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Getuigen gezocht
Mijdrecht - De redactie ont-
ving het verzoek om het vol-
gende artikel te plaatsen:
“Vorige week dinsdagavond 28 
juli rond de klok van 22.00 uur 
ben ik, bestuurder Toyota Ay-
go, blauw 26-GLD-4, door een 
brommer/scooter aangereden 
op de rotonde bij de Rabobank 
in Mijdrecht. Ik kwam van de 
rondweg en wilde de rotonde 3 
kwart nemen. Op het moment 
dat ik stil stond (wilde rechts-
af de rotonde verlaten) om 4 
à 5 brommers te laten passe-
ren is er één (vrouwelijke be-
stuurster) tegen mijn auto ge-
knald en doorgereden en heeft 
mij met een schade van rond 
de 500 euro laten staan. Vanaf 
de Anselmusstraat zag ik tege-
lijkertijd een auto staan wach-
ten (donkere kleur) en die moet 
de aanrijding hebben gezien, 
want die moest op mij wach-
ten. Mogelijk zijn er nog ande-
re bestuurders die het ongeval 
ook hebben gezien. Ik zou jul-
lie vriendelijk willen verzoeken 
contact met mij op te nemen 
voor een getuigenverklaring: 
0297-289234 of 0629445271.
E-mail: janes@casema.nl”
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - UithoornH. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

AVIA Zijdelwaard

Regio - Hoewel je het niet zou be-
denken dat de bodem in Neder-
land ‘te droog’ is gelet op de regen 
van de afgelopen week, is dat vol-
gens weer- en bodemdeskundigen 
wel degelijk het geval. Aanhouden-
de droogte is eveneens fataal voor 
veendijken. Dat heeft onder andere 
de dijkverschuiving in 2003 in Wil-
nis wel bewezen na een lange war-
me en droge zomer. Niet dat het 
er nu naar uitziet dat zoiets weer 
zal gebeuren, want wijs geworden 
stellen de hoogheemraadschappen 
voortdurend een onderzoek in naar 
de toestand van - met name – de 
veendijken. Dat gebeurt met extra 
dijkinspecties. Een telefoontje naar 
Waternet, die dit uitvoert voor het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht, geeft hierover duidelijk-
heid.
“Hoewel er regen valt is het toch 
nog relatief droog. We hebben im-
mers een behoorlijk lange tijd ach-
ter de rug waarin weinig neerslag is 
gevallen”, vertelt een woordvoerder. 
“Om die reden hebben inspecteurs 
van het hoogheemraadschap op 22 

en 23 juli de meest droogtegevoeli-
ge keringen in de regio nagelopen. 
De meeste daarvan zijn sinds 2003 
al versterkt. Toch vinden wij het be-
langrijk om een aantal dijken ex-
tra te inspecteren tijdens langduri-
ge droogte, omdat ze voor een groot 
deel uit veengrond bestaan. Bij uit-
droging wordt dat lichter waardoor 
het onvoldoende bescherming biedt 
tegen waterdruk. Daarom wordt 
nauwlettend in de gaten gehou-
den hoe ze reageren op de droog-
te. De inspecteurs hebben gecon-
stateerd dat de dijken er momenteel 
ook in Wilnis goed bij liggen en dat 
er weinig tekenen van schade door 
droogte zijn. De volgende inspec-
tie zal over 1 à 2 weken plaatsvin-
den, afhankelijk of het droog of nat 
is de komende dagen. Met deze ex-
tra dijkinspecties willen we de kwa-
liteit en de veiligheid van onze dij-
ken voor degenen die erachter wo-
nen nauwlettend in de gaten blijven 
houden”, aldus de woordvoerder.

Geen laagwater in de polder
En passant wijst de woordvoerder er 

op dat behalve er gelet wordt op uit-
drogingsverschijnselen van dijken 
ook de waterstand in vaarten, slo-
ten en kanalen scherp in de gaten 
wordt gehouden. Een te lage wa-
terstand is ook niet goed. “We kun-
nen de polders goed op peil hou-
den door voldoende water in sloten 
en kanalen te houden. Indien nodig 
wordt extra water ingelaten, bijvoor-
beeld via de Rijn. Daarnaast wordt 
extra water vastgehouden in de 
daarvoor ingerichte waterbergings-
gebieden.”

Het hoogheemraadschap laat ver-
der weten dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater op veel plekken 
goed is, maar in geval van aanhou-
dende droogte wel achteruitgaat. 
Om verspreiding van zout kwelwa-
ter uit de polder Groot-Mijdrecht te-
gen te gaan, wordt daarom een tij-
delijke noodkering geplaatst bij de 
Westveense brug in Woerdense 
Verlaat. Hierdoor stroomt er min-
der zout water naar de Vinkeveen-
se Plassen en het natuurreservaat 
Demmerik.

Extra inspecties 
veendijken in de regio

Vinkeveen - Wat voor veel dorps-
genoten vooraf een onmogelijke 
missie leek, kan inmiddels niet meer 
fout! De bouw is inmiddels bijna 
wind- en waterdicht en eind 2015 
zal S.V. Hertha beschikken over 
een accommodatie met een uitstra-
ling die tot ver buiten De Ronde Ve-
nen indruk zal maken. De plannen 
(sinds eind 2012) waren ambitieus 
om de huidige kantine te verbou-
wen tot kleedkamers en het nieu-
we clubhuis er bovenop te bouwen 
mét uitzicht op de velden. Een totale 
investering van maar liefst 500.000 
euro... Er was wel wát geld in kas bij 
deze club maar de doelstelling was 
ook om dat zo te laten... Alleen door 
hoog in te zetten op creatief vermo-
gen zou dit gedurfde initiatief wer-
kelijkheid kunnen worden. De sleu-
tel van dit succes is de unieke sa-
menwerking die tot stand is geko-
men op de Molmhoek. Met maar 
liefst 65 vrijwillige bedrijven en cir-
ca 150 vrijwilligers wordt gewerkt 
aan een clubhuis met een enorme 
gemeenschappelijke factor, want 
straks zeggen mensen: “Kijk die 
gevel heb ik samen met Arie ge-
maakt”. Iedereen is straks letter-
lijk en fi guurlijk een beetje eige-
naar... Ondernemingen bleken liever 
een prestatie te leveren dan geld te 
schenken. Bedrijven wilden wel hun 
fabriek ter beschikking stellen maar 
(soms) niet hun mensen. Dus vrij-
willigers van de club waren daar 

te gast om te lassen of stonden in 
een andere fabriek houtskeletbouw 
wanden te bouwen en elders prefab 
betonvloeren te storten. 25 ton staal 
kwam voor NUL euro uit een sloop 
naar Vinkeveen en werd door een 
Vinkeveens staalbedrijf voorzien 
van kop- en voetplaten en weer een 
ander coatingbedrijf deed de afwer-
king. En zo ontstond een zichtbaar 
spiksplinternieuwe constructie. Na-
tuurlijk moesten er ook onderdelen 
worden gekocht maar dat bleef uit-
eindelijk beperkt tot een totaal van 
bijna 175.000 euro. 
Het restantbedrag (325.000 euro) is 
dus opgebracht door vooral ontzet-
tend creatief samenwerken, maat-
schappelijk verantwoord willen on-
dernemen. Vele vrijwilligers en on-
dernemers die het gewoon leuk 
vonden om bij dit unieke gebeuren 
van S.V. Hertha aan te sluiten. Soms 
met een zakelijk of ander belang. Of 
werden ze misschien wel aangesto-
ken door het enthousiasme van die 
voorzitter? Harry van Genderen, de 
man die al meer dan 25 jaar al zijn 
ziel en zaligheid in deze club heeft 
gestoken en op deze wijze de club 
wil achterlaten met een accommo-
datie die er weer jaren tegen kan. 
Tijdens de offi ciële opening neemt 
hij afscheid als voorzitter. Maar hij 
heeft nu al spijt, omdat hij geniet 
van ‘het bouwsfeertje’ en in de ga-
ten krijgt dat zijn cluppie LEEFT als 
nooit te voren...

Contouren nieuwe kantine S.V. 
Hertha meer dan zichtbaar

De Ronde Venen - De bewoners 
van de kliniek 1e etage van Ca-
reyn Maria-Oord in Vinkeveen wil-
len hierbij graag alle sponsoren, de 
verpleging en vrijwilligers bedanken 
voor de leuke vakantie die zij gehad 
hebben. Het was voor hen fantas-
tisch om er even tussenuit te zijn. Ze 

hebben vier heerlijke dagen door-
gebracht in De Vrije Vogel in Fries-
land met daarbij een dagje naar de 
dierentuin. Allemaal nogmaals har-
telijk bedankt voor het sponsoren 
van deze vakantie. Dit is voor de be-
woners zeker voor herhaling vat-
baar!

Dankwoord bewoners Careyn 
Maria-Oord voor vakantie

Wethouder Ria Zijlstra brengt eerste 
alpaca’s naar het Noort Veense Park
Uithoorn - Wethouder Ria Zijl-
stra, betrokken bij maatschappelij-
ke zorg, bracht op 28 juli jl. de eer-
ste alpaca’s van zorgboerderij Inner-
Art naar het Noortse Veen. Inner-Art 
beheert sinds kort een deel van dit 
park, dat naast de zorgboerderij ligt.
De alpaca’s onderhouden vanaf nu, 
samen met de schapen, het gras-
veld. Cliënten, vrijwilligers, stagiai-
res, inwonenden en andere bezoe-
kers genieten daardoor steeds meer 
van het park. Voor de familie Hoog-
endoorn van zorgboerderij Inner-Art 
is dit een symbool van samenwer-
king en een manier om het stuk land 
met zorg te gebruiken. De zorgboer-
derij is een belangrijke sociale plek 
voor allerlei samenkomende men-
sen. Het bijbehorende park vervult 
in de behoefte aan een plek waar 
dingen anders zijn dan thuis, met 
meer stimulans en afl eiding. On-
derdeel van Inner-Art is de inloop-
voorziening De Lander. Mensen die 
eenzaam zijn of problemen hebben, 

kunnen elkaar op de boerderij ont-
moeten en activiteiten ondernemen. 
Men kan de boerderij bekijken, de 
tuinen in, langs gaan bij de dieren, 
de winkel en het museum, de zorg-
verblijven van Inner-Art bekijken of 

een ommetje maken in het park. Op 
het terras kan men genieten van een 
kop koffi e met door de zorgboerderij 
gemaakt gebak. Er is geen indicatie 
voor nodig, voel je daarom welkom 
in De Lander van de Zorgboerderij.

Mijdrecht - In de nacht van afge-
lopen vrijdag op zaterdag heeft de 
politie drie mannen aangehouden 
op verdenking van autoinbraak en 
mishandeling. Een vierde man ligt in 
het ziekenhuis.
Een getuige zag rond 00.10 uur dat 
twee mannen probeerden in te bre-
ken in een auto aan de Markestraat. 
De getuige belde direct de poli-
tie en de verdachten gingen er lo-
pend vandoor in de richting van de 
Heemraadsingel.

Aanhoudingen
Op het moment dat de politie 
ter plaatse kwam, zagen zij twee 
Mijdrechtenaren in een auto stap-

pen die op hoge snelheid achter 
de autokrakers aangingen. Agen-
ten zetten ook de achtervolging in, 
maar de mannen in de auto waren 
eerder bij de verdachten, die op dat 
moment over de Hoofdweg renden. 
Een van de mannen uit Mijdrecht 
sloeg een van de verdachten met 
een voorwerp. De twee Mijdrech-
tenaren zijn direct aangehouden. 
Ook een van de verdachten van 
de autoinbraak (een 19-jarige man 
uit Woerden) is aangehouden. Het 
slachtoffer van de klap (een 22-ja-
rige man uit Utrecht) is voor behan-
deling overgebracht naar het zie-
kenhuis. De twee Mijdrechtenaren 
werden ingesloten voor verhoor.

Utrechtse autokraker geveld door 
Mijdrechtenaar(s)
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015 

tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen 
(0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzagepe-
riode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publieks-
zaken (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24 
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Pu-
bliekszaken (0297)513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Veldmuis 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel. ntvangen 31 juli 2015.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen 

van de voorgevel. Ontvangen 19 juli 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de rechterzijgevel. Ontvangen 23 juli 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Amsteldijk-Noord 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van 

het balkon, het wijzigen van de gevelkozijnen en het dak en het plaatsen van 
twee dakkapellen. Ontvangen 23 juli 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
 VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van één per-

manente bedrijfswoning en zes logiesappartementen.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Steenwijkerveld 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning in een burgerwoning

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 21, Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 

van zwakalcoholhoudende drank tijdens de kermisoptocht op 8 september 
2015 van 8:30 tot 18:00 uur. Bezwaar t/m 8 september 2015.

- Iepenlaan 29, Melding ontvangen van de heer Vermeule voor het realiseren 
van een uitweg van het perceel Iepenlaan 29 naar de Iepenlaan in De Kwakel.

- Kerklaan, Vergunning aan Spakenburgse Vishandel Klaas Bos voor het inne-
men van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van 
vis op donderdag de gehele dag. Bezwaar t/m 31 augustus 2015.

- Vuurlijn 30, Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens het AH/Jos v.d. Berg Open Jeugd Toer-
nooi van 8 t/m 16 augustus 2015, het Van der Wurff 35+ Open Gras Toernooi 
van 22 t/m 20 augustus 2015 en het Clubkampioenschap Senioren van 5 t/m 
13 september 2015 alle dagen van 12.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 9 sep-
tember 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het in-

nemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop 
van luxe belegde broodjes en hartige taarten op dinsdag en vrijdag de hele 
dag. Bezwaar t/m 2 september 2015

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 64, Vergunning aan Rutges Vernieuwt voor het plaatsen van een 

schaftkeet en een eco-toilet op de openbare weg t/m 28 augustus 2015. Be-
zwaar t/m 2 september 2015.

- Rietgans 2 t/m 6 en 28 t/m 34, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 
gevels van de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 9 september 2015.

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10-D, Vergunning aan de heer Sassen voor het plaat-

sen van een afvalcontainer op de openbare weg t/m 3 augustus 2015. Bezwaar 
t/m 1 september 2015.

