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Gestolen auto 
retour
Uithoorn - In de nacht van 5 
op 6 juli is ingebroken in een 
woning in de Vogellaan. De in-
brekers gingen er vandoor met 
de autosleutels van twee voer-
tuigen van de bewoners. Afge-
lopen dinsdag 9 augustus heeft 
de politie één van de twee au-
to’s terug gevonden. De wagen 
was de gemeentegrenzen niet 
over. De bruine Passat werd 
aangetroffen in Op de Klucht. 
De witte Fiat 500 wordt nog 
vermist. Kenteken is 3-SKH-
20. Wie meer informatie heeft, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Mijdrecht - Vorige week ontving 
onze redactie verschillende tele-
foontjes van verontruste bewoners 
van seniorencomplex De Kom in 
Mijdrecht, over het feit dat zij al bij-
na een week zonder warm water za-
ten. Dezelfde dag ontvingen we ook 
deze mail: ‘Langs deze weg wil ik u 
attenderen op een onderwerp dat 
misschien interessant is als onder-
werp voor een volgende editie van 
uw krant.
In het wooncomplex voor senioren 
De Kom in Mijdrecht zitten de be-
woners al sinds afgelopen zaterdag, 
6 augustus 2016, zonder warm wa-
ter.
Er zou een tijdelijke voorziening 
worden getroffen waardoor er vanaf 
woensdagochtend weer warm wa-

ter zou zijn, maar tot nu toe, don-
derdagmiddag 11 augustus, is nog 
altijd geen warm water beschikbaar.
Van de beheerder van het com-
plex, Zonnenhuisgroep Amstelland, 
komt als reactie niet veel meer dan 
dat eraan gewerkt wordt. Mogelijk 
kunt u meer bereiken dan de bewo-
ners tot nu toe voor elkaar hebben 
gekregen’, was getekend M.R. van 
Kerkwijk

Telefoontje
Onze redactie belde met het bedrijf 
dat verantwoordelijk is voor het on-
derhoud van deze installatie, Krop-
man installatie. In eerste instantie 
wisten ze van geen klachten, maar 
na wat aandringen kwam het hoge 
woord eruit. Ja ze wisten ervan en er 

werd al de hele week aan gewerkt. 
Er waren echter wat onderdelen in 
bestelling, bla, bla, bla.
We lieten duidelijk weten dat dit 
toch geen manier van doen was en 
meldden dat we er een artikel aan 
zouden wijden. We zouden worden 
teruggebeld. En geloof het of niet, 
binnen een uur was er weer warm 
water in het complex. Na een tele-
foontje van een krant was het be-
stelde onderdeel opeens gevonden 
en konden de veelal ouderen, reu-
matische bewoners weer genieten 
van een warme douche.
Het is toch bar en boos dat dreigen 
met een artikel in de krant de door-
slag moet geven. Het is toch niet 
best gesteld met de verzorging van 
onze ouderen.

Bewoners de Kom bijna 
week zonder warm water

Regio - Zaterdag jl zijn de eerste 
vier prijzen van de Tour de France 
actie die deze krant ieder jaar orga-
niseert, uitgereikt. De overige prij-
zen moeten wachten tot eind augus-
tus, aangezien of de winnaar op va-
kantie is, of het bedrijf, dat de prijs 
beschikbaar stelt, vakantie houdt. 
De eerste prijs, een prachtige race-

fi ets, beschikbaar gesteld door Van 
Rijn fi etsen uit Vrouwenakker, werd 
gewonnen door de 24-jarige Ronald 
van Diemen uit Mijdrecht. “Dit had ik 
echt nooit verwacht”, aldus Ronald. 
“Ik win nooit wat. Met wat hulp heb 
ik de vragen beantwoord. Ik kreeg 
woensdag opeens sms’jes met: “Je 
hebt de hoofdprijs gewonnen van de 

Nieuwe Meerbode. De race-fi ets”. In 
eerste instantie geloofde ik het niet 
en zei, er zijn meer mensen die Van 
Diemen heten, maar nee hoor, toen 
belden jullie en wist ik het zeker. Ik 
ben geen echte race-fi etser, maar 
wat niet is, kan komen toch”.
Voor de overige prijswinnaars 
zie elders in deze krant.

Hoofdprijs Tour de France 
actie voor Ronald van Diemen

Uithoorn - Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn uit Uithoorn heeft dui-
delijk meer in haar mars dan alleen 
de burgermoeder te zijn van de ge-
meente Uithoorn. De rust van deze 
drukke baan vindt zij in haar keu-
ken. Zij is een geweldige kok. Niet 
alleen haar man en zoontje genie-
ten van haar kook- en bakkunst, 
maar ook de ambtenaren in Uit-
hoorn worden regelmatig met haar 
bakcreaties verrast.
Deze week werd bekendgemaakt 
dat zij in september mee gaat doen 
in ‘Heel Holland bakt’. “Ik hou van 
koken, maar bakken vind ik het 

leukst”, zo vertelt zij op de site van 
‘Max’. “Maar ik eet niet alles zelf 
op hoor. Het is bakken, proeven en 
dan het huis uit”. Het meest plezier 
heeft zij in het bakken van heel veel 
verschillende soorten brood en na-
tuurlijk taart. De liefde voor het ko-
ken kreeg zij mee van haar moeder, 
met wie ze als kind al regelmatig in 
de keuken te vinden was met het 
bakken van koekjes. In Heel Hol-
land bakt, strijdt zij tegen allemaal 
bakkers: “De concurrentie is groot, 
maar ik ga de strijd aan.” Heel Hol-
land bakt start op zondag 4 septem-
ber a.s. op NPO1 om 20.20 uur.

Burgemeester Dagmar doet mee in: 
“Heel Holland bakt”

Uithoorn – Zaterdagmiddag even 
voor 16.30 uur werden de hulpdien-
sten opgeroepen om naar de Rand-
weg in Uithoornte gaan. Verschil-
lende ambulances, politie-eenhe-
den, de brandweer en zelfs de trau-
mahelikopter uit Rotterdam zijn op-
geroepen. Ter plaatse werd een do-
de vrouw in een zwembad gevon-
den in de tuin. De hulpdiensten 

konden helaas niks meer doen voor 
het slachtoffer. De politie is een 
groot onderzoek gestart, de wegen 
rondom het pand waren afgezet met 
politielint. De forensische opsporing 
van de politie is ter plaatse geko-
men. Tot op heden is het nog niet 
duidelijk wat er precies is gebeurd. 
Foto: Davey Photography/ 
Davey Baas

De Ronde Venen - Vrijdag jl was 
het precies honderd jaar geleden 
dat mevrouw Kranenburg-van Dijk 
werd geboren.  Voor het behalen 
van deze mijlpaal kwam loco-bur-
gemeester David Moolenburgh bij 
haar op bezoek en gaf haar namens 
de gemeente een prachtig bopek 
boek over het ontstaan van De Ron-
de Venen.

Mevrouw Kranenburg-van Dijk  
werd geboren in Woerden, maar 
woonde het grootste deel van haar 
leven in De Ronde Venen.  Samen 
met haar man kreeg kreeg zij zes 
kinderen,  4 jongens en 2 meisjes. 
Een van haar kinderen, een jongen, 
is overleden. De kinderen hebben 
haar 20 kleinkinderen geschonken 
en die weer 32 achterkleinkinde-

ren en nog 2 op komst. Het oudste 
achterkleinkind is al een jongedame 
van 20 jaar. De familie bezoekt moe-
der-oma en overgroot-oma trouw. 
Elke twee weken komt iemand van 
een gezin uit de familie (totaal van 
26 gezinnen dus het jaar rond) en 
die komen dan een bos bloemen 
brengen. Ook is er  jaarlijks op de 
1e zaterdag na 12 augustus , een 
familiedag. Dan komt de hele fa-
milie bij elkaar voor een barbecue. 
Iedereen neemt zijn eigen spullen 
mee, zoals stoelen, borden, bestek 
etc. en iedereen maakt iets lekkers 
klaar en na afl oop neemt ook ieder-
een weer alles mee, dat is altijd zeer 
geslaagd er wordt zelfs een spring-
kussen neergezet voor de kleintjes. 
Mevrouw Kranenburg heeft het nog 
prima naar het zin. Op naar 101.

Honderdjarige in het 
zonnetje gezet

Bedankt 
lieve mensen

Uithoorn - Zaterdag 6 au-
gustus jl, gauw nog even een 
boodschap doen. In de haast 
kwam ik te vallen in de par-
keergarage van de Coop in 
Uithoorn. Een mij onbekend 
echtpaar hees mij weer op 
de been en bracht veel doek-
jes om het bloed te stelpen. 
Graag wil ik deze lieve men-
sen nog bedanken voor hun 
goede hulp. (Naam en adres 
zijn bij onze redactie bekend).

Dode vrouw gevonden in 
zwembad in Uithoorn
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kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie: Nel van der Pol

correspondent: André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

129e jaargang

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

DE RONDE VENEN

UITHOORN

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. 0297-241562. 
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 Zijdelwaard-
plein 81 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, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel 
en De Kwakel,

Vakantiegevoel
Terwijl het merendeel van Nederland nog in vakantiestem-
ming verkeert, het zomerse weer het de afgelopen weken 
sterk heeft laten afweten en de Olympische sporters de me-
dailleregen die de Nederlandse sportpers ze tevoren had toe-
gedicht nog niet hebben laten neerdalen, ligt het reguliere le-
ven van alledag alweer op de loer. Eind augustus openen de 
scholen de deuren weer en worden de verkeersinformatie-
meldingen weer langer. Business as usual... Zakelijk gezien 
hebben de weersomstandigheden voor veel ondernemers in-
vloed op de omzetten. Zo hebben horecaondernemers dui-
delijk minder klandizie en ook bij tuincentra is het aantal be-
zoekers achtergebleven. In andere bedrijfstakken verheugen 
ondernemers zich daarentegen als het geen buitenweer is. 
Ondernemersrisico heet dat en aan weersomstandigheden is 
doorgaans weinig te doen. Dat is maar goed ook, hoewel we 
af en toe best wat invloed op het weer zouden willen uitoefe-
nen. Wat wel heeft geholpen zijn de watersportvoorzieningen 
aan de Wilhelminakade. Ondanks het slechte weer worden 
de steigers door de bootrecreanten druk bezocht en dat heeft 
ongetwijfeld een positieve invloed op bezoek aan winkels en 
horeca. En die loop was zonder de mooie Waterlijn ongetwij-
feld minder geweest. 

