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alles van dak tot kelder in één hand
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DEZE WEEK:
Werk aan de weg!

verwcenatrrmaleing

Tropische temperaturen
Fractie CU/SGP zet
vraagtekens bij zondagopening supermarkten

KORT NIEUWS:

loodgieterswerk

Getuige meldt
zich
Regio - Naar aanleiding van
de getuigenoproep in verband
met het ongeval op dinsdag 23
juli waarbij een 83-jarige fietser
gewond raakte, reageerde een
67-jarige vrouw uit Kaatsheuvel. De vrouw bevestigde dat bij
het ongeval een bestelauto was
betrokken. Omdat de vrouw
zich bekommerde om de gevallen fietser, lette zij niet meer
op de bestelauto. Zij weet alleen dat het ging om een donkerkleurige bestelauto. De politie wil graag in contact komen
met de persoon die de bestelauto bestuurde. Hij/zij wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie in Mijdrecht, tel.
0800-9944.

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Catsman Auto’s

sanitair

complete badkamer en toilet,
ook ergonomisch sanitair

verwarming

installatie en onderhoud van
CV- en verwarmingsinstallaties

zoals zonnepanelen, zonneboilers
en warmtepompen

Zomerse sferen op het
Polderfeest in De Kwakel
Regio - Woensdag 31 juli startte
het 38e Polderfeest met een druk
bezocht en gezellige Polderfeestbarbeque. Ruim 300 bezoekers
kwamen naar de Feesttent van het
Feestcomité De Kwakel om met elkaar een leuke avond te hebben.
Tropische temperaturen weerhielden 800 lopers er niet van om met
de 25e Polderloop mee te doen. Vrijdagmiddag was voor de kinderen
een optreden van de clown Kolder
en Kwast. Ook de waterbak die op
vrijdagmiddag al klaarstond voor de
zeskamp was bij de kinderen zeer
in trek.

Reünie
Regio - In verband met het
50-jarig bestaan volgend jaar van
tafeltennisvereniging VDO in Uithoorn is deze vereniging op zoek

Vrijdagavond bezocht het bekende duo Wipneus en Pim de feesttent om er opnieuw een groot feest
van te maken. Zij zetten de feesttent
volledig op zijn kop.
De zeskamp, volgend jaar voor de
30e keer, is elk jaar weer een spektakel. Een leuk schouwspel voor de
bezoekers, maar voor de deelnemer
zelf is meedoen met de zeskamp
echt TOP. Een aantal teams gaan
voor het wedstrijdelement en er zijn
teams die in een mooie creatie de
onderdelen van de zeskamp verrichten. Party Quad was op zaterdagavond de volgende gast van het

naar oud-leden. Zij willen in mei
2014 een reünie organiseren. Alle
oud-leden zijn van harte welkom.
Om alles goed voor te bereiden
komen zij graag in contact met
deze oud-leden. U kunt een e-mail

Feestcomité. Zondagmiddag was de
laatste dag van het Polderfeest met
de familiedag op het programma.
Om 13.00 uur gingen de ballonnen
de lucht in en de kinderen hadden
volop keus uit de vele attracties die
op het evenemententerrein stonde. In de feesttent verzorgden Pope Head en One Two Trio een optreden. Het Feestcomité kijkt terug
op een geslaagd 38e Polderfeest en
wil hierbij alle bezoekers bedanken
voor hun aanwezigheid. Elders in
deze krant vindt u een fotoverslag
van deze week. Deze foto’s zijn gemaakt door Dirk Plasmeijer.

sturen naar k.j.jager@tele2.nl. Vermeld daarin uw adresgegevens en
telefoonnummer zodat inzicht verkregen wordt in het aantal mensen
dat komt. VDO zal u/jou dan een
officiële uitnodiging sturen.

Tankstation
Zijdelwaard gaat
door met
Met ingang van
1 juni 2013

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

loodgieterswerk

gas- en waterinstallaties,
rioleringswerken, hemelwater

overige

elektrawerk, schilderwerk, stucwerk, timmer- en aannemerswerk
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9 2101 HK Heemstede
telefoon
023 - 528 68 02
email
info@vosse.nl
internet
www.vosse.nl

Regio - Op zondag 4 augustus waren in de viering van de Emmaüsparochie gasten uit Macedonië. Aan
het begin van de vieringen werden
ze welkom geheten en Hans Faulhaber sprak op het einde de aanwezigen toe en zei het volgende:
“Vanuit de groep van de parochie
die zorg had voor de vluchtelingen
die destijds verbleven in wat nu het
Best-Westernhotel is werd actie gevoerd om enkele jongeren die geen
studiebeurs konden krijgen toch te
laten studeren. Dat gebeurde naast
de zorg en de hulp die werd gegeven bij het zich vestigen, Nederlands leren etc. Het is fijn dat Marja en Maria nu hun plek hebben gevonden in Oost-Brabant en Nijmegen en werkzaam zijn of het laatste deel van hun opleiding afronden. De laatste drie jaar heeft dat
een vervolg gekregen doordat u als
Parochie ook hun neef Tose, die in
Ohrid Macedonië geen middelen
had om zijn studie te financieren,
hebt geholpen om zijn universitaire studie op het gebied van ICT met
goed gevolg af te ronden. Ze zijn
vandaag hier om u allen van harte
dank-je-wel te zeggen en hebben
om dat te onderstrepen wat lekkers
voor bij de koffie meegebracht. Het
is goed dat we met onze steun aan
Pater Schipper in Pakistan, het ondersteunen van de Stichting Naomi
waarmee mensen in Sri Lanka worden geholpen en de hele concrete steun zoals we die aan deze jon-

ge mensen uit Macedonië hebben
kunnen bewijzen de kerk een gezicht geven”, aldus Hans Faulhaber.
Er volgde daarna nog een geanimeerd samenzijn in het Trefcentrum.

Ook CDA en CU/SGP blij
met komst nieuw raadslid

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

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

dakwerkzaamheden

dakbedekking, dakpannen, looden zinkwerken, dakonderhoud,
hemelwaterafvoer

Samen een wereld zonder
grenzen bouwen
energiebesparende
maatregelen

Sterk in elk merk

HARTELUST B.V.

complete
badkam
ers

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Winnaars Tour de France prijsvraag bekend:

Een prachtige racefiets
voor Nico-Jan de Haan

Regio - De belangstelling voor de
Tour de France Meerbode prijzenfestival was ook dit jaar weer ongekend groot. Honderden bonnetjes
werden ingeleverd. Chris Froome
was bij het merendeel van de inzenders favoriet, maar ook de namen
van Mark Cavendish, Alberto Contador en Peter Sagan kwamen veel
voor. Voor de overige truien werden
tal van namen genoemd.
De oplossing van de puzzel bleek
geen probleem: ‘Wij hopen dat de
100ste editie van de tour vol spanning maar bovenal sportief verloopt’. Voor het eerst sinds het bestaan van deze jaarlijks terugkerende actie van de Nieuwe Meerbode waren er maar liefst twee deelnemers die alles goed hadden: Nico-Jan de Haan uit Vinkeveen en

Sanne Schuurman uit Steenbergen. Het lot heeft uiteindelijk beslist
en Nico-Jan kwam als de winnaar
uit de bus. Hij schonk zijn gewonnen fiets aan zijn nichtje uit Wilnis,
ook een fanatiek fietster. Vrijdag jl.
kreeg zij deze fantastische fiets uitgereikt door Jac Blom van Bike OK.
Sanne Schuurman uit Steenbergen
ontvangt het prachtige sporthorloge-beschikbaar gesteld door juwelier Nant Hartel uit Wilnis, P Heijman
uit Wilnis is de winnaar geworden
van de DVD speler-beschikbaar gesteld door Expert Mijdrecht, Oomen
uit Uithoorn ontvangt het bbq-pakket-beschikbaar gesteld door slager Gert Stronkhorst uit Uithoorn.
A. Kroon-de Haan uit Wilnis wint een
levensmiddelenpakket-beschikbaar
gesteld door Jumbo uit Vinkeveen,
Anton van Senten wordt de eige-

naar van een Okley zonnebril-beschikbaar gesteld door Sijbrants &
van Olst Optiek uit Uithoorn. Tenslotte krijgen Jose Kroon uit Wilnis,
Hans van de Meer uit Mijdrecht, J
de Haan uit Vinkeveen, mevrouw Vis
uit Wilnis en Eric Veul uit Uithoorn
een heerlijke Hema taart.
Eerst melden
In deze vakantieperiode worden de
prijswinnaars verzocht zich via redactiemijdrecht@meerbode.nl
of
0653847419 te melden voor het maken van een afspraak teneinde de
prijsuitreiking (inclusief het maken van een foto) te kunnen laten
plaatsvinden.
Graag bellen na 20 augustus, dan
zijn de vakanties weer afgelopen en
zijn alle gulle gevers ook weer terug.

Regio - Vorige week brachten wij
het nieuws dat oud-wethouder Ingrid Lambregts (CDA) terugkeert in
de Rondeveense politiek. Wij vroegen alle fractievoorzitters hoe zij dat
vonden. Niet iedereen was blijkbaar
in de gelegenheid direct te reageren. Toch kregen wij van het CDA
en de CU/SGP ook nog een reactie
die wij u niet wilden onthouden. De
fractievoorzitter van het CDA, Piet
Kooijman: “Procedureel is het zo dat
bij een vertrek van een raadslid de
rangorde van de kieslijst van november 2011 bepaalt wie de opvolger
wordt, Ingrid stond op nr. 1 en heeft
het eerste recht de ontstane vacature in te vullen.
Bij het vertrek van raadslid Jobke
Vonk (zij is nu burgemeester van
Aalsmeer, red), kwam door een interne afspraak binnen het CDA dat
een Abcoudenaar wordt opgevolgd
door een Abcoudenaar, Ingrid niet in
aanmerking voor opvolging. Ingrid is
door de kiesraad uiteraard wel gevraagd maar heeft toen bedankt.
Martin Stigter, de eerste Abcoudenaar op de kieslijst, is toen de opvolger geworden van Jobke. Dit

voor wat betreft de formele kant”,
aldus Kooijman.

Wim Stam

Piet Kooijman

“Ingrid heeft vooraf met mij overlegd
over de eventuele aanvaarding van
de vacature”, zo vervolgde Kooijman.
“Na een afwezigheid van bijna 2 jaar
in de lokale politiek voelde zij zich
weer geroepen een actieve rol, zonder enige voorwaarden vooraf, te
gaan spelen binnen het CDA. Zij
was inmiddels ook al bestuurslid geworden van het Provinciaal Bestuur
van het CDA. Na uitvoerig overleg
kwamen we samen tot de conclusie
dat er geen belemmeringen waren
om lid te worden van de fractie en
haar politieke ervaringen een welkome aanwinst waren”.
Wim Stam, fractievoorzitter van de
Christen Unie/SGP: “Ik was wel verrast door het bericht dat Ingrid weer
tot de raad toetreedt. Maar niet onaangenaam, want ik heb de korte
tijd dat wij samenwerkten als plezierig ervaren. Ik heb haar via twitter
dus ook al gefeliciteerd en aangegeven naar de hernieuwde samenwerking uit te zien”. aldus Stam.

02 Nieuwe Meerbode

• 7 augustus 2013

INFORMATIEF
DE RONDE VENEN
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
APOTHEEK
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

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

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

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

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

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

Ons Tweede Thuis: op
naar de toekomst
Regio - Er verandert van alles in
de zorg én er wordt flink bezuinigd. Des te belangrijker is het
om de kwaliteit van zorg in de gaten te houden.
Ons Tweede Thuis is dan ook erg
blij met het nieuwe certificaat
Gehandicaptenzorg dat zij onlangs opnieuw heeft ontvangen.
Dit certificaat geeft aan dat de
zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap, die Ons
Tweede Thuis al ruim 45 jaar verleent, van hoge kwaliteit is.
De organisatie die het onderzoek
voor het certificaat deed, complimenteerde Ons Tweede Thuis onder andere met de zeer gedreven
en gemotiveerde medewerkers.

ningen voor wonen en dagbesteding in de regio en er zijn gemotiveerde medewerkers. Toch is er
veel werk aan de winkel met alle zeer ingrijpende wijzigingen in
de zorg.
De stichting is volop in overleg
met de gemeenten die de verantwoording krijgen voor delen van
de zorg die nu nog in de AWBZ
zitten.
Mensen met een lichtere zorgvraag moeten in de nabije toekomst naar de gemeenten. Die
kijkt wat mensen zelf kunnen
doen, wat hun netwerk kan en
wat door professionele organisaties als Ons Tweede Thuis gedaan
kan worden.

