
20 augustus 2008Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297  - 23 18 08

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Dorpsstraat 13  Mijdrecht tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t 

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,   
 kozen we voor FDC.”
 John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

VERmist
Zij is langharig, diverse tinten 
grijs met wit. Ook heeft zij een 
pluimstaart, is vrij bang en laat 
zich moeilijk benaderen. Ze is 
gesteriliseerd en gechipt.
Heeft u haar gezien, wilt u dit 
dan melden bij Fluitekruid 28 of 
telefonisch op 0297-283672 of 
06-44702918
Wij willen haar heel erg graag 
vinden!! Beloning voor de 
vinder!

Alvast heel erg bedankt.
Familie Van Zoomeren

Sinds woensdag 6 augustus jl 
missen wij onze poes Nora

Voor het officiële
gemeentenieuWs
zie PAginA 2+3+4

Wie heeft de mooiste tuin 
van De Ronde Venen 2008?
De ronde Venen – Deze week 
hebben we de tuin van maykel 
sitvast en Dorine van de rotten 
genomineert. zij schreven: 

In oktober 2004 ben ik met mijn 
vriend in dit huis komen wonen. 
Het is een geweldig huis met een 
een grote tuin oppervlakte. De eer-
ste zomer, in 2005 dus, hebben we 
allerlei 1 jarige zomerbloeiers in de 
tuin geplant, waar we erg van heb-
ben genoten. In het voorjaar van 
2006 was het toch echt tijd om de 
tuin aan te leggen met onder an-
dere vaste planten en 1 jarige plan-
ten. De tuin is door ons en een goe-
de vriend ontworpen en aangelegd.  
We hebben er meerdere zaterdagen 
met vrienden en familie aan gewerkt 
en het resultaat zie je op de foto’s. 
Wij genieten er elke dag van. Het is 

soms net of we op vakantie zijn in 
onze eigen tuin. Als het een beetje 
goed weer is zijn we elk uurtje dat 
we vrij hebben in de tuin aan het 
‘rommelen’, en daarna lekker met 
vrienden een borrel drinken op het 
terras of de vlonder. 
We wonen in een hoekwoning in de 
wijk ‘Achter de Kerk’ en mensen die 
langslopen via het fietspad staan 
vaak even stil om de tuin te bekij-
ken. Behalve de 30 goudvissen die 
het prima naar hun zin hebben in 
de vijver, komen ook allerlei vogels 
zoals musjes, koolmeesjes, merels, 
duiven, etcetera in de tuin op zoek 
naar besjes, zaadjes en beestjes. 
Kortom, de tuin is echt een verleng-
stuk van ons huis geworden! “.
Heeft u ook een mooie tuin? Voor-
tuin, achtertuin, balkontuin, groot 
of klein, doet er niet toe alshij maar 

mooi is. Maak een foto, doe er een 
kort verhaaltje bij, plus u naam en 
adres en telefoonnummer, dat laat-
ste is niet om in de krant te zet-
ten, maar voor het geval we u no-
dig hebben en stuur het op naar 
onze redactie. Misscien wordt uw 
tuin dan ook genomineerd en staat 
de foto van uw tuin binnenkort ook 
in onmze krant en dan maakt u ook 
nog kans dat uw tuin uitegeroepen 
wordt tot mooist tuin van De Ron-
de Venen 2008 en wint u een tuin-
cheque ter waarden van 100 euro.
Dus stuur u foto of per mail naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl.
De foto moet dan als JPEG wor-
den gestuurd en zeker niet te klein, 
en de tekst gewoon in Word. Kan 
ook per post naar: redactie Nieuwe 
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 
AM in Mijdrecht

mijdrecht -  Een 40-jarige motorrij-
der uit Mijdrecht is dinsdagmorgen 
13 augustus aangehouden voor rij-
den onder invloed. Hij moest ook zijn 
rijbewijs inleveren.
Omstreeks 02.50 uur controleerden 
agenten de motorrijder op de Indu-
strieweg omdat zijn achterlicht stuk 

was. Ze roken alcohol en lieten de 
man blazen. Hij had te diep in het 
glaasje gekeken en werd aangehou-
den. De ademanalyse wees uit dat 
hij 665 ug/l in zijn lichaam had. Het 
rijbewijs van de man is ingevorderd 
en tegen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.

regio - Dat de kinderen graag 
naar de efteling gaan is wel 
weer heel duidelijk geworden 
met de puzzelprijsvraag die 
we in onze krant hebben ge-
houden.

Geen tientallen, nee echt hon-
derden inzendingen kregen we 
binnen. Het was gelukkig geen 
moeilijke puzzel, dus ieder-
een had hem goed. We heb-
ben de hele stapel op het bu-
reau gegooid en blind drie op-
lossingen getrokken. De geluk-
kige winnaars ontvangen ieder 
twee kaartjes voor de Efteling, 
die ze donderdagochtend a.s. of 
maandag a.s kunnen komen op-
halen bij ons kantoor aan de An-
selmusstraat 19 in Mijdrecht. Je 
moet natuurlijk wel kunnen aan-
tonen dat jij het echt bent. Maar 
nu: de winnaars zijn geworden: 
de 4-jarige Camiel Zandvlied 
van de Amsteldijk Noord 106 A 
uit Uithoorn, de 7-jarige Mou-
na Oudshoorn, Aalschover 26 
uit Mijdrecht en Mike Meuldijk, 
Krakeend 39 uit Uithoorn.
Gefeliciteerd alledrie.

Vakantie Speelweek Vinkeveen 
laatste grote kinderevenement
Vinkeveen - De 29ste Vakantie 
speelweek in Vinkeveen is het 
laatste grote speel- en ontspan-
ningsevenement dat deze zomer 
ter afsluiting van de vakantie 
wordt gehouden.

Het wordt georganiseerd in en rond 
dorpshuis De Boei aan de Kerklaan 
in Vinkeveen. Wethouder Bram Ro-
sendaal opende op verzoek van het 
bestuur van de stichting Vakantie 
Speelweek De Ronde Venen afge-
lopen maandag om half elf in De 
Boei het speelevenement in het bij-
zijn van talloze kinderen en ouders 
die al ongeduldig op dit startsein 
hadden gewacht. Rosendaal verving 
hierbij zijn collega Jan van Breuke-
len die verhinderd was. De wethou-
der vond het samen met de kinde-
ren jammer dat de zomervakantie 
op zijn einde liep en kreeg bijval dat 
ze deze week nog eens eventjes bij 
allerlei spelletjes uit hun dak kun-
nen gaan. Maar tevens dat ze met 
leerzame activiteiten hun vakantie-
periode afsluiten om zich te rich-

ten op hun schooltaak. Het ging er 
bij de kinderen allemaal in als koek. 
De wethouder hield het verder kort 
en nadat hij de kinderen een pret-
tige speelweek had toegewenst to-
gen die in recordtempo naar de gro-
te sportzaal om de gehele dag ver-
der creatief te zijn met allerlei vor-
men van handwerken. Buiten was 
aan de gevel naast de achteringang 
een partytent opgezet. Daar waren 
de wat grotere kinderen driftig be-
zig met de vervaardiging van houten 
werkstukken. Als een echte wethou-
der ‘welzijn’ stelde Rosendaal zich 
nadien in de sportzaal aan de tafels 
uitgebreid op de hoogte waarmee 
de kinderen creatief bezig waren.