Uithoornlijn
De consultatieronde in juni is afgesloten. Alle reacties en de 
beantwoording worden verwerkt in een reactienota en een 
besluit over de Uithoornlijn wordt in het najaar verwacht. Zo-
als eerder aangegeven zijn de ondernemers in Uithoorn voor-
stander van de aanleg van deze lijn. De bereikbaarheid van 
Uithoorn wordt vergroot en zal als knooppunt van openbaar 
vervoer in de regio aan belang winnen. Op 28 september 2016 
organiseert de Gemeenteraad er een inspraakavond. Voor de-
genen die visueel zijn ingesteld, is er een animatiefi lmpje te 
bekijken waarin het hele traject in beeld is gebracht: www.
stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn.

Ondernemersfonds
Af en toe is herhaling goed om zaken weer in herinnering 
te brengen: Het Ondernemersfonds bestaat sinds 2013 en 
de middelen worden door middel van een opslag van 10% 
op de aanslag Onroerende Zaakbelasting voor niet-wonin-
gen aan het Ondernemersfonds ter beschikking gesteld. Zon-
der volledigheid na te streven worden er gelden besteed aan 
de promotie van Uithoorn, de ondersteuning van diverse eve-
nementen, het verbeteren van de veiligheid en ontwikkelin-
gen van camerabeveiliging en glasvezel op het bedrijventer-
rein, de aanleg van een glasvezelnetwerk in het tuinbouwge-
bied in De Kwakel, de beveiliging van werktuigen en materi-
alen tegen nachtelijk vandalisme en er is een bijdrage gele-
verd aan de feestverlichting in december en aan de Sinter-
klaasintochten. Er staan nog meer rojecten op het program-
ma. Het Ondernemersfonds is van en vóór ondernemers. Al-
le ondernemers kunnen dus ook meebeslissen wat er met de 
gezamenlijke middelen uit het fonds kan worden gedaan. Het 
Uithoornse Ondernemersfonds voorziet in de behoefte van de 
ondernemers, maar helaas is dat onvoldoende bekend. En dat 
geldt voornamelijk voor die ondernemers die niet bij een be-
langenvereniging zijn aangesloten en derhalve niet goed be-
reikbaar zijn om ze van de noodzakelijke informatie te kunnen 
voorzien. Los van belangenbehartiging is zo’n vereniging ove-
rigens ook een platform om het lokale netwerk uit te breiden.
De communicatie over het Ondernemersfonds wordt verder 
verbeterd en daarom is een database gecreëerd waarmee alle 
ondernemers in Uithoorn en De Kwakel per mail zullen wor-
den benaderd en geïnformeerd. Tevens is een nieuwe website 
ontwikkeld: www.ondernemersfondsuithoorn.nl 

Oude Dorp en Schansgebied
Helaas ligt de verdere ontwikkeling momenteel vrijwel stil. Het 
‘Confucius-gat’ aan de Wilhelminakade en de vervallen aan-
blik van de Schanskerk doen de omgeving geen goed. Het is 
te hopen dat er snel gedegen plannen worden gepresenteerd, 
want hoewel er al veel is verbeterd, moet er nu worden door-
gepakt om veelbelovende verdere ontwikkeling te realiseren. 

Nazomeren
Hopelijk mogen wij in de komende we-
ken nog wat zomers weer verwach-
ten en genieten van het buitenleven. 
Kijk daarbij eens verder dan de directe 
woonomgeving; er is veel moois in en 
om Uithoorn en De Kwakel te beleven: 
voor velen een vaak onbekend en on-
ontdekt maar verrassend buitengebied. 
Trek er (met de fi ets) een keer op uit, 
bezoek een terrasje en geniet!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn in Bedrijf

DEZE COLUMN IS EEN INITIATIEF VAN 
STICHTING UITHOORN IN BEDRIJF

Weekagenda Vita Welzijn
Vita-Amstelland wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209, www.vita-amstelland.nl

Elke stap telt
Wandelt u mee met Elke Stap telt?? Een stappenteller, persoonlijke 
opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en ge-
zelligheid. Op vrijdag 2 september vinden er 2 informatiebijeenkom-
sten plaats: ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 100/A, 1422 LE Uit-
hoorn, 11.00 uur. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uit-
hoorn om 14.00 uur. Voor vragen of aanmelding kunt u zich opgeven 
bij de Bilderdijkhof of Anja Ulkeman (06 13 47 60 66): a.ulkeman@vi-
ta-amstelland.nl 

Stoelhonkbal
Stoelhonkbal is een variant op het echte honkbal en wordt zittend ge-
speeld. In plaats van een knuppel worden stoffen zakjes met rijst ge-
bruikt. Om punten te behalen moeten de zakjes vanaf de thuisplaats 
in een bak met gaten en cijfers worden gegooid. Wordt een honk ge-
gooid, dan mag men een stoel opschuiven. Stoelhonkbal is voor ieder-
een geschikt, ook voor mensen die door rollator- of rolstoel-gebruik 
minder mobiel zijn. Vanaf maandag 5 september, 11.45 – 12.45 uur zal 
er wekelijks weer fanatiek worden gespeeld. U bent van harte welkom 
om een proefl es bij te wonen

Zilveronline cursus 
Wilt u met de iPad leren omgaan? Dan kunt u zich aanmelden voor de 
8-weekse cursus van 22 september – 11 november 2016. De cursus 
is elke donderdag ochtend van 10.00-12.00 uur. De informatiebijeen-
komst vindt plaats op donderdag 15 september . Kosten voor de cur-
sus � 85,00. Heeft u nog geen iPad dan kunt u deze bij ons tegen een 
vergoeding ook lenen.

De Ronde Venen - Op 2 en 9 au-
gustus organiseerde de stichting 
Tjitze Hesselius een gezellig vaar-
tochtje over de Vinkeveense Plas-
sen. In totaal konden 150 gasten 
genieten van een leuk vaartochtje 
onder het genot van een hapje en 
een drankje en aansluitend lekker 
BBQ-en bij De Plashoeve. Op 2 au-
gustus was het minder goed weer 
maar op 9 augustus was het zo lek-
ker dat veel gasten boven op het 
dek genoten van de omgeving en de 
uitbundig schijnende zon. Met hulp 
van de crew van de Vinkeplas en de 
enthousiaste zorgzame medewer-
kers van De Plashoeve vond ieder-
een daarna zijn weg naar het res-

taurant. Daar begonnen zanger Pe-
ter en accordeonist Klaas met een 
paar gezellige meezingers, de stem-
ming zat er gelijk goed in. Gelukkig 
hadden de mensen van De Plashoe-
ve rekening gehouden met het weer 
en werd de BBQ binnen geserveerd. 
Het eten smaakte heerlijk en als 
toetje kreeg iedereen een heerlijk 
ijsje van Portofi no en een week la-
ter van De IJsbeer. Rond 19.00 uur 
stonden de taxi-busjes van Slinger-
land weer klaar voor wie dat wilde. 
Al met al een hele gezellige middag, 
waar eigenlijk niemand erg had in 
het weer. En zo hoort het! Wilt u ook 
een keer mee op een uitje? Kijk dan 
op www.tjitzehesselius.nl.

Alleengaande ouderen uit 
op de Plassen

Rommelmarkt
Vinkeveen - Op zaterdag 20 au-
gustus wordt op het terrein van het 
Hervormd Verenigingsgebouw, in 
het vervolg gebouw Maranatha ge-
noemd, Herenweg 205 Vinkeveen, 

Uithoorn - Begin oktober gaat 
er bij EHBO-vereniging Camil-
lus in Uithoorn een basiscursus 
EHBO van start, inclusief reanima-
tie, AED-training en EHBO aan kin-
deren. Altijd handig om te weten 
wat je wel of juist niet moet doen 
bij een ongeluk(je). Dat kan im-
mers overal gebeuren waar jij net 
bent, thuis, op straat, op het sport-
veld of op je werk. Een tand uit de 
mond, vinger tussen de deur, een 
val van de ladder of van de fi ets, 

of iemand naast jou zakt in elkaar: 
fl auwte of een hartprobleem? Leer 
wat je kunt doen op zo’n moment. 
EHBO komt altijd van pas! Met de-
ze cursus heb je na 12 lessen (op de 
maandagavond in Het Buurtnest) je 
EHBOdiploma op zak. Belangstel-
ling? Bel dan met 06-11155899. Je 
kunt ook mailen naar: cursusadmi-
nistratie@ehbo-camillus.nl of neem 
een kijkje op de website, hier vind 
je ook een inschrijvingsformulier: 
http://ehbo-camillus.nl

EHBO na de zomer

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

 Goed geschoten...

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

Uil
Mijdrecht - Bij ons op de koningsspil in Mijdrecht zit al een week of 
4 een uil. Bijzonder dacht ik zo.

C van gasteren

weer de jaarlijkse rommelmarkt 
gehouden. Zoals vele andere ja-
ren belooft er weer veel van uw ga-
ding te zijn! Natuurlijk het servies-
goed, speelgoed, bloemen en elek-
tra maar ook om wat te eten: ham-
burgers en poffertjes! Aan de kinde-
ren is ook gedacht: het snoeprad en 

eneveloptrekken met leuke prijsjes. 
Nieuw is onze verskraam, met fruit, 
homemade koekjes en cake en sap-
pen van Schulp! De kleinmeubelen 
en boeken zijn binnen in het gere-
noveerde gebouw evenals de thee-
tuin met de heerlijke koffi e/thee/fris 

en het heerlijk huisgemaakte ge-
bak! Een mooie gelegenheid de bin-
nenkant te bewonderen. Als u toch 
naar Vinkeveen komt, hopen we u 
ook op de rommelmarkt te zien! De 
opbrengst is voor de kerk. Inl. 0297-
262300.
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Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus. 
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren 

lezen

Deze week een interview met Anita van de Veerdonk (50).
Hoe oud was je toen je begon? 
Ik was 48 jaar toen ik begon met mijn eerste muziekles. Dat is dus nog 
niet zo lang geleden. Ik ben vroeger altijd lid geweest van de majoret-
tes bij KnA en voelde me erg thuis bij de vereniging. Toen ik begin 20 
was wilde ik een instrument gaan spelen, maar op de een of andere 
manier is me dat toen niet goed gelukt. Sindsdien altijd de wens ge-
houden om een instrument te gaan spelen, maar altijd gedacht dat het 
voor mij te laat was daarvoor.