Een goede kwaliteit van zorg
staat of valt met de medewerkers die die zorg iedere dag verlenen. Een mooi compliment dus
en een goede basis voor de komende jaren.

Ons Tweede Thuis maakt haar
aanbod nog flexibeler en maakt
zich zo klaar voor de toekomst:
met maatwerk voor haar cliënten;
eigenlijk zoals al sinds haar oprichting maar nu aangepast aan
de eisen van deze tijd.

Wijzigingen
Ons Tweede Thuis bereidt zich
terdege voor op alle wijzigingen
in de zorg die eraan komen. Er
is een goede financiële basis, er
zijn meer dan 70 mooie voorzie-

Ons Tweede Thuis ondersteunt
mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap, met autisme of met
niet-aangeboren
hersenletsel.
www.onstweedethuis.nl.

Mijmeringen

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

The Color Run
Dit weekend was er weer geen gebrek
aan kleurrijke en vrolijke evenementen.
De Amsterdam Gay pride had op zaterdag
de traditionele botenparade en in Utrecht
was het Holi festival. Mooie spektakels
beide, maar ik had al voor iets anders gekozen. Op zondag was namelijk The Color Run in Utrecht en die wilde ik graag een keer meemaken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus op zondag stond ik klaar in mijn
korte loopoutfit met kraakhelder wit hemdje, samen met een paar
vrienden. Het was wederom een warme en zonnige dag, maar daar
waren we op voorbereid. Van top tot teen ingesmeerd met zonnebrand, een flesje water mee voor onderweg en vooral een goed humeur. Het terrein was prachtig en de sfeer al net zo.
Haarrijnseplas
De run werd namelijk gehouden bij de Haarrijnseplas. Een waterplas met een zandstrand met speelse duinen en een lig-en speelweide met sport en speelvoorzieningen. Het strand gaat misschien
nog uitgebreid worden, maar dat ligt aan alle ontwikkelingen in dat
gebied. Ik hoop wel dat gemeente Utrecht dit gaat doen, want deze plek is echt een aanwinst voor de mensen die in die buurt wonen. Daarnaast is het echt een superlocatie voor grote feesten en
evenementen.
Organisatie
De organisatie van de Color Run zag er goed uit. Een duidelijke
website waar alle informatie op te vinden was. Duidelijke regels die
waren opgesteld voor tijdens de loop, bijvoorbeeld dat wandelaars
en dansers onderweg rechts moeten houden, zodat de hardlopers
links kunnen passeren. Alle randvoorwaarden leken prima in orde.
Mooie shirtjes en zweetbanden, prachtige festivaltenten en noem
maar op. Geen vuiltje aan de lucht, alleen maar een mooie zon en
wat wolken. Toch had ik al enigszins het idee dat het wel erg commercieel was, en dat dit vooral een zakken vullen handel was in
plaats van lopen voor het goede deel van Plan Nederland.
Start
Met ongeveer 50.000 deelnemers kunt u zich voorstellen dat dit met
starttijden enigszins gestroomlijnd moet worden. De run was vanaf
14.30 tot 20.00, voldoende tijd om het over uit te smeren en om de 3
minuten mocht er een kleine groep vertrekken. Wat ik gewend ben
van loopevenementen is dat je een bepaalde starttijd hebt, of in een
bepaald startvak staat en in ieder geval je nummer ook is gekoppeld aan je naam. Bij de Color Run niets van dit alles. De start was
een groot, chaotisch gebeuren waarbij ik me vooral irriteerde aan
de veiligheid. Die was er namelijk niet! Een ontzettend grote groep
mensen die willen starten, in een rij/groep staan in de hitte. Ik voelde me als een sardientje in een te klein blikje. We hebben zeker een
half uur in die ongemakkelijke situatie gestaan en mijn halve litertje
water was toen al op, terwijl ik nog moest starten! Ik maakte me serieus zorgen, om me heen zag ik al de beveiliging mensen met kleine kinderen uit de wachtrij halen en bij de EHBO zagen we de eerste mensen al aan het infuus. Bij de start was nergens een waterpunt dus stond je daar maar te staan in de hitte.
Lopen
Ik ben nog nooit zo blij geweest om van start te mogen gaan. Eindelijk ruimte, een windje door mijn haar, bewegen maar dit moment
duurde niet lang. Van hardlopen was echt geen sprake. Bij de eerste
kilometer waren mensen al aan het wandelen. Je zag het ook aan
het publiek, dit zijn geen lopers. Het waren festivalgangers, met hippe korte spijkerbroekjes en hun Color Run-shirt mooi verknipt en
opgepimpt. Echt heel leuk om te zien, maar om op je slippers 5 kilometer te gaan lopen, dan snap ik dat je gaat wandelen.
Maar waarbij mijn stemming echt om sloeg naar de goeie kant, was
dat er onderweg gelukkig wel waterpunten waren. Water drinken
is zo noodzakelijk op deze warme dagen, zeker als je iets sportiefs
gaat doen en ook nog je in een grote mensenmassa begeeft. Dus
kon ik mijn flesje bijvullen, wat drinken en toen ging ik pas echt genieten.
Kleur
Tot zover had de run me dus nog niet echt kunnen bekoren, maar
toen kwam ik bij het eerste punt waarbij de vrijwilligers ervoor zorgen dat alle lopers, maar dan ook echt alle lopers onder het kleurige maispoeder komen te zitten. Ik was heel blij met mijn zonnebril
en ik hield mijn shirt voor mijn neus en mond, zodat je wel gewoon
kan ademen en kan doorlopen. Maar dit gooien met het kleurpoeder, helemaal onder komen te zitten, dit is echt het magische onderdeel van de Color Run. Je voelt je helemaal kind en onderdeel van
een grote groep. Het was gewoon lol. Bij de eerste kilometer was dit
oranje, de tweede kilometer was het groene poeder (met heel enthousiaste vrijwilligers), daarna kwam nog blauw en roze. Als je gefinished was, kreeg je zelf een zakje kleurpoeder en wacht je met
elkaar op de algemene countdown, waarbij iedereen tegelijk zijn
kleurpoeder in de lucht gooit. En dat spektakel is geweldig om te
zien en om mee te maken. Ik zou het kunnen vergelijken met vuurwerk, maar toch anders, feestelijker eigenlijk.

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

Kattenstaarten, liesgras
en HUNNIE over grassen
De mooiste planten met de
meest wonderlijke namen
groeien gewoon in het wild,
langs de waterkant. Sommige
groeien langs de singel, waar
het een beetje ruig is, zoals
de kattenstaart. Paarsrode
rechtopstaande toortsen zijn
het. Groepsgewijs staan ze de
hele zomer te bloeien. Ze zijn
heel aantrekkelijk voor bijen,
vuurvlinders en mensen. Ik
vind kattenstaarten zo mooi,
dat ik er weleens omringende
brandnetels voor heb getrotseerd om een veldboeket te
maken. De branderige handen waren niet echt fijn en
daarom geniet ik nu vooral
van kattenstaarten zoals ze

als paars natuurboeket aan
de waterkant staan.
Ook aan het water groeit het
soms manshoge liesgras.
Vanwege z’n hoogte doet het
aan riet denken. Maar liesgras bloeit anders en mooier
met grote gouden pluimen.
Het is van oorsprong een
Europees Aziatische plant,
die het op klei en veen en op
vervuilde grond goed doet.
We hebben hem dan ook
succesvol uitgevoerd naar
andere werelddelen, waar

het een invasieve exoot is
en andere soorten verdringt.
Vanwege z’n mooie pluimen
wordt liesgras in een kleine
variant langs siervijvers geplaatst. In de pluimen zitten
graanvruchtjes en die zijn een
beetje zoetig en best smakelijk. Liesgras is vanwege z’n
pluimen ook heel mooi in een
veldboeket.
Kattenstaarten en grassen
zijn dus mooi en boeiend. Dat
vinden veel mensen. Door de
ogen van botanisch tekenaar
Dick Smit is een kavel gras
zelfs een ware weelde. Hij
is er tijdens Hunnie Gras Kijken op zaterdag 21 september van 14.00 tot 17.00 uur (
www.hunnie.nu). Dat is één
van de Bovenlanden–avonturen van Hunnie Overleven
op zaterdag 21 en zondag 22
september, een evenement
dat je niet mag missen, zo
buitengewoon en uniek in
De Ronde Venen. Het biedt
de mogelijkheid het gebied
op een bijzondere manier te
leren kennen en bijzondere
mensen te ontmoeten. Je kunt
dan in De Bovenlanden onder
meer vlieg vissen, klei putten,
technisch peddelen, jagen en
overleven. Dan komt de natuur echt dichtbij. Verder kun
je rivierkreeft bbq-en en een
schuursymposium bijwonen.
Let daarom op de publicaties
over het Hunnie-programma
in krant en huis-aan-huisblad.
Ria Waal

Feest, maar voor wie?
De run was eigenlijk een groot feest, Ik moet diegenen die de Color Run hebben georganiseerd een compliment geven, een feestje
bouwen dàt kunnen ze. Ik heb genoten van de muziek, de entourage, de kleuren en noem maar op. Maar een ding blijft knagen. Een
evenement waarbij dan het goede doel wordt gelinkt van Plan Nederland, een televisiezender die onderdeel van het geheel is en ontzettend veel vrijwilligers die er werken (lekker goedkoop). Hoeveel
geld wordt er wel niet verdiend, maar vooral wie vullen hier nu eigenlijk de zakken? Het schijnt dat er 10% naar Plan Nederland gaat.
Heel mooi, want de goede doelen zullen het vast heel zwaar hebben.
Maar iemand verdient hier het meeste en dat is niet het goede doel.
Tot slot
Met hardlopen had de Color Run niets, maar dan ook helemaal niets
te maken. De veiligheid van de deelnemers was mijns inziens onvoldoende gegarandeerd. Met het goede doel heeft het ook helemaal niets te maken. Er gaat wat geld naar het goede doel, maar dat
is niet waarom mensen meedoen aan de Color Run. Het gaat gewoon om een leuk feestje met een soort van sportief tintje. Als men
dit weer gaat organiseren mag ik hopen dat ze eens tips gaan opdoen bij andere hardloopevenementen en dat ze vooral gaan kijken
hoe ze de start beter kunnen regelen. Maar ik zal nog een tip geven,
noem het gewoon the Color party. Niks lopen, niks goede doel, gewoon een feestje, want dat was het!!!

DEZE WEEK GEEN OfficiEEl GEmEENtENiEuWs
HEt VOlGENDE OfficiëlE GEmEENtENiEuWs VErscHijNt
tijDENs DE ZOmErVaKaNtiE Op 14 auGustus.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Wilde planten eten met
de gidsen van IVN
Regio - Bij de groenteman kan
men eetbare planten kopen, maar je
komt ze ook gewoon in de natuur
tegen. Samen met het IVN is het
mogelijk deze wilde eetbare planten
te vinden, zelfs te proeven en thuis
uit te proberen met behulp van verstrekte receptjes.
Op dinsdagavond 13 augustus
houdt het IVN een ‘eetbare planten’-wandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. Deze
kade is een restant van een begrenzing van een moerasontginningsgebied uit de Middeleeuwen, ontstaan

tussen het jaar 1000 en 1200, toen
deze weidse moeraswildernis (De
Ronde Venen) voor de mens toegankelijk werd gemaakt.
De meest gangbare kruiden kunnen worden bekeken, besnuffeld en
geproefd onder de deskundige leiding van IVN-gidsen. Na afloop krijgen de deelnemers enkele eenvoudige recepten.
De wandeling start bij de Kaasboerderij v.d. Arend aan de Demmerikse Kade 17 te Vinkeveen om 19.00
uur. Informatie en aanmelden: tel.
288669 of 263115 (na 18.00 uur).