- Prinses Christinalaan 135, omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
terras bij de delicatessenwinkel aan de Prinses Christinalaan 135 te Uithoorn. 
Bezwaar t/m 6 september 2015

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 42, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 9 september 2015.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Opleggen last onder bestuursdwang aan de heer G.A.A. van den Haak en de 
rechtspersoon G.A.A. van den Haak Beheer B.V., vanwege het plaatsen van 
een slagboom en informatiebord ter hoogte van Zijdelveld 54 te Uithoorn.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2015 besloten aan 
de heer G.A.A. van den Haak en de rechtspersoon G.A.A. van de Haak Beheer 
B.V. een last onder bestuursdwang op te leggen. De last ziet toe op het verwijde-
ren en verwijderd te houden van de slagboom en het informatiebord die geplaatst 
zijn in de berm van het Zijdelveld ter hoogte van nummer 54. De slagboom en het 
informatiebord moeten binnen zes weken na het nemen van het besluit verwijderd 
zijn. Indien de slagboom en het informatiebord niet na deze termijn verwijderd zijn 
zullen de bouwwerken op last van het college van burgemeester en wethouders 
worden verwijderd. De kosten van het verwijderen van de bouwwerken zullen op 
de overtreders verhaald worden. De besluiten kunnen worden opgehaald bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting 4Motive op de locatie Joh. Enschedeweg 92 Uithoorn. Melding ont-

vangen op 8 juli 2015.
- oprichting Pizzeria Noor op de locatie Legmeerplein 32 Uithoorn. Melding ont-

vangen op 10 juli 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 5 augustus 2015 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Vanaf 10 augustus tot eind septem-
ber 2015 gaan we een deel van het 
hoofdriool in de berm langs de Pol-
derweg herstellen. Dit is bij de oprit 
van de Blauwe Gans. 

Volgorde werkzaamheden
We beginnen bij de Polderweg in de 
berm bij de Bergeend. Hiervoor ha-
len wij de beplanting weg die in de 
berm staat tussen de Polderweg en 
het gebouw van Ons Tweede Thuis. 
Als de werkzaamheden klaar zijn, 
komt er in het najaar weer nieuwe 
beplanting. Wanneer het werk bij de 
Bergeend klaar is, gaan we verder bij 
de Polderweg naar de Blauwe Gans. 

Verkeersmaatregelen 
We verwachten dat het verkeer, 
(brom)fietsers en voetgangers de 
Polderweg gewoon kunnen blijven 
gebruiken. Het kan nodig zijn om 

een locatie af te zetten. Als dat zo is, 
plaatst de aannemer omleidingsbor-
den. Als wij in de toegangsweg naar 
de Blauwe Gans (bij het rioolgemaal) 
moeten werken, sluiten wij de weg 
af voor motorvoertuigen. Bewoners 
kunnen dan via de Korte Polderweg 
en de Grauwe Gans rijden. Voetgan-
gers en fi etsers kunnen via het voet-
pad hun weg volgen. Fietsers ver-
zoeken wij om af te stappen.

Tuingroendepot
Tijdens het werk kunnen bewoners 
het tuingroendepot aan de Polder-
weg bij de Bergeend niet gebruiken. 
Zij kunnen uw tuinafval wel brengen 
naar de andere tuingroendepots: 
Laan van Meerwijk / Fregat,
Korte Polderweg / Watsonweg,
Grevelingen.
Kijk op www.recyclemanager.nl voor 
meer tuingroendepots.

Herstel riolering Polderweg

Regio - Naarmate de overheid de 
zorg steeds meer aan onszelf over-
laat, groeit de interesse in apparte-
menten met mogelijkheid tot zorg.
Toch blijft dit voor veel mensen nog 
iets ‘voor later’, ver weg. Het is jam-
mer en onterecht dat mensen dit 

beeld hebben volgens Frans van 
Berkel, projectontwikkelaar van het 
complex in Aalsmeer: “Onze ap-
partementen aan het Molenpad in 
Aalsmeer zijn prachtige huur- en 
koop appartementen, met op ter-
mijn de mogelijkheid tot zorg van-

wege de nauwe samenwerking 
die we hebben met het Zorgcen-
trum Aelsmeer!  Het hoeft natuur-
lijk nog niet, maar de mogelijkheid 
is er. Dat is toch een luxe!” Hoogen-
doorn Makelaardij ontvangt veel ge-
interesseerden die nu nog helemaal 

Appartementen met mogelijkheid tot zorg

Uithoorn - De Speel Mee week 
2015 van 10 t/m 14 augustus zit 
al weer bijna vol. Via de websi-
te hebben verschillende activi-
teiten hun maximaal aantal deel-
nemers al weer bereikt. Jammer 
voor veel kinderen maar vol is vol. 
Wilt u meer weten over het pro-
gramma of kijken waarvoor u zich 
nog kunt inschrijven dan kunt u 
dat doen op www.speelmeeuit-
hoorn.nl. 

Hulp zeer welkom
Dit jaar worden de kinderactivi-
teiten in de laatste week van de 
zomervakantie voor de drieën-
veertigste keer georganiseerd. 
Er kan dus met recht gespro-
ken worden over een succesvol 
verleden! Maar al koesteren we 
het verleden, de organisatie kijkt 
toch liever naar de toekomst. In 
deze toekomst is er een blijven-
de vraag naar vrijwilligers. De or-

ganisatie wordt totaal gedragen 
door vrijwilligers met (financië-
le) steun van de gemeente en en-
thousiaste sponsors zoals Jos van 
den Berg, Cafetaria Friends en 
vele, vele anderen. Kijkt u voor-
al eens op de website welke (Uit-
hoornse) bedrijven dit initiatief al-
lemaal ondersteunen! Echter zon-
der de hulp van mensen die één 
of meerdere dagen een handje 
willen helpen met organiseren en 
begeleiden van de kinderen kan 
de organisatie niet bestaan. Deze 
hulp is elk jaar hard nodig!

Ook voor dit jaar is er nog hulp 
welkom. Met name volwassen 
leiding kan heel goed ingezet 
worden. Dus vindt u het leuk om 
een dagje met kinderen te wer-
ken in een gezellige, ongedwon-
gen sfeer, meldt u dan aan als 
vrijwilliger. Dat kan via de eerder 
genoemde website.

Inschrijvingen voor De 
Speel Mee week snel vol!

niet zorgbehoevend zijn. “Het gaat 
er juist om dat je zo lang mogelijk 
kunt blijven leven op de manier en 
op het niveau waarop je dat wilt. 
Vaak zijn het mensen die in hun om-
geving hebben gezien hoe kennis-
sen afhankelijk worden van familie 
en buren, of hoe stellen gescheiden 
worden. Dat willen ze voor zijn. Hier 
kun je zorg aan huis, op maat krij-

gen,  op termijn of direct, of alleen 
huishoudelijke hulp. En omdat het 
complex zeer centraal ligt, heb je 
werkelijk alles bij de hand op loop-
afstand: winkels, de supermarkt, de 
bakker, de drogist, de bloemist en 
gezellige lunchtentjes, bijvoorbeeld 
bij het nabij gelegen haventje. Op 
zaterdag 5 september a.s. organi-
seert Van Berkel in samenwerking 

met Hoogendoorn Makelaardij en 
het Zorgcentrum Aelsmeer opnieuw 
een Open Dag voor geïnteresseer-
de huurders en of kopers. Natuurlijk 
geheel vrijblijvend. 

De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur 
in de zonnige binnentuin, en er zul-
len genoeg mensen aanwezig zijn 
om u een rondleiding te geven.

Regio - Op woensdag 29 juli was 
het eindelijk zover, 97 alleengaande 
ouderen werden getrakteerd op een 
gezellige dag door de St. Tjitze Hes-
selius. Alsof Tjitze het zelf geregeld 
had was er een waterig zonnetje te 
zien na al die grijze dagen. Rond de 
klok van 2 uur kwamen de eerste 

gasten al aan bij Vinkeveen Haven. 
Daar wachtte een lekker kopje thee 
of koffie. Nadat ook de gasten die 
van huis werden opgehaald met de 
bus van Autoverhuurbedrijf Blauw 
waren gearriveerd werden we ont-
haald het schip „De Vinkeplas”, de 
vaartocht kon beginnen.

Als snel was het een gekwebbel 
van jewelste en kreeg iedereen een 
drankje en een hapje. Peter van 
Goolen van Museum De Ronde Ve-
nen vertelde allerlei leuke weetjes 
over het ontstaan van de plassen en 
Vinkeveen. Inmiddels waagden een 
paar gasten zich buiten op het dek 

Prachtige dag op de Vinkeveense 
plassen voor 97 ouderen

boven op de boot. Het waaide flink 
maar het blijft mooi dat uitzicht over 
de plassen en de riante villa’s aan 
de Baambrugse Zuwe.
Op de terugweg naar Vinkeveen 
Haven voeren we dwars in de wind, 
spectaculair, maar wel fijn om door 
de brug te gaan en letterlijk in rus-
tiger vaarwater te komen. Inmid-
dels had iedereen wel trek en bij 
terugkomst stond er een heerlijke 
BBQ klaar. Om de sfeer er goed in 
te brengen brachten zanger Peter 
Ruzette en accordeonist Klaas Strij-
der gezellige meezingers ten geho-
re. Na het eten zongen de gasten 
uit volle borst mee en werd er zelfs 
gedanst. Het ijsje van de IJsbeer 
maakte het feest af. Uit de vele en-
thousiaste reacties, kussen en knuf-
fels blijkt dat iedereen een hele ge-
zellige dag heeft gehad. Op de web-
site zijn leuke foto’s te vinden: www.
tjitzehesselius.nl. St. Tjitze Hesselius 
zet zich in om activiteiten te orga-
niseren voor alleengaande oude-
ren in De Ronde Venen. Op 11 au-
gustus is er nog de Facebook Work-
shop, hiervoor zijn nog enkele plek-
ken beschikbaar. Aanmelden kan 
als men in het bezit is van een eigen 
laptop of tablet. Stuur een mail naar 
info@tjitzehesselius.nl.
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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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

Dierenhulp
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

psychologische 
hulpverlening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDheiDszorg-
psycholoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

COLOFON

AH Jos v.d. Berg verwent gasten van De 
Zonnebloem afd. Uithoorn/Amstelhoek

Regio - De organisatoren van het 
door Jos van den Berg aangeboden 
uitje hadden dit jaar voor een an-
dere opzet gekozen dan voorgaan-
de jaren. Toen gingen ze met tachtig 
gasten en twintig vrijwilligers met 
twee bussen een dag op pad. Nu 
was gekozen voor twee verschillen-
de dagen met één bus met veertig 
gasten en tien vrijwilligers. De reis 
ging dit jaar beide dagen naar Avi-
fauna. Met de bus vertrokken van-
af het Potgieterplein werd richting 
Alphen a/d Rijn gereden. Aange-

komen bij Avifauna werd natuur-
lijk eerst een kopje koffie/thee met 
wat lekkers gebruikt. Daarna kon de 
rit door het park beginnen. Op een 
van de dagen waren er negentien 
gasten die gebruik moesten ma-
ken van een rolstoel. Natuurlijk was 
dit bij de organisatie bekend en die 
had gezorgd dat de rolstoelen aan-
wezig waren. Rond kwart voor een 
was het tijd voor de lunch. Er moet 
gezegd worden dat dit bij Avifau-
na weer voortreffelijk was verzorgd: 
veel soorten brood, overvloedig be-

leg, waar onder een kroket. Het kon 
niet op. Na de lunch kon iedereen 
nog even op eigen houtje een kijkje 
gaan nemen in het park en in de di-
verse dierenverblijven of lekker uit-
rusten in de buurt van een derge-
lijk verblijf.

Om half vier was de vogelshow. Alle 
gasten die van een rolstoel gebruik 
maakten hadden een plaatsje voor 
de tribune, dus die zaten letterlijk 
eerste rang. Ook de andere gasten 
hadden goede plaatsen op de tri-
bune, dus het was genieten van de 

prachtige show. Alvorens naar Uit-
hoorn terug te keren werd aan de 
gasten nog een ijsje aangeboden. 
De bus kwam weer voorrijden en 
de gasten gingen zeer voldaan weer 
richting Uithoorn. AH Jos van den 
Berg hartelijk dank voor het aan-
bieden van deze dag voor de gas-
ten van De Zonnebloem. Echter ook 
de vrijwilligers bedankt, zonder hun 
inzet zou dit niet mogelijk zijn. Ook 
de nieuwe fotograaf/vrijwilliger be-
dankt voor de vele mooie kiekjes. Al 
met al weer geweldige dagen voor 
de gasten.

Veel opruimwerk door 
zomerstorm
Regio - De eerste maar meteen ook 
de zwaarste zomerstorm in hon-
derd jaar heeft zaterdag 25 juli jl. in 
de regio voor veel schade aan voor-
namelijk bomen en gewassen ge-

zorgd. Volgens Henk Dalebout van 
Integraal Beheer Openbare Ruimte 
IBOR) Buitendienst van de gemeen-
te zijn er volgens de eerste berich-
ten die zaterdag In de omgeving ze-

Feestelijke introductie 
damesmode bij Prego
Mijdrecht - Modehuis Prego in de 
Mijdrechtse Dorpsstraat 25 heeft af-
gelopen zaterdag op een feestelijke 
manier de uitbreiding van haar kle-
dingcollectie met damesmode ge-
presenteerd.
Winkeleigenaresse Yvonne en haar 
man Arno Rousel zullen zich onge-
twijfeld van te voren een beeld heb-
ben geschetst hoe zij dit zouden be-
leven. Maar de geweldige belang-
stelling die er was voor hun winkel 
hadden zij niet verwacht. Het aan-
gename weer had zaterdag veel 
mensen op de been gebracht in 
koopcentrum Mijdrecht terwijl het 
toch nog volop vakantietijd is. Niet 
in de laatste plaats de aankondiging 
vooraf in de media dat Marijke Hel-
wegen de nieuwe afdeling dames-
mode bij Prego zou openen, zorgde 
voor een extra toeloop van belang-
stellenden. Marijke Helwegen is een 
bekende mediapersonality, icoon 
van de plastische chirurgie en hét 
symbool van authenticiteit. Marijke 
is een vrolijke dame en behept met 
de nodige humor. Dat liet zij zater-
dag dan ook duidelijk merken aan 
de talloze nieuwsgierigen die de 
winkel bezochten. Maar ook Hans 
van Veen gaf acte de présence.