Waarom dan nu nog een instrument gaan leren bespelen?
Ik woon sinds 10 jaar weer in Uithoorn en steeds als ik KnA ergens 
zag vond ik het jammer dat ik ook niet kon meespelen. Ik had ook al-
tijd wel een excuus waarom ik daar toch geen tijd voor had of er te oud 
voor was. Ik kwam 3 jaar geleden op een open dag van KnA kijken en 
toen ben ik gewoon eens gaan proberen of ik geluid uit een saxofoon 
kon krijgen. En dat lukte me wonderbaarlijk goed. Toen heb ik de stou-
te schoenen aangetrokken en ben les gaan nemen op de Altsax. Dat 
heb ik altijd al een stoer instrument gevonden met een erg mooi geluid.

Vond je het lastig in het begin?
Nee, eigenlijk niet. Het noten lezen ging geleidelijk op met het leren 
saxofoon spelen. Het is soms wel zoeken naar welke kleppen bij welke 
noten horen, maar het ging me redelijk makkelijk af. Het ging zelfs veel 
beter dan toen ik ooit eens, toen ik 18 was, een tijdje heb geprobeerd 
trompet te gaan spelen. Dat lukte toen echt helemaal niet, maar nu viel 
het me heel erg mee. Mijn vingers zijn misschien niet meer zo soepel 
in de snelle loopjes, maar dat is een kwestie van oefenen.

Wat is leuker: alleen spelen of met het orkest?
Nadat ik een jaar les had gehad ben ik in het leerlingenorkest geko-
men. Daar heb ik veel van geleerd. Je leert naar elkaar luisteren en op 
een dirigent letten. Als je thuis je eigen partij speelt, klinkt het soms 
best aardig, maar als je dan in een orkest speelt, zelfs in het leerlin-
genorkest, komt ineens alle muziek bij elkaar. De eerste keer dat ik 
dat deed, kreeg ik een lach op mijn gezicht omdat ik het zo ontzettend 
mooi vond klinken.

Vind je het moeilijk om nu in het orkest te spelen?
Nee, helemaal niet. Het daagt me heel erg uit. De eerste keer was ik 
wel zenuwachtig, maar ik speel nu de tweede partij, die met goed oe-
fenen voor mij best goed te doen is. Het is vooral zo leuk dat je onder-
deel bent van de grote groep met jouw instrument. Het gaat natuur-
lijk nog lang niet zo goed als ik zou willen, maar ik verheug me iedere 
week op de repetitie en ik had niet verwacht dat ik al zo snel mee zou 
doen in het orkest.

Welk soort muziek speel je het liefst?
In het begin vooral de bekende muziek, zoals popmuziek of fi lmmuziek 
of muziek uit musicals. Dat is denk ik vooral omdat ik snel door had of 
ik het goed speelde, omdat je de muziek herkent. Nu vind ik de klas-
sieke stukken ook steeds leuker omdat de partij die ik speel in de sa-
menhang met de andere instrumenten zo’n mooi onderdeel wordt van 
het totale muziekstuk. Ik zou iedereen die nog twijfelt willen advise-
ren om het echt te gaan doen. Geef je op voor het project, want het is 
echt heel erg leuk!

Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een 
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest? 
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

Anita 
(50 jaar)

Lang geleden zag ik hem voor 
het eerst: een aaibaar ruggetje 
met een heel lief snuitje zwom 
over de tocht naar ons toe, een 
dotje gras in zijn bek. Gauw zoe-
ken natuurlijk: wat voor beest 
zou dat zijn? Het zoogdieren-
boek gaf het antwoord: de Mus-
kusrat, ook wel Bisamrat of Wa-
terkonijn genoemd.Heel soms za-
gen we hem (of haar) weer. Op 
een dag kwam er iemand van het 
Waterschap langs. Hij wilde een 
vangkooi bij onze oever plaatsen. 
Dat leek ons een slecht idee: zo’n 
lief beest ga je toch niet vangen 
en dood maken? De man van het 
waterschap drong aan: ze graven 
gangen in de oever, ze krijgen 
10 tot 15 jongen per jaar... Maar 
nee, geen muskusrattenval in on-
ze tuin. Hadden we, Europeanen, 
hem maar niet naar hier moeten 
halen. Jarenlang werden mus-
kusratten gefokt voor hun bont. 
Maar ze waren slim en ontsnap-
ten af en toe. En zo vestigden ze 
zich overal met hun gangen en 
kamers waar het land aan water 
grenst: in dijken, oevers en wal-

len. Een tijdje later wandelde ik 
door de tuin, langs de tocht. Op-
eens zakte ik weg: ik lag in een 
gat van bijna een vierkante meter, 
de grond verdween helemaal in 
het water. Wat nu? Stel dat dit elk 
jaar een keer gebeurt? Toch maar 
de man van het Waterschap bel-
len? Maar anderen zeggen: ‘’het 
heeft geen zin om de muskusrat 
te bestrijden: ze blijven toch te-
rugkomen en als je ze laat gaan 
worden het er echt niet steeds 
meer. Als hun leefgebied ‘vol’ is, 
breiden ze zich niet verder uit”. 
Die val is er wel gekomen. Maar 
slechts één keer: zo’n dode mus-
kusrat is geen pretje om te zien. 
Later maakten we af en toe ge-
woon de holtes dicht die in de 
oevers ontstonden. En we hoop-
ten maar dat de muskusratten 
snel een goed heenkomen kon-
den vinden. We zijn altijd van ze 
blijven houden. En dat geldt niet 
alleen voor ons: hij staat op heel 
wat menukaarten als ‘waterko-
nijn’.

Catherine

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.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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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.

Haat en liefde in de polder: 
Het waterkonijn

Uithoorn - Het zomerreces zit er al 
weer op voor het orkest van KnA. 
Aanstaande dinsdag beginnen de 
repetities weer en dat is goed want 
er staan weer veel concerten en an-
dere activiteiten op het programma 
in de komende maanden. Allereerst 
het Concert aan de Amstel. De eer-
ste editie was vorig jaar en dat is zo 
goed bevallen dat KnA heeft be-
dacht dat dit maar eens een jaarlijks 
terugkerend evenemen moest wor-
den. De tweede editie vindt plaats 
op zondagmiddag 11 september, 
natuurlijk aan de Amstel. Het reper-
toire zal bestaan uit een gevarieerd 
programma met klassieke en pop-
nummers, voor ieder wat wils dus.
Binnenkort meer informatie over dit 
concert in deze krant.

Open dag
Daarnaast is er op 25 september 
een Open Dag bij de muziekver-
eniging; iedereen die belangstelling 
heeft voor het leren bespelen van 
een instrument kan op deze dag 
kennis maken met de verschillen-
de instrumenten en docenten. Deze 
dag zal worden afgesloten met het 

Flatconcert wat door omstandighe-
den op 5 juli jl. niet door kon gaan. 
Vanaf 16.00 uur treden het KnA Or-
kest en het Leerlingenorkest op aan 
het water tussen de flats bij Bijvoet, 
Madelief en Boterbloem. Inmid-
dels heeft KnA voor elke leeftijds-
groep en elk speelniveau mogelijk-
heden. Zoals de Middelbare Muziek 
Meesters, een opleidingsgroep voor 
mensen die op latere leeftijd een 
muziekinstrument willen leren be-
spelen. Op 5 september is er een in-
formatie-avond voor deze afdeling, 
wanneer u belangstelling heeft bent 
u van harte welkom. Daarnaast na-
tuurlijk ook de activiteiten voor de 
jong(ere) leerlingen zoals het mu-
ziekproject i.s.m. De Kwikstaart en 
het leerlingenorkest. In oktober zal 
het orkest de verschillende diri-
genten van het HPE Maestro Con-
cert begeleiden in de Schouwburg 
in Amstelveen. In november neem 
het orkest deel aan een festival in 
Bodegraven. Reden genoeg dus om 
vanaf volgende week weer vol aan 
de bak te gaan. Wilt u een repetitie 
bijwonen of meer informatie? Kijk 
op www.kna-uithoorn.nl

Orkest kna bereidt zich 
voor op nieuwe seizoen

Vinkeveen - Dinsdagavond 23 au-
gustus a.s. wordt in de Broedplaats 
te Vinkeveen een verhalenavond 
georganiseerd. Elza Vis uit Vinke-
veen zal dan verhalen vertellen ter 
gelegenheid van haar 10-jarig ‘be-
zig zijn’ als verhalenvertelster. In die 
periode heeft zij veel verhalen mo-
gen vertellen op veel verschillende 
podia. Deze avond is daarom een 
unieke gelegenheid om eens een 
keer het ‘oude’ metier van verhalen 
vertellen mee te beleven en te erva-
ren. Elza neemt ons mee in verha-
len die troosten, verhalen die doen 
glimlachen, ontroerende verhalen 
en verhalen die (aan)raken. Maar 
ook komen herkenbare verhalen, 
verhalen die helen en verwarmen-
de verhalen aan de orde.

De verhalenavond is binnen bij de 
Broedplaats (paraplu’s etc. zijn dus 
niet nodig). De entree is 7,50 euro 
per persoon, inclusief koffie/thee. 
De entree komt volledig ten goe-
de aan de Stichting ‘Verhalen ho-
ren overal’ die opgezet is om ou-
de verhalen (over gebeurtenissen, 
mensen en gebouwen) uit de re-
gio te kunnen vastleggen zodat die 
als cultureel erfgoed bewaard blij-
ven. De verhalenavond op dins-
dagavond 23 augustus begint om 
19.30 en duurt ongeveer tot 21.30. 
De Broedplaats in het wooncentrum 
Maria-Oord aan de Herenweg 63e 
in Vinkeveen is open vanaf 19.00 
uur. Nadere informatie kunt u even-
tueel krijgen via 06-23150498 en/of 
www.binnenste-buitenverhalen.nl.