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

openinGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
seRVicepunt Wonen,
Welzijn en zoRG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

mijdrecht
Hofland 140

Kappen van een berk

Kappen

W-2013-0413

230-7-2013

Aanleggen van een inrit
op het voorerf

Inrit

W-2013-0408

25-7-2013

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen

W-2013-0412

25-7-2013

Waverveen
Cliffordweg 13
Wilnis
Dr Mees ten
Oeverlaan 11

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRleende omGeVinGsVeRGunninG met pRojectafWijkinGsbesluit VooR het
ontWikkelen Van natuuRGebied tussen GaGelWeG/ koRenmolenWeG/
Veenkade in Wilnis in afWijkinG Van het bestemminGsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a,
onder 3º Wabo een omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan) hebben verleend voor het ontwikkelen
van natuurgebied op het perceel tussen Gagelweg/ Korenmolenweg/Veenkade in Wilnis. Het betreft de activiteiten ‘uitvoeren van werkzaamheden’ en ‘afwijken bestemmingsplan’. Het gaat hierbij om het ontwikkelen
van natuurgebied, op percelen grasland tussen de Gagelweg en de Veenkade in Wilnis, kadastraal bekend
gemeente Wilnis E 894, 898, 1434, 1435, 1438 (eigendom van Staatsbosbeheer), E 1436, 1437, 1439 en 1440
en het dempen van een sloot aan de noordzijde van het plangebied op perceel E870 (eigendom van Samsom).
De verleende vergunning wijkt af van het ontwerpbesluit omdat nadere voorwaarden zijn gesteld in verband
met de aanwezigheid van een gasleiding.
De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB020natuurgagelw-va01) en bijbehorende stukken liggen vanaf 9 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30
uur). U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) of via http://0736.ropubliceer.nl. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dan treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend
belang. Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn
kosten (griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank
Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
inRichtinG tijdelijke bouWplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 juli 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Dura Vermeer Infrastructuur Midden west B.V. ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Groenlandse kade in Vinkeveen. Dit in verband met groot onderhoud aan de Groenlandse kade in Vinkeveen in
opdracht van gemeente De Ronde Venen. Het adres van de tijdelijke bouwplaatsinrichting is Groenlandse
kade, 3645 ba Vinkeveen. Het werkadres is Groenlandse kade 1 – 37, 3645 BA Vinkeveen, Groenlandse
kade 41- 86, 3645 BB Vinkeveen, Groenlandse kade 83 – 111, 3645 BC Vinkeveen en Groenlandse kade 2 – 30,
3645 BD Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode van maandag 12 augustus 2013 tot en met vrijdag
20 december 2013.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
ontheffinG tijdelijke plaatsinG containeR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 augustus 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan mevrouw J. Rost van
Tonningen ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Schoolstraat in Amstelhoek. Dit in verband met het leeg halen van een woning aan de Schoolstraat 18 in Amstelhoek. Het adres van
de tijdelijke plaatsing container is schoolstraat 18, 1427 bh amstelhoek. De vergunning geldt voor de
periode van donderdag 8 augustus 2013 tot en met maandag 12 augustus 2013.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Historisch Festival
Vreeland
Regio - Voor de elfde keer organiseert stichting ‘De historie herleeft in de Vechtstreek” op 17 en 18 augustus
a.s. weer het historisch festival Vreeland.
Tijdens dit weekend wordt het festivalterrein aan de
Kleizuwe omgebouwd tot een groot openluchtmuseum, eigenaren van allerlei oldtimer voer- en vaartuigen
en aanverwanten tonen op dit festival hun trotse bezit. Meer dan 1200 voer- en vaartuigen hebben zich
inmiddels ingeschreven, dit maakt het historisch festival Vreeland een van de grootste in
haar soort van Nederland.
Het zal de organisatie nog flinke hoofdbrekens bezorgen om alle deelnemers een plekje te geven en om ook nog ruimte over te houden voor demonstraties. Want op het historisch festival Vreeland draait, beweegt, ploft,
puft en werkt alles. Kortom, het bruist van de activiteiten en volop historisch vermaak voor jong
en oud.
Dit jaar heeft het festival het thema: Wind & Water.
Speciaal voor dit thema heeft een groep enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en bouwen een oude windmolen na, tot in de
kleinste details wordt dit 15 meter hoge schaalmodel
nagebouwd. Een bezienswaardigheid wat u echt niet
mag missen. Een oude stoom brandweerspuit getrokken door twee Friese paarden geeft diverse spectaculaire blusdemonstraties, geheel in steil van begin 1900
wordt er een (echte) brand geblust.

Defilé
Het festival biedt nog meer: defilés van alle deelnemende voertuigen, onderdelenmarkt, oldtimer tractoren,
oldtimer luxe- en vrachtauto’s, oldtimer legervoertuigen, stoommachines, oldtimer brom- en motorfietsen,
oude gereedschappen, roofvogelshow, draaiorgel, minikermis, boerenmarkt.
In de nagebouwde Dorpsstraat wordt het leven van
een oud vechtdorp nagebootst, een vijftigtal oude ambachtslieden geven verschillende demonstraties van
hoe ze hun beroep vroeger beoefenden. Zo is er een
ruimte gereserveerd voor een visboer, een winkel van
Sinkel, een fotograaf, een smederij en een oude snoepwinkel.
Nieuw dit jaar op het festival is de jongveekeuring,
melkveehouders uit het Westelijk weidegebied en het
Gooi brengen hun allerbeste vee mee om dit door een
deskundige jury te laten beoordelen.
Vrijdagavond 16 augustus is het de eer aan de oude sleepboten om het festivalweekend te openen, om
21.00 uur vertrekt, vanaf sluis ‘t Hemeltje, de verlichte
avondvaart over de Vecht door de oude kern van Vreeland. Bij de Van Leerbrug zal een havenkoor zeemansliederen te gehore brengen om het geheel aan te kleden.
Op zaterdagmiddag omstreeks 16.30 uur vertrekken de
oude tractoren voor een rondrit door de Vechtstreek, de

route is als volgt: Vreeland: Zuwe, Raadhuislaan, Bergseweg, Nederhorst den Berg: Randweg, Middenweg,
Herenweg, Kortenhoef: De Kwakel, Kortenhoefsedijk, Moleneind, Loosdrecht: Veendijk, Bloklaan, Loenen:

Bloklaan, Rijksstraatweg, Slootdijk, Oostkanaaldijk, Vreeland:
Oude Spoorlaan, Spoorlaan,
Breedstraat,
Raadhuislaan,
Kleizuwe. Dit festival brengt u
terug naar grootmoederstijd!
Openingstijden: zaterdag en
zondag van 09.00-17.00 uur.
Toegangsprijzen: volwassenen: 7 euro per persoon.
Kinderen tot 12 jaar (onder
begeleiding) gratis
Gratis parkeergelegenheid.
Informatie: www.historie-herleeft.nl.
Zie ook advertentie volgende week in dit blad.
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO
UITHOORN
Speel Mee Week Uithoorn
12 T/M maandag 12 augustus, 2013 om 10:30 t/m vrijdag 16
16
AUG. augustus, 2013 om 15:00 — Sporthal De Scheg, Arthur van
Schendellaan 100A

2AU1G.

Politiek Cafe Uithoorn/Centrum
woensdag 21 augustus, 2013 om 19:30 t/m 23:59 — Sjiek aan
de Amstel

2AU5G.

Curiosamarkt
zondag 25 augustus, 2013 om 10:00 t/m 17:00
Dorpscentrum
Tropical Night zaterdag 31 augustus, 2013 om 20:00 t/m
zondag 01 september, 2013 om 01:00
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

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

Ook dieren reageren
verschillend op de warmte

Koffie–speciaal
Iedere donderdag van 10. 15 - 11.30 uur. Doel van deze activiDONDERDAG teit is ouderen, onder het genot van een kopje koffie / thee, in
gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten. Kom vrijblijvend en ontdek de gezellige sfeer.

ELKE

Klaverjassen
Iedere donderdagmiddag bent u vanaf 13.30 uur welkom om
DONDERDAG te komen klaverjassen tijdens de soos van ANBO / KBO, ook
niet-leden zijn uiteraard van harte welkom.

16

7
SEPT.

UWTC: Rondje stelling
zaterdag 7 september. Inschrijven via www.rondjestelling.nl of
aan de start.
Schilderen bij atelier De Penseelstreek
Al zitten we nog midden in de zomer, bij atelier De Penseelstreek te Uithoorn zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen al begonnen. Wie belangstelling heeft voor een cursus
of workshop schilderen, kan zich nu reeds aanmelden via de
website www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.

TOT
HALF
OKT.

De heer Van Dijck uit Mijdrecht

WERK AAN
DE WEG!

In de maanden augustus en september zijn er foto’s van a tot
z in gezondheidscentrum Croonstadt te bekijken.
De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofdweg
1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd.. De kunstwerken zijn elke
werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De zomerexpositie
duurt tot half oktober

Van 12 augustus 05.00 uur tot 16 augustus 20.00 uur
Afsluiting wegvak Veenweg - Hofland
In het kader van het groot onderhoud aan de provinciale weg
N201 en de aanpassing van kruispunten, wordt het wegvak
Veenweg tot aan de kruising met Hofland voor alle verkeer afgesloten. Het Hampshire hotel Marickenland aan de Provincialeweg 3 en het Shell benzinestation blijven bereikbaar. Omleiding voor doorgaand verkeer richting Uithoorn vice versa en bestemmingsverkeer is vanaf de A2 via de N201, N212 (ir. Enschedeweg), Mijdrechtsedwarsweg, Industrieweg, Rondweg en Hofland in Mijdrecht. Eventueel via de N201 en Veenweg naar de
Industrieweg. Van en naar Waverveen kan men ook via de Cliffordweg en het Waverveensepad richting Liefkenshoek vice versa. De omleiding van en naar de A2 via de N212 en Kockengen
(N401) blijft bestaan.

Tympaan-De Baat
Buurtkamers hele zomer open voor ouderen in De
HELE Ronde Venen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als
ER
M
ZO
gastheer en gastvrouw de Buurtkamers runnen, kunnen alle vier
de Buurtkamers de gehele zomer open blijven.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels: dinsdag
en donderdag 12:00-13:15 uur (tussen 9.30 en 10.00 uur
opgeven á € 5,00 3-gangenmenu)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257 Elke di. en
do. 10.00-12.00 uur Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.0013.30 uur (info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) tel.
0297-250692 Elke di. en do. 10.00-12.00 uur, Eettafels: di.
12.00-13.15 uur (info & opgeven tijdens buurtkamerochtenden)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoer nodig: Bel het Servicepunt voor bemiddeling: 0297587600. Algemene info: Welzijnsinstelling Tympaan - De Baat:
0297-230280

AUG./
SEPT.

Zomerse fietstochten
De volgende tochten zijn gepland op 13 en 27 augustus
en 10 en 24 september. Voor vragen kunt u op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend terecht bij Pim Jongsma, coördinator sociaal cultureel werk Tympaan-De Baat, 0297-230280 of
via de e-mail. p.jongsma@stdb.nl.

DE HOEF
1AU8G.

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

VINKEVEEN
3AU1G.

In het kader van het groot onderhoud aan de Provinciale weg
N201 en de aanpassing van kruispunten, wordt de kruising van
de Veenweg met de N201 voor alle verkeer afgesloten.
Het Hampshire hotel Marickenland aan de provinciale weg blijft
bereikbaar. Omleiding voor doorgaand verkeer richting Uithoorn
vice versa en bestemmingsverkeer is vanaf de A2 via de N201,
N212 (ir. Enschedeweg), Mijdrechtsedwarsweg, Industrieweg,
Rondweg en Hofland in Mijdrecht. Waverveen blijft bereikbaar
via de N212. Van en naar Waverveen kan men eventueel ook via
de Cliffordweg en het Waverveensepad richting Liefkenshoek vice versa. De omleiding van en naar de A2 via de N212 en Kockengen (N401) blijft bestaan.

Deze foto’s laten duidelijk zien dat ook bij dieren de warmte bij de een
als iets heerlijks wordt ervaren en bij andere als ‘wat een hitte, snel de
schaduw opzoeken’. Op de foto boven ziet u de schapen die knokken om
een stukje schaduw onder de kar. Op de middelste foto ziet u een van de
schapen die buiten de boot viel. Geen ruimte meer onder de kar. En op de
onderste foto de hond van de heer Van Dijck, die net als half Nederland
heerlijk ging liggen zonnen.

MIJDRECHT
AUG./
SEPT

Van 9 augustus 20.00 uur tot 12 augustus 05.00 uur
Afsluiting kruising Veenweg – N201

WERK AAN
DE WEG!

ELKE

Koersballen Iedere vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur, ook
ELKE
VRIJDAG in juli en augustus.
Zomerbingo Op vrijdag 16 augustus, aanvang 13.30 uur,
vindt er een zomerbingo plaats. U kunt praktische en gezellige prijzen en een salonbon winnen. Zorgsamen sponsort de
AUG. boodschappentas. Iedere vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur,
ook in juli en augustus.

WERK AAN
DE WEG!