Onderneemster met durf
Zelfs voordat de opening van de da-
mesmode afdeling om 12 uur zou 
plaatsvinden was het al druk in de 
winkel. Totdat Hans van Veen op 
zijn eigen ludieke wijze de aanwezi-
gen verzocht de winkel even te ver-
laten voor een toespraakje buiten 
voor de winkeldeur. Er volgde kor-
te ‘talkshow’ tussen Hans van Veen 
en Marijke Helwegen op het voor 
dit doel geplaatste podium. Marij-
ke zette met name Yvonne Rousel 
in het zonnetje als een onderneem-
ster met durf die enige tijd geleden 

haar dromen in vervulling zag gaan 
met de opzet van een eigen zaak in 
mannenmode, terwijl het volop cri-
sistijd was. Met als kroon op het 
werk nu een uitbreiding met da-
mesmode in de vorm van een bij-
zondere collectie. Gelet op het aan-
bod zei Marijke dat zij zich graag 
onder de vele belangstellenden 
schaarde om bij Prego kleding te 
kopen en dat zij daarvoor beslist 
nog eens in Mijdrecht zou terugko-
men. Na dit korte intermezzo werd 
haar gevraagd om samen met Yvon-
ne Rousel de afdeling damesmode 
achter in de winkel ‘officieel te ope-
nen’ met het doorknippen van een 
roze lint. Aldus geschiedde waarna 
vooral de talrijke dames zich lieten 
adviseren in de aanschaf van kle-
ding uit de nieuwe collectie. Daar-
onder ook wethouder Erika Spil die 

zich eveneens graag goed kleedt. 
Wie dat wilde kon daarna een ‘meet 
& greet’ met Marijke arrangeren om 
zich vervolgens samen met haar te 
laten fotograferen. De (ingelijste) 
foto kon na een week bij Prego wor-
den afgehaald. Ter gelegenheid van 
dit feestelijke moment werden alle 
belangstellende bezoekers getrak-
teerd op een hapje en een drankje, 
wat een ieder zich goed liet smaken. 
Voor de winkeleigenaresse en haar 
man kon de dag niet meer stuk, niet 
in de laatste plaats vanwege het po-
sitieve resultaat in zakelijk opzicht.

Ommezwaai
Behalve mannenmode heeft mo-
dehuis Prego sinds 1 augustus ook 
een prachtige collectie voor de mo-
derne vrouw van vandaag in huis 
vanaf de maten 36/38 tot en met 

46; goed voor vrijwel alle leeftijds-
klassen. Daaronder merken als Ca-
vallaro, Tramontane, Juffrouw Jan-
sen, Roses of Avalon, Bandolera 
en broeken van Para Mi, een nieuw 
Nederlands kledingmerk. De om-
mezwaai die Yvonne en Arno Rou-
sel recent hebben gemaakt is ge-
linkt aan de voortdurende vraag 
vanuit de vrouwelijke hoek naar 
kleding. De vrouwelijke partners 
van mannen die hun kleding bij 
Prego kopen, misten een ‘eigen 
aanbod’ want dat was er tot hun 
teleurstelling niet. Maar daar is nu 
verandering in gekomen. Mannen 
kunnen met hun vrouwelijke part-
ner nu samen bij modehuis Prego 
terecht voor een ruime keuze uit 
een eigentijds modeaanbod.
Al met al was het zaterdag een 
gezellige dag. Marijke Helwe-
gen speelde daarin duidelijk een 
belangrijke rol en gelet op de li-
chaamstaal van de vele aanwezi-
ge dames en heren vielen de col-
lecties bijzonder in de smaak. Dat 
zal modehuis Prego geen windei-
eren leggen! Voor meer informatie: 
zie nu nog www.pregomannenmo-
de.nl. Een nieuwe site is in de maak.

ker honderd bomen omgewaaid. Bij 
de brandweer kwamen ongeveer 
74 meldingen binnen. Omdat we-
gens de vakantieperiode er te wei-
nig mensen beschikbaar waren om 
de opruimwerkzaamheden met suc-
ces ter hand te nemen zijn sommi-
ge buitendienstmedewerkers, vrij-
willigers en leden van de brand-
weer – voor zover die ‘op rijdbare 
afstand’ vakantie vierden - zelfs van 
hun vakantie terug gekomen. Dat is 
een compliment en een dankwoord 
waard! Geweldig! Met elkaar is men 
meteen begonnen met het vrijma-
ken van straten en wegen van om-
gevallen bomen en afgewaaide tak-
ken. Na het verwijderen of terzijde 
schuiven van de grootste obstakels 
is men daar maandag 27 juli weer 
mee verder gegaan. 
“Dat is veel werk geweest en zelfs 
nu nog is alles niet opgeruimd. In-
middels kun je stellen dat het aantal 
bomen dat schade heeft opgelopen 
meer dan honderd is. De komen-
de dagen en misschien wel weken 
gaan we in de gemeente verder met 
de inspecties en het inventarise-
ren van de bomen of er bijvoorbeeld 
losse takken in zitten. Dat is moeilijk 
te zien omdat ze vol in blad staan en 

duurt het langer voordat je er een 
beeld bij hebt,” laat Dalebout des-
gevraagd weten. “Waar we eind vo-
rige week ook mee bezig waren was 
de noodkap van 18 bomen langs de 
Oude Spoorbaan bij het fietspad. 
Het vele werk om de groenscha-
de op te ruimen leidde er ook toe 
dat we extra mensen hebben moe-
ten inhuren om de klussen te kla-
ren. Zelfs particulieren hebben ge-
holpen met het verwijderen van het 
losse groen en takken en het naast 
de weg of het fietspad gelegd zo-
dat we het gemakkelijk konden op-
halen. Die hulp is allemaal best een 
dankwoordje waard!”
Voor zover bekend hebben gebou-
wen nauwelijks of geen schade ge-
leden, al ging het soms op een haar 
na mis (Hoek Irenelaan bij de brug 
over de kerkvaart en Pieter Joos-
tenlaan naast de Willisstee) Alleen 
bij een woning aan de Aalscholver 
was er schade aan de dakgoot en er 
was een ruit stuk. Verder was er een 
kleine schade gemeld bij obs De 
Trekvogel. Voor zover bekend zijn 
er tot nu toe geen meldingen bin-
nengekomen van (nog) meer (ern-
stige) schade aan gebouwen. Ge-
lukkig maar!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Gemeente doet gewoon niks
Reactie n.a.v. het ingezonden stuk 
over omgevallen bomen van Ada 
Peppinck. De inhoud van dit arti-
kel is helaas zeer herkenbaar.
Ook wij, bewoners van de Spinel 
in Mijdrecht hebben al diverse ke-
ren aan de gemeente het verzoek 
gedaan tot het kleiner maken cq 
verdunnen van de bomen aan de 
waterkant. Zijn ook essen die van-

af de nieuwbouw in 1986 in de-
ze wijk zijn uitgegroeid tot enor-
me hoogten. Daarbij nemen zij ook 
veel zonlicht weg aan de westkant.
Het antwoord van de gemeente is 
idem, ze ondernemen hier niets 
tegen 
Jammer!

Marion Raymakers

Grijze grauwe container...
Eens in de veertien dagen is het 
weer één groot kleurenfestijn wat 
te wachten staat op de vuilnisman. 
In Uithoorn is bij ons in de Meer-
wijk onlangs de deksel van de grij-
ze groente, fruit en tuinafval-con-
tainer verwisseld voor een knal 
oranje versie.
In dezelfde container met nu een 
oranje deksel kunnen wij ons 
“Plastic, Metaal en Drinkpakken”-
afval kwijt (PMD). Voorheen wer-
den de zakken met plastic afval 
verzameld langs de kant van de 
weg. Een voordeel zou je zeggen. 
Bij een tropische storm zoals die 
van afgelopen tijd, waait het afval 
niet meer de gehele straat door.
Met ons GFT-afval is het de be-
doeling dat wij naar één van de 
ondergrondse containers verder-
op in de straat lopen. Ook hier is 
op zich niks mis mee, maar waar-
om zijn de ondergrondse contai-
ners niet in gebruik genomen voor 
het PMD-afval. Zo kan de inhoud 
van de container met grijze deksel 
hetzelfde blijven.
Het is nieuw en alles wat nieuw is, 
daar moet je aan wennen en dus 
vooral een kans geven. Maar dit 
went niet! 
Met zware volle plastic zakken met 
GFT-afval over straat lopen is geen 
pretje want deze afvalzakken zijn 
doorgaans stukken zwaarder dan 
lege plastic verpakkingen. Nie-
mand zit er op te wachten wan-
neer tijdens zijn loopje de zak van 
onderuit scheurt en al zijn of haar 
afval in één keer zwerfafval wordt. 
Een uitgebloeid bosje bloemen, 
het bladafval van je stoep. Voordat 
de container een koninklijk tintje 
kreeg kon je dit afval keurig depo-
neren in de container bij je huis. 

Dit afval vereist nu een plastic zak 
die niet altijd meewerkt wanneer 
je het bladafval netjes in de zak wil 
verwerken. Om met deze zak ver-
volgens weer naar één van de on-
dergrondse containers te moeten 
lopen. 
Mijn voorstel zou zijn geweest om 
het PMD-afval in de plastic zak-
ken te laten en deze vervolgens in 
de ondergrondse containers kwijt 
te kunnen in plaats van het GFT-
afval. Het verzamelen van PMD-
afval is door de toename van plas-
tic in het dagelijks leven niet meer 
dan logisch en hartstikke prima. 
Dit wil alleen niet zeggen dat het 
GFT-afval hierdoor opeens ver-
dwijnt. Deze hoeveelheid zal in-
derdaad verminderen maar niet 
in die mate dat het concept om-
gegooid had hoeven worden. Naar 
mijn mening is het ook geen mooi 
aangezicht wanneer zakken met 
plastic afval van appartementen 
en fl ats aan lantaarnpalen han-
gen te wachten tot ze worden op-
gehaald. 
Het project is nu nog in fase 1 van 
de 4 (1. Meerwijk, 2. De Legmeer, 
Kootpark en de Kwakel achter de 
kerk, 3. Zijdelwaard, 4. Thamerdal 
en het oudere deel van de Kwa-
kel) dus dat betekent dat het beter 
voor het budget van de gemeente 
en de belastingcenten van de in-
woners zou zijn om dit project om 
te keren naar de oude stijl. 
Gemeente Uithoorn, mag ik alsje-
blieft mijn grijze deksel terug en 
mijn PMD-afval deponeren in de 
ondergrondse containers?
Bewoonster van de Ebro, Meer-
wijk.

Ester van Scheppingen

Hondenpoep
Graag wil ik jullie en alle lezers 
mijn visie geven over het honden-
poep opruimen dat in de krant van 
29 juli 2015 is beschreven. 
De honden belasting is in de mid-
deleeuwen in het leven geroe-
pen om zwerfhonden te beper-
ken en rabies uit te roeien. An-
no 2015 verplicht de wet om een 
hond bij de fokker te laten chip-
pen met 6 weken. Eerst op naam 
van de fokker registreren. Bij ver-
koop met minimaal 7 weken op 
naam van de koper te registreren. 
Op die manier worden de zwerf-
dieren beperkt en krijgen brood-
fokkers minder de kans om zieke 
dieren te verkopen.
Daarnaast word de hond geënt te-
gen rabies, parvo, bordetella, lep-
tospirose, hepatitis en distemper. 
Ziektes verspreiden word daar-
door haast onmogelijk. Aan het 
chippen en enten zit een dieren-
arts kosten plaatje. Daarbij komt 
dat het de hondeneigenaar zijn/ 
haar plicht is de uitwerpselen op 
te ruimen. Doet hij/ zij dat niet 
dan word je beboet door de poli-
tie voor het bevuilen van openba-
re weg. De hondeneigenaren wor-
den 3 dubbel fi nancieel (gemeen-
te belasting, dierenartskosten en 
boete) gestraft voor het hebben 
van een hond. Voor vele eigenaren 
een gezinslid. Voor de wet jammer 

genoeg een product. Voor katten, 
paarden en koeien word geen be-
lasting geheven. Katten poepen 
bij de buren in hun tuin en plas-
sen in de zandbak waar de kin-
deren in spelen. Paarden leggen 
enorm grote keutels op de rijbaan. 
Dat een enorm plakkaat word na-
dat er 2 auto’s overheen gereden 
zijn. Om nog maar te zwijgen over 
de fl atsen van koeien en de uit-
stoot waar per jaar 20.000 auto’s 
van kunnen rijden. Van de 408 ge-
meentes in Nederland zijn er 128 
gemeentes die sinds vorig jaar 
geen hondenbelasting meer hef-
fen. Ik ben van mening dat als de 
hondenbelasting word afgeschaft 
dat men dan wel poep gaat oprui-
men. Mensen moeten niet gestraft 
worden maar beloont. Ook de ge-
meente ( afdeling belastingen en 
wethouders) heb ik dit voorstel 
gedaan. Zij willen het geld van de 
hondenbelasting blijven beste-
den aan algemene bestemmin-
gen. Echter hebben de hondenbe-
zitters daar niks aan. Bent u, beste 
lezer, het met mij eens, dan vraag 
ik u om de gemeente ook te mai-
len. Hoe meer mails hoe eerder de 
gemeente hard gaat nadenken om 
gemeente 129 te worden die de 
hondenbelasting afschaft.

Leonie Werring

In de put... uit de put!