Verhalenavond in de 
Broedplaats te Vinkeveen

Vinkeveen – Sinds 1 juni 2016 is 
Museum De Ronde Venen gesloten 
voor publiek, omdat de verhuurder 
de huur heeft opgezegd. Museum-
bestuur en college van burgemees-
ter en wethouders hebben getracht 
tot een oplossing te komen met de 
verhuurder. Ondanks vele gesprek-
ken en bemiddelingspogingen heeft 
de verhuurder besloten de huurop-
zegging gestand te doen, waarmee 
de sluiting van het museum aan de 
Herenweg onvermijdelijk is gewor-
den. De museumcollectie is overge-
bracht naar een andere locatie.
Het museumbestuur is, na de huur-
opzegging begin juni, direct in over-
leg getreden met de gemeente over 
de toekomst. Het college besloot te 
kijken of een oplossing met de ver-
huurder alsnog mogelijk was. Hier-
toe is begin juni afgesproken dat 
het college binnen drie weken zou 
onderzoeken of de bezwaren van de 
verhuurder konden worden wegge-
nomen. Deze periode werd gebruikt 
als een “adempauze” voor alle par-
tijen. Medio augustus – ruim 10 we-
ken later – heeft het museumbe-
stuur, ondanks herhaalde verzoe-
ken, nog geen reactie van de ge-
meente ontvangen. Omdat de wet-
telijke termijn voor ontruimingsbe-
scherming bijna verliep, was het 
museum genoodzaakt de museum-
collectie uit het pand aan de Heren-
weg definitief te verhuizen. De col-
lectiestukken zijn verplaatst naar 
het externe museumdepot in Ne-
derhorst den Berg. Veel van de col-
lectie van het museum wordt hier al 
sinds meerdere jaren bewaard. Met 
de verhuurder is overeen gekomen 
dat een klein deel van de collectie, 
eigendom van de verhuurder, voor-
lopig op de locatie aan de Heren-
weg blijft liggen tot een nieuwe lo-
catie is gevonden voor het museum.

Plannen
De afgelopen jaren heeft het mu-
seum diverse plannen ontwikkeld 
voor vernieuwing van het muse-
um. Dit gebeurde in opdracht van 
de gemeente met als redenen dat 
het museum moet professionalise-
ren en naar een nieuwe locatie ver-
huizen omdat het op de huidige lo-
catie “onderdeel uitmaakt van een 
commercieel jachthavencomplex 
dat bovendien onvoldoende be-
reikbaar is”. Dit vernieuwde muse-
um moet een hoogwaardige en be-
levingsgerichte presentatie geven 
van de cultuurhistorie van de ge-
meente voor minimaal 10.000 be-

zoekers per jaar. Begin 2015 is in 
de gemeente een compleet en uit-
gewerkt plan besproken voor vesti-
ging van het museum op de loca-
tie Zwarte Schuur bij Botshol. Dit 
met diverse rapporten onderbouw-
de plan was nauwgezet ontwikkeld, 
had financiële steun van onder an-
dere de provincie Utrecht, en hield 
naast een nieuw museumgebouw 
ook een nauwe samenwerking in 
met Natuurmonumenten. In oktober 
2015 bleek echter dat de verhuur-
der bij de gemeente een eigen plan 
voor het museum had ingediend, 
waar het college haar voorkeur voor 
uitsprak. Over dit plan was door de 
verhuurder geen overleg gevoerd 
met het museum. Tijdens de com-
missievergadering van de gemeen-
teraad is besluitvorming uitgesteld, 
omdat geconcludeerd werd dat het 
plan van de verhuurder onvoldoen-
de was uitgewerkt.

Verhuurder
Na de commissievergadering heeft 
het museumbestuur toenadering 
gezocht tot de verhuurder om de 
mogelijkheden te bespreken om te 
komen tot samenwerking. Op dat 
moment bleek dat het plan van de 
verhuurder niet meer aan de orde 
was. Een voorstel van het museum-
bestuur om het huidige pand gron-
dig te renoveren werd afgewezen 
door de verhuurder. Een latere af-
spraak om te komen tot een geza-
menlijke ontwikkeling, waarbij het 
museum een marktconforme huur 
per jaar zou betalen, werd op het 
laatste moment – de dag voor de 
huuropzegging – door de verhuur-
der weer ingetrokken. 
Het college heeft vervolgens het 
standpunt ingenomen dat het mu-
seum op de huidige locatie moet 
blijven. Indien museum en de ver-
huurder niet tot een oplossing zou-
den komen, zou de subsidie van het 
museum worden bevroren. Hierop 
liet de verhuurder weten de huur-
opzegging definitief gestand te 
doen. Het college heeft daarop re-
centelijk besloten de subsidie van 
het museum drastisch te verlagen, 
omdat het museum door de huur-
opzegging tijdelijk geen presen-
tatieruimte meer heeft. Door deze 
plotselinge subsidieverlaging is nu 
onduidelijk of lopende verplichtin-
gen nog kunnen worden voldaan, is 
het contract met de directeur inmid-
dels noodgedwongen beëindigd en 
is de algehele toekomst van het mu-
seum zeer onzeker geworden.

Museum De Ronde Venen 
sluit deuren aan de Herenweg

September bingo
Uithoorn - Op vrijdag 2 september 
word er weer een gezellige bingo ge-
houden in de scheg. Zaal open 19.00 

de bingo is van 19.30 tot 22.30. Bin-
gokaarten 1 euro ps of 6 voor 5 eu-
ro. Superronde kaartje 1.50 of 6 voor 
7.50. Tombola lootjes 3 voor 1 euro. Wij 
hebben weer fantastische prijzen o.a 
een compact oven en scheerapparaat.

Wilnis - Op zaterdag 10 septem-
ber wordt in Wilnis voor de achste 
keer de Najaarsmarkt gehouden! 
Ook dit jaar is de gezellige markt 
de moeite van een bezoek waard. 
Op de Herenweg vanaf de Pie-
ter Joostenlaan tot en met de krui-
sing Dorpsstraat/Wilnisse Zuwe en 
een deel van de Raadhuisstraat zal 
er voor elk wat wils te vinden zijn. 
Er is voor gekozen om vooral lokale 
ondernemers en organisaties ruim-
te te bieden om zich te laten zien. 
Natuurlijk rijdt de tractor met huif-
kar weer rond en zijn er diverse kin-
derspelen én spelen voor volwasse-
nen (o.a. sjoelen). Tijdens de markt 
zijn er dansoptredens, Viribus Uni-
tis geeft een concert en Muziek- 
en Showcorps Triviant doet de ron-
de door het dorp. Omdat het Open 

Monumentendag is, zal de Ontmoe-
tingskerk aan de Dorpsstraat ge-
opend zijn. In het gebouw is een 
tentoonstelling te zien met het the-
ma van de dag: Iconen en Symbo-
len, met allerlei bijzondere Ronde-
veense voorwerpen en de inzendin-
gen van de fotowedstrijd. In gebouw 
De Schakel achter het kerkgebouw 
is de maquette van Wilnis in de ja-
ren 1950 van Jan Bluemink te zien. 
Via Facebook kunt u alle ontwikke-
lingen van de Najaarsmarkt op de 
voet volgen: “Najaarsmarkt Wilnis” 
en op www.venenopdekaart.nl kunt 
u alle gegevens vinden van de ac-
tiviteiten tijdens Open Monumen-
tendag. De Wilnisse Korenmolen is 
ook geopend, waarbij iedereen kan 
zien hoe pannenkoekmeel gemalen 
wordt. Loop eens binnen!

najaarsmarkt Wilnis

Fietsen gestolen
Uithoorn – Vorige week dinsdag 2 
augustus zijn tussen twee uur in de 
middag en negen uur in de avond 
twee Koga Miyata’s gestolen bij het 
busstation in de Marijnenlaan. De 
fietsen zijn beide zwart van kleur. De 
registratienummers eindigen op 860 
en 164. Ook in de Meerwijk zijn fiet-
sendieven actief geweest. Op woens-

dag 3 augustus is tussen drie en zes 
uur in de middag een kinderfiets ont-
vreemd uit Gooimeer. De fiets is van 
het merk S’cool en groen van kleur. 
Uit Gaastermeer zijn op zaterdag 6 
augustus tussen een uur in de nacht 
en zes uur in de morgen twee moun-
tainbikes ongevraagd van eigenaar 
gewisseld. Het betreft een ATB Trek 
en een ATB Bulls Tokee 24 respectie-
velijk grijs en blauw van kleur.
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Vervolg van de voorpagina.

Regio - Joke Voorn - de Blieck uit 
de Kwakel won de schoonheids-
behandeling, beschikbaar gesteld 
door schoonheidssalon Nzuri uit 
Mijdrecht: “Ik ben er erg blij mee. 
Ik bezoek regelmatig een schoon-
heidssalon, dus het komt prima te-
recht. Ik heb vorig jaar voor het eerst 
meegedaan met deze prijsvraag van 
de Nieuwe Meerbode. Toen viel ik 
buiten de prijzen, maar nu is het 
raak. Mijn kleinzoon, die zelf een fa-
natiek wielrenner is, heeft mij een 
beetje geholpen met het bergklas-
sement, maar verder heb ik het zelf 
gedaan. Laura Haak, die eigenlijk de 
prijs zou overhandigen, was verhin-
derd. Zij was ten huwelijk gevraagd 
en genoot van een romantische trip 
in Wenen. Ingmar van der Meijden 
nam even haar taak over.

DVD speler
Joke van Zoeren uit Vinkeveen was 
de gelukkige winnares van de DVD 
speler, beschikbaar gesteld door 
Expert uit Mijdrecht. Zij vertelde dat 
zij regelmatig in de prijzen viel. De-
ze prijsvraag was ze geholpen door 
haar man, die net als zij wielrennen 
heel leuk vinden. Ze waren ook dol 
op Frankrijk en Italië , wat toch ech-
te wielrenlanden zijn. 

Horloge
Een prachtig sporthorloge, be-
schikbaar gesteld door juwelier 
Nant Hartel uit Wilnis werd gewon-
nen door een oud wielrenfanaat Jo-
ry Douven uit Mijdrecht ( 32): Dit 
is de eerste keer dat ik wat win. Ik 
hou van wielrennen. Vroeger was ik 
een echte wielrenner bij UWTC. Ik 
deed het best redelijk goed en reed 
veel wedstrijden met Peter Zijer-
veld. hoewel hij het horloge duide-
lijk zichtbaar heel mooi vond, koos 
hij er toch voor om het herensport-
horloge in te ruilen voor een dames-
horloge voor zijn vriendin : ‘ Ik heb 
een mooi horloge, dus geef ik dit 
graag aan mijn vriendin. Op de fo-
to met het herenhorloge, maar hij is 
omgeruild. De overige prijzen wor-
den eind augustus uitgereikt. Hou 
deze krant in de gaten.