Parkieten steeds meer
in het wild
Met veel interesse hebben wij het ingezonden stuk gelezen over een
soort halsbandparkiet in de wijk Hofland Noord, in de Nieuwe Meerbode
van 17 juni jl. De omschrijving komt overeen zoals ook wij hebben ervaren, gezien en gehoord.
Wij wonen in de wijk Molenland in een appartement op de tweede etage
en in de tweede week van november vorig jaar, het blad was al voor 50%
van de bomen, hoorden wij vanaf het terras/balkon vreemde vogelgeluiden vanuit de bomen aan de overzijde van de weg. Na een week van kijkwerk, ontdekten we twee soortgelijke vogels hoog in de bomen.
Een van hen kwam af en toe op ons terras/balkon om wat broodkruimels
te verorberen of zat op de ijzeren sierstang van een kleine plantenbak en
deed zich tegoed aan wat plantengroen. Na anderhalve week hebben wij
ze niet meer gezien, maar wel een en ander vastgelegd op foto’s.

31 augustus eerste Vinkeveense shantyfestival.
bij dorpshuis de Boei. Van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Deelname 4 shanty en zeemanskoren en een dweilorkest.
Voor kinderen springkussen en andere activiteiten.

Nog geen huurder
voor Fort Abcoude

Wilde planten eten met het IVN
Op dinsdagavond 13 augustus houdt het IVN een “eetbare
planten”-wandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. De meest gangbare kruiden kunnen worden bekeken,
besnuffeld en geproefd onder de deskundige leiding van IVNgidsen. Na afloop krijgen de deelnemers enkele eenvoudige
recepten.De wandeling vertrekt bij de Kaasboerderij v.d. Arend
aan de Demmerikse Kade 17 te Vinkeveen om 19.00 uur. Informatie en aanmelden: tel 288669 of 263115 ( na 18.00 uur ).

WILNIS
1SEPT4.

14 september Najaarsmarkt Wilnis
Locatie Herenweg Wilnis

1AU6G.

Mystiek Indonesie:
Vrijdagavond 16 augustus vertelt Yolanda Onderwater intrigerende verhalen over de mystiek van Indonesië. Tijdens haar
verblijf in Indonesië heeft zij verschillende verhalen opgetekend.
Plaats: Dorpshuis in De Kwakel
Tijd: 20.00 -22.00 uur. Entree: donatie (of, als je daar als Nederlander van in de war raakt, 10 euro). Graag even mondeling
opgeven of via tel 06-10630066 / 0297-568655 of via de email:
yolandaonderwater@hotmail.com

DE KWAKEL

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

Gemeente sluit
henneppand in Vinkeveen
Regio - In opdracht van burgemeester Maarten Divendal is donderdag 1 augustus jl. een pand aan
de Vinkenkade (Buitenborgh) in
Vinkeveen voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen.
Tijdens onderzoek van het pand is
een grote hoeveelheid softdrugs
aangetroffen en het pand was ingericht als een professionele hennepkwekerij. Op basis van deze re-

sultaten heeft burgemeester Maarten Divendal besloten het pand voor
drie maanden te sluiten, met ingang
van 1 augustus. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd een pand voor
een bepaalde periode te sluiten als
het voor, bijvoorbeeld, hennepteelt
wordt gebruikt.
Deze bevoegdheid is uitgewerkt in
beleidsregels waarin staat hoe en
wanneer de burgemeester kan optreden bij illegale hennepteelt.

Regio - De afgelopen maanden
heeft Natuurmonumenten gezocht naar één of meerdere gebruikers voor Fort Abcoude. Tijdens de selectieprocedure zijn er
17 voorstellen ingediend en een
aantal van die voorstellen is door
de indieners toegelicht aan de selectiecommissie. Helaas heeft de
selectieprocedure tot op heden
niet tot een geschikte huurder geleid. Natuurmonumenten beraadt
zich nu op de volgende stap voor
het werven van geïnteresseerde
ondernemers voor het fort bij Abcoude.
Veel leuke ideeën maar niet ‘die
ene’
Natuurmonumenten en de selectiecommissie realiseren zich
dat de lat hoog ligt, maar vinden dit gerechtvaardigd vanwege de unieke aard en ligging van
het fort. Er zijn veel interessante
voorstellen ingediend maar zij het
om uiteenlopende redenen toch
niet gehaald. Zo had de selectiecommissie bij sommige initiatieven onvoldoende vertrouwen in

het verdienmodel, of vond dat de
potentie van het fort onvoldoende werd benut. In enkele gevallen
bleek dat de indiener van het plan
zijn/haar rol op het fort als adviseur of coördinator zag en niet als
huurder/ondernemer. Met enkele
initiatiefnemers wordt verder gesproken over het ontplooien van
activiteiten op één van de andere
forten van Natuurmonumenten.
Op zoek naar een ondernemer
Natuurmonumenten zoekt nog
steeds geschikte huurders voor
Fort Abcoude, waarbij het moet
gaan om plannen van echte ondernemers, die op eigen risico
worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Natuurmonumenten staat hierbij
open voor suggesties en nieuwe
ideeën van ondernemers/gebruikers voor het fort. Dus mocht u
serieuze interesse hebben in het
ondernemer zijn op Fort Abcoude, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met Eddie Nijenhuis
(e.nijenhuis@natuurmonumenten.nl). Vanwege vakanties graag
na 15 september a,s, .
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Marsman: Caravans en Recreatie!
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en
minder bekende bedrijven
door middel van een kort
profiel redactioneel worden
belicht.
Het zijn drukke tijden bij Marsman Caravans en Recreatie aan
de Handelsweg in Mijdrecht. Geregeld worden er in opdracht van
enthousiaste caravanliefhebbers
nieuwe exemplaren afgeleverd
die in eigen beheer ‘rijklaar’ worden gemaakt. Maar ook voor reparatie en onderhoud in de goed
geoutilleerde werkplaats is het
topdrukte. Vakkundige monteurs
zorgen dat elke caravan in een
veilige conditie de reis achter de
trekkende auto naar de bestemming vice versa kan volbrengen.
Nog iets vergeten voor een gezellig verblijf op de camping? Accessoires en ander toebehoren
zijn volop verkrijgbaar in de grote winkel die boordevol, maar wel
overzichtelijk alles biedt wat je als
‘caravanner’ en kampeerder maar
wenst en nodig hebt. Ook watersporters kunnen hier veel van hun
gading vinden. Daaronder diverse onderhoudsmiddelen voor hun
boot. Zie voor een uitgebreid aanbod aan artikelen de overzichtelijke website (met link naar de
webwinkel) van Marsman. Daarop staan bovendien veel meer in-

teressante wetenswaardigheden,
aanbiedingen en prijzen.
Marsman is een gerenommeerde dealer van Adria en Dethleff
caravans in de regio. In de ruime showroom vindt u een royaal
aanbod aan nieuwe caravans. De
meest gangbare modellen kan
men er geheel vrijblijvend bekijken en vergelijken. De type-indeling, bekleding en andere opties
kan je dan namelijk goed met elkaar vergelijken. Aldus kan iedereen een perfecte caravan naar eigen smaak samenstellen. Neem
maar eens een voorproefje door
de verschillende modellen online
te bekijken (www.marsmancaravans.nl). Behalve nieuwe heeft
Marsman ook goed onderhouden
occasions. Wie er graag eens met
de caravan achter de auto op uit
wil, maar nog niet kan of wil kopen, kan dat ook een keer doen
door er een te huren. Zie de website voor prijzen.
Stijgende vraag
“Wij hebben veel klanten die hier
jaarlijks komen voor een onderhoudsbeurt aan hun caravan. Zij
willen gewoon veilig op reis en
op vakantie gaan. Op termijn wil
de Europese Commissie een jaarlijkse APK voor caravans. Hoewel
daar door caravaneigenaren verschillend over wordt gedacht geven wij daaraan wel de voorkeur.

Wij kunnen die APK aan de caravan voor hen uitvoeren. Volgens
ons kan dat veel ongemak met
name in de vakantie voorkomen.
Dat is de ervaring die we nu al
hebben opgedaan. Geen overbodige luxe dus. De afgelopen vier
maanden constateren we dat de
verkoop van nieuwe en gebruikte
caravans sterk is aangetrokken.
Daaronder de nieuwste caravans
van Adria en Dethleffs. Die doen
het erg goed in de markt. Zelfs de
eerste 2014 modellen rijden al op
de weg. Bij de occasions bieden
we nagenoeg alle merken en typen aan. Er is veel vraag uit de regio naar onze caravans. Wij merken niet veel van de crisis. Hooguit dat de mensen kritischer zijn
in hun aankoopbeleid. Aan de andere kant zijn er nog steeds klanten die geld aan een caravan met
toebehoren willen uitgeven. Daar
zijn we dankbaar voor“, laat Barry
Marsman verheugd weten die in
een adem erbij vertelt dat Marsman naast caravans ook kampeerauto’s in onderhoud neemt,
met uitzondering van het motorische deel. Het gaat daarbij om de
opbouw en het interieur.
Meer weten?
Bezoek de website
www.marsmancaravans.nl
of bel met 0297-242234.

Bouwdorp
De Ronde Venen

Ondanks warmte genieten
kinderen van het bingospel
Regio - Een flink aantal kinderen
kwam vrijdag 2 augustus meedoen
met de Kinderbingo in ’t Buurtnest
aan de Arthur van Schendellaan in
Uithoorn. Behalve van de bingo genoten ze ook van de Jungleklimboom en de drankjes en snoepjes. Buurbeheer Zijdelwaard organiseerde afgelopen vrijdag een bingo voor kinderen uit Zijdelwaard
en de Europarei. Ondanks de hitte kwamen om twee uur redelijk
veel kinderen opdraven. De meesten begonnen met het spelen op de
klimboom, maar gingen toch gauw
naar binnen toen de eerste ronde
van de bingo begon. Onder het genot van een pakje drinken werd er
net zolang gespeeld tot alle kinderen een prijs hadden gewonnen. Om
hun energie kwijt te kunnen gingen de kinderen de klimboom op-

nieuw proberen. Om drie uur volgde een tweede rondje bingo en ook
nu bleef niemand met lege handen.
Ook nu trok de klimboom weer de
nodige springers. Zo rond vier uur
gingen de echte spelers opnieuw
naar binnen voor de laatste ronde
bingo. De prijzentafel leek al aardig geplunderd, maar ook nu werd
er net zolang doorgespeeld tot alle
kinderen minimaal een prijs hadden
gewonnen. Zo tegen kwart voor vijf
was het feest afgelopen en was ook
de klimboom opgeruimd.
De kinderen hadden een heerlijke middag gehad en gingen moe
en met vele prijsjes naar huis. Komende vrijdag 9 augustus hopen de
organisatoren op een nog grotere
opkomst bij de Kinderkermis. Ook
daar is van alles te beleven en zijn
er weer leuke prijsjes te winnen.

Regio - Na succes in vele gemeentes in Nederland organiseert het
jongerenwerk van Tympaan-De
Baat in samenwerking met vrijwilligers dit jaar voor het eerst ‘Bouwdorp’ voor jongeren van 7 t/m 12
jaar. Het Bouwdorp wordt de laatste week van de vakantie (19 t/m 23
augustus) georganiseerd op het terrein voor het Immitsj-gebouw aan
de Windmolen te Mijdrecht.
Maandagochtend 19 augustus
wacht - na een feestelijke openingsceremonie - een enorme berg
sloophout om de maximaal 100 kinderen hutten te laten bouwen. Er
wordt niet alleen getimmerd en gezaagd want dagelijks is er een gevarieerd programma met spelletjes, knutselen voor je hut, sporten,
een Bouwdorp-bioscoop, een bonte avond (dorpsfeest) en nog veel
meer. Daarnaast worden de kinderen regelmatig verrast met extra
activiteiten. Op vrijdagmiddag is er
een vrijmarkt in het dorp en kunnen
tevens de hutten bewonderd worden door bewoners van buiten het
bouwdorp.
Kaarten à 20,00 euro zijn verkrijgbaar bij Primera en Tympaan-De
Baat in Mijdrecht én bij Grieks Nederlands Cafetaria Alpha in Wilnis.
Er is voor deze eerste editie van het
Bouwdorp slechts plek voor 100 kinderen, dus wees er snel bij! Op=op!
Ben je ouder dan 14 jaar en vind je
het leuk om mee te helpen in het
Bouwdorp? Stuur dan een mailtje
naar jong@stdb.nl.