Zomerpodium met verhalen-
vertellers en muziek
Regio - Binnenste-Buiten is ook deze 
zomer weer in het Zwanenpark ‘On-
der de Linden’ aan de Plevierenlaan 

in Vinkeveen. Een kleinschalig zo-
merpodium met vertellers en musici. 
Op 7augustus kunt u vanaf ca 20.00 

Wijklopers Kwakelse 
Veiling op pad
Regio - Op 15 augustus starten de 
veertig wijklopers van de Kwakelse 
Veiling hun rondes. Huis aan huis 
gaan ze in De Kwakel langs om de 
kavels te noteren voor de Kwakel-
se Veiling die dit jaar plaatsvindt op
31 oktober en 7 november.
De Kwakelaars krijgen daarvoor ko-
mende week de nieuwsbrief van het 
Veilingcomité in de bus met daarin 
het kavelaanmeldingsformulier. Ook 
dit jaar zullen er weer veel goede-
ren en diensten aangeboden wor-
den. Mensen die niet weten wat 
ze in moeten brengen op de vei-
ling kunnen ook een bedrag ge-
ven, waarvoor het veilingcomité zelf 
goedlopende kavels aanschaft. Het 
principe van de Kwakelse Veiling is 

dat het dorp de kavels inbrengt, ze 
op de beide veilingavonden koopt, 
waarna de opbrengst onder het 
Kwakels verenigingsleven verdeeld 
wordt. De afgelopen jaren kan er 
meestal een bedrag tussen 50.000,- 
en de 60.000,- verdeeld worden. Het 
verenigingsleven heeft daar bijvoor-
beeld zonnepanelen aangeschaft 
voor hun clubhuis.
Groot onderhoud gepleegd aan hun 
gebouw. Of nieuwe trainingsmate-
rialen of instrumenten aangeschaft 
voor hun activiteiten. Kwakelaars 
kunnen hun wijklopers helpen door 
hun kavelaanmeldingsformulier vast 
ingevuld klaar te leggen. Kwakelse 
Veiling, waarin een klein dorp groot 
kan zijn.www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Gierzwaluw
Wie kent ze niet, de gierzwalu-
wen die gierend en zwierend 
door het Rondeveense lucht-
ruim vliegen. Ze verblijven hier 
in groten getale en zijn met 
hun gierende roep niet te mis-
sen. De vogels zijn zwart, wegen 
45 gram, hebben lange vleugels 
met een spanwijdte van 45 cm. 
In heel Nederland broeden zo’n 
30.000 tot 60.000 paren gierzwa-
luwen, voornamelijk in stedelijk 
bebouwde gebieden. Het zijn de 
vogels van het rotslandschap en 
daarom zijn ze tijdens de broed-
tijd vooral in steden en dorpen 
luidruchtig aanwezig. 
De gierzwaluw arriveert in Ne-
derland eind april/begin mei en 
vertrekt alweer eind juli/begin 
augustus. In die korte periode 
hebben ze een nest gebouwd in 
een holte of in een speciale gier-
zwaluw-dakpan. Ze leggen 2 à 3 
eieren. Als de daaruit geboren 
jonge vogels vlieg vlug zijn ver-
trekken ze zelfstandig naar hun 
overwinteringsgebied in Afrika 
tussen Mali en Zaïre. 
Gierzwaluwen leven voorname-
lijk in de lucht en heel weinig 
aan land. Aan land zijn ze alleen 
in de broedtijd om te paren en te 
slapen. In de overige maanden 
van het jaar slapen ze in de lucht 
tot op 1500 m hoogte. Zij eten 
insecten die ze vangen in de vol-
le vlucht in luchtlagen waar de 
meeste insecten zitten. Daar-
bij kunnen zij hun bek heel wijd 
open zetten. Bij het naar bene-
den duiken kunnen ze een snel-
heid halen van 200 km per uur!
In Mijdrecht zijn tenminste 11 
gierzwaluw dakpannen ver-
deeld over verschillende loca-
ties. De eieren zijn 18 tot 20 da-

gen bebroed Hieruit zijn in 2014 
na 39 tot 43 broeddagen 17 jon-
ge gierzwaluwen geboren, groot 
geworden en naar Afrika uitge-
vlogen. 
Als u dit leest scheren er wel-
licht nog gierzwaluwen door het 
Rondeveense zwerk. Kijk, luister 
en geniet. Het is zomer!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Excursie eetbare planten
Regio - Bij de groenteboer kan men 
eetbare planten kopen maar je komt 
ze ook gewoon in de natuur tegen. 
Samen met IVN gidsen is het mo-
gelijk deze wilde eetbare planten te 
vinden.
We gaan ze bekijken, proeven en 
zijn thuis uit te proberen met behulp 
van verstrekte receptjes. Na afl oop 

krijgen de deelnemers de folder eet-
bare planten mee naar huis.
Waar: Voor de kaas-boerderij van 
der Arends aan de Demmerikse ka-
de 17, 3645 AZ Vinkeveen.
Wanneer: 11 augustus om 19.00 uur.
Inlichtingen en aanmelden bij:
Ellen Aarsman tel: 0297-288106 of 
per e.mail: r.aarsman@telfort.nl.

De VIOSKidz 
starten bijna weer
Regio - Over een maandje gaan ze 
weer van start. De gratis VIOS op-
leidingen MusicKidz en ShowKidz. 
Dan is het VIOS clubgebouw aan de 
Windmolen in Mijdrecht weer weke-
lijks “the place to be”. En het goede 
nieuws is, er is bij beide opleidingen 
nog plek, dus meld je snel aan!

ShowKidz
VIOS heeft een totaalpakket samen-
gesteld waarbij kinderen in een half 

jaar tijd leren om muziek te inter-
preteren en deze vervolgens uit te 
beelden in beweging, ritme en mi-
miek. Omdat ShowKidz tegelijkertijd 
de vooropleiding is van de afdeling 
majorette zullen vanzelfsprekend 
ook een aantal basis-twirls aan de 
orde komen. Het doel is om aan het 
eind van de opleiding gezamenlijk 
een show te kunnen uitvoeren, maar 
vooral om veel plezier te hebben.
ShowKidz is voor kinderen vanaf 5 

jaar en is geheel gratis. Na de gra-
tis lessen kun je ervoor kiezen om 
lid te worden van VIOS. Je gaat dan 
over naar wedstrijdmajorettes. De-
ze hebben het afgelopen jaar weer 
hoge ogen in het wedstrijdcircuit 
gegooid. Voor informatie en aan-
melden kun je terecht bij Chan-
tal van Ballegooij via showkidz@vi-
os-mijdrecht.nl of telefoonnummer 
(0297) 27 28 62.

MusicKidz
MusicKidz is de gratis algemene 
muziekopleiding voor kinderen van 
vanaf groep 4 van de basisschool 
(6 jaar en ouder). Met een uitgeba-
lanceerd lespakket krijgen de kin-
deren in een half jaar tijd een goed 
beeld van muziek maken, noten le-
zen, instrumenten bespelen en wor-
den een aantal basisvaardigheden 
aangeleerd. De 20 lessen beginnen 

in september en eindigen in febru-
ari met een uitvoering van de VIOS-
Kidzband in het clubgebouw en een 
spetterend optreden voor een groot 
publiek tijdens de seizoenpresenta-
tie van VIOS in de Meijert. Kinde-
ren die daar oud genoeg voor zijn 
kunnen daarna beginnen met les 
op een blaas- op slagwerkinstru-
ment. Kinderen die daar nog te jong 
voor zijn kunnen naar de blokfl uit-
klas. Voor informatie en aanmeldin-
gen kun je terecht bij Joyce Tijde-
man via musickidz@vios-mijdrecht.
nl of tel. (06) 36 32 99 65. De VIOS-
Kidz is een initiatief van muziekver-
eniging VIOS uit Mijdrecht en me-
de mogelijk door subsidie van ge-
meente De Ronde Venen.
Voor meer informatie over VIOS en 
beeldmateriaal kijk je op www.vios-
mijdrecht.nl of mail je naar info@
vios-mijdrecht.nl.

u neerstrijken op uw picknickkleed 
of ….gemakkelijker: gaan zitten in 
de door u zelf meegebrachte stoel. 
Als u vroeg genoeg bent heeft u een 
mooi plekje vooraan waar u de stem 
en de expressie van de optredende 
artiesten van dichtbij mee kunt ma-
ken. Als u héél vroeg bent kunt u zien 
hoe dit kleine podium wordt opge-

bouwd. Terwijl de merel zingt in het 
topje van de lindeboom wordt er een 
tentdoek(tarp)gespannen tussen een 
paar palen en met scheerlijnen vast-
gemaakt. Een zeil daaronder, bij wijze 
van ‘podiumplek’. Dáár gaat het ge-
beuren: vanaf die plek nemen vertel-
lers en muzikanten u mee naar ver-
re landen, arrangeren zij ontmoetin-
gen met bijzondere wezens en la-
ten u glimlachen en huiveren. Want 
dát is verhalen vertellen: alsof je er 
zelf bij bent. En als u denkt dorstig 
te worden na het beleven van ál die 
avonturen zou ik zeker een thermos-
kan met koffi e meenemen of iets an-
ders om te drinken en als u honge-
rig bent geworden iets om te knab-
belen. Er is een pauze en giften zijn 
zeer welkom: de verhalenvertellers 
en musici komen soms van ver! Rond 
22.00 uur wordt het podium weer af-
gebroken. Het zomerpodium gaat al-
tijd door want we hebben een slecht-
weerlocatie ‘om de hoek’. Meer info: 
Elza Vis 06 23150498, elza@binnen-
ste-buitenverhalen.nl www.binnen-
ste-buitenverhalen.nl

Regio - Donderdag 30 juli, rond 
drie uur. Wind. Zon. Ik fi ets door 
de Admiraal Van Ghentlaan. Een 
eendenmoeder met een stuk of 
tien piepkleine nakomelingen 
steekt de weg over, van de huizen-
kant naar de slootkant. Ik stap af 
en met een mevrouw die ook langs 
komt bekijk ik met plezier het leu-
ke tafereeltje van de eend met de 
kleine waggelaars erachteraan. Er 
is gelukkig geen potentieel ge-
vaarlijk verkeer en de optocht be-
reikt veilig de overkant.
Maar langs de strook gras bij de 
sloot loopt aan de wegkant een 
steile stoeprand van tien centime-
ter hoog, met daarin een afvoer-
put met verticale spijlen en ertus-
sen grote gaten aan de straatkant. 
De meekijkende mevrouw en ik 
zien met schrik dat moeder eend 
wel de stoeprandhorde naar het 
grasveld naast de sloot kan ne-
men, maar de kleintjes kunnen 
dat niet. Ze doen verschrikkelijk 
hun best om tegen de stoeprand 
op te klimmen. Daarbij komen ze 
in een fl its zo dicht bij de put, dat 
een kuikentje tussen de verticale 
spijlen heen door een opening er-
tussen in de put valt. En nog één. 
En nog één. Dat gaat mis! IJlings 
zet ik mijn fi ets tegen een boom en 
probeer ik de kleine eenden weg 
te jagen bij de straatput. De helft 
is gered, maar een stuk of vijf kui-
kens zijn in de put gevallen. “Red-
deloos verloren”, denk ik, want on-

getwijfeld eindigt hun val in een 
meters lager gelegen hoeveelheid 
afvalwater of drab. Denk ik. In de 
put kijken kan niet, want de dek-
sel zit vast. In de diepte klinkt ang-
stig gepiep. 
Intussen is een jonge vrouw die 
kennelijk vlakbij woont de straat 
overgestoken en ze staat naast mij 
en de andere dame bij de put. We 
bespreken kort deze nare situa-
tie. Ze knielt en kijkt door de gaten 
tussen de spijlen in de put. En ver-
dorie, ze ziet wat bewegen! Ken-
nelijk is de straatput veel ondieper 
dan ik dacht. Ze steekt een arm tot 
over haar elleboog naar binnen en 
grijpt daar beneden wat rond. En 
ja hoor, als ze arm en hand terug-
trekt heeft ze een eendenkuiken 
vast. Het beestje is zo te zien vrij-
wel droog en nog vol leven. Arm 
en hand gaan weer naar beneden. 
Het volgende kuiken wordt naar 
boven getild en rent meteen naar 
zijn of haar moeder. Alle slacht-
offers worden op deze praktische 
manier uit hun benarde positie ge-
red en het volledige eendengezin 
kan zich vervolgens te water be-
geven. “U hebt vanmiddag een ge-
weldig goede daad gedaan”, zeg ik 
tegen de jonge vrouw. Opgelucht 
stap ik weer op de fi ets. Mede na-
mens moeder eend: Hulde aan 
deze doortastende en praktische 
dierenredster!

Bob Berkemeier
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Vita-wijksteunpunt, Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn, 0297-567209

www.vitawelzijnenadvies.nl

Meerkwijk-middag
Vanaf woensdag 5 augustus kunt u wekelijks tussen 13.30 – 16.00 uur 
terecht in de Kloosterhof 4 om een kaartje te leggen of een kopje koffie 
te drinken. Kosten: 2,- (inclusief koffie / thee)

Koersballen op vrijdagmorgen (ook in augustus)
Koersballen is van oorsprong een Australische sport en lijkt op jeu de 
boules. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen 
heeft. Iedere vrijdag van 09.30 – 11.30 uur.

Dienstverleners in de Bilderdijkhof
Maandag kapster Francisca:    06 47 64 16 84
Dinsdag schoonheidsspecialiste Charity:  06 10 05 31 99
Woensdag / donderdag pedicure Arnold:  06 41 57 81 93
Vrijdag pedicure Yammie:    06 21 57 10 88

Week agenda Vita Welzijn

Dringende oproep!
Regio - Om het prachtige project 
‘Van Moestuin tot Tafel’ te laten 
slagen is Wijkcomité Twistvlied-
Wickelhof dringend op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers! Heb je 
groene vingers (of wil je ze graag 
krijgen), heb je verstand van 
moestuinieren (of wil je het le-
ren), vind je het leuk om met an-
deren te tuinieren, wil je kinderen 
leren en laten zien waar groen-
te vandaan komt of wil je heer-
lijk en gezond eten en genieten 
van je zelfgekweekte biologische 
groenteproducten? Of heb je be-
halve groene vingers, ook groene 
ideeën over hoe een moestuin te 
bewerken of wil je coördineren, 
kom dan assisteren en meeden-
ken om het in kaart te brengen! 
Om het daarna gezamenlijk uit te 
voeren. Meld je dan aan: info@
twistvlied-wickelhof.nl.