Hoofdprijs Tour de France 
actie voor Ronald van Diemen

Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ or-
ganiseert a.s. zaterdag 27 augustus 
van 10.00 tot 13.00 uur haar jaarlijk-
se Open Dag, om belangstellenden 
te informeren over het nieuwe acti-
viteitenseizoen dat begin september 
begint. Voor de Stichting ‘Paraplu’ is 
het al weer het 36e jaar en presen-
teert een nieuw programma voor het 
seizoen 2016-2017. 

Open Dag
Zoals gebruikelijk wil de Stichting 
‘Paraplu’ zich presenteren en alle 
belangstellenden informeren tijdens 
haar jaarlijkse Open Dag die dit jaar 
zal plaats vinden op zaterdag 27 au-
gustus van 10.00 tot 13.00 uur. Op die 
dag zijn alle docenten van de te or-
ganiseren cursussen en activiteiten 
aanwezig om iedereen nader te in-
formeren en op alle vragen antwoord 
te geven. Natuurlijk is het op die dag 
ook mogelijk om zich meteen voor 
een cursus of activiteit in te schrijven.

Nieuw programma
Het nieuwe zeer uitgebreide en breed 
opgezette programma heeft voor ie-
der wat wils en bestaat uit Creatieve 
cursussen, Digitale cursussen, Taal-
cursussen voor beginners en gevor-
derden, Informatieve cursussen, Spi-
rituele cursussen, Ontspanningsacti-
viteiten, Workshops en Dagtochten. 
Alle informatie over deze cursussen 
en activiteiten is te vinden in het pro-
grammaboekje, dat op diverse ma-

nieren geraadpleegd kan worden: 
Afhalen: Elke donderdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur, Pieter Joosten-
laan 28. Wilnis. Bestellen: Telf. 0297-
283908, via email: info@stichtingpa-
raplu.nl
Downloaden: www.stichtingparaplu.
nl. Bezoeken van de Open Dag op 27 
augustus a.s.

Website
De Stichting ‘Paraplu’ heeft een web-
site met moderne en frisse kleuren, 
strakke lettertypes en een oogstre-
lend design waarvan belangstellen-
den ook inter-actief gebruik kunnen 
maken. De site heeft 8 hoofdrubrie-
ken met informatie over de Stichting, 
over het Jaarprogramma, inschrijf-
mogelijkheden inclusief inschrijf-
formulier en online inschrijven, een 
contactformulier en een overzicht 
van de jaarlijkse sponsors. De web-
site is te bereiken via: www.stichting-
paraplu.nl.

Online inschrijven
Ook voor het komende activiteiten-
seizoen biedt de website de interac-
tieve mogelijkheid om een cursus of 
activiteit uit te zoeken én zich meteen 
online aan te melden door het invul-
len van een digitaal inschrijfformulier 
en dit rechtstreeks te verzenden naar 
het administratieprogramma van de 
Stichting ‘Paraplu’. Deze manier van 
inschrijven is mogelijk via www.stich-
tingparaplu.nl/inschrijvencursussen. 

Open Dag Stichting ‘Paraplu’ 
met nieuw programma

Helemaal klaar met de 
overtollige kilo’s? 
De eerste lessen ‘afvallen in groeps-
verband’, waarin plaats is voor maxi-
maal 12 personen, beginnen op 21 
september 2016 en er zijn nog 2 
plekjes! Wie voor individueel of met 
z’n tweeën kiest kan al eerder star-
ten. Slimness is aangesloten bij de 
BGN (Beroepsvereniging Gewichts-
consulenten Nederland). Dit houdt 
in dat de kosten van het consult 
door meerdere zorgverzekeraars 
vergoedt worden in de aanvullende 
pakketten. 

In korte tijd succesvol afvallen
Met de Slimness-methode vielen 
sommige cliënten in tien weken tijd 
wel 15 kilo af. En dat zonder al te 
veel moeite en geen hongergevoel 
te hebben! Slimness gebruikt voe-
ding en levensmiddelen die men 
overal bij de supermarkt kan kopen 
en schrijft daarmee haar eigen re-
cepten. Geen diëten en dure prepa-
raten of bijzonder middelen om af te 
vallen. Integendeel, juist heel laag-
drempelig. Haar cliënten roemen 
haar om de eenvoudige methodiek 
en begrijpelijke manier waarmee je 

Mijdrecht - Een mooie mijlpaal 
voor Harry van Ekris. 40 jaar bij Van 
Ekris! Vroeger al wonend boven de 
zaak in Breukelen hielp Harry al 
vroeg mee in het bedrijf. Tanken, 
werkplaats maar vooral het advies 
werk voor aanschaf van een nieuwe 

auto trok Harry het meest. Een oplei-
ding bij de IVA in Driebergen en een 
korte kart carrière maakte Harry nog 
meer enthousiast voor de zaak. Be-
gonnen in Breukelen en vervolgens 
naar het nieuwe pand in Maarssen. 
Op dit moment heeft Harry zijn plek 

gevonden in het mooie Mijdrecht en 
is bij de klanten bekend onder me-
neer Harry of Har. Harry heeft de 
kart ingeruild voor een racefiets en 
maakt de mede fietsers op Strava 
het leven zuur. Dit om ook na de 40 
jaar nog fit en jong te blijven. 

De drie broers, Gert, Harry en Ruud. Harry kan weer verder gaan trainen.

Harry van Ekris 40 jaar bij 
Van Ekris

Adios vakantie kilo’s!

De Ronde Venen - Hoe vaak komt 
het niet voor dat een bedrijf of een 
beroep overgaat van vader op zoon.
Vroeger veel meer dan tegenwoor-
dig maar het komt nog steeds voor.
In de orgelwereld hebben we het 
voorbeeld van Jan Zwart (1877-
1937), de nestor van de Nederland-
se orgelmuziek. Hij kreeg met zijn 
vrouw 13 kinderen t.w. 6 zonen en 7 
dochters. De zes zonen : Stoffel, Jan, 
Dirk, Piet, Jaap enWillem Hendrik 
verwierven meer of minder bekend-
heid in de wereld van de muziek 
waarvan de laatste, Willem Hendrik 
(1925-1997) dus, zeker geen gebrek 
aan belangstelling heeft gehad. Zijn 
zoon Everhard trad in zijn voetspo-
ren en heeft al grote bekendheid als 
organist verworven. Net als zijn opa 
en vader beijverd hij zich voor de 
“Hollandse Koraalkunst”. Jan Zwart 
gaf indertijd de eerste orgellessen 
aan zijn zoon Willem Hendrik en die 
deed hetzelfde met zijn zoon Ever-

hard. Aardig detail is dat één van 
de leerlingen van Jan Zwart de zeer 
bekende Feike Asma is geweest die 
later, op zijn beurt weer het koraal-
spel en literatuur onderwees aan 
Jan Zwart’s kleinzoon Everhard wel-
ke niet alleen in Nederland concer-
teert maar ook regelmatig in ver-
schillende landen binnen Europa 
en ver daarbuiten. En zo ging het 
dus van vader op zoon, op zoon, op 
zoon... Stopt het hier nu? Niet echt 
want de zoon van Everhard is Hidde 
Zwart en die vinden we niet op de 
orgelbank maar wel in de muziek, 
afgestudeerd aan het conservato-
rium op trompet. Daarnaast is hij 
ook dirigent van een aantal koren. 
Op zaterdag 20 augustus zijn va-
der Everhard en zoon Hidde te gast 
bij de Concertcommissie Bätzorgel 
Janskerk Mijdrecht voor een geza-
menlijk concert. Aanvang 20.00 uur 
– entree € 10,00 incl. een kop kof-
fie of thee.

Van vader op zoon, op 
zoon, op zoon

Winkeldievegge betrapt

kunt afvallen, maar vooral ook om 
de uitstekende begeleiding waarin 
zij ‘stringente regels’ hanteert in het 
belang van haar cliënten. Enkelen 
cliënten zijn zelfs 50 kilo afgevallen, 
maar wel gemeten over een lan-
gere periode. Wie zich daarvan wil 
overtuigen kan voorbeelden in de 
vorm van foto’s ‘voor en na het af-
vallen’ van cliënten zien op de web-
site. Overigens gebeurt dat niet au-
tomatisch. Wie momenteel bij Slim-
ness in consult is wordt netjes ge-
vraagd of men daar bezwaar tegen 
heeft. Wil je liever niet, dan worden 
er geen foto’s gemaakt en getoond. 
Veel informatie over de werkwijze 
om af te vallen, gezonde voeding 
en bewegen vind je op de website 
van Slimness (www.slimness.nl) Te-
vens is er een contactformulier. Wil 
je liever een persoonlijk contact en 
een afspraak maken? Bel Slimness 
op 0297-765027 of stuur een e-mail: 
info@slimness.nl. Slimness is ge-
vestigd op de Bozenhoven 19a te 
Mijdrecht.

Inbraak in Parochie
Uithoorn - Tussen dinsdag 2 en 
vrijdag 5 augustus is ingebroken 
in de  Parochie aan de Schans. De 
politie heeft de ruimte doorzocht 
en sporen veilig gesteld. De dader 
heeft geslapen en gegeten in de Pa-
rochie. Tussen vrijdag 5 en zondag 
7 augustus heeft opnieuw een per-

soon, mogelijk dezelfde dader, zich 
toegang verschaft. Het dicht ge-
maakte keukenraam was weer ge-
opend. De inbreker heeft opnieuw 
geslapen in de Parochie en gepro-
beerd te koken. Dit maal zijn ook 
goederen gestolen. De politie doet 
verder onderzoek.

Uithoorn - Op woensdag 3 augus-
tus om half zeven in de avond is een 
winkeldievegge betrapt in een su-
per op het Zijdelwaardplein. De 54 
jarige inwoonster had voor 66 euro 
aan spullen in haar tas gestopt en 

dacht hiermee de winkel uit te kun-
nen lopen. Door medewerkers werd 
de diefstal gezien. De vrouw is aan-
gehouden en door de politie mee-
genomen voor verhoor. Ze heeft 
een taakstraf van 40 uur gekregen. 