Gratis les bij
SeniorWeb
Regio - Deze maand organiseert
SeniorWeb De Ronde Venen weer
een gratis les om te zien wat zij de
komende periode voor haar senioren op computergebied kan betekenen. In Mijdrecht is dat maandag 19
augustus om 10.00 uur in de bibliotheek. In Uithoorn maandag 26 augustus om 14.00 uur in ‘t Buurtnest
en in Abcoude vrijdag 30 augustus
om 10.00 uur bij Tympaan.
Vooraf aanmelden hoeft niet. Voor
inlichtingen 0297-282938 of 06 5345
4196.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Het glasvezelnet in Uithoorn
Caiway als monopolist

Eindelijk was het in Uithoorn zover en werd er
een glasvezelnet aangelegd. Grote teleurstelling want hier treedt momenteel Caiway op als
enige provider. Dit in tegenstelling van netwerken die door Reggefiber worden aangelegd. Uitgerekend de provider wiens prestaties met het
televisienet mij al jaren geleden er toe gebracht
hebben mijn televisiesignaal via een satellietverbinding te ontvangen. Vandaar dat ik enig onderzoek gedaan heb hoe dit kon ontstaan. Allereerst heb ik de Gemeente Uithoorn gevraagd
hoe dit kon gebeuren. Een spreker van de gemeente deelde mij mede dat de gemeente daarop geen invloed kon uitoefenen. In de publicatie
inzake het glasvezelnet staat een artikel waarin de trotse wethouder het glasvezelnet aankondigt en meldt dat een convenant getekend is met
CiF (dit is de investeerder) en een aantal afspraken zijn gemaakt. Had hier geen afspraak over
meerdere providers bij gehoord? De aannemer

meldt mij op mijn vraag dat zij in opdracht van
CiF het netwerk aanleggen en geen invloed hebben op de gebruikers van het net. Echter (en dit
is belangrijk) dat men op dit moment nog niet
hoeft over te stappen naar Caiway. Men kan nu
de kabel kosteloos laten afmonteren en niet kiezen voor een abonnement. Men kan dan wachten of er zich nog andere providers aanmelden.
Ook CIF heb ik benaderd waar men stelt dat alleen Caiway zich heeft aangemeld maar dat het
niet uitgesloten is dat ook andere providers zich
zullen melden. Dat een en ander niet op zichzelf
staat blijkt uit een klacht die ik op internet vond
over een glasvezelnet in den Haag waar ook Caiway de enige aanbieder is hoewel daar meerdere
aanbieders toegezegd waren. Ik wacht dus even
af! Leve de vrije economische mededinging!
E.W. Wassink
e.w.wassink@hetnet.nl

Terugkeer van mevrouw
I. Lambregts in de lokale politiek
De terugkeer van mevrouw I. Lambregts in de gemeenteraad toont exact aan dat het maar aanmodderen is in ons huidige bestuurdersclubje. Menigeen was opgelucht toen zij destijds van het lokale politieke toneel verdween nadat zij haar verantwoordelijkheid genomen had voor de deplorabele
prestaties op het gebied van de Gemeentelijke financiën waarvoor zij zich toen , volgens eigen zeggen , mede verantwoordelijk voelde. Dat korte termijn verantwoordelijkheidsgevoel is blijkbaar na
menig mislukte sollicitatie naar een bestuurspost elders in de afgelopen maanden totaal verdwenen.
In de Groene Vener van 2 augustus laat mevrouw Lambregts optekenen dat zij de afgelopen 2 jaar
helemaal niet bezig geweest is met de lokale politiek. ‘Verfrissend’ noemde zij dat nog. Nog geen regel verder laat zij weten de afgelopen 2 jaar veel gesolliciteerd te hebben op, ja ja, U leest het goed !!,
burgemeesters - en wethoudersposten. Dus...tóch bezig geweest! Letterlijk staat er: “Mijn ambitie is
om burgemeester te worden... Dit heeft echter niets opgeleverd”. Zij had zichzelf tot deze zomer gegeven om deze ambitie na te jagen...”, aldus haar letterlijke relaas in bovengenoemde krant.
Dus lijkt haar terugkomen in De Ronde Venen het resultaat van
een gewone baantjesjacht. Ook is men in De Ronde Venen de
affaire nog steeds niet vergeten dat zij het was die haar invloed
aanwendde om een niet mis te verstaan (groot) stuk land voor
een symbolisch bedrag aan een bevriende relatie te ‘verkopen’...
(lees: te ‘gunnen’). De terugkeer van mevrouw Lambregts in de
Rondeveense lokale politiek kan mijns inziens vergeleken worden met het volgende voorbeeld: Een chirurg die bij een patiënt tijdens een operatie het verkeerde been afzet wordt voor
zijn misfunctioneren door het ziekenhuis waar hij werkzaam is
ontslagen. Nadat de chirurg de bui heeft laten overdrijven en
nergens anders aan de bak kan komen solliciteert hij gewoon
weer bij het ziekenhuis dat hem eerder ontsloeg en wordt weer
met open armen ontvangen... Het ontbreekt mevrouw Lambregts blijkbaar aan een gezonde dosis zelfkennis en zelfkritiek.
‘t Is maar hoe je het bekijkt, maar In ieder geval geen CDA stem
van mij bij de volgende verkiezingen.
C.N.H. van Dijck

Politie zoekt
getuige(n)

Regio - Op dinsdag 23 juli vond een
ongeval plaats waarbij een fietser
gewond raakte. Hij werd met een
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Rond 14.30 uur kwam op de kruising Viergang met de Bozenhoven in Mijdrecht, een 83-jarige fiet-

ser ten val. Hij liep diverse breuken
op aan zijn jukbeen en kaken. Tijdens de behandeling van het ongeval hoorden agenten, dat mogelijk een bestuurder van een bestelbus betrokken zou kunnen zijn. De
politie roept getuige(n) op om duidelijkheid te krijgen over de juiste
toedracht. Eenieder die informatie
heeft wordt gevraagd contact op te
nemen met de politie in Mijdrecht,
telefoon 0900-8844.

Fractie CU/SGP zet
vraagtekens bij zondagopening supermarkten
Regio - De fractie van de Christen
Unie/SGP heeft naar aanleiding van
drie zondagopenstellingen van twee
supermarkten in Vinkeveen, het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld. In de brief stellen zij: “Door inwoners vanuit Vinkeveen zijn wij op het volgende gewezen.
Op zondag 21 juli, 28 juli en 4 augustus jl. waren in Vinkeveen beide
supermarkten (Albert Heijn en Jumbo) open. De Jumbo van 13.00 tot
16.00 uur, de AH van 10.00 tot 19.00
uur. Daarnaast willen beide supermarkten ook de zondag voor kerst
open zijn. Met het oog op de in oktober 2012 vastgestelde winkeltijdenverordening hebben wij de volgende vragen: In de verordening is
aangegeven dat per kern(gebied)
de winkeliers zelf 3 zondagen kunnen bepalen waarop zij open zijn.
Graag vernemen wij van u welke
zondagopenstellingen door welk
kerngebied zijn aangevraagd en
verleend. De verordening gaat uit
van 3 zondagen en (in bijzonder geval) de zondag voor kerst. In Vinke-

veen gaat men nu gewoon 4 zondagen open. Daarmee lijkt men gewoon standaard 4 zondagen open
te willen gaan en het bijzonder karakter van die 4e zondag te negeren. Is over het bijzonder karakter
van die 4e zondag gesproken en
hoe wil het college die in de praktijk gaan toepassen? De AH is 3 uur
eerder open dan de Jumbo. Gebruikelijk is, dat winkels op zondag pas
na de ochtend open gaan. Hoewel
de verordening niet expliciet een
tijdvenster noemt, vragen wij ons af
of deze eerder openstelling met u is
gewisseld en dus ook expliciet vergund. Zo dat niet het geval is, bent
u dan met ons van mening dat dit
ongewenst is, en bent u bereid de
aanvangstijd op 13.00 uur te stellen.
In dat geval, bent u bereid handhavend op te treden.
Indien het aanvangstijdstip van
10.00 uur wel expliciet is vergund,
wat zijn dan uw overwegingen geweest om van een goed gebruik af
te wijken en welke criteria hanteert
u bij het vergunnen van tijdvensters.” Aldus de fractie.
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Zomerse sferen
op het polderfeest in de KwaKel
Vervolg van de voorpagina

Foto’s Dirk Plasmeijer
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Open Senior Plus eendagstoernooi bij
TV Mijdrecht sportief en gezellig
Regio – Vorige week donderdag 1
augustus werd onder zeer warme,
maar stralende omstandigheden in
6 poules 3 x 45 minuten getennist
door maar liefst 104 deelnemers. Er
werd gespeeld op 10 buitenbanen,
terwijl een aantal wedstrijden in
de hal werd afgewerkt. De dag begon met koffie en heerlijk krentenbrood van bakker Elenbaas. Dankzij de groencommissie zag het ark er
pico bello uit, terwijl ook de banen
in topconditie waren. Zelfs over de
hitte werd nauwelijks geklaagd, en
zo hoort het natuurlijk ook. Gezelligheid stond voorop, maar er werd
toch sportief gestreden om de pun-

ten. Tussendoor was er een heerlijke lunch, en na afloop een drankje en hapje,verzorgd door de medewerkers van Panman. De uitslagen
in de verschillende categorieën:
Dames dubbel A: 1. Kitty’s Koek en
Ans Bruggeman, 2. Willie Viereke en
Edith Kooiman
Dames dubbel B: 1. Trudi de Vries
en Greet Vermeij, 2. Genie Hoogervorst en Corrie Rohling
Heren dubbel A: 1. Pieter van Diemen en Gerard van Diemen, 2. Kees
van Diemen en Henk Blok
Heren dubbel B: 1. Harry Knol en
Jaap Eelman, 2. Fred Opzitter en Jos

de Jonge
Gemengd dubbel A: 1. Jos Riechelman en Margreet Koster, 2. Ad in ‘t
Veld en Nienke Hesselink
Gemengd dubbel B: 1. Rien van Wijk
en Felicitas van Wijk, 2. Bas Koster
en Silvia Riechelman.
Voor de winnaars en winnaressen
waren leuke prijzen beschikbaar,
wedstrijden moeten tenslotte wel
ergens om gaan! Conclusie: organisatie stond als een huis, afscheidnemende deelnemers beloofden
volgend jaar terug te komen. TVM
kan dus terugkijken op een zeer geslaagd evenement!

Autobedrijven Maas B.V. nieuwe hoofdsponsor
van Legmeervogels zondagselectie
Regio - Het bestuur van voetbalclub Legmeervogels in Uithoorn is
bijzonder verheugd dat Autobedrijven Maas B.V voor de komende drie
jaar hoofdsponsor is geworden voor
de zondagselectie van Legmeervogels. Naast Autobedrijven Maas
B.V, in Uithoorn gevestigd aan de
Amsterdamseweg 9, heeft ook de
UBA besloten om de huidige overeenkomst met Legmeervogels voor
een drietal jaren te verlengen. Bij de
jeugd heeft AH Jos van den Berg
zijn overeenkomst met drie jaar verlengd.
Trainingen
Op dinsdag 30 juli is trainer Jack
Honsbeek, met de gehele zondagselectie, begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe sei-

zoen 2013–2014. Dit seizoen heeft
toch enige veranderingen gebracht
ten opzichte van het afgelopen seizoen, 2012–2013. Zo is de 3e klasse
verruild voor de 2e klasse voor het
1ste elftal van Legmeervogels en zal
ook Legmeervogels zondag 2 moeten gaan presteren, een klasse hoger dan afgelopen seizoen namelijk
in de reserve 1ste klasse. In het bestaan van Legmeervogels is het nog
niet voorgekomen dat het 2e zondagelftal mag acteren op dit een na
hoogste amateurniveau. Het zal voor
beide elftallen aanpassen worden
op dit hogere niveau. Daar waar je
afgelopen seizoen je misschien nog
wel eens wat foutjes kon permitteren zal in dit seizoen, 2013–2014,
deze foutjes gelijk worden afgestraft. Het is zeer zeker niet de be-

doeling dat de beide elftallen al na
een seizoen een stapje terugdoen.
De doelstelling voor dit seizoen,
voor beide elftallen, zal zijn om een
zekere positie te veroveren in het
linkerrijtje en van daar uit, waar mogelijk, misschien ook nog een prijs
mee te pikken. De kwaliteit in de selectie is aanwezig.
Vriendschappelijke wedstrijden
Naast de trainingen staat er ook een
aantal vriendschappelijke wedstrijden op het programma. De eerste
wedstrijd in deze serie is op donderdag 8 augustus om 20.00 uur, uit tegen zaterdag 3e klasser SCW in Rijsenhout. Dan op zondag 11 augustus uit tegen UDO. UDO is een zondag 4e klasser in Oegstgeest. De
volgende vriendschappelijke wed-

strijd is dinsdag 13 augustus om
20.00 uur in en tegen Woerden om
een dag later mee te doen aan het
Argon Regiotoernooi. Naast Argon
zaterdag en Legmeervogels zondag
doen ook mee KDO zondag en Abcoude zondag. De eerste wedstrijd
op woensdagavond 14 augustus om
19.30 uur is dan KDO zondag tegen
Legmeervogels zondag en Abcoude
zondag tegen Argon zaterdag.
Dit toernooi krijgt zijn vervolg op zaterdag 17 augustus. De winnaars en
de verliezers van woensdag spelen op zaterdag 17 augustus tegen
elkaar. Aanvang is dan 14.00 uur.
Voor dat het serieuze werk begint,
het bekervoetbal, is er eerst nog een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
Sporting Martinus.