De Vakantie Speelweek duurt van 
18 tot en met 21 augustus en wordt 
georganiseerd door de stichting Va-
kantie Speelweek De Ronde Venen. 
Het gaat daarbij om een gezellige en 
actieve afsluiting van de schoolva-
kanties. Tegen een lage vergoeding 
(2,50 euro per dag of 7,50 euro voor 
de hele week) kunnen alle kinde-

ren uit De Ronde Venen in de leef-
tijd van 4 tot en met 12 jaar vier da-
gen lang knutselen, sporten en spe-
len met leeftijdgenootjes. Tijdens 
deze Speelweek komen de kinderen 
in aanraking met activiteiten die ze 
thuis minder vaak ondernemen, zo-
als werkstukken timmeren, capoeira 
en het bezoeken van een goochel-
show. In totaal kan de organisatie 
400 kinderen een leuke week bezor-
gen. Tijdens de opening op maan-
dag waren dat er naar schatting 230 
die aan de activiteiten van die dag 
deelnamen. Het drukste is het op de 
laatste dag, morgen, donderdag 21 
augustus, waar van 10.00 tot 15.00 
uur een complete spelenkermis is 
opgetuigd die talloze kinderen trekt. 
Wilt u uw kind daar (nog) aan laten 
deelnemen, dan kunt u dat kenbaar 
maken bij de organisatie, tel. 06-
38079831 of ‘aan de zaal’ bij dorps-
huis De Boei. Volgende week wordt 
ter afsluiting in deze krant ruim aan-
dacht geschonken aan deze Vakan-
tie Speelweek in de vorm van een 
traditionele fotopagina.

Wethouder Bram Rosendaal gaf maandag jl. het startsein voor de Vakantie Speelweek De Ronde Venen

Motorrijder onder invloed

Winnaars
Efteling
puzzel



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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gemeente de ronde venen: 
geen baan maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van de ronde 
venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen 
en een informele werksfeer. ruim 260 mensen vervullen tal 
van functies. ons werk verschilt onderling enorm van elkaar, 
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het 
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de 
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een 
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn 
en goed communiceren. de mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. en tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk 
werk in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
• een verkeerskundige;
• medewerker zwembad.

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website 
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons 
via tel. (0297) 29 17 42. ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

dijk van een dag
Vijf jaar na de dijkverschuiving 
vijf jaar na de dijkverschuiving, organiseert de gemeente de 
ronde venen, op vrijdag 29 augustus 2008, een ‘dijk van een 
dag’! op deze dag besteden we door middel van verschillende 
activiteiten aandacht aan de dijkverschuiving, die alweer vijf 
jaar geleden plaatsvond. 

Aangezien deze gebeurtenis het nodige teweeg gebracht heeft voor de 
inwoners van Wilnis en diverse betrokken organisaties, willen we samen 
op een informele manier herinneringen aan de dijkverschuiving ophalen. 
Om nog eens stil te staan bij deze gebeurtenis, om herinneringen op te 
halen, om ervaringen te delen, om nog eens te kijken hoe het was én om 
te zien hoe het geworden is. De ‘Dijk van een Dag’ is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Inwoners uit heel Wilnis en geheel De Ronde Venen zijn van 
harte uitgenodigd.

Het programma van een ‘dijk van een dag’:

15.00 - 21.00 uur Foto- en filmvoorstellingen
15.00 - 21.00 uur Kleurwedstrijd ‘Versier de dijk van Wilnis’
16.00 - 21.00 uur Kinderattractie
19.00 - 22.00 uur Diverse muzikale optredens
19.30 - 19.45 uur Opening avondprogramma door 
 burgemeester Marianne Burgman
 Overhandiging publicatie ‘Water aan het woord’ 
 van de kunstenaars Elspeth Pikaar en 
 Maria Ikonomopoulou

De activiteiten vinden allemaal plaats op het terrein bij de 
brandweerkazerne van Wilnis en het Speelwoud. Vanaf 15.00 
uur is de brandweerkazerne geopend. De kazerne is ingericht als 
tentoonstellingsruimte met diverse foto’s, filmvoorstellingen, krantenknipsel 
en ander archiefmateriaal. Ook is er een kinderhoek waar de kinderen nog 
mee kunnen doen aan de kleurwedstrijd ‘Versier de dijk van Wilnis’. De 
kinderen kunnen ook nu al beginnen aan deze wedstrijd. Een kleurplaat 
kunt u krijgen op het gemeentehuis of downloaden op de gemeentelijke 
website www.derondevenen.nl. Daarnaast is er voor kinderen een groot 
springkussen in het Speelwoud.
In het avondprogramma staat de muziek centraal. De avond wordt 
geopend door de burgemeester. Verschillende muzikale gezelschappen, 
zoals Triviant, Concordia, Rondo Ensemble, Viribus Unitis en De Fort Night 
Swing Bigband geven voorstellingen. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Bent u getuige van een 
strafbaar feit of misdrijf? 
bel 112! 
Dat voor levensbedreigende situaties 112 gebeld moet worden, is 
algemeen bekend. Maar wist u dat 112 ook gebeld moet worden bij 
een heterdaad of verdachte situatie? Ziet u dat er bij uw buren wordt 
ingebroken, bent u getuige van een vernieling van een bushokje of 
ontstaat er ergens een vechtpartij dan belt u 112. Alles dat afwijkt 
van een normale situatie, is een verdachte situatie. Een persoon die 
veel belangstelling heeft voor geparkeerde auto´s en hierbij schichtig 
om zich heen kijkt, is een verdachte situatie. Wanneer u 112 belt, is 
de politie vaak binnen 10-minuten ter plekke en vergroot u hiermee 
de kans dat een dader (direct) kan worden aangehouden. 