De Ronde Venen - Uit gegevens 
van het CBS blijkt dat de WOZ 
waarden van woningen in de ge-
meente De Ronde Venen, ten aan-
zien van van andere gemeenten in 
het Groene Hart, belachelijk hoog 
is. Als je alleen al kijkt naar het ver-
schil van vorig jaar is het in De Ron-
de venen maar liefst met 3,4 % ge-
stegen. gestegen. Dat is het dubbe-
le van de nummer twee op de lijst, 
Gouda. Ook de gemiddelde wo-
ningwaarde ligt in De Ronde Venen 
met 304.000 euro een stuk hoger 
dan elders. Dit alles blijkt uit de ge-
gevens van het CBS, die door data-
onderzoeksbureau Local Focus op 
een rijtje zijn gezet. De reden voor 
de forse stijging van de waarde van 
huizen in De Ronde Venen is niet 
bekend. De WOZ-waarde is bepa-

lend voor gemeentelijke heffingen, 
zoals de onroerendezaakbelasting, 
waterschapsheffingen en voor het 
eigenwoningforfait van de inkom-
stenbelasting. 

Daling
In de meeste gemeenten in het 
Groene Hart is er sprake van een 
daling van de WOZ-waarde in 
2016, behalve in De Ronde Venen. 
Decdaling is niet erg veel, maar 
het daalt. Alphen aan de Rijn is de 
sterkste daler met 1,4 %, De Ron-
de Venen kent, zoals gezegd, met 
304.000 euro de hoogste gemiddel-
de woningwaarde. In de andere ge-
meenten ligt het (veel) lager. Hek-
kensluiter is Gouda met een gemid-
delde woningwaarde van 176.000 
euro.

WOZ waarde in De Ronde 
Venen belachelijk hoog

TVM Regiodag
15 september! Doe mee!
De Ronde Venen - Na het grote 
Midden Mooters succes van afge-
lopen juli organiseert TVM in sep-
tember weer een soortgelijk een-
daags toernooi.
Alle 50+ tennissers zijn welkom. Ie-
der speelt weer 4 partijen van 45 

min (met steeds 45 min rust); 2 voor 
en 2 na de lunch. Het gaat niet om 
de punten, maar om gezellig spe-
len en bijbabbelen. De kosten be-
dragen 12- incl. welkomstkoffie en 
heerlijke lunch. Je kunt je met part-
ner inschrijven of alleen.

Kom bridgen in Dorps-
centrum de Willisstee
De Ronde Venen - Bridgevereni-
ging De Ronde Venen speelt ook 
het nieuwe seizoen op de dins-
dagavonden om 19.45 uur weer in 
een ontspannen sfeer in de Willis-
stee. Er wordt gestreefd naar ver-
dere uitbreiding van het huidige le-
dental. Dit geldt zowel voor begin-
nende als gevorderde bridgers. Op 
de Open Dag van de Willisstee op 
zaterdag 27 augustus van 10.00 uur 
tot 13.00 uur is de bridgevereniging 
ook aanwezig. Hier kunt u van aan-
wezige bestuursleden alle informa-
tie verkrijgen met betrekking tot een 
eventueel lidmaatschap en de loca-
tie bekijken waar gespeeld wordt U 
kunt zich dan ook opgeven om, al-
vorens het lidmaatschap aan te 
gaan, op een van de eerste avonden 

van het seizoen vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de ontspan-
nen sfeer waarin gespeeld wordt te 
proeven. Naast het spelen gaat het 
bij ons ook om de gezelligheid en de 
sociale contacten. Na afloop van de 
speelavonden is er alle tijd om nog 
even na te praten. Naast de weke-
lijkse speelavonden in competitie-
verband is er dit jaar in december 
natuurlijk weer de speciale feestelij-
ke Kerstdrive. Wilt u thuis met ken-
nissen spelen, dan heeft de vereni-
ging ook bridgekoffers beschikbaar, 
welke tegen geringe kosten door 
de leden geleend kunnen worden. 
Nadere informatie is ook telefo-
nisch verkrijgbaar bij Theo van Nes 
(0297.593618) of bij Ted Verdegaal 
(06.20302425).

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 11 augus-
tus werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 38 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond Gaby Ab-
desselem met een totaal van 7532 
punten na 4 gespeelde partijen. De 
tweede plaats was ditmaal voor Piet 
Luyten met 7413 punten en als der-
de eindigde Corrie Smit met 6870 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Greet Joosten met een 
totaal van 5190 punten. De marsen 

prijzen werden gewonnen door Eg-
bert Verkerk, Marianne van Gestel, 
Maus de Vries, Frans van den Berg, 
Brigitte Tönnis, Willie van der Hilst, 
Jo Smit, Piet Luiten (2x), Corrie Smit, 
Corrie Compier en Gijs Ambrosius.
Heeft u ook zin in een avondje ge-
zellig klaverjassen? Donderdag 18 
augustus is de volgende klaverjas-
avond in de Schutse aan de Mero-
delaan, aanvang 20.00 uur. Bij voor-
baat hartelijk dank voor uw aan-
dacht en plaatsing van deze uitslag.
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De Ronde Venen - In oktober start EHBO vereniging Wilnis op 
de woensdagavond met een nieuwe cursus EHBO met reani-
matie en AED. Wil jij graag weten wat jij kunt doen in geval 
van nood? Schrijf je dan nu in voor de nieuwe cursus in Wilnis 
en maak je alle basisvaardigheden van EHBO eigen. De cur-
sus richt zich op EHBO vaardigheden voor het dagelijks leven, 
van grotere tot kleinere letsels. Op een praktijkgerichte ma-
nier leert onze ervaren docente je wat je kunt doen bij een klei-
ne snee, grote bloeding, een botbreuk of beroerte, enzovoorts.

Schrijf nu in voor 1 september via info@ehbowilnis.nl.

Inhoud cursus
In de EHBO-opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot grotere let-
sels te behandelen en erger te voorkomen. Van botbreuken en schaaf-
wonden tot ernstige bloedingen en shock. In de cursus leer je op een 
juiste manier hiermee om te gaan. Bij de EHBO cursus is de aantekening 
reanimatie AED inbegrepen. Je leert bij AED met behulp van een AED-
trainer een elektrische schok toe te dienen aan slachtoffers waarbij geen 
hartslag meer wordt waargenomen. Bij voldoende aanmeldingen start 
de cursus in september en wordt gegeven op de woensdagavond van 
19.30 tot circa 21.30 uur. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Meer informatie
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, alle lesmaterialen en het examen 

NIEUWE EHBO CURSUS IN WILNIS START NAJAAR 2016
inbegrepen. Aan het einde van de opleiding, na het succesvol af-
ronden van het examen, ontvang je het diploma Eerste Hulp van het 
Oranje Kruis. Hierna hou je met tenminste 8 herhalingslessen per sei-
zoen het EHBO-diploma actueel. In een gezellige groep werken we 
praktijkgericht aan het bijhouden van de Eerste Hulp competenties. 
Daarnaast hebben alle leden vrije inbreng voor enkele thema-avon-
den en ieder jaar gaat het seizoen met een grote oefening in samen-
werking met de brandweer van start.

Schrijf nu in
Ben je geïnteresseerd? Schrijf in voor 1 september 2016. Neem 
contact op met Frank Hopman op tel. (0297) 285993 of mail 
info@ehbowilnis.nl

EHBO’ers bieden hulp bij auto-ongeval tijdens jaaroefening.

EHBO’er bij slachtoffer met hoofdletsel. Oefenen van EHBO-vaardigheden tijdens de grote jaaroefening.

Oefenen van reanimatie bij slachtoffer zonder ademhaling.

Stabilisatie van slachtoffer met nekletsel.

Verbandleer bij blaren, brandwonden en slagaderlijke bloedingen.

Heimlich greep bij verslikking in appel.

Snee in elleboog.





REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
OOSTERLANDWEG 40 | 3641 PW MIJDRECHT | TEL. 0297 593429

WWW.GARAGEMUR.NL

A.P.K. GARAGE

MAAK KANS OP EEN
DINER bON T.W.v. € 75.- 

Strafzaak? Arbeidsconflict? Familieprobleem?
advocaten mw mr J.M. Tason-Avila en mr C.J.P. Liefting 

hebben spreekuur te Mijdrecht, Rendementsweg 12a
 (voorheen Fortisbank). Gesprek op afspraak. 

Toevoeging? Ja. Uurtarief? \150,- all in.

Ons telefoonnummer is 0297 34 37 34.

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege

Theorieles voor je Rijbewijs ??
Natuurlijk bij Het VerkeersCollege

Elke week Theoriecursus: 
Auto (1 dag) + examen
Bromfiets (1 dag) + examen
Motor (1 dag) + examen
Voor maar € 125,-

Ook kun je iedere werkdag GRATIS theorie examens 
komen oefenen op onze locatie in Mijdrecht.

Elke maand Theoriecursus:
Tractor + examen
Voor maar € 145,-
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Stolwijk Registeraccountants hoofdsponsor 
Open Toernooi Tennis Club Uithoorn

Zomerbridge De Legmeer 
pareert Olympus
Uithoorn - En dan moet je als zo-
merbridge organisatie concurre-
ren met topsport uit Rio! Maar ner-
vositeit bleek niet nodig, vijftig pa-
ren gaven de voorkeur aan een 
avondje bridgen, geweldig! In de 
A- lijn schitterden Cora de Vroom 
& Ruud Lesmeister door van de in 
totaal achttien paren met een bij-
na onwaarschijnlijke 67,45% eer-
ste te worden. Janny Streng & Fran-
cis Terra deden het ook uitstekend 
als tweede met eveneens een zes-
tiger van 63,28%. Gerda Schavema-
ker kon bergen verzetten met Trudy 
Zandbergen en dat leverde een pri-
ma derde plek op van 57,81% en zo 
was de wijn in deze lijn weer ver-
deeld. Stenny & Herman Limburg 
werden vierde met 56,77% gevolgd 
door Mieke van den Akker & An-
dré van Herel die met 52,60% vijfde 
werden. In de B- lijn ging de winst 
naar Henny van Nieuwkerk & Ri-
chard Morssink die met een sco-
re van 60,34% ook in de sterke per-
centages kwamen. Op twee eindig-
den Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman die wel is waar net 
onder deze grens bleven, maar met 
59,48% ook weer thuis konden ko-
men. Ineke Koek & Ellen van der 

Toorn namen met 57,58% de derde 
fles voor hun rekening. Op vier mel-
den zich Joke van Koert & Truus van 
Rijn met 56,25% en Bea Bruin & In-
eke van der Lee sloten de top van de 
achttien paren van deze groep als 
vijfde af met 55,29%. De C- lijn werd 
het domein van Marjan & Jan Wille 
die het erg goed deden met 62,85% 
als eerste. De tweede plek was voor 
Anneke Bicknese & Kathy Janetz-
ky die met hun 61,46% dicht in de 
buurt kwamen en de laatste te ver-
geven flessen konden ophalen. Thijs 
van der Meulen & Joost Simons gre-
pen hier met hun 57,99% als derde 
net naast, maar konden toch wel 
“voor de kramen langs”. An & Piet 
van der Poel deelden vier en vijf met 
Corrie de Jong & Lineke van Oeve-
len met voor beide paren 55,90%. 
Met nog drie keer te gaan heeft u 
de mogelijkheid om een vliegen-
de start voor de competities te ma-
ken, grijp die kans! Op de woens-
dagavond in Dans & Party centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Inschrijven bij voorkeur per 
E- mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal. Aanvang om 19.45 uur voor de 
kosten van zes euro per paar.