Nuttige oefenwedstrijd
Argon A1 tegen Ajax A1
Regio - Zaterdag 3 augustus stond
dan het eerste oefenduel voor Argon A1 op het programma en wel
meteen tegen een tegenstander die
bij de top van Nederland hoort.

Taijiles in Ponderosa
Regio - Vrijdag 13 september beginnen de Taijilessen voor senioren
weer in Buurthuis Ponderosa in Uithoorn.
Wat is Taiji? Taiji is een oude, sierlijke en langzame bewegingskunst,
afkomstig uit het Oosten.
Taiji wordt wereldwijd beoefend
door miljoenen mensen met als
doel het verbeteren van de stabiliteit, de conditie en de mentale aspecten. Ook is gebleken dat het beoefenen van Taiji één van de meest
effectieve manieren is om vallen bij
senioren te voorkomen. Bij het uitvoeren van de bewegingen zijn de
spieren, pezen en gewrichten van
romp en ledematen actief en is de
geest geconcentreerd. De oefeningen worden rustig aangeleerd en
iedereen kan de bewegingen op
zijn of haar niveau beoefenen. Een
prettige bijkomstigheid: er is weinig kans op blessures! Ook voor
mensen met reumatische of andere chronische aandoeningen is Taiji op een veilige en effectieve manier

te leren. Er is een speciaal programma ontwikkeld waar bij de oefeningen ook zittend kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de (gratis)proefles
wordt meer informatie verstrekt en
zal een demonstratie worden gegeven van Taijivormen. Gezamenlijk zal
er geoefend worden en wordt een
begin gemaakt met de zogenaamde 8-vorm, zodat u kunt ervaren hoe
Taiji voelt en of het iets voor u is.
Ontspanning, concentratie en een
goed gevoel staan centraal bij Taiji,
vooral ook het plezier en de voldoening wanneer men de bewegingen
onder de knie krijgt. De lessen worden gegeven in Buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27in Uithoorn.
Aanvang: Vrijdag 13 september.Tijden: Gevorderden van 09.00 tot
10.00 uur. Proefles beginners van
10.15 tot 11.15 uur.
Nieuwsgierig geworden? Nadere infomatie bij de docente Rieke
van de Plasse, tel. (0297)546188 of
06.22905603.

Het loopt storm bij het zomerbridge van BC De Legmeer
Regio - Hoezo voorziet het zomerbridge in een behoefte? Veertig paren meldden zich voor de negende
avond in de barzaal van sporthal de
Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100-A in Uithoorn, een record!
Van de twee lijnen van 20 paren
toonden Rita Vroomen & Dustin de
Leeuw zich de sterkste in de A-lijn
met een score van 63,89% en waren hiermee dus echt de primus inter pares van deze avond.
Janneke Aarsman & Joke de Wit
volgden knap op twee met 59,49%
en konden zo ook hun dorst lessen. Ruud Lesmeister, nu met Cora de Vroom, reikte tot plek drie met
58,80% en ook de nummers vier en
vijf, Jan de Jong & Jannie Streng en
Gerard van Beek & Rina de Jong,
zaten daar dichtbij met respectievelijk 58,10 en 57,87%. Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst misten met 56,25%
net de top, maar als zesde van de
twintig kun je toch ook ‘voor de kramen langs’.
In de B-lijn was de glorie voor Huub

& Marianne Kamp met een totaal
van 62,50%. Lia van Kessel & Thea
Twaalfhoven eindigden ook keurig
in de zestig en werden tweede met
een percentage van 60,88. Rie Bezuijen & Gerbrand Nigtevegt haalden 57,18% op en werden daar dus
derde mee.
De vierde plaats was voor Bab
Jansen & Bep Schumacher die
op 55,79% uitkwamen en An van
Schaick voegde zich met steun van
dochter Marja Holst-Pellekaan bij
de top vijf door op 53,70% uit te komen. Elisabeth van den Berg, nu
met Ineke Hilliard, kwam hier als
zesde dichtbij met 53,01% en de dames lieten zo een hele rits mededingers achter zich.
Volgende keer de tiende avond van
de in totaal dertien. Wilt u ook deelgenoot worden van het zomerbridge
succes, meld u dan aan via e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0610062575 of vanaf 19.15 uur in de
zaal. De kosten zijn 5 euro per paar
en het kaarten begint om 19.45 uur.

Bij Argon waren sommige spelers
net terug van vakantie en hadden
nog maar 1 of 2 keer getraind terwijl hun tegenstander al anderhalve
week bezig is en vorig seizoen 9 van
deze spelers leverde aan Oranje onder de 17. Het bleek dan ook al snel
dat Ajax A1 een maatje te groot was
voor de A1 van Argon.
Na 9 minuten spelen stond het al
1-0 voor de thuisploeg en volgde
de 2-0 snel daarna. Nadat de trainer Willem Romp (in de drinkpauze) de spelers geïnstrueerd over wat
wel en vooral niet te doen, stond
het organisatorisch een stuk beter.
Toch viel aan het einde van de eerste helft nog de 3-0 en de 4-0 door
bijzonder mooie aanvallen van Ajax.
In de tweede helft werd er door zo-

wel Argon als Ajax flink gewisseld.
Ook aan Ajax kant was te zien dat
het tempo door de warmte een stuk
lager lag dan in de eerste helft en
hierdoor kon Argon wat beter mee
dan in de eerste helft. Uiteindelijk
vielen er nog twee doelpunten in de
tweede helft waardoor de eindstand
van 6-0 op het scorebord kwam te
staan.
Al met al was dit voor Argon A1 een
heel nuttige oefenwedstrijd. Tegen
dit soort tegenstander wordt heel
snel duidelijk waar de kwetsbare
plekken in het elftal liggen waardoor je als team weet waar aan
moet worden gewerkt om er aan
het begin van de competitie in september te staan. Deze nieuwe A1
groep onder leiding van trainer Willem Romp heeft zeker de potentie
om goed mee te doen in de 1e divisie. Volgende week zaterdag staat
de 2e oefenwedstrijd op het programma uit tegen Houten A1, aanvang 14.30 uur.
Foto: sportinbeeld.com

Tour De Kwakel steunt
Stichting Sukacita
Regio – Maar liefst 3 weken lang
reden de renners van Tour de Kwakel richting het erf van de familie Vlasman aan de Boterdijk in De
Kwakel. Tijdens de Tour de France
moesten zij iedere dag de eerste 10
aankomende renners van elke etappe voorspellen. Behalve de enorme
gezelligheid die dit met zich meebrengt, kan het de renners ook nog
wat geld opleveren. Aan het eind
van de tour worden alle dagprijzen
bij elkaar opgeteld en in een enveloppe gedaan om op de afsluitende avond met de prijsuitreiking te
worden uitgereikt aan de renners.
De Tourdirectie had dit jaar een
nieuwe regel in het reglement opgenomen dat niet opgehaalde prijzen worden gedoneerd aan een nader te bepalen goed doel. Voor dit
jaar is de tourdirectie uitgekomen
bij de stichting Sukacita. Voor deze stichting is Yolanda Onderwater
werkzaam. Zij is een Kwakelse die
haar vleugels heeft uitgeslagen over
Bali. In 2010 richtte Yolanda stichting Sukacita op. Stichting Sukacita heeft op Bali een kenniscentrum
opgericht met als doel kennis over
kinderen met een verstandelijke beperking te delen met speciale leerkrachten en de bevolking. Voor een
kind met een verstandelijke beperking dat daarnaast vanuit de omgeving weinig meekrijgt is het leven een opgave. Als er meer kennis
komt over deze doelgroep ontstaat
er meer begrip over de wereld van
deze kinderen. Stichting Sukacita

wordt geleid door deskundige medewerkers in samenwerking met het
Suryani Institute for Menthal Health.
Steun
De tourdirectie steunt van harte dit
initiatief. Het is een kleinschalig project waarvan ze zeker weten dat het
geld direct op de juiste plaats van
bestemming komt. Dat niet alleen
de tourdirectie het een goed initiatief vond bleek wel op de avond
van de prijsuitreiking. De renners
die wel aanwezig waren doneerden
spontaan hun enveloppen met de
dagprijzen in de daarvoor bestemde emmer. De andere dag heeft de
tourdirectie alle gedoneerde enveloppen weer opengemaakt die juist
de week daarvoor allemaal waren
dichtgeplakt. Het waren veel muntjes van 5 eurocent, 10 eurocent en
20 eurocent. Bij elkaar heeft dit toch
een leuk bedrag van 342,15 euro
opgeleverd.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor
projecten als workshops en begeleiding voor leerkrachten op de speciale scholen, workshops voor ouders en bevolking, onderzoek en samenwerking met opleidingsinstituten en informatie uitwisseling met
het ministerie van Onderwijs. Wilt
u meer weten over stichting Sukacita of misschien zelfs wel donateur worden, neem dan een kijkje op de website van deze stichting
www.sukacita.org Op de foto ziet
u de overhandiging van de cheque
door ‘tourdirecteur’ Peter Maijenburg aan Yolanda Onderwater.
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Geslaagd duivenweekend
voor ‘Rond de Amstel’
Regio - Jongstleden zaterdag stond
voor de leden van PV Rond de Amstel de laatste vlucht van de dagfondcompetitie op het programma.
Dit was de langste vlucht in de reeks
van zes.
Deze keer werden de duiven gelost
in het Franse Argenton dat op een
afstand ligt van gem. 672 km. voor
onze regio. Het was Hennie Pothuizen uit Vinkeveen die als eerste een
duif zag landen op zijn hok. Dit was
om 14:58 uur. De duiven werden om
7:30 uur gelost met als gevolg dat
de ‘609’ van Hennie het net binnen
de 7,5 uur had gevlogen met een gemiddelde snelheid van ruim 90 km.
p/uur. Dat het een zeer goede prestatie was die de duivin had verricht
bleek later toen de naam van H.C.
Pothuizen als zesde van Provincie
Noord-Holland Zuid op SBS 6 pagina 861 van Teletekst prijkte. Tweede
op deze vlucht werd Hans Half uit
Amstelhoek en derde werd Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn die tevens dagfondkampioen werd.
Tweede in deze competitie werd Peter Bosse en Hans Half derde.
In Rayon F waar 637 duiven aan het
vertrek stonden werd Hennie 5e,
Hans 8e, Leo 10e, Ron 17e en Peter
47e. Over Noord-Holland Zuid werden door 34 verenigingen 2517 duiven ingekorfd. Hier werd Hennie 8e,
Hans 12e, Leo 17e, Ron 32e en Peter 88e.
De tweede vlucht kwam vanuit Arras in Noord-Frankrijk. Dit is voor de

jonge duiven gem. 259 km. vliegen.
Het was net als vorig jaar dat Leo
v.d. Sluis als eerste een duif klokte
om 10:50 uur. De duiven waren gelost om 8:15 uur wat betekende dat
Leo’s ‘385’ de afstand had afgelegd
met een snelheid van 100 km. p/uur.
Hans Half werd 2e en Ton Duivenvoorde 3e.
Ook in Rayon F leverde de duivenliefhebbers uit onze regio weer
prachtige prestaties af op deze
vlucht. Zo werd Leo 1e tegen 1862
duiven, Hans werd 2e, Ton 33e, Peter 64e en Ron 67e.
Al met al weer een geslaagd weekend duivensport voor de leden van
PV Rond de Amstel.
Volledige uitslagen:
Arras (jonge duiven)
1. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
2. Hans Half
Amstelhoek
3. Ton Duivenvoorde
De Hoef
4. Peter Bosse
Uithoorn
5. Ron den Boer
Uithoorn
6. Martin Bosse
Uithoorn
7. Theo Kuylenburg
Amstelhoek
8. Martin v.d. Hoort
Uithoorn
9. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
10. Theo Vlasman
Uithoorn
Argenton (oude duiven)
1. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
2. Hans Half
Amstelhoek
3. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
4. Ron den Boer
Uithoorn
5. Peter Bosse
Uithoorn
6. Piet v. Schaik
Uithoorn

Wakeboardclinic bij
WSVA een groot succes
Regio - Zaterdagochtend 27 juli kwam Michael Nieuwerf van team
Jobe de beginnende en gevorderde
wakeboarders van Waterskivereniging Aalsmeer instructie geven om
hun techniek te verbeteren. Nadat
hij eerst voor alle aanwezigen een
spectaculaire demo had laten zien,
was het de beurt aan de ingeschreven deelnemers.
De vereniging had de beschikking
over drie verschillende boten, zodat
voor de beginners, maar ook voor de
gevorderden de juiste boot beschikbaar was.
Doordat de WSV Aalsmeer recent

geïnvesteerd heeft in nieuwe instructiemiddelen, kan de instructeur - door middel van een portofoon - direct aanwijzingen geven
aan de wakeboarder achter de boot.
Het voordeel was direct zichtbaar en
enkele moeilijke figuren die tot dusver maar niet wilden lukken, lukten
toen ineens wel.
Er waren drie sessies met lunch en
zelfs het weer werkte prima mee.
Het was een uitermate geslaagde
dag, waarbij alle vrijwilligers en booteigenaren, maar ook alle deelnemers met elkaar zorgden voor een
perfecte dag.