Het project ‘Van Moestuin tot Ta-
fel’ zal ingericht worden op De 
Kweektuin aan de Tuinderslaan 
10 te Mijdrecht. Het wordt een 
ontmoetingstuin voor meer en 
beter contact tussen onder an-
deren buurtbewoners, schoolkin-
deren, mensen met lichte beper-
king en ouderen. Dit wordt gere-
aliseerd door samen te werken in 
het groen, want groen verbindt. 
De Moestuin zal een grandioos 
buurtinitiatief worden. Op het so-
ciale vlak zal het tot mooie resul-
taten leiden. Wilt u meewerken 
aan dit prachtige project? Het 
wijkcomité ziet je graag op De 
Kweektuin aan de Tuinderslaan 
10 te Mijdrecht. De Kweektuin 
is op de vrijdagmiddagen vrijblij-
vend te bezoeken om een duide-
lijker beeld te krijgen van het pro-
ject ‘Van moestuin tot Tafel’.

Mantelzorger, meld u aan
Regio - Zorgt u voor een langdu-
rig voor een ander? Weet u dat u 
bij Mantelzorg & Meer terecht kunt 
voor al uw mantelzorgvragen? Ook 
zetten wij vrijwilligers in die het zor-
gen een paar uur per week van u 
overnemen. Wij horen vaak ‘Dat had 
ik veel eerder moeten doen’. Waar-
voor en hoe kan ik hulp inschake-
len? Welke zorg- en hulpinstan-
ties zijn er in mijn omgeving? Wel-
ke financiële regelingen zijn er? Hoe 
vraag ik een indicatie aan? Wat kan 
ik met mijn werkgever regelen? Hoe 
versterk ik mijn sociale netwerk? 
Waar vind ik emotionele ondersteu-
ning? Loopt u rond met dergelijke 
vragen? 

Deskundige mantelzorgconsulenten 
helpen u kosteloos verder. Als u ons 
meldt dat u mantelzorger bent dan 
houden wij op de hoogte van ons 
aanbod. 
Cursussen over bijvoorbeeld om-
gaan met dementie en niet aange-
boren hersenletsel. Daarnaast ook 
gespreksgroepen mantelzorgcafés 
en informatiebijeenkomsten. En u 
krijgt in het najaar een uitnodiging 
voor de activiteiten tijdens de Dag 
van de Mantelzorg. Voor informatie 
en aanmelden kunt u contact op-
nemen met Mantelzorg & Meer, 020 
333 53 53, via e-mail info@mantel-
zorgenmeer.nl of bezoek www.man-
telzorgenmeer.nl.

Koor United gaat weer 
van start na de zomer!
Regio - Interkerkelijk koor United 
uit Uithoorn gaat op maandagavond 
17 augustus weer beginnen met re-
peteren. Heb je ook zin om te zin-
gen? Kom dan eens kijken en mee-
zingen! Vooral heren, maar ook da-

mes, zijn van harte welkom. We re-
peteren op maandagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de Schut-
se op de Merodelaan 1 in Uithoorn. 
Ben je nieuwsgierig geworden, kijk 
dan eens op www.koor-united.nl .

Veertig jaar werken bij 
dezelfde baas, een unicum!
Mijdrecht - Er zullen vandaag de 
dag nog maar weinig mensen zijn 
die zeggen al veertig jaar lang met 
veel plezier voor dezelfde baas te 
werken. De veranderende werkom-
standigheden in de samenleving in 
ogenschouw nemend, zal het in de 
toekomst in het bedrijfsleven ook 
wel niet meer voorkomen. Uitzonde-
ringen daargelaten, bijvoorbeeld in 
de ambtenarij. Maar in Mijdrecht is 
iemand die veertig jaar al wel heeft 
volgemaakt, namelijk Nel Bleijen-
daal-Mulder bij modehuis Van Ype-
ren. Dat kan gerust als een unicum 
worden gezien. Van Yperen had het 
al uitgebreid bekend gemaakt in de-
ze krant dat Nel zaterdag 1 augus-
tus dit heugelijke feit viert. Ter gele-
genheid daarvan konden de klanten 
haar feliciteren met deze mijlpaal en 
tevens genieten van een hapje en 
een drankje. Dat hebben ze ook ge-
daan. Al doende natuurlijk ook om 
even een blik werpen op de nieuwe 
najaarscollectie voor dames en he-
ren die inmiddels bij het modehuis 
in de rekken hangt. In al die achter-

liggende jaren heeft Nel de nodige 
kennis opgedaan op het gebied van 
mode en trends. Ze kent haar klan-
ten en die haar. Dat is gemakkelijk 
bij het geven van kledingadvies om-
dat Nel de smaak van haar klanten 
kent, wat ze graag dragen en vooral 
wat hen staat. Zij weet bij wijze van 
spreken wat er bij hun in de kast 
hangt en wat daarbij past aan nieu-
we kleding.

Langblijvers
Nel is geboren en getogen in 
Mijdrecht en voelde al op jeugdige 
leeftijd veel voor het vak. Na kort-
stondig bij een collega modezaak 
te hebben gewerkt, reageerde zij 
op 23-jarige leeftijd op een adver-
tentie die Van Yperen Mode in de 
krant had geplaatst waarin een kle-
dingverkoopster werd gevraagd. 
Nel voelde wel wat voor een nieu-
we uitdaging en stapte de toen-
malige winkel binnen om zich aan 
te bieden. Dat klikte meteen en al-
dus ging zij op de afdeling dames-
mode van start. “Dat is tot twee jaar 

geleden zo gebleven, maar daarna 
zijn we wel wat gaan rouleren, dus 
ziet men mij af en toe ook op de af-
deling herenkleding. Wel zo han-
dig als je van alles afweet in de win-
kel.” vertelt Nel. “Toen ik hier binnen 
kwam waren mijnheer en mevrouw 
Rensink degenen die de kleding-
winkel in bedrijf hadden. In 1962 
hadden zij die overgenomen van de 
gebroeders Van Yperen. Maar toen 
was ik nog niet in beeld hoor. Dat 
was pas 13 jaar later! Ik heb altijd 
met heel veel plezier bij Van Ype-
ren gewerkt en dat is tot op de dag 
van vandaag nog steeds zo. Ik heb 
dat werk kunnen doen omdat mijn 
man en ik geen kinderen hebben. 
Als je een gezin hebt lukt dat na-
tuurlijk niet.”

Inderdaad is het vandaag de dag 
iets bijzonders als je zo lang voor 
dezelfde werkgever mag werken. 
Zowel de altijd nog actieve moe-
der (Bets) als zoon Hans Rensink 
zelf zeggen blij te zijn met zo’n trou-
we en betrokken medewerkster. Zij 

spreken daarover hun waardering 
uit. Maar dat geldt eveneens voor 
alle andere medewerksters. Nel is 
namelijk niet de enige die al jaren-
lang bij Van Yperen werkt. Ook haar 
collega’s Lenneke, Marry en Jannie 
werken er al vele jaren met plezier. 
Het zijn echte ‘langblijvers’. Dat zegt 
iets over het bedrijf en de werksfeer. 
Daar mag je best trots op zijn. Hans 
Rensink heeft het stokje overigens 
ook al weer 30 jaar geleden van zijn 
vader Ruud overgenomen.

Hoogwaardige confectie
Modehuis Van Yperen heeft zich 
in de loop van de jaren gericht op 
het aanbieden van kwalitatief hoog-
waardige dames- en herenconfec-
tie. Het aanbod omvat een zeer bre-
de collectie van bekende en modi-
euze merken in alle gangbare ma-
ten voor dames en heren. Als een 
van de weinige kledingwinkels kun-
nen ook heren van ‘enig formaat’ en 
dames met een maatje meer hier te-
recht. Mede om die reden heeft het 
modehuis een vaste klantenkring 
opgebouwd. “Wij hebben een mo-
dezaak waar naast modieuze kle-
ding persoonlijke benadering en 
een eerlijk advies hoog in het vaan-
del staan. Veel mensen denken dat 
wij alleen maar een ‘klassieke’ kle-
dingzaak zijn en dat is helemaal niet 
zo. Voor alle gelegenheden en ie-
ders smaak hebben wij hier pas-
sende kleding. Het sociale aspect 
met een praatje en een kopje kof-
fie wordt daarbij ook niet vergeten. 
Het hoort bij het winkelbezoek want 
er moet ook een gezellige kant aan 
het shoppen zitten. Onze winkel is 
in alle opzichten beslist de moeite 
van een bezoek waard.” laat Hans 
Rensink en passant weten. Hij wijst 
erop dat de vier medewerksters Nel, 
Lenneke, Marry en Jannie al jaren 
lang met elkaar als een vast team 
met plezier bij hem werken. Zij heb-
ben allemaal veel ervaring en ken-
nis van het vak. Behalve goede ad-
viezen zijn ze zeer klantvriende-
lijk, hebben kijk op de zaak en den-
ken mee met hun klanten. Dat zij 
al die jaren het beste van zichzelf 
in dienst van de klant stellen, zegt 
iets over hun mentaliteit, hun inzet 
en de werksfeer. Zelfs de moeder 
van Hans speelt achter de coulissen 
nog een ‘back-up’ rol in dit typische 
familiebedrijf dat door een goe-
de ondernemershand wordt geleid. 
Houden zo!

Nieuw in Vinkeveen: Bril & meer
Vinkeveen - Sinds zaterdag 1 au-
gustus is Vinkeveen een nieuwe op-
ticien annex brillenzaak rijker. On-
der de toepasselijke naam Bril & 
meer openden Sylvia Luijendijk en 
Jolanda Vermeij hun nieuwe zaak 
aan de Kerklaan 11, recht tegen-
over de H.Hart kerk en op steen-
worp afstand van de Albert Heijn 
supermarkt op de hoek van de He-
renweg. Toepasselijk en onder-
scheidend, omdat beide eigena-
ressen behalve het tonen van vak-
manschap op het gebied van brillen 
en brilmonturen, zonnebrillen, oog-
meting, inslijpen van glazen, brilre-
paraties en contactlenzen, ook nog 
eens een surplus aan service uitdra-
gen. Zoals het uitvoeren van oog- 
en sterktemetingen en lenscontro-
les aan huis bij ouderen die minder 
mobiel zijn. Maar eveneens bij de-
genen die om uiteenlopende rede-
nen niet in staat zijn om zelf naar de 
brillenzaak te kunnen komen. Daar 
hoort tevens een haal- en brengser-
vice bij. Vanzelfsprekend is de win-
kelruimte rolstoeltoegankelijk. Voor 
de deur zijn twee parkeerplaatsen, 
maar aan de overkant bij de kerk 
zijn er desgewenst meer mochten 
de andere twee bezet zijn. Boven-
dien is er op loopafstand een bus-
halte. De brillenzaak oogt vriende-
lijk en uitnodigend. Bril & meer biedt 
voor elk budget een bril voor zowel 
volwassenen als junioren en kinde-
ren. Naast merkbrillen zijn er – met 
de hand gemaakte - designbril-

len voor ieders smaak. Bij het aan-
bod wordt tevens rekening gehou-
den met modetrends. Natuurlijk zijn 
er ook zonnebrillen in de collectie. 
Zowel Sylvia als Jolanda zijn gedi-
plomeerde opticiens; Jolanda heeft 
zich bovendien gespecialiseerd in 
contactlenzen. Beide dames heb-
ben hun sporen in de opticienwe-
reld verdiend, met de laatste 18 jaar 
als volwaardige krachten en colle-
ga’s bij Sijbrants & van Olst in Uit-
hoorn. Zij hebben dus heel lang met 
elkaar samengewerkt, waarbij het 
idee steeds meer vorm kreeg om 
een eigen opticienzaak te gaan op-
zetten. Sylvia woont in Vinkeveen en 
Jolanda met haar gezin in Uithoorn.

Ambachtelijk werk
“Het speelde al jaren door ons hoofd 
om zelfstandig opticien te worden, 
maar telkens werd dat om allerlei 
redenen op de lange baan gescho-
ven,” vertelt Sylvia. “Op een gege-
ven moment was er wel een moge-
lijkheid om ons te vestigen in win-
kelcentrum Zuiderwaard toen dat 
verbouwd werd en daar waren we 
heel ver mee. Maar op het laatste 
moment ging dat jammer genoeg 
niet door. Daarna kwam alles in een 
stroomversnelling want kort daarna 
zagen we op Funda dat het hier vrij 
kwam omdat de makelaar die er zat 
vertrok. Het zag er keurig uit en we 
konden er direct intrekken waarna 
we op 1 juni de sleutel hebben ge-
kregen. Toen was het hard werken 

geblazen om het ingericht te krij-
gen, compleet met een werkplaats 
zodat we zaterdag 1 augustus open 
konden. Wij zijn nu zelfstandig on-
dernemer in de wereld van de op-
tiek en behoren niet tot een keten. 
”We doen daar niet voor onder en 
staan voor kwaliteit en service. Bo-
vendien hoeft een goede bril niet 
duur te zijn. Daarvoor hebben we de 
drempel ook echt laag gehouden. 
Maar voor degene die wat meer te 
besteden heeft hebben we ook het 
nodige in huis. Het kan allemaal,” 
vult Jolanda aan.
Beide opticiens onderscheiden zich 
ook in ambachtelijke zin. Het mees-
te werk wordt door henzelf uitge-
voerd, zoals het inslijpen van glazen, 
pas maken van brillen en repara-
ties daaraan waarvoor men niet al-
tijd bij elke brillenzaak terecht kan. 
Dat scheelt kosten van een nieuwe 
bril. Ook het overzetten en aanpas-
sen van glazen in een ander mon-
tuur is binnen zekere grenzen mo-
gelijk. Indien nodig wordt door Bril 
& meer een optometrist gevraagd 
bijstand te verlenen. Sylvia: “Die 
contacten hebben we daarvoor, 
net zoals wij ons kunnen aanslui-
ten in een samenwerkingsverband 
met oogziekenhuizen of oogklinie-
ken. Maar dat moet nog uitgewerkt 
worden. Laten we beginnen bij de 
basis waarin we goed zijn en ons 
voornamelijk richten op dat wat ons 
vakgebied is. Wij zijn onafhanke-
lijk en kunnen volgens klantspeci-

ficatie een fantastische bril leveren 
en aanmeten. Dat geldt ook voor de 
glazen, of iemand nu Hoya, Roden-
stock of Varilux wil. Bij ons is alles 
maatwerk. Vanzelfsprekend horen 
daar ook contactlenzen bij.”