Op de foto van links naar rechts: Gertjan Roeleveld (voorzitter sponsorcom-
missie Tennisclub Uithoorn), Peter Sloothaak (partner bij Stolwijk Registerac-
countants en Belastingadviseurs), Bas Stolwijk (oprichter Sportaccountant) 
en Eelco Troost (Voorzitter Tennisclub Uithoorn)

Uithoorn - Op donderdag 11 au-
gustus jl. heeft de officiële onder-
tekening van de sponsorovereen-
komst tussen Stolwijk Registerac-
countants en Belastingadviseurs en 
TennisClub Uithoorn (TCU) plaats-
gevonden. Stolwijk – gevestigd op 
de Binderij in Amstelveen - draagt 
TCU al jaren een warm hart toe en 
heeft de afgelopen jaren reeds di-
verse jeugdtoernooien gespon-
sord. Peter Sloothaak is als part-
ner aan Stolwijk verbonden en be-
hoort samen met zijn vrouw Lia al 
jaren tot de actieve leden van TCU. 
Nu wordt Stolwijk de komende 3 
jaar hoofdsponsor van het Ute Hoir-
ne Open toernooi. Uiteraard is de 
tennisvereniging erg gelukkig met 
deze overeenkomst en beide par-
tijen hebben dan ook uitgespro-
ken hopelijk nog jaren lang met el-
kaar door te kunnen gaan. Op de 
foto ziet u ook Bas Stolwijk, hij is 
binnen het bedrijf gestart met een 
nieuw initiatief, “Sportaccountant” 

(www.sportaccountant.nl). Naast 
begeleiding van individuele (ex-
) topsporters zijn er ook fiscale en 
accountancy diensten voor (ama-
teur)verenigingen en sportbonden, 
zoals pensioenadvies, salarisadmi-
nistratie, of contractondersteuning. 
Ook Sportaccountant heeft een 
goede match met de TCU en onze 
omgeving, zo is wel duidelijk! De af-
gelopen editie van het Ute Hoirne 
toernooi, de eerste met Stolwijk als 
hoofdsponsor, is reeds zeer succes-
vol geweest. Onder leiding van toer-
nooileider Gerard Treur en zijn com-
missie is een fantastische week ge-
organiseerd met zeer veel gezellig-
heid, goed eten en veel leuke - en 
soms bloedstollend spannende - 
partijen. Het weer zat helaas niet de 
hele week mee, maar het begin van 
de week en de zon op de druk be-
zochte finale dag maakte veel goed. 
Wat ook tot tevredenheid stemt is 
dat het toernooi steeds meer be-
kendheid geniet en, ook buiten de 
regio, groeiende is. In 2017 organi-
seren wij wederom een nieuw toer-
nooi, voor alle niveaus, zet het in 
uw kalender met als uitdaging om 
kampioen te worden van het mooi-
ste tennistoernooi van de regio!

Legmeervogels sluiten 
goed af
Uithoorn - Ter afsluiting van de voor-
bereiding periode heeft Legmeervo-
gels op dinsdag 9 augustus nog een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen het 
in de zaterdag 2e klasse uitkomen-
de Overbos, dat getraind wordt door 
Stefan Teeken de oude trainer van 
Legmeervogels. Nu was dit duel ei-
genlijk al na 30 minuten geen ech-
te wedstrijd. Als Legmeervogels al na 
30 minuten op een 3-0 voorsprong 
weet te komen en uiteindelijk de rust 
ingaat met een 4-1 voorsprong is de 
wedstrijd gespeeld. Heel  positief 
was wel de manier waarop de doel-
punten tot stand zijn gekomen. Het 
waren telkens heel goed uitgevoer-
de combinaties waarop de verdedi-
ging van Overbos geen enkel ant-
woord had. Legmeervogels begin-
nen de 2e helft zoals de 1ste was ge-
eindigd met veel balbezit en ook nu 
weer goed uitgevoerde combinaties. 
En ook in de 2e helft waren en zeer 
fraaie treffers te bewonderen. Na 90 
minuten maakt de scheidsrechter 
een eind aan het duel. Legmeervo-

gels – Overbos is uiteindelijk een 10-
1 overwinning geworden voor Leg-
meervogels. 

Beker
Deze week staat al weer op het pro-
gramma de bekercompetitie. Leg-
meervogels zondag 1 en Legmeervo-
gels 2 hebben het geluk dat zij 2 van 
de 3 wedstrijden thuis spelen. Op za-
terdag 20 augustus om 14.00 uur. 
Op sportpak Randhoorn Legmeer-
vogels zo.1 – FC Aalsmeer za.1. Op 
zondag 21 augustus, ook thuis, om 
12.00 uur Legmeervogels zo.2 – Zee-
burgia zo.2. Dan op woensdagavond 
24 augustus om 19.30 uur Legmeer-
vogels zo.1 – DOSRzo.1 (2e kl.) en op 
donderdag 19.30 uur eveneens thuis 
Legmeervogels zo.2 – Abcoude zo.2. 
De laatse wedstrijden in de poule 
zijn voor Legmeervogels zo.1 en Leg-
meervogels zo.2 een uitwedstrijd. Op 
zaterdag 27 augustus om 14.30 uur 
CSW za.1 – Legmeervogels zo.1 en 
op zondag 21 augustus om 11.00 uur 
Roda’23 zo.2 – Legmeervogels zo.2

Clubkampioenschap doubletten 
Boule Union Thamen
Uithoorn - De vereniging Bou-
le Union Thamen kent een aan-
tal clubkampioenschappen. In de 
maand augustus wordt altijd om het 
kampioenschap doubletten gestre-
den. Deze spelvorm betekent dat de 
deelnemende equipes doubletten 
zijn, dus dubbelspel. Het was op 14 
augustus de 30e editie van dit kam-
pioenschap. Binnen een doublet 
heerst een duidelijk afgesproken 
taakverdeling. Speler A is de poin-
teur, gespecialiseerd in het dicht bij 
het but (doelballetje) plaatsen van 
zijn boules. Speler B is de tireur, 
die als specialiteit het wegschieten 
van vijandelijke boules heeft. Maar 
eigenlijk zijn beide spelers van al-
le markten thuis. Het komt dan ook 
wel best vaak voor dat er van taak 
gewisseld wordt. Aan het clubkam-
pioenschap namen negen equipes 
deel. De kampioen van 2015 moest 
helaas wegens blessures verstek la-
ten gaan. Verdeeld over twee pou-
les, waarin drie speelronden werden 
gespeeld begonnen de equipes om 
10.30 uur onder uitstekende weers-
omstandigheden. Na de voorronden 
werd een stand in de poules opge-
maakt en de nummers een en twee 
uit elke poule spelden de kruisfina-
les. De overige deelnemers speel-
den nog een partij voor hun plaats 

in de definitieve eindrangschik-
king. In de halve finales werden de 
equipes Marja de Ru/Hein Bloe-
mers en Nel Bloemers/Tine Siegel 
uitgeschakeld door respectievelijk 
de equipe Hans vd Wal/Jannie van 
Kooten en Ria van Beek/Joan van 
Rekum. In de finale stonden twee 
spelers voor het derde jaar in suc-
cessie. Hans vd Wal won in 2014 het 
kampioenschap met Ria van Beek. 
Zij verloren de finale in 2015 en nu 
stonden ze tegenover elkaar. De 
equipe vd Wal/v Kooten ging voort-
varend van start en stonden al snel 
op een 8-0 voorsprong. Het leek een 
snelle en eenzijdige finale te wor-
den. De equipe v Beek/v Rekum be-
sloot echter van taak te ruilen. Ria 
van Beek nam het plaatsen over en 
Joan van Rekum het schieten. Het 
resultaat was dat de twee vrou-
wen steeds dichterbij kwamen. Op 
een stand van 5-10 wisten ze een 
werpronde van vijf punten te ma-
ken door prima schieten en plaatse. 
De volgende werpronde namen ze 
met 11-10 een voorsprong daarna 
beëindigden ze de partij met twee 
punten en was de titel clubkampi-
oen doubletten 2015 binnen. Voor 
Ria van Beel was het de derde ti-
tel (2012, 2014 en 2016). Voor Joan 
van Rekum was het de tweede titel. 

In 2000 behaalde ze de titel samen 
met haar zoon Mike. De volgende 
clubactiviteit is het Sextettentoer-
nooi op 28 augustus, aanvang 11.00 
uur. Dit is een toernooi voor teams 
van zes spelers, waarbij een team in 
elke speelronde gelijktijdig een par-
tij triplette, doublette en tête-à-tête 
speelt. Voor die tijd, op 21 augustus 
nemen drie doubletten deel aan het 
wedstrijdtoernooi tijdens het Petan-

quefestijn op de paden van de tuin 
van het kasteel Keukenhof in Lisse. 
Aan het recreantentoernooi met on-
geveer 260 doubletten neemt ook 
een equipe van Boule Union Tha-
men deel. Wilt u meer weten over 
Boule Union Thamen, raadpleeg 
dan onze website www.buthamen.
nl of neem contact op met Henk van 
Rekum, tel. 0297-565377, email re-
dactie@buthamen.nl.