Achtweekse clinic hardlopen bij de Veenlopers
Regio - Vanaf donderdag 5 september a.s. begint er bij de Veenlopers een nieuwe serie trainingen
in voorbereiding op de 23e Zilveren
Turfloop op 4 november 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 gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km
van de Zilveren Turfloop. Hierbij
wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.

Eerste trainingen:
De eerste trainingen voor de starters en gevorderden zijn donderdag 5 september van 19.30 tot 20.45
uur. Het verzamelpunt is op de Rendementsweg in Mijdrecht ter hoogte van het gebouw van GroenWest
Wonen.
De kosten bedragen 30 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen na de Zilveren

Turfloop met de Veenlopers tot januari 2014. Bij het pakket horen acht
begeleide trainingen op donderdagavond en een trainingsprogramma
naast de begeleide trainingen.
Enthousiast? Aanmelden kan via
de volgende e-mailadressen: info@
veenlopers.nl en frans.bosman@online.nl, bij de laatstgenoemde kunt u
ook meer informatie vragen. Dit kan
ook telefonisch op 0297-287283 (na
18.00 uur ).

Nieuwe trainer van Argon A1
Willem Romp blikt vooruit
Regio - Willem Romp staat aan de
vooravond van een belangrijk voetbalseizoen. Als opvolger van de naar
het 1e elftal overgestapte Patrick
Loenen, heeft hij de Argon A1 selectie uit Mijdrecht onder zijn hoede
gekregen en dat is voor de 28 jarige
ambitieuze trainer uit Utrecht een
fantastische uitdaging.
Willem liet zich al op relatief jonge
leeftijd door ex-profvoetballer Jan
Oosterhuis motiveren om een keuze voor een loopbaan als trainer te
maken en dat lijkt goed uit te pakken. Een jaar geleden maakte hij
de overstap naar Argon om daar
de B1 voor de 2e divisie te behouden en slaagde daar ruimschoots
in met een mooie eindklassering
in de middenmoot. De TC 2 trainer
kijkt er met voldoening op terug en
geniet nog zichtbaar als hij de uitwedstrijd tegen AGOVV beschrijft.
“Soms komt alles samen in een ultieme wedstrijd en dit was er zo één;
de opdrachten werden tot in de perfectie uitgevoerd met combinatievoetbal, 1 à 2 keer raken, de vrije
man tussen de linies, goed verzorgd
veldspel en een dikverdiende 4-2
overwinning in het stadion in Apeldoorn”. En zo wenst Willem ook met
de A1 te gaan spelen.
Visie
Zijn visie is om uit te gaan van eigen aanvallende dominantie, snel
druk te zetten op de tegenstander,
de vrije man op het middenveld aan
te spelen en van daaruit gevarieerd
aanvalsspel op te zetten. Daar heeft
hij ook de selectie voor die uit overwegend technisch vaardige en rap-

pe spelers bestaat. Maar realistisch
als hij is, erkent hij dat het vasthouden aan deze speelstijl mede zal
worden bepaald door de kracht van
de competitie en die is met o.a. Ajax
A2, Feyenoord A2, NEC A1 en Excelsior A1 op voorhand niet gering.
Het competitieverloop zal dus gaan
bepalen of er wel of niet zal moeten
worden overgestapt op een meer
georganiseerde compact verdedigende counterspeelstijl. Voor de A1
heeft Willem 19 spelers en 1 keeper
geselecteerd waarvan 6 routiniers
uit de A1 van vorig jaar, 2 spelers uit
de B1, 11 spelers van buitenaf, keeper Donny Kool en de momenteel
nog 1e jaars B speler Mitchell van
der Veer. Deze jongens zullen het dit
jaar voor Argon moeten gaan doen.
Een zware klus waar veel bij komt
kijken. “Het is daarom van belang
dat we er snel een hecht team van
maken”, vertelt Willem, “Die jongens
moeten voor elkaar door het vuur
willen gaan. Ik wil passie zien, discipline en respect voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden”.
Hardheid
Druk zegt de trainer na een korte overdenking niet te voelen, maar
het houdt hem uiteraard wel bezig
dat het met een ogenschijnlijk mindere fysieke hardheid in het team
dan vorig seizoen, lastiger zal worden om de A1 te behouden voor die
exclusieve 1e Divisie. Doel is dan
ook handhaving en er is vol op vertrouwen in deze (na Hijman en Loenen) 3e opeenvolgende Utrechtse trainer, dat hij alles zal doen wat
in zijn vermogen ligt om dit te rea-

liseren. Om de organisatie rond zijn
team volledig op orde te krijgen zou
Willem graag nog een 3e lid aan zijn
staf die bestaat uit Wim en Frank
van der Veer, willen toevoegen. Met
name om te vlaggen. Wie de kans
wil pakken om dit in een seizoen
met aansprekende 1e en 2e jeugdteams van betaald voetbalorganisaties te beleven kan zich aanmelden bij veldvoetbal.junioren@svar-

gon.nl. Op 7 september om 14.00
uur wacht de eerste competitiewedstrijd uit tegen FC Volendam in het
Krasstadion.
Voor Willem Romp, zijn staf en de
gehele Argon A1 selectie zullen de
komende weken in het teken staan
van een voorbereiding die het team
klaar moet stomen om er een fantastisch seizoen van te maken.
Foto: sportinbeeld.com

UWTC renner Guus Zantingh behaalt
zijn tweede seizoensoverwinning
Regio - Zondag 4 augustus hebben de UWTC renners Leen Blom
en Guus Zantingh deelgenomen
aan een veteranen 60+ wielerwedstrijd in Alphen aan den Rijn. Vanaf
de aanvang van de wedstrijd werd
er gedemarreerd om uit het peloton
te ontsnappen.
Vooral Ton van Duivenbode was
zeer actief en was bij vele ontsnappingspogingen betrokken. Maar het
draaide uiteindelijk uit op een massaspurt, welke van ver werd aangegaan door John Tromp en Guus
Zantingh. Met nipt verschil wist
Guus Zantingh de wedstrijd te winnen voor John Tromp uit Kudelstaart
en Joop Ribbers uit Groenlo. Leen
Blom finishte in het peloton.
Henk de Jong reed 4 augustus ook
naar een podiumplaats in de Ronde
van Zevenbergen. Een mooie derde
plaats kon Henk op zijn erelijst bijschrijven.
Ronde van Uithoorn
Zondag 8 september zal de Ronde
van Uithoorn weer worden verreden. Ditmaal op een gewijzigd parcours omdat er in het oude dorp
wegwerkzaamheden zullen zijn ten
tijde van de wedstrijd. De Ronde van
Uithoorn zal nu worden verreden in
de Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan,

Karel Doormanlaan, Prinses Christinalaan en Johan de Witlaan. De permanence is in snackbar de Bokkesprong. Programma: 10.30 uur 60+,
12.00 uur 50+, 13.30 uur nieuwelingen en 15.00 uur sportklasse.
Wielerweekend
Het weekend van 7-8 september is
een druk weekend voor de UWTC
en zullen veel fietsliefhebbers in

Uithoorn te vinden zijn. Op zaterdag 7 september het rondje Stelling
georganiseerd door de tourafdeling
van de UWTC. Dit jaar de tweede
editie van de tourtocht rondom de
Stelling van Amsterdam.
Er kan een tocht van 85 of 170 km
worden gereden. Voorinschrijving
is mogelijk tot 1 september en voor
de eerste 100 inschrijvers is er een
gratis stellingshirt beschikbaar. Op

de dag zelf kan tegen een meerprijs ook nog worden ingeschreven.
De start is bij de BMX baan van
de UWTC, Europarei 3 in Uithoorn.
Meer informatie kunt u vinden op
www.rondjestelling.nl.
En op zondag 8 september de hierbovengenoemde Ronde van Uithoorn georganiseerd door de wielrenafdeling van de UWTC. Meer info op: www.uwtc.nl/wielren.
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Amstelrenners succesvol in etappekoersen
Regio - Eind juli en begin augustus zijn er voor de jonge wielrenners van WTC De Amstel traditioneel twee etappe-wedstrijden waar
veel renners aan deelnamen.
De Tour de Junior in Achterveld
(Gelderland) en de European Cycling Tour in Assen zijn beide zesdaagse wedstrijden met een zeer internationale deelname.
De renners van De Amstel lieten
zich meerdere keren goed van voren zien.
In Assen waren 15 Amstel-coureurs
actief en in Achterveld 12. In Drenthe was de jonge Amstelvener En-

zo Leijnse succesvol met een vierde
plaats in het eindklassement bij de
12-jarigen, én was hij winnaar van
de groene trui van het tussensprintklassement. Victor Broex reed bij de
13-jarigen een constante week met
een tweetal 3e plaatsen in etappes
en een 5e plaats in het eindklassement.
In deze categorieën gingen ruim
70 renners van start. Clubgenoten Owen Geleijn (12e), Bente van
Teesseling (23e) en Tijmen van Loon
(30e) eindigden ook bij de eerste
30. Bij de Junior Vrouwen reed Femke Markus naar de 19e plaats in het
door de Scandinavische vrouwen

beheerste deelnemersveld. Alle renners moesten in Drenthe op de vrijdag afrekenen met temperaturen
van boven de 35 graden en enkele
zware Drenthse kasseistroken.
Vooral in Achterveld, negen wedstrijden in zes dagen, moest men
precies tijdens de hittegolf flink afzien. Victor Broex wist steeds net
niet te winnen en scoorde maar
liefst zes 2e plaatsen (5 keer in een
etappe en in het eindklassement
van de 12/13-jarigen).
Zijn oudere zus Yvette Broex werd
bij de Nieuwelingen meisjes ook 2e
in het eindklassement, maar won
daar wel een individuele tijdrit. Teun
Mouris behaalde bij de Nieuwelin-

gen enkele top-10 klasseringen,
maar zakte door pech weg uit de
top-30.
Zijn clubgenoot Michael den Toom
was op de 11e plaats de beste Amstelrenner. Na twee zware en leerzame weken zijn de renners nu wel
aan een weekje rust toe.
De Elite renners van WTC De Amstel mochten de afgelopen weken
overigens ook enkele overwinningen noteren. Dylan Groenewegen
won de Ronde van Alblasserdam en
Patrick Bos won afgelopen zondag
op knappe wijze de Kermisronde
van Oostzaan door zijn Amstelveense plaatsgenoot Koos Jeroen Kers in
de sprint te kloppen.