Junior- en kinderbrillen
“Waar we ook veel aandacht heb-
ben besteed is dat we een mooie 
collectie speciale junior- en kinder-
brillen in huis hebben,” haakt Jo-
landa in. “In de brillencollectie heb-
ben we gekozen voor onze eigen 
merken. Wij willen, met alle res-
pect, geen kopie zijn van onze vo-
rige werkgever. Wel gaan we met-
tertijd inhaken op datgene waar in 
Vinkeveen en omstreken vraag naar 
blijkt te zijn. Om onze kennis van de 
nieuwste trends bij te houden be-
zoeken we de nodige beurzen op 
brillengebied. Een bril is het visite-
kaartje van de drager, modern tren-
dy of klassiek. Hij moet passen bij 
het gezicht en de uitstraling. Ook 
daar letten we op.”

Ter gelegenheid van de opening 
heeft Bril & meer de hele maand 
augustus voor haar klanten enke-
le leuke acties in petto. Zoals dat 
men bij de aankoop van een nieu-
we bril met Hoya glazen daarvan 
slechts een hoeft te betalen. Ver-
der kan men via de Facebookpagina 
(Facebook.com/brilenmeeroptiek) 
een Michael Kors zonnebril win-
nen en krijgt men op vertoon van de 
bon die op woensdag 15 juli de jaar-
markt in Vinkeveen is uitgedeeld tot 
en met 15 augustus een gratis bril-
spray.
Bril & meer, Kerkstraat 11, 3645ES 
Vinkeveen. Tel. 0297-722067. E-mail: 
info@brilenmeer.nl. Internet: www.
brilenmeer.nl. Openingstijden: di 
t/m do van 09.00 tot 17.30 uur; vrij 
van 09.00 tot 20.00 uur en za van 
09.00 tot 16.00 uur; zo en ma ge-
sloten.

Uithoorn - Op maandag 3 augus-
tus is tussen half acht en kwart voor 

Hennepplantage bij toeval ontdekt
Uithoorn - Op donderdag 30 juli 
hebben agenten uit Uithoorn assi-
stentie verleend aan de politie van 
Rotterdam voor aanhouding van 
een 20 jarige man, verblijvende in 
Uithoorn. 
De man is in een pand in Grevelin-
gen aangehouden. Bij toeval ont-

dekte de politie dat in het pand een 
grote hennepkwekerij was gemaakt 
met ongeveer 600 planten. De plan-
ten en alle apparatuur zijn vernie-
tigd. De politie van Uithoorn heeft 
dit afgehandeld. De 20 jarige ver-
dachte is meegenomen naar Rotter-
dam voor verhoor.

Valse briefjes van 100 euro
Uithoorn - Op vrijdag 31 juli rond 
één uur in de middag heeft een in-
woonster uit Meerwijk haar iPhone 
6 verkocht aan de deur. Via markt-
plaats had zij het mobieltje aange-
boden. De nieuwe eigenaar betaal-
de keurig de gevraagde 530 euro. 
Het grootste gedeelte rekende hij af 
met vijf briefjes van 100 euro. De in-

woonster ging naar de bank om het 
geld te storten en kreeg bij het ap-
paraat de melding om de bank in 
te gaan vanwege valse biljetten. De 
briefjes van 100 euro bleken vals te 
zijn. Het komt vaker voor dat beta-
lingen aan huis met vals geld wordt 
gedaan. Controleer daarom altijd al-
le biljetten goed!

Navigatiesysteem weer terug
Uithoorn - Om vijf uur in de och-
tend van donderdag 23 juli trof de 
eigenaar van een in de Duperron-
laan geparkeerde bestelbus een 
voor hem onbekende tom tom aan 
op de passagiersstoel. Er was ken-
nelijk ingebroken in de wagen, 
maar er is geen schade gemaakt. 
De eigenaar mist ook geen goede-
ren. Het navigatiesysteem heeft hij 

naar de politie gebracht. De volgen-
de dag kreeg de politie een mel-
ding dat was ingebroken in een in 
dezelfde straat geparkeerde auto. 
Uit het handschoenenkastje was de 
tom tom van de eigenaresse gesto-
len. Het bleek het navigatiesysteem 
te zijn dat net was afgegeven bij de 
politie. Inmiddels is de TomTom te-
rug bij de rechtmatige eigenaar. 

Spiegel van auto 
getrapt
De Kwakel - In de nacht van za-
terdag 1 op zondag 2 augustus is 
van een in de Anjerlaan geparkeer-
de auto een spiegel afgetrapt. Het 
gaat om de spiegel aan de rechter-
kant. Ook het portier is door vanda-
len zwaar beschadigd. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Fiets gestolen acht in de avond een fiets gestolen. 
Het betreft een witte damesfiets van 
het merk Batavus. Het serienummer 
eindigt op 639. De eigenaresse had 
haar fiets op slot gezet.
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Groot aantal deelnemers 
aan Kooyman Polderloop
Regio - De jaarlijkse Kooyman pol-
derloop die dit jaar op donderdag 
30 augustus werd gehouden heeft 
dit jaar weer een grote groep lopers 
getrokken en ook de publieke be-
langstelling was enorm.
In totaal vonden bijna 900 lopers 
de weg naar de start op het terrein 
in de Kwakel waar het polderfeest 
wordt georganiseerd. Opvallend is 
het aantal kinderen dat deelneemt 
aan de 1 kilometer, dat elk jaar 
groeit. De gunstiger weersomstan-
digheden zullen een rol hebben ge-
speeld maar de sfeer en de ambian-
ce rond het feestterrein van het pol-
derfeest maken deze loop heel spe-
ciaal. Na de vele voorbereidingen 
door vrijwilligers van het organise-
rende AKU en het feestcomité was 

rond 18.00u. alles in gereedheid om 
de vele lopers te verwelkomen. 

1 kilometer:
geweldig aantal kinderen
Vrij snel na 18.00 uur was het in de 
tent bij de inschrijvingen een druk-
te van jewelste met ouders die met 
hun kinderen waren meegekomen 
om te helpen bij het inschrijven en 
hen aan te moedigen. Daardoor ver-
liep de inschrijving heel gespreid en 
hadden alle kinderen voor 19.00 uur 
een startnummer. De belangstelling 
was dit jaar ook weer enorm. Na-
dat vorig jaar het record was gebro-
ken met 175 lopers, stonden er dit 
jaar 210 vaak hele jonge lopers aan 
de start. Zij werden weggeschoten 
door Henk Kooyman. Een geweldig 

Steeds meer Zomerbridgers
Regio - Met 46 paren beleefde de 
achtste ronde een voorlopig hoog-
tepunt voor wat de inschrijvingen 
betreft. In een A-lijn van achttien 
paren behaalden Mieke van den 
Akker & Cora de Vroom met 60,94% 
knap de overwinning op zeker niet 
de minste tegenstanders.

Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
volgden met 56,77%, dus op gepas-
te afstand, als tweede en ook Jaap 
Kenter & Gerda Schavemaker als 
derde met 56,25% moesten ten op-
zichte van Mieke en Cora een veer 

laten. Gerard van Beek & Jan de 
Jong tekenden voor plek vier met 
55,47% en bleven zo Jan Egbers & 
Joop van Delft, die op 55,21% uit-
kwamen, nipt voor.

In de B-lijn ging de strijd tussen 
zestien concurrenten. Nel & Adriaan 
Koeleman zagen kennelijk het licht 
en troefden zo met 63,10% als eer-
ste een ieder af. Anton Berkelaar & 
Wil van der Meer dreigen zo langza-
merhand verslaafd te raken en haal-
den ook nu weer een fles wijn bin-
nen als tweede met 58,63%, proost! 

Programma en wegafsluitingen 
Ride for the Roses
Regio - Op zondag 6 september 
2015 vindt de 18e editie van de Ride 
for the Roses plaats. Bij dit bijzon-
dere wielerevenement stappen jong 
en oud, getraind en ongetraind, op 

de fiets om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Deelnemers kunnen kiezen uit 
toertochten van 25 en 50 kilometer 
of de cycletour van 100 kilometer. 

Kampioenschap Petanque 
doubletten
Regio - Op de eerste zondag van 
augustus wordt traditiegetrouw het 
Open Uithoorns Petanquekampi-
oenschap voor doubletten. Dit jaar 
werd de 29e editie gespeeld met 
een zeer sterk bezet deelnemers-
veld. Onder de 56 spelers/speelsters 
bevonden zich acht spelers, die Ne-
derlands kampioen zijn of waren. 
Daarnaast namen twee bondstrai-
ners deel. Boule Union Thamen was 
vertegenwoordigd met vier doublet-
ten. Zo’n toernooi vraagt heel wat 
inspanning vooraf om een interes-
sant deelnemersvel te krijgen, maar 
ook op de dag worden er inspannin-
gen geleverd om de kantine goed 
en snel te runnen en vooral de wed-
strijdleider en de scheidsrechter.
Het gebruikte speelsysteem in dit 
toernooi was een voorronde van 
twee voorgelote partijen met daar-
na een splitsing van de beste zes-
tien hoofdtoernooi en de resterende 
twaalf naar het troosttoernooi Van-
af dat moment wordt er gespeeld 
volgens directe eliminatie, met dien 
verstande dat de equipes die de 
eerste ronde in het hoofdtoernooi 
respectievelijk troosttoernooi verlie-
zen, overgaan naar respectievelijk 
de complementaire A of comple-
mentaire B. Daarna betekent verlies 
ook einde toernooi.

Doubletten
De 28 deelnemende doubletten 
(tweetallen) hadden prima weer met 
een zomerse temperatuur. Weer wat 
echt bij deze sport hoort. De deel-
nemers kwamen uit het hele land, 
te weten Alphen a/d Rijn, Amstel-
veen, Amsterdam, Apeldoorn,.Arn-
hem, Bodegraven, Delft, Dieren, 
Hoorn, Lisse, Mijdrecht, Nieuw-Ven-
nep, Steenwijk, Zandvoort, Zeist en 
Uithoorn. De loting voor de eerste 
speelronde leverde een bijzonder 
situatie op. Twee equipes van Boule 
Union Thamen moesten meteen te-
gen elkaar. Het bijzondere was dat 
Henk en Mike van Rekum tegen 
Joan van Rekum en Ina Hoekstra 
moesten spelen. Ina is bij de mees-
te toernooien equipegenoot van 
Henk. De dames trokken in deze 
partij door goed spel aan het lang-
ste eind en waren de enige But-
ters, die hun partij in de eerste ron-
de wonnen. Helaas verloren zij de 
tweede ronde en werden geplaatst 
in het troosttoernooi. Ook de equi-
pes Tine Siegel/Wilma Buchner en 
de equipe van Rekum moesten ver-
der in het troosttoernooi. Alleen de 
equipe Ria van Beek/Sonja Depping 
wisten zich door een ruime winst in 
de tweede speelronde als nummer 
16 in het hoofdtoernooi te kwalifice-
ren. Zij wisten de volgende partij te 

winnen, maar verloren de kwartfina-
le en waren uitgeschakeld. De drie 
andere equipes van BUT kwamen 
door verlies in de complementaire 
B. De equipe van Rekum werd in de 
kwartfinale uitgeschakeld door de 
equipe Siegel/Buchner. In de halve 
finale werd de equipe van Rekum/
Hoekstra uitgeschakeld, maar ging 
de equipe Siegel/Buchner door naar 
de finale, die zij helaas verloren de 
equipe van Les Pointeurs uit Alphen 
a/d Rijn. De toppers vochten het uit 
in het hoofdtoernooi en de comple-
mentaire A. Het werd een spannen-
de strijd met als winnaar in de com-
plementaire A Bert Visser/Zeger van 
Hunen (Mix). De zege in het troost-
toernooi ging naar Peter Bleekro-
de/Theo Meijer (Mix). Het 29e Open 
Uithoorns kampioenschap werd ge-
wonnen door de equipe Henk van 
Boeschoten/Patrick Bosch. Voor 
Henk was het de tweede overwin-
ning in drie jaar.

De uitslag
Hoofdtoernooi: 1 Henk Boeschoten/
Patrick Bosch (Les Cailloux). 2 Rick 
Kaandorp/Dennis Koster (ELZA-
Boules). 3 Michael Voorn/Ruud Kra-
mer (Les Boules Fleuries)  Gerard 
en Coby Zijlstra (Steenwijk). 5/8 Ria 
van Beek/Sonja Depping (BUT)
Complementaire A: 1 Bert Visser/
Zeger van Hunen (Mix). 2 Marco 
Eveleens/Michel Lugas (ELZA-Bou-
les). 3 Hannie v/d Boom/Juup Visser 
(Mix) Hans van der Wouden/Dennis 
Bakker (Mix)
Troosttoernooi: 1 Peter Bleekrode/
Theo Meijer (Mix) 2 Andries Wij-
and/Dennis Cowan (Bulderbaan) 
3 Bart Kouveld/Carolien Arnaud de 
Calavon (Les Cailloux) Ron Bakker/
Cor Kooij (Schoorl)
Complementaire B: 1 Gerrie en Cees 
de Heij (Les Pointeurs). 2 Tine Sie-
gel/Wilma Buchner (BUT). 3 Ina 
Hoekstra/Joan van Rekum (BUT) 
Cees Reimerink/Bram Otte (Bulder-
baan). 5-6 Henk en Mike van 
Rekum (BUT)

Dit was het laatste toernooi van 
2015 met deelname van andere ver-
enigingen. Er resteren dit jaar nog 
een aantal clubtoernooien en club-
kampioenschappen. Op 9 augus-
tus vindt een clubtoernooi voor sex-
tetten (teams van zes) plaats, aan-
vang 13.00 uur en op 23 augustus 
het clubkampioenschap doubletten, 
aanvang 11.00 uur. Wilt u meer we-
ten over Boule Union Thamen, raad-
pleeg dan onze website www.but-
hamen.nl of neem contact op met 
Henk van Rekum, tel. 0297-565377 
of e-mail naar redactie@buthamen.
nl.

gezicht om zo’n lang lint gespannen 
kopjes te zien vertrekken. Veel ou-
ders en enkele opa’s en oma’s lie-
pen mee om de jongste hardlopers 
te ondersteunen.
Uitslag:
Meisjes tot en met 9 jaar: 1. Fenna 
Schreider 2. Anniek van Triest 3.Zoë 
van Luijk. Jongens tot en met 9 jaar: 
1. Diede van Bergen 2. Sven Wolvers 
3. Peter Idema. Meisjes tot en met 
12 jaar: 1. Bezaut Kilfe 2. Amy Groot 
3. Lieve van Avezaath. Jongens tot 
en met 12 jaar: 1. Luco van Bergen 
2. Remco Swaet 3. Anton van Triest

4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deel-
nemers voor de 4 kilometer zich al 
aangemeld en om 19.15u. startte 

een aantal van 165 sportievelingen 
aan deze afstand. De weersomstan-
digheden om te lopen waren ideaal 
en dat zorgde er mede voor dat de 
lopers er een mooie strijd van maak-
ten. De favorieten bleven lange tijd 
dicht bij elkaar maar in de laatste ki-
lometer ontstond er een afscheiding 
en maakten de eerste lopers duide-
lijk wie met de ereprijzen naar huis 
kon gaan.