0900-8844
Naast spoedeisende situaties, zijn er ook andere momenten waarbij 
de hulp van politieagenten nodig kan zijn. Baldadige jeugd of inbraak 
in je auto terwijl de dader al weg is. Voor dit soort situaties, belt u 
0900-8844. Als het noodzakelijk is, zijn ze er binnen een half uur. 
Ook voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak met de wijkagent 
of het melden van overlastsituaties belt u 0900-8844. 
Als u op de hoogte bent van een misdrijf, maar niet bekend wilt 
worden bij de politie omdat u de dader kent en bang bent voor 
wraak, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 

Wist u dat:
• De politie 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch 

bereikbaar en beschikbaar is?
• De politie in spoedgevallen meestal binnen 10-minuten 
 aanwezig is?
• U voor het 0900-8844 het lokale tarief betaalt?
• Bij de politie Utrecht jaarlijks 700.000 telefoontjes binnenkomen?
• Slechts 1 op 9 gevallen van verdachte situaties gemeld wordt 
 bij de politie?
• 9 van de 10 spoedtelefoontjes (112) binnen 10 seconden 
 worden beantwoord?
• Nederland hiermee de snelste is binnen Europa?

nieuwe 
fietstochten
NME centrum de Woudreus heeft 
een drietal recreatieve fietstochten 
ontwikkeld met het thema Natuur 
en Landschap. Aan de basis voor 
deze fietstochten ligt het boek 
De Ronde Venen in Kaart, dat in 
2007 is verschenen. In dit boek 
worden vele mooie en interessante 
plekken van de Ronde Venen 
beschreven. Langs een aantal 
van deze plaatsen heeft het NME 
centrum een fietstocht beschreven, 
waarin de informatie uit het boek is 
opgenomen. De fietstochten die nu 
zijn verschenen hebben het thema 
Natuur en Landschap. Zowel in 
Wilnis (deel1), als Mijdrecht (deel 
2) en Vinkeveen (deel 3) start één 
van de routes. Als men dat wenst 
kunnen de drie tochten ook achter 
elkaar gereden worden als één 
grote fietstocht. Daarvoor heeft men 
dan wel alle drie de routes nodig.
Het ligt in de planning om ook 
nog fietstochten te maken met het 
thema ‘ontginningsgeschiedenis’. 
Wanneer deze zullen uitkomen is 
nog niet bekend.
De Fietstochten zijn op papier te 
verkrijgen bij NME centrum de 
Woudreus, op het gemeentehuis 
en bij de VVV. Daarnaast zullen de 
tochten gepubliceerd worden op 
de website van de gemeente De 
Ronde Venen, waar men de tocht 
kan downloaden. De Woudreus 
vindt u aan Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar Susan Postman tel. 
(0297) 27 36 92.

Benefietconcert 
voor straatkinderen 
Opvangcentrum in Bulgarije
Het nederlandse rode Kruis district Stichts Weidegebied 
ondersteunt financieel een Rode Kruis opvangcentrum voor 
straatkinderen in rousse, een havenstad aan de donau met 
175.000 inwoners.

Het opvangcentrum
Het opvangcentrum vangt kinderen op die slachtoffer zijn geworden van 
mensenhandel en/of niet meer door hun ouders kunnen worden verzorgd. 
Zij krijgen 24-uurs opvang, psychologische ondersteuning, leren zichzelf 
te verzorgen en zij krijgen scholing. Ook is er een dagopvangcentrum. 
Hier worden kinderen na schooltijd door het Rode Kruis opgevangen en 
begeleid met hun huiswerk, ook krijgen ze een geode maaltijd.

voortbestaan
Ondanks de grote inzet van het Bulgaarse Rode Kruis is de financiële 
situatie van het huis op korte termijn zeer zorgelijk. Voor deze kinderen 
organiseert het Nederlandse Rode Kruis district Stichts Weidegebied een 
benefietconcert. Op 30 augustus a.s. brengt de bekende pianiste Marietta 
Petkova samen met de bariton Maarten Koningsberger liederen van 
Schumann ten gehore, vertaald door Seth Gaaikema (die er ook zal zijn). 

Benefietconcert
Het concert wordt gehouden in de St. Johannes de Doperkerk in Mijdrecht 
en begint om 20.30 uur. De toegangskaarten á E 25,00 zijn als volgt 
verkrijgbaar:
• Door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 

1338.44.528 tnv Rode Kruis Stichts Weidegebied o.v.v. naam en adres
• Vanaf 19.30 uur in het oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht
• Bij het Gemeentehuis De Ronde Venen, Mijdrecht
• Bij Drogisterij Parfumerie Nap, Dorpsstraat 59, Mijdrecht, 
 tel. (0297) 28 12 88
• Bij Drogisterij-Foto optiek De Bree, Herenweg 12/14, Vinkeveen, 
 tel. (0297) 26 12 32. 

Wijziging 
storingsnummer citytec
Met ingang van 1 december 2008 wijzigt CityTec haar storingsnummer voor 
storingen aan openbare verlichtingsinstallaties en verkeerregelinstallaties. 
Het storingsnummer 0800-CITYTEC met keuzemenu komt te vervallen. 
Vanaf 1 december kunnen storingen rechtstreeks bij de regionale vestiging 
gemeld worden. Binnen de regio is het nieuwe storingsnummer: (088) 
89 59 300. Van 1 december tot 31 december zal het oude nummer alleen 
nog melding maken van het nieuwe storingsnummer. Het oude nummer zal 
per 1 januari 2009 definitief worden afgesloten. 

Haal je werk 
dichter bij 
huis!
op zaterdag 4 oktober 
van 10.00 tot 16.00 
uur organiseert de 
vereniging industriële 
belangengemeenschap 
(vib) een grote 
banendag in de Meijert 
in Mijdrecht. 

Het thema van deze beurs 
is ‘haal je werk dichter bij 
huis’. Zo’n 25 bedrijven 
uit De Ronde Venen 
presenteren zich die dag 
met een aanbod van vele 
interessante vacatures in 
allerlei bedrijfstakken. Van 
(financiële) dienstverlening 
tot bouw, van onderzoekers 
tot chauffeurs, van allerlei 
technici tot ontwerpers. 
Ook de gemeente is op 
zoek naar enthousiaste, 
creatieve en leergierige 
mensen die zichzelf verder 
willen ontwikkelen en een 
proactieve instelling hebben. 
Wil je weten wat bedrijven 
in De Ronde Venen jou 
allemaal te bieden hebben? 
Kom dan naar de banendag! 
Voor verdere informatie over 
de VIB banendag, kijk op 
www.vibbanendag.nl.

veiligHeid in de ronde venen



De Activiteitenkalender De Ronde Venen 
wordt gemaakt door Stichting Cultura in 
samenwerking met VVV De Ronde Venen, 
NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een 
aantal activiteiten vermeld die in de 
komende week zullen plaatsvinden. Voor 
informatie over de activiteitenkalender 
kunt u contact opnemen met VVV De 
Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email: 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een 
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen 
op de website van de gemeente: 
www.derondevenen.nl. 