Kooyman Polderloop ondanks hitte groot succes
Regio - De jaarlijkse Polderloop die
dit jaar op donderdag 1 augustus
werd gehouden trok, ondanks de
zeer hoge temperatuur, weer veel
belangstelling van een grote groep
lopers. In totaal vonden 750 lopers
de weg naar de start op het terrein
in De Kwakel waar het Polderfeest
wordt georganiseerd.
Na de vele voorbereidingen door
vrijwilligers van het organiserende
AKU en het feestcomité was rond
18.00 uur alles in gereedheid om de
vele lopers te verwelkomen.
1 kilometer
Vrij snel na 18.00 uur was het in de
tent bij de inschrijvingen een drukte van jewelste met ouders die met
hun kinderen waren meegekomen
om te helpen bij het inschrijven en
hen aan te moedigen. Daardoor verliep de inschrijving heel gespreid en
hadden alle kinderen vóór 19.00 uur
een startnummer. De belangstelling
was enorm, het record van 125 deelnemers werd ruim overtroffen, 172!,
vaak heel jonge kinderen, stonden
aan de start. Zij werden weggeschoten door Annemarie Kooyman.
Een geweldig gezicht om zo’n lang
lint gespannen kopjes te zien vertrekken. Veel ouders liepen mee om
de jongste hardlopers te ondersteunen. Bij de jongste meisjes kwam
Maria Kuipers als eerste over de
streep en bij de jongens Marc van
Burgel. Bij de meisjes tot en met 12

jaar was Naomi Verhoef de snelste,
bij de jongens was Youp Hafkamp
de snelste.
4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deelnemers voor de 4 kilometer zich al
aangemeld en om 19.15 uur startte
een aantal van 143 sportievelingen
aan deze afstand. De zon scheen
nog onbarmhartig op iedereen maar
dat belette de lopers niet om er een
mooie strijd van te maken.
Bij de heren was Sander Eijs de duidelijke winnaar en bij de dames was
er een strijd tussen 2 AKU-atletes,
waarbij Lotte Krause overtuigend
won van Evelien Hooyman.
10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot
aantal atleten en precies om 20.00
uur stonden 405 deelnemers aan de
start waarbij het startschot werd gelost door Henk Kooyman, de hoofdsponsor van de Polderloop, die met
een grote glimlach de enorme stoet
lopers aan zich voor bij zag gaan.
Dit aantal was wel minder dan in de
afgelopen jaren, maar daar zal het
warme weer zeker een rol in hebben gespeeld. Bij de heren ontstond
al snel een afscheiding van 2 lopers
en Anton Costeris bleek de snelste
en hij won overtuigend van Michael
Woerden. John van Dijk van AKU
behaalde een prachtige 3e plek. De
eerste Kwakelaar was Joost Hoger-

werf. De eerste dame was een oudAKU-atlete, Anouk Claessens. Zij
won twee weken geleden tijdens de
NK een bronzen medaille en kwam
nu als eerste over de streep, vlak
voor Masila Mdunge. AKU-atlete
Jolanda ten Brinke legde beslag op
een mooie 3e plaats. Beste Kwakelse was, toch wel verrassend, Baukje Verbruggen. AKU en het feestcomité kunnen weer terugzien op een
geslaagd loopevenement dat zich
weer mocht verheugen in een prima organisatie.
De belangstelling van toeschouwers
was enorm en dat gaf een gezellige
drukte op de dijk en het plein die na
de loop buiten nog wel even werd
voortgezet.
Kooyman nog 3 jaar langer
sponsor Polderloop
Tijdens de Polderloop kondigde
Henk Kooyman, ook namens zijn
zoon en dochter die lid zijn van de
directie, dat Kooyman b.v. zijn naam
nog 3 jaar langer verbindt aan de
Polderloop. AKU en Kooyman zijn
heel tevreden over de samenwerking in de afgelopen drie jaar en blij
dat de firma Kooyman nog een aantal jaar als hoofdsponsor blijft optreden aan dit prachtige Kwakelse
sportevenement.
Dit jaar kunnen alle lopers die hebben meegedaan aan de Polderloop met hun startnummer een zak
grond bij Kooyman afhalen.

Uitslagen
1 kilometer
Meisjes t/m 9 jaar
• Maria Kuipers
• Anneke van Triest
• Lucienne Koopman
Jongens t/m 9 jaar
• Marc van Burgel
• Danny Heemskerk
• Stijn Hooyman
Meisjes t/m 12 jaar
• Naomi Verhoef
• Fleur Bocxe
• Jette Zuiderduin
Jongens t/m 12 jaar
• Youp Hafkamp
• Mike van Wees
• Wessel Kleijn
4 kilometer
Mannen
• Sander Eijs
• Jan Pieter Baars
• Aron Rijnsoever
Vrouwen
• Lotte Krause
• Evelien Hooyman
• Marijke Kroon
10 kilometer
Mannen
• Anton Costeris
• Michael Woerden
• John van Dijk
Vrouwen
• Anouk Claessens
• Masila Mdunge
• Jolanda ten Brinke

Aanleg nieuwe banen bij Qui Vive tennis
Regio - Deze week zijn na een 3-tal
weken onder toch wel barre weersomstandigheden (warmterecord?)
de laatste werkzaamheden verricht
aan het volledig vervangen van een
blok van 4 zandingestrooide kunstgrasbanen alsmede van het hekwerk rondom de banen bij Qui Vive De Kwakel. De werkzaamheden
zijn naar volle tevredenheid verricht
door ‘Oranjewoud Realisatie’, een
van de grootste bedrijven op het
gebied van aanleg sportvelden. Niet
onaardig te vermelden, dat de tota-

le projectkosten, welke zo’n 90.000
bedragen, volledig uit eigen middelen kunnen worden voldaan. Dit was
de 3e vervanging van de toplaag van
de banen welke inmiddels 18 jaar
oud waren, waarbij aangetekend,
dat door zeer goed onderhoud van
vrijwilligers de ‘levensduur’ van deze
banen verlengd is met wel een jaar
of zes. Het hekwerk was na 35 jaar
(oprichting Qui Vive Tennis in 1978)
ook nodig toe aan vervanging. Het
andere blok van 3 zandingestrooide kunstgrasbanen en het hekwerk

zullen over een jaar of 3 vervangen
worden. Ook zijn er aanpassingen
gedaan rondom de banen alsmede
is het gezellige chalet/terras aangepast. Hierbij moet zeker vermeld
worden het onbegrip van bestuur
en leden voor het niet verkrijgen
van een permanente Drank & Horeca vergunning voor de zomermaanden, dit ondanks de vele gesprekken met en verzoeken gedaan aan
de Gemeente Uithoorn. Inmiddels is
voor het nemen van vervolgstappen
in deze materie een adviseur van de

KNLTB ingeschakeld. Qui Vive Tennis (www.quivivetennis.nl) gelegen aan Vuurlijn 30, De Kwakel, is
een vereniging met zo’n 650 leden,
waaronder 160 jeugdleden. Op de 7
banen kan het gehele jaar gespeeld
worden en dit tegen een heel lage
contributie. Ook worden er vele activiteiten georganiseerd, waaronder het zeer bekende “Open Jeugd
Toernooi” dat gehouden wordt van
12-17 augustus en het ‘35+ Open
Gras Toernooi’ van 24 augustus - 1
september.

27e Open Uithoorns
Petanquekampioenschap
Regio - Voor de 27e maal werd op 4
augustus het Open Uithoorns kampioenschap petanque voor doubletten gespeeld. 41 equipes hadden zich aangemeld, maar een Belgische equipe liet het afweten en
verscheen niet. De 40 overgebleven equipes speelden twee voorgelote partijen, waarna de top 16 doorging in het hoofdtoernooi, de nrs. 17
t/m 32 in het B-toernooi en de overige acht equipes in het C-toernooi.
Helaas werd tijdens de tweede partij een equipe weggeroepen wegens
een ziektegeval thuis, waardoor er
uiteindelijk slechts zeven equipes in
het C-toernooi uitkwamen.
Zeven leden van Boule Union Thamen namen deel in drie equipes van
BUT en een mix-equipe. Ook deden weer sterke en gerenommeerde spelers mee. Zo was er tweevoudig tête-à-tête kampioen Junior de
Jong (al viermaal winnaar van dit
toernooi), die samen met veteranenkampioen 2011 Henk van Boeschoten speelde. Tevens waren er spelers van het jeugdkampioenschap
aanwezig en vijf voormalige winnaars van dit toernooi.
De equipes van Boule Union Thamen kwamen met wisselend succes uit de voorronde. Günther Jacobs/Alfonso Atanes plaatsten zich
met tweemaal winst voor het hoofdtoernooi. Daarin verloren zij van
een equipe uit Bunschoten en ook
de kwartfinale in het troosttoernooi
ging verloren, waardoor zij uitgeschakeld waren. Hans vd Wal/Eva
van Ark wonnen één partij en gingen verder in het B-toernooi. Ook
zij verloren hun eerste partij. In de
troost B wonnen zij de kwartfinale,

maar verloren de halve finale en de
strijd om de derde plaats.
De derde equipe won, Ina Hoekstra/
Henk van Rekum wonnen zowel de
kwartfinale als de halve finale van
het C-toernooi. De finale werd echter met 13-10 verloren van de equipe van Dommelen uit Bodegraven. Het zevende lid van BUT, Tine Siegel, werd met haar medespeler Freek Vogelaar winnaar van de
troost C.
Het toernooi werd gewonnen door
de combinatie Junior de Jong/Henk
van Boeschoten. Zij versloegen in
de finale het duo Cristel van Maarsseveen/Bas Velthuijsen met 13-4 en
legden daarmee beslag op de wisselbokaal.
De overige winnaars zijn:
Troost A: Milan Saunier/Jeffrey de
Lange
B-toernooi: Jaap Kivits/Taco Ringma
Troost B: Mary en André Woertman
C-toernooi: Gineke en Henny van
Dommelen
Troost C: Freek Vogelaar/Tine Siegel.
Het toernooi werd geleid door Jan
Depping (wedstrijdleider) en Willem
van Kleef (scheidsrechter). Dit was
het laatste toernooi van Boule Union
Thamen open voor spelers van andere verenigingen in 2013. Er resteren nu nog het clubkampioenschap
doubletten en enkele toernooien
voor de leden.
Wilt u meer weten over Boule Union
Thamen, raadpleeg dan haar website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel.
0297-565377.

Kanopoloërs grijpen
net naast medaille op
World Games
Regio - De Nederlandse kanopoloheren, met daarbij drie spelers van
de Uithoornse vereniging Michiel
de Ruyter, zijn op de World Games
in Colombia op de vierde plek geeindigd. Helaas grepen ze dus net
naast een medaille.
Na overwinningen op Canada en
Australië op dag één, moest het
team nog minimaal één punt halen
uit de laatste twee wedstrijden. Van
eeuwige rivaal Frankrijk werd verloren. Erger was het verlies van Sjoerd
van den Helder, de centrumverdediger van MdR A en Oranje. Hij kreeg
een Franse peddel op z’n hand en
brak zijn rechterpink op twee plaatsen. Hij is vermoedelijk voor de rest
van het seizoen uitgeschakeld. Zonder Van den Helder wist Oranje zich
toch te plaatsen voor de halve finales door met 2-2 gelijk te spelen tegen latere winnaar Duitsland.
In de halve finale lag bondscoach
Michiel Schreurs op het water door
het uitvallen van de speler van
MdR. Frankrijk, de winnaar van de
World Games in 2009, was weder-

om te sterk voor de oranjeheren.
In de strijd om de bronzen medaille verloor Nederland van Italië: ”Het
is een teleurstellend resultaat”, zegt
Uithoornse spits Bryce Hollmann
en: “We hebben dit jaar simpelweg
te veel teleurstellingen te verwerken
gehad.”
Zijn ploeggenoot Martijn de Vries
voegt er aan toe dat het wel een geweldige ervaring is geweest. ”Het
was erg mooi om als gewaardeerde
atleet te spelen op de World Games
waar sport echt leeft. We hebben
voor 7000 enthousiaste supporters
gespeeld. Dat zijn zeven keer zoveel
mensen als er in Nederland de sport
beoefenen!”
Op de World Games doen sporten
mee die in de wachtkamer van de
Olympische Spelen zitten. Volgens
Hollmann is onder andere kanopolo klaar voor een entree op een nog
hoger niveau. “Hier zijn sporten beoefend die meer aandacht verdienen dan Olympische sporten zoals
voetbal en tennis.”

Argon Regio Cup weer
van start
Regio - De seizoenstart bij Argon in
Mijdrecht begint traditioneel met de
wedstrijden om de fraaie Regio Cup
bokaal. Argon, vorig jaar winnaar, is
gastheer van de zondagteams van
Abcoude, Legmeervogels en KDO.
Het programma ziet
er als volgt uit:
Woensdag 14 augustus
18.45 uur A Legmeervogels – KDO
20.45 uur B Argon – Abcoude
Zaterdag 17 augustus
14.00 uur Verliezers A tegen B
16.00 uur Winnaars A tegen B

Alle wedstrijden worden gespeeld
op het kunstgrasveld (veld 3), de
grasvelden zijn nog niet bespeelbaar verklaard.
Bij het eindresultaat van de wedstrijden om de Regio Cup tellen ook
de doelpunten mee. Het is dus mogelijk dat er uiteindelijk een verrassende winnaar met de Cup naar
huis gaat.
Tijdens het toernooi een weerzien
met twee ex-trainers van Argon:
Ramon de Jong van KDO en Jack
Honsbeek van Legmeervogels.
De toegang tot de wedstrijden is vrij.
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Tropische temperaturen
zorgen ook in deze regio voor veel aardige fotomomenten
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