Uitslag
Heren: 1. Wouter Heinrich 2. Jef-
frey Reijnders 3. Rick Groenendijk. 
De AKU-lopers Loek Janmaat en 
Thijs Heemskerk eindigden op een 
mooie 5e en 9e plaats. Dames: 1. 
Marije Hijman 2. Pauline Idema 3. 
Giny Veurink. Kirsten Heemskerk 
van AKu eindigde op een knappe 
5e plaats 

10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een groot 
aantal atleten en precies om 20.00u. 
stonden een enorm lint van meer 
dan 500 deelnemers aan de start 
waarbij het startschot werd gelost 
door Henk Kooyman, namens de 
hoofdsponsor van de polderloop, 
die met een grote glimlach de enor-
me stoet lopers aan zich voor bij zag 
gaan. Intussen was de wind enigs-
zins gaan liggen en met de prettige 
temperatuur zorgde dat voor prima 
loopcondities. Bij de heren ontstond 
aanvankelijk een kopgroep van lo-
pers en werd duidelijk dat een gro-
te groep sterke lopers aan de start 
was verschenen. Maar in de twee-
de ronde van 6 kilometer wist Rem-
co Tielsema zich los te maken en hij 
verscheen solo aan de eindstreep in 
de mooie tijd van 32.59 min.
Bij de dames was er al snel een af-
scheiding van een drietal atleten en 
Karin Vissers wist zich daar snel van 
los te lopen en eindigde met een 
verschil van ruim een halve minuut 
in de tijd van 37.50 min.

Uitslag
Dames: 1. Karin Vissers 2. Patricia 
Schreurs 3. Anja van ’t Schip 4. Ma-
riska Visser 5. Riane Verdouw 6. Jo-
landa ten Brinke 7. Marlies Groene-
wold 8.Alieke Hoogendoorn 9. Jan-
neke Verhorst 10. Marieke Schou-
ten. Heren: 1. Remco Tielsema 2. 
Gerard Hollestelle 3. Ruud Weijer 
4. Maarten Hoegens 5. Gijsbert van 
der Vuurst 6. Ruben van Kesteren 7. 
Ruud Hadders 8. Sjoerd Heemskerk 
9. Kifle Hunde 10. Jan Baltink. De 
eerste Kwakelaar was Joost Hoger-
werf. De eerste Kwakelse dame was 
Karin Versteeg.
AKU en het feestcomité kunnen 
weer terugzien op een geslaagd 
loopevenement dat zich weer mocht 
verheugen in een prima organisatie. 
Met dank aan de vele subsponsors 
en de hoofdsponsors Kooyman en 
de Hardloopwinkel. De belangstel-
ling van toeschouwers was enorm 
en dat gaf een gezellige drukte op 
de dijk en het plein die na de loop 
buiten en in de tent nog wel even 
werd voortgezet.

13 augustus. Bent u nog niet inge-
schreven voor dit bijzondere fiets-
evenement? Regel dat dan nog snel 
op de website www.rideforthero-
ses.nl. Iedereen die zich voor 13 au-
gustus inschrijft, krijgt alle deelna-
mebescheiden (deelnemersboek-
je, rugnummer en polsbandje) thuis 
gestuurd.

Schrijf je na 13 augustus in? Dat 
kan ook, maar dan dien je alle spul-
len voor aanvang van de tocht op 
6 september bij FloraHolland bij de 
informatiestand op te halen. 

Programma zondag 6 september
07.30 u:  Openstelling

FloraHolland 
voordeelnemers

09.30 u:  Startceremonie 100 km
cycletour

10.00 u:  Start 100 km cycletour
11.00 u:  Startceremonie en start

toertochten 25/50 km
13.00 u:  Binnenkomst deelnemers

+ start 
middagprogramma

14.00 u:  Slotmanifestatie met
diverse optredens

±15.45 u: Eindceremonie en
bekendmaking eind-
opbrengst

Route en afsluitingen
Start en finish zijn bij FloraHolland 
in Aalsmeer, maar de tochten gaan 
langs de prachtigste plekjes in on-
ze regio. De toertochten gaan over 
gewone fietspaden. De 100 kilome-
ter route wordt in een peloton ge-
fietst over openbare wegen. De-
ze tocht loopt van Aalsmeer naar 
Haarlemmermeer, Haarlem, Haar-
lemmerliede, Amsterdam, Amstel-
veen en Uithoorn en dan weer terug 
naar Aalsmeer. 
Dit betekent dat de wegen waar het 
peloton overheen komt driekwartier 
tot een uur zijn afgesloten voor al-
le verkeer en het openbaar vervoer. 
Afsluitingen en omleidingen wor-
den aangegeven met gele borden. 
Verder zijn er verkeersregelaars om 
het verkeer om te leiden. Als het 
peloton voorbij is, worden wegen 
zo snel mogelijk weer opengesteld 
voor het verkeer. Hulpdiensten heb-
ben wel toegang tot de afgezette 
gebieden. Kijk voor meer informatie 
over afsluitingen en omleidingen op 
de website van de gemeente. En in-
formatie over busverbindingen is te 
vinden op: www.connexxion.nl

Plaats drie was voor Joop den Blan-
ken & Riet Doeswijk die die eer ech-
ter moesten delen met Heleen & 
Mees van der Roest met voor bei-
de paren 58,04%. Tineke Schreurs & 
René de Jong sloten de top af met 
57,14% als vijfde.
De C-lijn tenslotte bestond uit 
twaalf strijdende koppels waar-
van Lydia & Herman Ploeger met 
maar liefst 66,67% aan het langste 
eind trokken. Ook Ko & Adrie Bijls-
ma hadden met 61,26% de vaart er 
duidelijk goed in en dit leverde een 
keurige tweede plek op. Marjan & 
Jan Wille konden dit niet helemaal 
bijbenen, maar hun 58,75% was wel 
goed om als derde te finishen. Atie 

de Jong & Ria Verkerk kwamen op 
56,25% uit en Corrie Olijhoek & Ria 
Wezenberg sloten de rij der sterken 
als vijfde met 54,17% af.
Met nog vier avonden te gaan kunt 
u nog net een poging wagen voor 
ook een plaatsje in de zomerbridge 
“Hall of fame”.
Dit kan op de woensdagavond in 
Dans & Party Centrun Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn van-
af 19.45 uur. De locatie is gega-
randeerd zonnehitte en regenkilte 
proef en aanmelden kan bij voor-
keur per e-mail: gerdaschavema-
ker@live.nl, of tussen 19.15 en 19.45 
uur in de zaal. De kosten bedragen 
zes euro per paar.

Duivenvereniging P.V. 
Rond de Amstel
Regio - Deze week twee vluchten 
Quievrain jongen duiven en Argen-
ton Oude duiven. 
De jongen duiven waren eerst aan 
de beurt. 8 deelnemers 266 dui-
ven gelost om 09.00 de eerste duif 
werd geklokt door Ron de Boer om 
11:47 de, 2e duif door Bosse & Zn 
om 11:49, de 3e duif door Piet van 
Schaik om 11:52. Er waren 9 deel-
nemer voor de oude duiven en 151 
duiven. 
Ze waren verwacht tussen 17:15 en 
17:30. De 1e duif werd geklokt door 

Hans Half om 17:23, de 2e duif door 
Bosse en Zn om 17:26, de 3e duif 
Kees Roelofsen om 17:27.

Argenton
H. Half, Bosse & Zn, K. Roelofsen, 
H.C. Pothuizen, Th. Kuylenburg, H. 
Hendriks, M. v/d Hoort

Quiverain
1. R. den Boer. 2. Bosse & Zn. 3. P. 
J. van Schaik. 4. H. Half. 5. H. C. Pot-
huizen. 6. M v/d Hoort. 7. Th. Kuylen-
burg. 8 K. Roelofsen.
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KDO-selectie gestart 
met de voorbereiding

Open SeniorenPlus Eéndagstoernooi 
T.V. Mijdrecht zeer geslaagd
Mijdrecht - De dagen voorafgaand 
aan het toernooi waren alles behal-
ve gezegend met mooi weer. Co-
de rood, windstoten en stortbui-
en stonden op het menu. Maar op 

donderdag 30 juli probeerde zowaar 
een flauw zonnetje door het grijze 
wolkendek te breken. T.V. Mijdrecht 
kon daarom opgelucht 72 vijftig 
plussers op haar mooie park verwel-

Inschrijving Qui Vive Open 
35+ toernooi sluit deze week

Regio - Ook dit jaar wordt in week 
35 (22 t/m 30 augustus) het in wij-
de omtrek van Uithoorn beken-
de tennistoernooi “van der Wurff – 
Qui Vive Open 35+’ gehouden. In-
geschreven kan in de categorieën 5 
t/m 8 dus voor bijna iedereen kan 
op eigen niveau getennist worden. 
Dankzij de verliezersronde speelt 
iedereen minimaal twee wedstrij-
den en is ook de kans op een podi-
umplaats twee keer zo groot! Maar 
uiteraard zal het deze week ook 
weer heel gezellig zijn rond het 
Chalet op het tennispark. Vrijwilli-

gers zorgen er voor dat de inwendi-
ge mens goed verzorgd wordt, me-
de door elke avond warme maaltij-
den te verzorgen en op donderdag 
kunnen we met z’n alle weer vast-
stellen welke wijnen we het komend 
jaar bij de Wijnschuur moeten be-
stellen. 
De inschrijving voor het toernooi 
sluit al op zaterdag 8 augustus. 
Inschrijven kan via de website www.
quivivetennis.nl of rechtstreeks op 
http://goo.gl/5vvxmP.

Foto: De winnaars van vorig jaar 

Tweede plaats voor Jetze 
Plat op WK handbiken
Regio - Op zondag 2 augustus 
heeft UWTC lid Jetze Plat, uit Vrou-
wenakker, een 2e plaats behaald op 
het WK handbiken in Nottwil (Zwit-
serland) bij de wegwedstrijd over 62 
km. De Italiaan Alessandro Zanar-
di won met minimaal verschil van 
Jetze. Vrijdag 31 juli behaalde Jet-
ze ook nog een 5e plaats bij de tijd-
rit. Het WK is een belangrijke plaat-
singswedstrijd voor de Paralympi-
sche spelen die in 2016 in Rio wor-
den gehouden.
Van 27 juli tot 1 augustus is de 
jeugdtour van Assen verreden. 
En voor UWTC heeft Lorena Wie-
bes mee gedaan bij de nieuwelin-
gen meisjes. De jeugdtour van As-
sen is een internationale wieler-
week, waar dagelijks één wedstrijd 
wordt verreden. Voor deze wieler-
week is ook grote internationale 
belangstelling. Onder regenachti-
ge omstandigheden is op maandag 
de tijdrit van 1.5 km verreden. Lore-
na deed dit erg goed en reed de 4e 
tijd van de 72 gestarte nieuwelingen 
meisjes! Op dinsdag er een criteri-
um op het programma en de nieu-
welingen meisjes mochten de strijd 
aangaan gedurende 18 rondes van 
1.8 km. Lorena wist overtuigend de 
winst te pakken en steeg naar de 
tweede plaats in het klassement. 
Ook deed ze goede zaken voor de 
groene trui. Lorena won 5 van de 8 
tussensprints. Een mooie gedeelde 
eerste plaats om de groene trui. Op 
woensdag is de klassieker verreden, 
een wedstrijd van 66.5 km. Alle da-
mes (nieuwelingen en junioren) re-
den samen. Dit had een aantal val-
partijen tot gevolg. Helaas was Lo-
rena ook betrokken bij een valpar-
tij en dat gebeurde precies voor de 
kasseienstrook waar de kopgroep 
ontstond. Lorena miste dus de aan-
sluiting met de kopgroep. Voor Lo-
rena een 11e plaats op 2 min ach-
terstand van de kopgroep, en hier-
door zakte ze naar de 11e plaats in 
het algemeen klassement. Op don-
derdag is de lange tijdrit verreden, 
van 6.9 km. Er stond veel wind en 
het meeste was tegenwind. Dus pit-
tig. Lorena werd 10e en blijft op de 
11e plaats in het algemeen klasse-
ment staan. Op vrijdag is een Om-
loop gereden van 35 km samen 

met de Junioren dames met daar-
in een kasseienstrook. Het peloton 
bleef bij elkaar tot de laatste ronde, 
twee reden er weg inclusief de gele 
trui draagster. Lorena won de sprint 
van het peloton en kwam zo als 3e 
over de finish. En ze heeft de groe-
ne trui veroverd!  Op zaterdag is het 
afsluitende criterium verreden rond-
om Asserbos. Lorena wist weer de 
nodige punten bij elkaar te sprok-
kelen voor de groene trui en dat was 
ruim voldoende om de groene trui 
mee naar Mijdrecht te mogen ne-
men! In de eindsprint van het pelo-
ton zat ze er ook weer goed bij en 
pakte ze de 2e plaats! In het alge-
meen klassement bleef Lorena op 
de 11e plaats. Al met al heeft Lore-
na een uitstekende jeugdtour van 
Assen gereden, met de nodige po-
diumplaatsen.
De veteranen rijden ook in de zo-
merperiode fanatiek wedstrijden. 
Afgelopen weekend zijn de UWTC 
renners Leen Blom, Nico Fokker, 
Piet Rewijk, John Tromp en Guus 
Zantingh actief geweest in vetera-
nen 60+ wedstrijden. Zaterdag 1 au-
gustus stonden er 3 UWTC renners 
aan de start wedstrijd in Amers-
foort. John Tromp werd 4e plek en 
Guus Zantingh 5e. Nico Fokker ein-
digde in het peloton. John Trom en 
Guus Zantingh waren mee in een 
ontsnapping. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis voor John Tromp uit 
Kudelstaart. Guus Zantingh finishte 
als 5e, Piet Rewijk als 10e en Leen 
Blom als 13e. 
Zondag 6 september wordt de ron-
de van Uithoorn verreden. Het par-
cours (1160 meter) loopt over de 
Admiraal de Ruyterlaan, Thorbec-
kelaan, Prinses Christinalaan, Ka-
rel Doormanlaan, Prinses Christina-
laan en Johan de Wittlaan. Start/fi-
nish is op de Admiraal de Ruyter-
laan. We vragen weer de medewer-
king van alle bewoners om het par-
cours verkeersvrij te maken voor de 
wielerronde. Het programma voor 
deze dag is: 10.00 uur veteranen 
60+ om de Theo Oudshoorn memo-
rial, 11.15 uur veteranen 50+, 12.30 
Rabobank Dikke banden wedstrijd, 
13.30 uur nieuwelingen en 15.00 uur 
sportklasse.