20 AuguStuS 2008
Stuntshow Bigfoot
Georganiseerd door Hollywood stuntshow. De 
stuntshow zal plaatsvinden op het parkeerterrein 
Argon. Aanvang van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor 
informatie kunt u terecht bij mevrouw T. Hendrinks 
(06) 53 16 30 21.

23 AuguStuS 2008 
Dag van het Veen
Op 23 augustus organiseert het programmateam 
van de Venen een jaarlijks familie-evenement. 
Dit zal worden gehouden op het recreatieterrein 
aan de Bosdijk in Nieuwer-Ter-Aa in de gemeente 
Breukelen. Er is een uitgebreid programma voor 
ieder wat wils waaronder vele kunstenaars uit de 
Venen zelf. Ook is er theater en muziek en de 
gehele dag door zijn er diverse voorstellingen op 
het land en water. Het evenement is van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie 
vindt u op www.dagvanhetveen.nl. 

23 AuguStuS 2008 
Opening expositie Marickenland
In Museum De Ronde Venen is een expositie 
ingericht over Marickenland. Deze laat het verleden, 
heden en toekomst van Marickenland zien. Daarnaast 
is er een presentatie van de Rietveldacademie; 
‘Marickenland kunstzinnig bekeken’. Aanvang om 
11.00 bij het museum De Ronde Venen. 
Voor meer informatie tel. (0297) 24 15 63.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
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gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

REStAfVAl

OffICIElE BEKENDMAKINgEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook 
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AANVRAgEN BOuWVERguNNINg

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Genieweg 58 Plaatsen van een  Lichte bouwvergunning 2008/0497 1-8-2008
 reclamebord/reclamezuil

Waverveen
Botsholsedwarsweg 8a Veranderen van een agrarisch  Reguliere bouwvergunning 2008/0488 22-7-2008
 bedrijfsgebouw in kinderdagverblijf fase 1

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm 
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc. die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

VOORNEMEN tOt hEt VERlENEN VAN ONthEffINg BEStEMMINgSplAN

Met ingang van 21 augustus 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
ontheffingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Opm.

Mijdrecht    
Taling 17 3641ZB Vergroten van een berging 2008/0487 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen met ontheffing ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende 
staan: omschrijving van de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en moti-
vering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te 
voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. 

VERlEENDE BOuWVERguNNINgEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Constructieweg 22 Oprichten van een betonvloer Bouwvergunning 2008/0455 11-8-2008

Gosewijn van  Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0478 8-8-2008
Aemstelstraat 8 met een serre
Kerkstraat 9 Vergroten van ontmoetingsgebouw  Bouwvergunning 2008/0309 12-8-2008
 ‘Irene’

Vinkeveen
Waeterrijck 8 Oprichten van een steiger  Bouwvergunning 2008/0397 12-8-2008
 en aanmeerpalen

Wilnis
Wethouder van  Plaatsen van dakkapellen in het   Bouwvergunning 2008/0373 1-8-2008
Damlaan 47 voor- en achtergeveldakvlak  

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

VERlEENDE BOuWVERguNNINgEN IN COMBINAtIE MEt VRIjStEllINg

Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Mijdrecht    
Bozenhoven 115 Vergroten van een notariskantoor Bouwvergunning fase 1 2008/0175 13-8-2008
Rendementsweg 22 Veranderen van een kantoorruimte in  Vrijstelling 2008/0240 11-8-2008
 een bedrijfshal tot cateringkeuken en 
 afhaalruimte voor publiek

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

puBlICAtIE

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen de volgende verkeersbesluiten hebben genomen.
Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregels:
Het inrichten van openbare parkeerplaatsen als gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van:
• Weegbree 75, 3641 VH in Mijdrecht
• Boezemmolen 11, 3642 BB in Mijdrecht
Deze besluiten liggen met ingang van 20 augustus 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

Wanneer u uw afval zoveel mogelijk scheidt, blijft er nog 
een hoeveelheid over die niet gescheiden ingezameld 
wordt. Dit afval noemen we restafval. Restafval is afval 
dat niet gescheiden weggegooid kan worden. 
Hiervoor heeft ieder huishouden een restafvalcontainer, 
die om de week wordt geleegd. Restafval kan niet 
hergebruikt worden en wordt daarom verbrandt. De 
hoeveelheid restafval per inwoner bedroeg vorig jaar 
220 kg per inwoner. In 2006 bedroeg deze 218 kg 
per inwoner. Om de afvalberg de komende jaren te 
verkleinen is afvalscheiding heel belangrijk. In het 
restafval blijkt bijvoorbeeld nog veel papier, gft en glas 
te zitten.
 
Aanbieden restafval
Zet uw container op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 
uur aan de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto 
gewoonlijk veel later, dan kan het voorkomen, 
bijvoorbeeld door inzet van extra auto`s, dat de 

inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op 
dat moment geen containers worden aangeboden, komt 
de inzamelauto op een later tijdstip niet terug om uw 
container alsnog te legen.
Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het 
vastgeklemd is, kan de container niet goed geleegd 
worden. De container mag niet zwaarder zijn dan max. 
70 kg, anders kan deze niet worden geleegd. Haal de 
container zo snel mogelijk terug als deze geleegd is. 
Zo voorkomt u overlast door “zwervende” containers. 

Doe meer voor minder restafval
Let op wat u weggooit. Gooi geen afval bij het restafval 
dat ook apart wordt ingezameld. Op veel producten 
staat een afvalsymbooltje: een dubbele pijl met daarin 
een plaatje. Hieraan kunt u zien of iets apart wordt 
ingezameld. Koop producten met zo min mogelijk 
verpakkingsmateriaal. Veel producten, zoals groente en 
fruit, kunt u los kopen, zonder verpakkingen.

De Nierstichting is jarig. 
Kadotip: word donateur.

Met uw gift komt een toekomst met zo min mogelijk nierziekten 
en een betere toekomst voor nierpatiënten dichterbij. 

Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.
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Buikdansen met Pètra
De Ronde Venen - Vanaf dinsdag 
26 augustus biedt buikdanseres Pè-
tra weer de mogelijkheid om in korte 
tijd kennis te maken met deze oer-
oude vorm van dansen, dat tegen-
woordig allerlei invloeden in zich 
heeft… van klassiek Egyptisch tot 
Arabische pop, van Shakira tot Tri-
bal en Bellydance Fusion.
Pak dus de kans om de souplesse 
en sensualiteit van het lichaam en 
de eigen emoties te ontwikkelen.
Iedere vrouw kan buikdansen le-
ren! De leeftijd en lichaamsbouw 
zijn onbelangrijk. Iedereen is name-
lijk uniek in verschijning en uitstra-
ling en óók u hoeft niet aan bepaal-
de eisen te voldoen. Dat is heerlijk 
bevrijdend en legt geen verplich-
tingen. Buikdansen is super popu-
lair bij jonge meiden en ook bij vol-
wassenen. Een mooie bijkomstig-

heid is dat vrouwen zich zelfverze-
kerder gaan voelen door het buik-
dansen, hun houding verbeteren en 
onderling een gevoel van solidariteit 
krijgen èn op een plezierige manier 
aan het lichaam te werken.
Natuurlijk kunt u proberen een 
vriendin te vinden om mee te gaan 
naar de cursus. En vindt u die niet? 
Kom dan gerust alleen. U bent be-
slist niet de enige!!!