Drie fietsen gestolen
Uithoorn - Bij het busstation zijn af-
gelopen week drie fietsen gestolen. 
Op woensdag 10 augustus is een 
dief er tussen acht uur in de mor-
gen en vijf uur in de middag vandoor 
gegaan met een Sparta damesfiets. 
Het rijwiel is zwart van kleur en het 
registratienummer eindigt op 237. In 
de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 

13 augustus is een zwart met rode 
damesfiets ontvreemd. De eigenaar 
heeft zijn rijwiel niet lang hoeven 
missen. De fiets is maandag 15 au-
gustus teruggevonden in bosjes na-
bij het busstation. In de nacht van 
zondag 14 op maandag 15 augustus 
is ongevraagd een Cortina U4 van 
eigenaar gewisseld. Het betreft een 

Winkeldief voor 100 dagen vast
Uithoorn - Op maandag 15 augustus 
om half drie in de middag is op het Zij-
delwaardplein een winkeldief betrapt 
door medewerkers. Agenten hebben 
de 28 jarige man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats aangehouden en voor ver-

hoor meegenomen. Hij bleek geen ID 
te kunnen tonen. Uit nader onderzoek 
bleek dat de man gesignaleerd stond 
voor een andere overtreding. Het von-
nis van de rechter kwam direct, onher-
roepelijk 100 dagen achter de tralies.

Rijbewijs kwijt door weigeren
Uithoorn - Om één uur in de nacht 
van donderdag 11 augustus is in de 
Prinses Christinalaan een 22 jarige 
Uithoornaar aangehouden wegens 
rijden onder invloed van alcohol. De 
bestuurder probeerde er vandoor 
gegaan, maar agenten wisten de au-
to klem te rijden. De 22 jarige man 

weigerde te blazen en te mee te wer-
ken aan een ademtest of bloedproef. 
Hij werd agressief en ging op de 
vuist met de agenten. Er is pepper-
spray gebruikt om de inwoner aan te 
kunnen houden. Het rijbewijs van de 
man is ingenomen. Hij zal zich moe-
ten verantwoorden bij justitie. 

Woninginbraak via keukenraam
Uithoorn - In de nacht van donder-
dag 11 op vrijdag 12 augustus is in-
gebroken in een woning aan Gre-
velingen. Via het keukenraam zijn 
dieven het huis ingegaan. De dief-

stal werd om elf uur vrijdagoch-
tend ontdekt door de oppas. Inmid-
dels zijn de bewoners thuis en gaan 
kijken of er mogelijk goederen zijn 
gestolen.

Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
12 op zaterdag 13 augustus is in-
gebroken in een bedrijf aan de C.T. 
Storkweg. Via een raam hebben de 
dieven zich toegang verschaft. Het 

hele kantoor is doorzocht. Gevon-
den zijn de sleutels van de kluis, 
want deze is open gemaakt en er is 
een onbekend bedrag aan geld ge-
stolen. Er loopt een onderzoek.

Geld uit kluis gestolen

Ramen bestelbus ingeslagen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
12 op zaterdag 13 augustus zijn van 
een witte bestelbus de beide ramen 
aan de zijkanten ingeslagen. De Ford 

Transit stond geparkeerd op de Nijver-
heidsweg. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

WWW.ALBLAS.NET • TEL. 0297-310 121

De rijschool van Uithoorn
voor alle rijbewijzen.
In 1 dag 
je theorie & 
in 7 dagen je rijbewijs

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

www.rijschoolantilopen.nl
Ronde Venen

0297-325785

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

NAJAARS
KORTING!

NU AL VROEGBOEK

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4-6 personen 
Type : Boerderij-bungalow 
Ligging : op 1100 m2 eigen
  bosperceel in een
  recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Gevraagd:
Ik ben met pensioen, mijn hobby 
is aan fi etsen knutselen. Gooi 
uw oude fi ets niet weg, ik kom 
hem graag ophalen!
Tel. 0297-321716
Te koop:
Zeebravink €1,50. Koppel €1,50.
Tel. 0297-242348
Te koop:
2 konijnenkooien €35,- p.st. 
80x60x50 cm. Damesfi ets 
lage, brede instap goed onder-
houden €75,-. 3 mooie kerst-
bomen €50,-. Tel. 0297-285370

Gevraagd:
Gangbaar merk typemachine 
igst. Tel. 0297-281008

Te koop:
Bladzuiger zgan incl. verleng-
snoer €25,-. Tel. 0297-523201

Te koop:
Te koop 26 inch meisjes fi ets 
met standaard verlichting slot 
en een bel prijs €60,-.
Tel. 06-51041176

Te koop:
Te koop 24 inch jongens fi ets 
olfi e met breed stuur standaard 
verlichting rek voorop prijs 
€75,-. Tel. 06-51041176

Te koop:
Slaapzak Jip en Janneke 
7,50. Speeltunnel/tent 12,50. 
Jongensfi ets 16” €15,-.
Tel. 0297-284744





Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 15 augustus t/m zondag 21 augustus 2016. Week 33. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Markant cornetsMarkant cornets
doos 4-12 stuks

PER DOOS

4.764.764. 2.38
Dubbel Frisss
4 pakken à 1500 ml naar keuze

Goedcoop
BUITEN-
GEWOON

Aanbieding
BUITEN-
GEWOON

Goede actie
BUITEN-
GEWOON

Scherp geprijsd
BUITEN-
GEWOON

Korting
BUITEN-
GEWONE

Dubbel Frisss

MAX. 8 
STUKS
PER KLANT

Goedkoop
BUITEN-
GEWOON

Aanbieding

Goede actie
BUITEN-
GEWOON

Scherp geprijsd
BUITEN-
GEWOON

Korting
BUITEN-
GEWONE

BUITEN-
GEWONE

2+2 GRATIS*
bijv. 4 pakken 

appel-perzik à 1500 ml

BeenhamBeenham
honing mosterd of naturelhoning mosterd of naturel
per kilo 6.90

PER 100 GRAM

1.101.101.
1.1.00001.001. 0.69 Part watermeloen,  Part watermeloen,  Part watermeloen,  Part watermeloen,  

Galia of Cantaloupe meloenGalia of Cantaloupe meloen
2 stuks naar keuzeper kilo 6.902 stuks naar keuzeper kilo 6.90

2 STUKS

5.385.385.
3.983.983. 2.50

Volle spaarkaarten kun je inleveren  
t/m zondag 4 september
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BOXSPRING KYONA
140 x 200
160 x 200 
180 x 200

BOXSPRING, INCL. TOPPER
  HOOFDBORD, 

2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS 
MEEGESTOFFEERD  LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN 

 NU 1095,-

BOXSPRING, INCL. TOPPER

 

HOOG/LAAG LEDIKANT
incl. electrisch verstelbare bodem
incl. onrusthekken
incl. papegaai

 NU 1289,-
 

SENIOREN LEDIKANT

 NU COMPLEET 499,-

Openingstijden:
maandag  12.00 tot 17.30 uur
dinsdag  10.00 tot 17.30 uur
woensdag  10.00 tot 17.30 uur
donderdag  10.00 tot 17.30 uur
vrijdag  10.00 tot 17.30 uur
zaterdag  10.00 tot 16.00 uur

De Matrassenstad
Keulsche Vaart 3A
3621 MX  Breukelen
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

GRATIS

ROUTE: 
A2, Afslag Breukelen,

volg borden Industrieterrein 
Keulsche Vaart

POCKETVERING
MATRAS

Hoogte: 21 cm
Pocket interieur, 7 zone.
Beide zijden koudschuim 
afgedekt

  70 x 200   NU 179,-
  70 x 210  NU 209,-
  80 x 200  NU 189,-
  80 x 210  NU 219,-
  80 x 220  NU 239,-
  90 x 200  NU 199,-
  90 x 210  NU 219,-
  90 x 220  NU 259,-
100 x 200  NU 249,-
100 x 210  NU 289,-
120 x 200  NU 319,-
140 x 200  NU 389,-
140 x 210  NU 449,-
140 x 220  NU 499,-
160 x 200  NU 429,-
160 x 210  NU 489,-
160 x 220  NU 559,-
180 x 200  NU 479,-
180 x 210  NU 549,-
180 x 220  NU 619,-

 

SENIOREN LEDIKANT

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig electrische bodem met knieknik,
hoofdsteun en instelbare middensektor. Electrische bodem excl. poten

ELEKTRISCHE BODEM VOOR EEN ONGELOFELIJKE PRIJS

199,-
70 X 200

TOPAANBIEDING!

Voor de ongelofelijke prijs van
excl. poten en beugel

70 x 200  € 199,-
80 x 200  € 229,-
90 x 200  € 239,-

Nu ook in 100 x 200  € 264,-
Nu ook in 140 x 200  € 408,-

incl. onrusthekken
incl. papegaai

1289,-

incl. papegaai

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

P

 

XANTÉ X2 POCKETVERING
Kern: 
Hoogte 21 cm
Pocket interieur 300 veren p/m2

Beide zijde koudschuim afgedekt

Extra:
Soepele schouderzone, Handgrepen,
Hygiënisch dankzij Sensity behandeling

 

SILVANA SUPPORT 
NEKSTEUNKUSSEN

Alle uitvoeringen 
uit voorraad 

leverbaar.

ALTIJD SCHERP 
GEPRIJSD!

 Normaal   Nu
  70 x 200  495,-  369,-
  80 x 200  495,-  369,-
  80 x 210  495,-  369,-
  90 x 200  495,-  369,-
  90 x 210  495,-  369,-
140 x 200  840,-  629,-
160 x 200  990,- 739,-
180 x 200  990,- 739,-

Leverbaar tot 160 in soft en medium.

PULLMAN EXPRESS MATRAS 

HET BEST 

GETESTE MATRAS!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

 NU COMPLEET 699,-

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 45 
Ook verkrijgbaar zonder electrische verstelbare bodem in 
meerdere modellen en kleuren leverbaar!

incl. electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 55 
voorzien van ventilatie border 
voorzien van handgrepen en luxe hoes
In meerdere kleuren leverbaar!

90 x 20090 x 200

incl. electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

1 matras 599,-
2e voor de halve prijs

Leverbaar 
in de maten:
80x200
80x210
90x200
90x210

DE ZACHTSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!
 

 

 

 

ZOMERDEKBEDDEN
DEKBED TIJK & VULLING 100% KATOEN 

140 x 200 van € 39,95 nu     € 19,95
140 x 220 van € 42,95 nu     € 22,95 

designed by JAN DES BOUVRIE
Uit voorraad leverbaar in 3 verschillende kleuren 

200 x 200 van € 54,95 nu    € 29,95 
240 x 200 van € 62,95 nu    € 37,95 
240 x 220 van € 69,95 nu    € 42,95 

BOXSPRING LEAN BACK

Alleen bij ons! v.a. 

€ 1995,- 
designed by

OP = OP
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