komen. Ze kwamen van heinde en 
verre. Zo zagen we koppels uit Hil-
versum, Zegveld, Woerden en zelfs 
uit Almere. Sommige spelers namen 
al voor de tiende keer deel. Het Se-

nioren ééndagstoernooi is dan ook 
inmiddels een begrip in de wijde 
omtrek. Na een heerlijk kopje koffie 
met wat lekkers konden om kwart 
over tien de eerste partijen aanvan-
gen. Er werd gespeeld in dames-, 
heren- en mixed-dubbels verdeeld 
in twee groepen. Zo speelde elk 
duo drie wedstrijden van drie kwar-
tier. En ofschoon het aantal games 
geteld en genoteerd werd, was aan 
het eind van de dag alleen belang-
rijk dat iedereen een gezellige dag 
had beleefd. Dat werd nog eens ex-
tra onderstreept door de voortreffe-
lijke lunch die rond half één werd 
geserveerd door het team van Er-
na Panman. Om half vier eindigde 
de laatste wedstrijd. Blessures vie-
len er nauwelijks te noteren, en zo 
die er toch waren werden ze onmid-
dellijk weggemasseerd door de fy-
siotherapeuten van ‘Kerngezond’, 
die de hele dag aanwezig waren. 
Inmiddels had de zon alle schroom 
van zich afgeworpen, zodat het so-
ciale gebeuren geheel buiten plaats 
kon vinden.
Onder het genot van een drankje 
en lekkere hapjes, andermaal prima 
verzorgd door het TVM bar team, 
werden tijdens de traditionele verlo-
ting nog enkele heerlijke flesjes wijn 
verloot. Het bleef nog lang onrustig 
op het TVM park, na deze zeer ge-
slaagde sportieve dag.
Volgend jaar hoopt TVM alle deel-
nemers opnieuw te mogen begroe-
ten.

60e Tour de Kwakel:
Cynthia van de Berg 
glorieus winnares
Regio - Het maximum aan truien 
viel Cynthia ten deel: de gele trui 
voor het algemeen klassement, de 
rode trui voor het punten klasse-
ment en de witte voor het jongere 
klassement. Daarnaast greep ze nog 
de titels voor beste dame en beste 
debutante. Het zal een heet avond-
je worden voor Cynthia als ze tijdens 
de prijsuitreiking wordt behangen 
met al die felbegeerde tricots. Zij zal 
op het podium terzijde worden ge-
staan door de mooie jongens Arn-
oud vd Knaap en Jeroen Meijer die 
als tweede en derde eindigden. De 
gele pet mistte Cynthia op een haar-
tje na, haar ploeg kwam slechts een 
puntje tekort op de renners van Het 

Luie End. Henk Raadschelders, Rob 
van de Berg, Gerda Voorn, Jan van 
Alen en Arrianne van Wees zullen 
daarvoor in de bloemetjes worden 
gezet. Dit gebeurd vrijdagavond de 
14e augustus in dorpshuis De Qua-
kel , waar het jubileum zal worden 
gevierd. Henny Kouw wist met zijn 
50e stek de Frank Vlasman-prijs te 
winnen, zeer gegund door het be-
stuur waarvoor Henny vele hand- en 
spandiensten vervuld. Het bestuur 
dat tevreden in het Tourhome kon 
evalueren, zie foto. De comeback 
van Gerrit Hogerwerf stelde wat te-
leur, hij ondervond een sterker pe-
loton. Volgend jaar mag hij met de 
rode lantaarn wat aan zijn rijkun-

BMX-rijder Bart van Bemmelen 
derde op EK en WK
Mijdrecht - Drievoudig Neder-
lands kampioen BMX-rijden Bart 
van Bemmelen (Bicycle Motocross- 
de X staat voor cross) in de klasse 
‘Boys 14’ heeft zich afgelopen we-
ken in de kijker gereden tijdens het 
EK in Erp (NB) en een week later op 
het WK in Zolder (België). Hij fiets-
te zich tijdens beide verreden inter-
nationale kampioenschappen naar 
een verdienstelijke derde plaats.
Het cijfer 3 lijkt hem op het lijf te 
zijn vastgeplakt, maar 3x is ook 
scheepsrecht zou je zeggen. Dus 
volgende keer naar een tweede of 
zelfs eerste plaats? Bart is geboren 
en getogen Mijdrechtenaar, maar 
fietst namens zijn club UWTC in Uit-
hoorn. Vermoedelijk vanwege de 
vakantietijd was er vanuit de vereni-

ging geen bericht naar de krant ge-
stuurd over zijn behaalde resultaten 
afgelopen maand. Het is echter een 
prestatie van formaat wat Bart heeft 
geleverd te midden van al het inter-
nationale geweld bij het BMX-rij-
den, waar het bij deze extreme sport 
om tienden van seconden gaat in de 
manches. Bart is nog jong en heeft 
alle mogelijkheden in zich om in zijn 
sport door te groeien tot een hele 
grote. BMX-rijden is sinds 2008 ook 
een Olympische sport en Bart hoopt 
daar ooit aan te kunnen deelnemen.
Bij het WK BMX Boys 14 werd de 
Brit Ross Cullen wereldkampioen, 
tweede werd de Fransman Alexis 
Bonnay en derde de Nederlander en 
Mijdrechtenaar Bart van Bemmelen.
Gefeliciteerd met dit resultaat!

sten bijschaven. Op de feestavond 
zullen de deelnemers van dit tour-
spel ook extra proosten op de Joos-
ten. De Pietje Verhoef-prijs, voor de 
beste tijdrijder, gaat naar Joost Kooy 
en het eindklassement van de Tour 
de France werd het beste voorspeld 
door Joost Hogerwerf. Extra dank 
gaat uit naar Ton en Gerda van er-
ve Vlasman, en naar Mira en Wim 
Wahlen die al de lapjes weer wit 
wisten te wassen. Drie gezellige we-
ken Tour de Kwakel zijn weer om-
gevlogen en ook de jaren. Met eni-
ge weemoed zal de tourcorrespon-
dent de pijp aan Maarten geven, of 
beter gezegd de pen aan zoon Jo-
ris. Dat Joris ook maar vele jaren de 
verhalen over Tour de Kwakel mag 
blijven optekenen. Dit unieke spel 
mag niet verloren gaan, er gaan ve-
le jaren voorbij eer het grint op erve 
Vlasman tot gruis is verreden. 

Gele trui:
1 Cynthia vd Berg 129 pnt.

2 Arnoud vd Knaap 125 pnt.
3 Jeroen Meijer 120 pnt.
4 John Plasmeijer 120 pnt.
5 Marco Pouw 120 pnt.
6 Jan Harte 120 pnt.
7 Mario v Schie 119 pnt.
8 Joost Kooy 119 pnt.
9 Joep Voorn 118 pnt.
10 Vincent Bartels 118 pnt.

11 Rob vd Berg 118 pnt.
12 Bart Peek 117 pnt.
13 Ferry Kas 117 pnt.
14 Trudy Lauwers 116 pnt.
15 Timo Kas 116 pnt.
16 Arrianne v Wees 116 pnt.
17 Eric Zethof 116 pnt.
18 Jim Voorn 115 pnt.
19 Sven Valsman 115 pnt.

20 Joost Hogerwerf 115 pnt.
 50 Henny Kouw 109 pnt.
100 Gerrit Hogerwerf  78 pnt.

Ploegen:
1 Het Luie End 382 pnt.
2 De Nieuwegracht 381 pnt.
3 Het Zandpad 377 pnt.
20 Tivoli 300 pnt.

Regio - Na een zomerstop van twee 
maanden, is de voetbalselectie van 
KDO op maandag 27 juli jongstle-
den begonnen met de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen. Ray-
mond de Jong zal, net als de afgelo-
pen vier seizoenen, de hoofdtrainer 
zijn van de Kwakelse selectie. Paul 
ten Brink neemt, voor het twee-
de seizoen op rij, het tweede elftal 
onder zijn hoede. Het eerste elftal 
van KDO is, net als afgelopen sei-
zoen, ingedeeld in de derde klasse 
C. Het tweede team van KDO speelt 
ook dit seizoen in de reserve twee-
de klasse. Zondag 9 augustus spe-
len beide teams hun eerste oefen-
wedstrijden, zoals u hieronder in het 
wedstrijdschema kunt zien.

Oefenprogramma
Zondag 9 augustus 11:30 uur: KDO 
2 – Hoofddorp 2-3
Zondag 9 augustus 14:00 uur: KDO 
1 – SDO 2
Woensdag 12 augustus 19:00 uur: 
FC Aalsmeer toernooi: KDO 1 – RK-
DES 1 
Woensdag 12 augustus 20:30 uur: 
Overbos 2 - KDO 2 
Zaterdag 15 augustus 19:00 uur: FC 
Aalsmeer toernooi: FC Aalsmeer za-
terdag 1 – KDO 1
Zondag 16 augustus 11:30 uur: 
Loosdrecht 2 – KDO 2 

Bekerprogramma
Zondag 23 augustus 11:30 uur: RK-
DES 2– KDO 2
Zondag 23 augustus 14:00 uur: 
KDO 1 – FC Weesp zondag 1
Woensdag 26 augustus 19:45 uur: 
Buitenveldert zaterdag 1 - KDO 1
Donderdag 27 augustus 19:30 uur: 
KDO 2 – FC Amsterdam 2
Zaterdag 29 augustus 17:00 uur: 
KDO 1 – Amstelveen Heemraad za-
terdag 1 
Zondag 30 augustus 12:30 uur: 
Swift 2 - KDO 2

Competitieprogramma
Zondag 6 september 12:00 uur: 
AGB 3 – KDO 2
Zondag 6 september 14:00 uur: 
Zwanenburg 1 – KDO 1

Mutaties spelers selectie 
KDO 2015-2016
Nieuwkomers in de Kwakelse 
selectie: 
Tijn Bakker (KDO-zaterdag), Jeroen 
de Jong (Legmeervogels 3) en van-
uit de jeugd: Ferdi Brakke, Wessel 
de Jong, Dennis Pappot en Thomas 
van Scheppingen.

Vertrokken / gestopte spelers: 
Rob Rewijk, Kevin ten Brink, Quirijn 
Alderden, Danny Plasmeijer, Ernst 
Bouma en Roy Klijn.
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Waar een klein dorp groot in kan zijn: 40 jaar Polderfeest in 
De Kwakel! Wie had kunnen bedenken dat toen een groep jon-
ge mensen uit De Kwakel in 1975 bedacht dat het leuk zou zijn 
om een meerdaags feest te organiseren in de zomer op een wei-
land met een feesttent en spelletjes voor jong en oud dat het uit 
zou groeien tot het geweldige 5-daagse evenement dat we nu 
in 2015 hebben in ons dorp? Want wat was het weer leuk! Op 
woensdag begonnen we met de 55plus-dag die eens per 5 jaar 
gehouden wordt. Een reportage daarvan heeft u vorige week al in 
deze krant kunnen lezen. Op donderdag liepen honderden lopers 
de 1, 4 of 10 kilometer mee met de Polderloop die het Feestco-
mité samen met AKU organiseert. De snelste loper dit jaar was 
Remco Tielsema bij de mannen met een tijd van 32,59  op de 10 
km, en  Karin Vissers  bij de vrouwen met een tijd van  37.52. De 
snelste Kwakelaar was Joost Hogerwerf met 37.06. Wat opviel dit 
jaar was het grote aantal atleten uit andere delen van het land die 
op deze loop af waren gekomen. Waarschijnlijk komen zij niet al-
leen om mee te doen aan deze leuke wedstrijd maar ook vanwe-
ge het feest na afl oop in de tent waar het trio Helemaal Top op-
trad. Vrijdagmiddag genoten de kinderen van een optreden van 
kapitein Bullebonk die op zoek gingen naar de zeemeermin. Vrij-
dagavond barstte het feest los met 700 mensen die een feestje 
bouwden bij De Corona’s en DJ Jasper. Maar feest of geen feest, 
de volgende dag stonden er weer 46 teams klaar voor de zes-
kamp. Team Pico Bello heeft gewonnen bij de heren en team The 
Oldies bij de dames. Het Kwakelse kampioenschap buikglijden is 
gewonnen door Joris van Kessel (48.8 m) en Mandy Plasmeijer 
(36.2 m). Zaterdag bouwde DJ Jasper een supersfeer in de tent 
met 900 jeugdige bezoekers die helemaal los gingen toen De La-
wineboys hun hits kwamen spelen. En toen was het alweer zon-
dag, de familiedag. De kinderen konden in de klimwand, bub-
ble voetballen, schminken, goud zoeken, in de kinderboerderij, 
bungee jumpen en nog veel meer leuke dingen voor 0,20 cent 
per onderdeel terwijl de ouders gezellig met een drankje in de 
zon stonden bij te praten en luisterden naar een optreden van de 
band Keneh. 
Veel is veranderd sinds 1975, maar de gezelligheid en de lol is 
hetzelfde gebleven en ook wordt Het Polderfeest nog steeds ge-
organiseerd door de vrijwilligers van Het Feestcomité.
Feestcomité en alle bezoekers bedankt voor de leuke dagen!

Foto’s Dirk Plasmeijer
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