Instroomcursussen 
Pètra geeft de buikdanscursussen 
op twee niveaus. De instroomcur-
sussen zijn voor echte beginners en 
dames die al een eerste cursus heb-
ben gedaan. De cursus voor halfge-
vorderden is bestemd voor dames 
die circa 25 lessen hebben gevolgd 
in instroomcursus en al zelfstandig 
gaan dansen.

Vanaf dinsdag 26 augustus tot de 
kerstvakantie staan 16 lessen ge-
pland. Deze cursus kost 195 euro. 
En bij betaling vòòr aanvang van de 
cursus ontvang je maar liefst een 
vroegboekkorting van 25 euro! Kin-
deren tot 21 jaar en studenten krij-
gen 10% korting. 

Vriendinnenkorting 
Nieuw is de vriendinnenkorting op 
woensdagmorgen. Neem dus je 
vriendin mee naar de les en ont-
vang maar liefst een vriendinnen-
korting van 20% op het cursusbe-
drag van 170 euro. Omgerekend be-
taal je voor een les dan 8,75 euro. 
Daar kan je nog eens iets leuks voor 
ondernemen! Geef je snel op want 
bij 12 dames gaat ook deze de cur-
sus van start. Voor meer info zie ad-
vertentie in deze krant.

EHBO-cursus? Doen!
Uithoorn - De zomervakantie is 
weer voorbij, hopelijk met veel 
plezier en zonder kleerscheuren 
verlopen! Lekker fris het nieu-
we (school)jaar in. Denk eens na 
over een EHBO-cursus. 

Een klein of groot ongeluk kan ook 
in jouw omgeving zomaar gebeuren. 
Een pleister plakken lukt nog wel, 
maar een grote bloedende wond die 
maar niet wil stoppen? Of iemand 
gedraagt zich anders dan anders 

en wordt zelfs agressief als je hem 
of haar wilt helpen, enig idee waar 
je dan aan moet denken? Die ou-
dere meneer is ineens in paniek en 
heeft moeite met ademhalen of er-
ger nog, hij zakt in elkaar en is niet 
meer aanspreekbaar. 
Iedereen maakt wel eens wat mee of 
hoort de verhalen erover. Zorg dat je 
voorbereid bent, dat je weet wat je 
kunt doen, of dat er mensen in de 
omgeving zijn die dat kunnen. Op je 
werk, thuis, sportveld, waar dan ook. 

Heb het er eens over met elkaar.
Begin oktober gaat er bij St. Cam-
illus weer een EHBO-cursus van 
start. Er is nog plaats!
De cursus bestaat uit 14 lessen op 
maandagavond en wordt in maart 
afgesloten met een examen. Als je 
tussen de 16 en 21 jaar bent dan 
krijg je korting op de cursusprijs. 
Kijk voor informatie op:  www.ehbo-
camillus.nl of mail/bel naar: 
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl, 
tel. 0297-561758.

Zaterdag 6 september op het Raadhuisplein

Culinaire Venen 2008 wordt 
opnieuw grootse proeverij
Mijdrecht - Op zaterdag 6 sep-
tember a.s. vindt op het Raad-
huisplein in Mijdrecht voor de 
derde keer het evenement ‘Culi-
naire Venen’ plaats.
Na het overweldigende succes 
van de afgelopen twee jaar, zul-
len ook dit jaar 10 restaurant- en 
horecabedrijven uit De Ronde 
Venen hun gastronomisch visite-
kaartje afgeven aan het publiek.

Het evenement begint zaterdagmid-
dag al om 13.00 uur en eindigt om 
23.30 uur. Om 15.00 uur vindt de 
officiële opening plaats. Onder de 
deelnemers aan het culinaire festijn 
bevindt zich een aantal vertrouw-
de namen van eerdere jaren: Boven 
Water, La Farola, Lust!, Restaurant 
Plashoeve, Restaurant Meesters, 
Rendez-Vous, Le Virage en Maison 
Vinocerf voor de prachtige wijnen 
en champagnes.
Als nieuwe deelnemers worden De 

Cantharel en de Eetkamer van Vin-
keveen begroet. Met elkaar zul-
len deze bedrijven zeker in staat 
zijn weer een breed publiek te trek-
ken met hun culinaire hapjes en ge-
rechtjes. Het evenement wordt on-
dersteund door een aantal artiesten, 
waarbij echter wel het culinair ge-
nieten de boventoon zal voeren!
Bezoekers kunnen proeven van een 
uitgebreid assortiment exquise ge-
rechtjes, bijzondere hapjes, verras-
sende nagerechtjes en bijbehoren-
de drankjes. Men betaalt hiervoor 
met bonnen. Een deel van de op-
brengst is bestemd voor het goede 
doel. Ook dit jaar is gekozen voor 
KiKa, kinderen kankervrij.

’Culinaire Nol’ 
De vorig jaar in het leven geroepen 
wisseltrofee ‘Culinaire Nol’ zal ook 
dit jaar worden uitgereikt aan de 
deelnemer die zich het best presen-
teert tijdens de Culinaire Venen.

De trofee is genoemd naar Nol Ver-
meulen, voormalig eigenaar van res-
taurant Monfaucon, die in 2007 om 
gezondheidsredenen zijn lange car-
rière in de gastronomie moest be-
eindigen.
Op 6 september a.s. zullen we we-
ten of restaurant Boven Water de 
onderscheiding prolongeert, of dat 
een van de andere deelnemers met 
de eer gaat strijken.

Initiatief
De Culinaire Venen is een initiatief 
van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en 
wordt mede georganiseerd door In-
visible Organizing en Homan Elek-
trotechniek.

Inmiddels heeft al een flink aantal 
bedrijven en instellingen aangege-
ven het evenement te willen steu-
nen, waaronder de hoofdsponsors 
Brand Bier, BvCM+, Datamail, Ra-
bobank en Schadenet Kranenburg.

Dubbelexpositie over 
Marickenland in Museum 
Vinkeveen - Reis mee naar het 
hart van De Ronde Venen en 
ontdek de verhalen achter dit 
polderlandschap. Hoe komt het 
landschap aan haar karakte-
ristieke vorm? Wat zijn de toe-
komstplannen voor dit gebied?
Een bijzondere dubbelexposi-
tie in Museum De Ronde Venen 
neemt het cultuurlandschap van 
het toekomstige Marickenland 
onder de loep. 

