschotelen in de vorm van 

kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en 
champagnes. 
De participanten vormen dit jaar 
een gevarieerde mix van deelne-
mers van ‘het eerste uur’ en nieuw-

komers. Dit jaar kan men paviljoens 
verwachten van B&D Catering Hos-
pitality Support, Boven Water, Bras-
serie De Waard, Corfu, II Gusto, Le 
Virage, Lust!, Prinselijk Proeven, 
Rendez-Vous en s’Anders.
“Prinselijk Proeven uit Mijdrecht 
doet dit jaar voor het eerst mee, 
Restaurant Boven Water uit Vinke-
veen deed al eerder mee, maar heeft 
een nieuwe eigenaar en een nieuw 
team. Datzelfde geldt voor Brasse-
rie De Waard uit Wilnis. Zij wisselen 
voortaan om het jaar van plaats met 
Restaurant Meesters”, aldus Jan 
Driessen, voorzitter van de Stichting 
Culinaire Venen, die ook dit jaar het 
evenement organiseert. 
“Ook is er weer passend entertain-
ment, waaronder Heavy Hoempa 
(verrassende uitvoeringen van be-
kende rocknummers) en zangeres/
actrice Sandy Kandau. Bovendien 
verzorgen acht plaatselijke mode-
gelieerde bedrijven voor een spet-
terende modeshow.” Een aantal van 
hen was verantwoordelijk voor de 
succesvolle Fashion on Ice-mode-
show in december jl. op de tijdelijke 
schaatsbaan in Mijdrecht.

Goede doel
Het bedrijf dat zich op het evene-
ment het best presenteert, krijgt de 
‘Culinaire Nol’ uitgereikt, een eerbe-
toon aan de overleden Mijdrechtse 
restauranthouder Nol Vermeulen. 
Vorig jaar ging de onderscheiding 
naar Eet- en drinkgelegenheid Ren-
dez Vous uit Mijdrecht. Dit jaar krijgt 
de jury versterking van de bekende 
TV-kok Leon Mazairac, o.a. bekend 
van het TV-programma ‘Eet Smake-
lijk’ van omroep LLiNK. 
Net als andere jaren is van elk ver-
kocht hapje en drankje een deel be-
stemd voor het goede doel. In 2011 
is gekozen voor A Sister’s Hope, dat 
met diverse activiteiten geld inza-
melt voor onderzoek naar borstkan-
ker.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column 
van de IVN Natuur- en milieueducatie, 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn’

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563813.

Gesignaleerd: vleermuizen onder dak
In plaats van natuur DICHTBIJ huis zal deze column gaan over 
natuur IN huis. 
Al jarenlang vliegen er vleermuizen rondom ons huis. Sinds 
enkele weken wonen ze IN huis.  

Na een avondje ‘nachtvlinderen’ en nog even hangen op de 
bank begon het licht te worden.
Wat was toch de hele tijd dat geluid ? Een soort krabbelen. 
Toch geen muizen of ratten die over het vlonder liepen? 
Nieuwsgierig gingen we voorzichtig poolshoogte nemen. Tot 
onze verbazing cirkelde een groep vleermuizen rondom onze 
regenpijp. In een mum van tijd zag je ze niet meer. Waar waren 
ze gebleven? Toch niet via de smalle spleet langs de regenpijp 
het dakoverstek in? Dat was inderdaad het geval. De volgende 
dag zagen we allemaal poepjes in en om die regenpijp.
Tegen zonsondergang, het moment dat ze uitvliegen, zijn we 
bij de regenpijp gaan zitten. Ondanks dat het windstil was 
rammelde de regenpijp met regelmaat. En ja hoor, daar gin-
gen ze. Je moet goed blijven kijken want het is zo gebeurd.