“God schiep de wereld, de Neder-
landers maakten Nederland”. Zo 
luidt een bekend gezegde. Want het 

Nederlands landschap is voor een 
groot deel geen natuur-, maar een 
cultuurlandschap. Een goed voor-
beeld hiervan is het hart van De 
Ronde Venen; bekend als de polder 
Groot Mijdrecht-Zuid maar straks 
bekend onder de naam Maricken-
land. De dubbelexpositie “Maric-
kenland: landschap in verandering” 
is georganiseerd door het Museum 
De Ronde Venen en studenten van 
de G. Rietveld Academie.
In het eerste deel van de tentoon-
stelling staan de geschiedenis en 
de toekomst van het landschap cen-
traal. De veranderingen in het land-

schap vertellen vele verhalen over 
mensen, natuur en cultuur. Maar 
ook de huidige plannen met het ge-
bied vormen een spiegel van onze 
samenleving.
In het tweede deel van de expositie 
laten studenten van de G. Rietveld 
Academie zich inspireren door het 
bijzondere cultuurlandschap. Deze 
jonge kunstenaars tonen in de ex-
positie hun eigen ideeën over open-
bare kunst in dit veranderende ge-
bied. Ieder stukje landschap zegt 
iets over de tijd waarin het gevormd 
is. Het polderlandschap in het hart 
van De Ronde Venen bewaart vele 
sporen van het verleden maar is nog 
steeds volop in verandering. Maric-
kenland vertelt ons over het verle-
den, het heden en de toekomst. 
De tentoonstelling “Marickenland: 
landschap in verandering” zal te 
zien zijn van 23 augustus t/m 2 no-
vember 2008. 

Expositie ‘Marickenland:
‘Een landschap in verandering.’
Dubbelexpositie van Museum 
De Ronde Venen en studenten 
van de G. Rietveld Academie.
Te zien van 23 augustus t/m 2 
november 2008. Museum de 
Ronde Venen,  Herenweg 240, 
Vinkeveen, tel. 0297 262 223.
www.museumderondevenen.nl
In 2008 geopend t/m 2 novem-
ber op woensdag, donderdag en 
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
zondag 24 en 31 augustus ook 
geopend.

Buitenconcert
Uithoorn - Het nieuwe seizoen 
komt er weer aan en dat be-
tekent dat KnA begint met het 
jaarlijkse buitenconcert voor 
de Thamerkerk. Dit begint om 
12.00 uur op zondag 14 sep-
tember. Zo zijn er vele culturele 
en sociale activiteiten in deze 
kerk. Om wat te noemen: kof-
fieconcerten van de Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU). En ook de voorspeel-
avonden van muziekschool de 
Hint. Daarom hoopt deze mu-
ziekvereniging weer op een 
succesvol, zoals elk jaar, op-
treden.
Tot ziens bij de Thamerkerk.      

Knotgroep Uithoorn ook in
de zomer actief

Uithoorn - Knotten doe je in de 
winter. Maar op één dag in de zo-
mer komt de Knotgroep ook in ac-
tie, en wel op het prachtige Bra-
meneiland aan het Zijdelmeer.
Op zaterdag 23 augustus verzamelt 
de groep het riet en gras dat een 
paar dagen ervoor gemaaid is. Zo 
houden ze de ondergrond schraal 

en bevorderen ze de bijzonde-
re vegetatie op het Brameneiland.  
Het is een unieke plek waar je nor-
maal niet kunt komen. Een mini-
natuurgebiedje binnen de bebou-
wing van Uithoorn. Om 09.00 uur 
wordt gestart bij de werkschuur 
op de hoek van de Elzenlaan en de 
Boterdijk. Om ongeveer 13.00 uur 

zijn ze klaar. De Knotgroep zorgt 
voor gereedschap, handschoenen, 
voor koffie met koek en voor soep. 
Neemt u zelf een beker en een le-
pel mee?  Het eiland kan nat zijn: 
trek dus stevige schoenen of laar-
zen aan.
Meer informatie? Bel Bert Schaap, 
tel. 0297-565172.

V.I.O.S. MajoretteKidz
Mijdrecht - Zo, de vakantie zit er 
bijna op, ook bij muziekvereni-
ging V.I.O.S. uit Mijdrecht. Ma-
jorettejuf Chantal is alweer een 
poosje bezig met de voorberei-
ding op het nieuwe majorette-
seizoen.

Op 27 augustus is ’s middags tus-
sen 4 en 5 uur de eerste les voor de 
nieuwe leerling-majorettes in club-
gebouw De Notenkraker aan Wind-
molen 77 in Mijdrecht. En er is nog 
plek! Dus kom naar het V.I.O.S. club-
gebouw en doe gratis mee! 

Voor meisjes én jongens!
Lijkt het jou ook erg leuk en wil je 
het proberen? Om leerling-majoret-
te te worden moet je minstens 6 jaar 
zijn en zowel meisjes als jongens 
kunnen majorette of, als je een jon-
gen bent, majoor worden. De lessen 
zijn op woensdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur. Je mag eerst 4 lessen 
gratis meedoen om te kijken of je 
het wel echt leuk vindt. V.I.O.S. leent 

je bovendien een baton, die je ook 
mee naar huis mag nemen om daar 
te oefenen.

Lid worden en dan?!
Na 4 lessen beslis je of je lid wordt 
van V.I.O.S. of niet. Je betaalt alleen € 
11,40 per maand contributie en één-
malig 45 euro borg voor het gebruik 
van de baton en later de majorette-
pakjes. Je betaalt dus geen lesgeld. 
Als je nu begint, treed je op 31 ja-
nuari en 1 februari al op tijdens de 
jaaruitvoering in De Meijert. Later 
in het jaar mag je je kunsten ook al 
in het dorp vertonen bij het Straat-
theaterfestival en tijdens de V.I.O.S. 
Open. Zodra je goed genoeg bent, 
ga je als minirette met de Show- & 
Marchingband optreden in Neder-
land. En als je dan later majorette 
bent ga je ook mee naar het buiten-
land. Meestal is dat België, maar ook 
wel eens in het noorden van Frank-
rijk en in Duitsland. Met z’n allen 
met de bus en ook dat kost je niets. 
Je hoeft alleen voor je eigen eten en 

drinken zorgen. En je gaat naar ma-
jorettewedstrijden. Daar strijd je met 
majorettes van andere verenigingen 
om de prijzen. Dat is heel gezellig, 
leuk en ook spannend.

Contact?!
Kun je woensdag 27 augustus nog 
niet maar heb je er wel zin in? Bel 
dan naar Chantal de Groot. Haar 
telefoonnummer is 0297-272862. 
Of, stuur je naam, adres, geboor-
tedatum en telefoonnummer naar 
chantal.degroot@xs4all.nl. Chantal 
neemt dan contact met je op. 