In Nederland kennen we 20 soorten vleermuizen. Het is het 
enige zoogdier dat echt kan vliegen. Ze leven van insecten 
zoals (nacht) vlinders, muggen etc. Ze maken een ultrasoon 
geluid dat wij mensen niet kunnen horen. Door het terugkaat-
sen van geluidsgolven kunnen ze zich een uitstekend beeld 
vormen van de omgeving.
In het voorjaar ontwaken de dieren uit hun winterslaap en 
verplaatsen ze zich naar de zomerverblijfplaatsen. De vrouw-
tjes verzamelen zich in zogeheten kraamkolonies. Dat kan 
dus in een spouwmuur of achter een dakbetimmering zijn. 
Hier worden in het begin van de zomer de jongen geboren, 
meestal één jong per moeder. Vlak na de geboorte vliegt het 
jong op de buik van de moeder mee, later blijft het achter in 
de kraamkamer en wordt daar gezoogd of gevoed. Na 4 tot 
6 weken valt de kolonie uiteen.

Wat wij nu hebben gezien is het uitvliegen van de moeders 
met de jongen. Nog een paar dagen was er beweging rond 
de regenpijp en toen werd het stil.
De mannetjes leven overigens in de zomer apart van de 
vrouwtjes. Vleermuizen paren met name in het najaar.

Door middel van de poepjes hebben we kunnen uitvinden wel-
ke soort vleermuis wij onderdak hebben verleend. De grootte 
en de kleur zijn daarvoor bepalend. Onze vleermuis betrof de 
gewone dwergvleermuis, in Nederland een algemene soort. 
De dwergvleermuis past met de vleugels ineengevouwen in 
een luciferdoosje.

Die poepjes maakt het mogelijk om te ontdekken of ook bij u 
vleermuizen wonen. 
De poepjes zien eruit 
als muizenkeuteltjes 
maar zijn toch an-
ders, ze zijn droger. 
De vleermuiskeutel-
tjes zie je vooral te-
gen de muur aange-
plakt daar waar ze 
verblijven. Doordat 
vleermuispoep zo 
droog is gaat het ook 
niet stinken. 
Het verlenen van 
onderdak aan vleer-
muizen geeft geen 
overlast maar wel 
een mooi natuur-
moment.

Anja de Kruijf, IVN natuurgids

Uitnodiging aan alle inwoners van De Hoef!

Grote barbecue en andere 
activiteiten op kerkplein
De Hoef - De Stichting Vrienden 
Antoniuskerk in De Hoef organi-
seert op zondag 21 augustus a.s. 
weer een barbecue op het kerk-
plein. Aangezien het vorig jaar een 
grandioos succes was, zal er ook 
dit jaar weer een jeu-de-boule wor-
den gespeeld. Hierbij kan men een 
heuse beker winnen als beste jeu-
de-bouler van De Hoef. Natuurlijk 
kunt u ook weer sjoelen op de gro-
te sjoelbak.
Deze gezellige middag begint om  
14.00 uur en rond 15.30 uur zal op 
het kerkplein de barbecue worden 

aangestoken. Voor deze barbecue 
kan men zich opgeven bij de com-
missieleden, in De Hoef komen zij 
bij de mensen langs de deur. Men-
sen buiten De Hoef kunnen zich te-
lefonisch opgeven bij Theo Röling, 
tel. 593292 of Gerda van Blokland, 
tel. 593253. De kosten voor de bar-
becue zijn: 25,- euro voor volwas-
senen, kinderen t/m 12 jaar gratis 
en kinderen van 12 tot 16 jaar be-
talen 10 euro. Ook zijn er verschil-
lende kinderattracties aanwezig zo-
als een springkussen, skippybal en 
een sjoelbak.

Wederom prijzen voor AH 
Jos van den Berg klanten
Uithoorn – Vakantie of geen vakan-
tie, het uitreiken van prijzen gaat 
maar door bij AH Jos van den Berg. 
De afgelopen week konden er we-
derom twee klanten worden blij ge-
maakt. In week 29 en 30 konden 
klanten weer kans maken op het 
winnen van de Heinz Parasol door-
snee 4 meter of een Skottelbraai bij 
aankoop van twee producten Heinz/

Wijko en de kassabon weer depo-
neren in de daarvoor bestemde ton.
De winnaar van de Heinz Parasol 
werd uiteindelijk de heer S. Kailo-
la  uit Uithoorn. De Skottelbraai ging 
naar mevrouw. L. Haytsma, even-
eens afkomstig uit Uithoorn. De prij-
zen werden uitgereikt door teamlei-
der Ronald Stokking en assistent-
teamleider Bas Roeleveld.