Door het hele jaar zijn er nog tal 
van andere verenigingsactivitei-
ten voor jong en oud. Jeugdmidda-
gen, jeugdkamp, kijk- en luisterdag, 
kaart- en feestavonden, gezellig-
heidsdag voor de hele familie, fami-
lie barbecue etc. Ook heel gezellig 
allemaal. Voor informatie kun je te-
recht op de geheel vernieuwde site 
van V.I.O.S.  www.vios-midreth.nl en  
DORST  www.dweilorkest-dorst.nl.

Wilde planten eten in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bij de groen-
teboer kan men eetbare planten 
kopen, de natuur biedt eetbare 
planten.

Op dinsdagavond 26 augustus 
houdt het IVN een “eetbare plan-
ten”-wandeling op de Oude Dem-
merikse Kade in Vinkeveen. De kade 
is een restant van een begrenzing 
van een moerasontginningsgebied 
uit de Middeleeuwen, ontstaan tus-
sen het jaar 1000 en 1200, toen deze 
weidse wildernis (De Ronde Venen) 
voor de mens toegankelijk werd ge-

maakt.  De meest gangbare kruiden 
kunnen worden bekeken, besnuf-
feld en geproefd onder de deskun-
dige leiding van IVN-gidsen. Na af-
loop krijgen de deelnemers enkele 
eenvoudige recepten mee om thuis 
een en ander uit te proberen.

De wandelaars vertrekken bij kaas-
boerderij Arend aan de Demmerikse 
Kade 17 om 19.00 uur. IVN-leden en 
donateurs gaan gratis mee, anderen 
betalen 1,25 euro.
Info en aanmelden: 0297-263115 of 
0297-288669 ( na 18.00 uur).
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Eerste pilot TNT Postkantoor in 
Primera Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag jl. opende 
bij Primera de Jong aan de Lin-
deboom 16A in Mijdrecht het 
eerste nieuwe TNT Postkantoor 
in Nederland.

Het gaat hier om een pilot van een 
nieuwe generatie TNT Postkantoren 
die TNT Post de komende jaren in 
winkels door heel Nederland gaat 
openen. Eerder dit jaar heeft TNT 
Post aangegeven de dienstverlening 
van de hoofdpostkantoren te ver-

plaatsen naar nieuwe TNT Postkan-
toren in winkels. De reden hiervoor 
is dat consumenten zo hun postza-
ken kunnen regelen in winkels met 
ruimere openingstijden, tegelijk met 
de andere boodschappen.
 
Bij een TNT Postkantoor kunnen 
consumenten ten eerste terecht 
voor al hun postzaken, zoals: 
- Het kopen van post- en
   pakketzegels. 
- Het versturen van brieven,

   pakketten en aangetekende post
   binnen en buiten Nederland 
- Het ophalen van post
 
Daarnaast bestaat het assortiment 
ook uit een groot aantal producten 
en diensten dat op het postkantoor 
verkrijgbaar was, zoals:
- Kentekenregistratie 
- Strippenkaarten/abonnementen 
- Cadeaubonnen, telefoonkaarten  
   en beltegoed 
- Visaktes

Nieuw Keramiek Atelier 
in Uithoorn houdt open 
Uithoorn – Martina Dielen 
heeft sinds februari van dit 
jaar haar keramiek atelier ge-
vestigd op de Prinses Christi-
nalaan 86-C.

Om te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is met klei houdt het 
atelier een open weekend op 30 
en 31 augustus.
“Ik heb een opleiding gevolgd bij 
de Gerrit Rietveld Academie en 
daarna nog drie jaar de ambach-
telijke keramiekopleiding bij SBB 
in Gouda. Ondertussen geef ik al 
vier jaar keramieklessen bij St. 
CREA. Na al die jaren was het tijd 
om een nieuwe stap te nemen. 
Daarom ben ik nu begonnen met 
handvormlessen. Ik ben erg blij 
dat er een ruimte beschikbaar 
was in het voormalige schoolge-
bouw. Dit geeft me de mogelijk-
heid om verder te gaan in mijn 
ontwikkelingen”, vertelt Martina 
vol enthousiasme.
“Tijdens de handvormlessen kun-
nen cursisten in kleine groep-
jes kennis maken met alle mo-
gelijke technieken en met klei. Je 
leert bijvoorbeeld het opbouwen 
van een vaas of holle vorm. Maar 
je kan ook met plakken klei een 
driedimensionaal werkstuk ma-
ken. In een later stadium wordt 
het werkstuk geglazuurd. De cur-
sisten zijn reuze enthousiast en ik 
wil de groepen graag verder uit 
gaan breiden. Je hoeft niet heel 
erg creatief te zijn. Ik geef gericht 
advies dus het kan eigenlijk niet 
fout gaan.“ 

“Sommige mensen lijkt het wel 
leuk maar staan er toch een beet-
je huiverig tegenover. Ze weten 
niet zo goed of ze het wel kunnen. 
Daarom bied ik kennismakings-
cursussen aan. Dit is een cursus 
van tien lessen die twee uur du-
ren. In het najaar kunnen geïn-
teresseerden een cursus volgen 
op de dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur en/of op woensdag-
morgen van 9.30 tot 11.30 uur. De 
cursus start op dinsdag 2 sep-
tember en/of woensdag 3 sep-
tember aanstaande.
Twijfelt u nog? Kom dan even 
naar het open atelier weekend op 
30 en 31 augustus van Martina 
Dielen. Zaterdag en zondag is zij 
aanwezig van 11.00 tot 15.00 uur. 
Het atelier is gelegen aan de 
Prinses Christinalaan 86-C in Uit-
hoorn.
Aanmelden kan natuurlijk tijdens 
het open atelier weekend of via 
de website www.martinadielen.nl

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

SOS heeft een nieuw project opgepakt in Ecuador: de inrichting van een 
kinderdagverblijf in Ecuador. Het project is aangedragen door een van onze 
vaste donateurs. Zij kozen voor SOS omdat die club niet alleen dicht bij 
de lokale bevolking staat in De Ronde Venen maar ook heel dicht bij de 
projecten in de Derde Wereld staat en daarmee nauw contact onderhoudt.  
Onderwijs is de eerste stap om de spiraal van armoede, onwetendheid en 
slecht bestuur te doorbreken. 
Aan het begin van het onderwijs staat het kinderdagverblijf. Vooral in 
Ecuador snijdt het mes aan twee kanten: het kind krijgt opvoeding en 
elementair kleuteronderwijs. Het oudere kind kan naar school in plaats van 
op de kleine broertjes en zusjes te moeten passen.
Redenen genoeg om het kinderdagverblijf De Regendruppeltjes te Gualsaqui 
(2750m) in de provincie Imbabura, Ecuador, te helpen met de inrichting.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Kinderdagverblijf 
in Ecuador (2)

Wat is úw
reden om te
collecteren 

voor de 
NSGK?

Meld u aan op www.nsgk.nl
of bel (020) 679 12 00

Meld uvandaag nogaan!

Wat is úw
reden om te
collecteren 

voor de 
NSGK?

Meld u aan op www.nsgk.nl
of bel (020) 679 12 00

Meld uvandaag nogaan!

De Bridgeboei opent 
nieuw seizoen
Vinkeveen - Op donderdag 28 
augustus start De Bridgeboei 
om 19.45 uur het seizoen 2008 
/2009 met haar traditionele 
speelavonden in het Dorpscen-
trum De Boei in Vinkeveen. 

De vereniging telt op dit moment 
71 leden, die zonder het competi-
tie-element uit het oog te verliezen 
ook en vooral voor de gezelligheid 
spelen. Er wordt gespeeld in een A- 
en een B-lijn in cycli van zes speel-
avonden. In het dorpscentrum mag 
niet worden gerookt. Na de speel-
ronden 2 en 4 wordt er een kor-
te pauze ingelast. De uitslag van 
de zittingen wordt elektronisch be-

paald. De contributie bedraagt mo-
menteel €65 euro per jaar. 
Hoogtepunten binnen de vereniging 
zijn de jaarlijkse kerstdrive met een 
groot buffet, de viering van het lus-
trum eens in de vijf jaar, de jaarlijkse 
krachtmeting met de zustervereni-
ging in Mijdrecht, de Bridgevereni-
ging De Ronde Venen en de huldi-
ging van de clubkampioenen tijdens 
de jaarvergadering.

Zij die belangstelling hebben te 
gaan bridgen kunnen zonder enige 
verplichting een avond meespelen 
om de sfeer te proeven. Er is plaats 
voor zowel beginnende als ervaren 
bridgers. Telefonische aanmelding 

In Mijdrecht zijn tussen zon-
dag 10 augustus omstreeks 
20.00 uur en maandag 11 au-
gustus 08.30 uur airbags ge-
stolen.

Op de Zilveren Rijder werden uit 
een Opel Meriva twee airbags 
gestolen. Op de Rozennobel zijn 

uit een Opel Corsa ook twee air-
bags gestolen. De schade per au-
to bedraagt zo’n 2500 euro.

De politie onderzoekt de dief-
stallen en vraagt getuigen zich 
te melden bij de politie van het 
district Rijn & Venen, op tele-
foon: 0900-8844.

Airbags gestolen in Mijdrecht
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Op 2 en 3 september a.s.

Bewonersavonden over 
Structuurvisie Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdagavond 2 
september (gemeentehuis) en 
woensdagavond 3 september 
(bij Leenders in De Kwakel) no-
digt de Gemeente Uithoorn in-
woners en ondernemers uit om 
mee te praten over de toekomst 
van de gemeente en hun mening 
te geven over de ontwikkeling 
van een aantal deelgebieden in 
de gemeente. 

De avonden vinden plaats in het ka-
der van een nieuwe Structuurvisie. 
Dit plan moet elke gemeente opstel-
len in het kader van de nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening die op 1 juli jl. 
van kracht werd. 

De centrale vraag is: Hoe willen we 
dat Uithoorn er uit ziet, morgen en 
over 15 jaar? Hoe willen we dat Uit-
hoorn zich ontwikkelt op het gebied 
van wonen, verkeer, economie, na-
tuur, cultuur, sport en welzijn?
De structuurvisie is het overkoepe-
lend plan dat vervolgens wordt uit-
gewerkt in bestemmingsplannen.  

Vraagstukken
Op de avonden staan 8 vraagstuk-
ken voor ontwikkeling centraal, de-
ze zijn in het afgelopen voorjaar op-
gesteld na overleg met sleutelper-
sonen van diverse organisaties in 
Uithoorn. 

Wat te doen met het tracé van de 
bestaande N201? Moet het een rou-
te blijven voor lokaal verkeer? Is dit 
een kans om beide kanten van het 
dorp met elkaar te verbinden? Kan 
er ook bebouwing komen of juist 
een groene zone of park?

Hoe kunnen we de relatie van Uit-

hoorn met de Amstel versterken? 
Moeten we ons richten op het land-
schap of op de Amstel in dienst van 
de stad? Is natuur en recreatie het 
belangrijkste of kunnen we op be-
paalde plekken nog woningen bou-
wen? Moeten er meer recreatie-
voorzieningen komen of een haven? 
Waar wel, waar niet? 

Hoe willen we ons Dorpscentrum 
veranderen? Welk beeld hebben we 
voor ogen: willen we het historische 
karakter terug of moet het modern 
worden? Welke functie moet het 
dorpscentrum hebben?

Hoe willen we de winkelcentra Zij-
delwaard en Legmeerplein verbete-
ren? Hoe zien we het aanbod hier in 
relatie met het winkelaanbod in het 
Dorpscentrum?

Wat kunnen we doen met het verou-
derde deel van het bedrijventerrein? 
Met name het gebied rond de riool-
waterzuivering. Nieuwe bedrijven of 
misschien woningbouw?

Hoe kunnen we het gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn meer kwaliteit 
geven? Zijn hier ontwikkelingen ge-
wenst, misschien wel waterwonin-
gen? Of moeten we daar meer in-
zetten op natuur en recreatie? 

Welke ontwikkeling zien we voor het 
agrarisch gebied bij het Steenwij-
kerveld? Willen we dit voor de toe-
komst zo behouden? En hoe kun-
nen we dat dan doen? Of moeten 
we streven naar de vestiging van 
grotere bedrijven? 

Hoe waarderen we het Libellebos? 
Wat kan en moet daar eventueel an-

ders?  Wat vinden we van de ‘sport-
boulevard’, de strook tussen Rand-
hoorn via Amstelhof naar KDO? Wat 
betekent dit gebied voor Uithoorn? 
Moet het vooral groen blijven of kan 
er ook meer gebouwd worden? 

Tijdstip en locatie
Op 2 september is de bijeenkomst 
in het gemeentehuis, op 3 septem-
ber bij partycentrum Leenders in 
De Kwakel. De koffie staat op bei-
de avonden klaar om 19.30 uur. Het 
programma start om 20.00 uur en 
duurt tot circa 22.00 uur. 

Informatie 
Meer informatie is te lezen in een 
speciaal krantje in het hart van de-
ze krant. Dit krantje, posters en an-
sichtkaarten worden ook verspreid 
in Uithoorn en ligt vanaf 21 augus-
tus op diverse adressen, zoals in 
de buurtcentra, de bibliotheek, het 
stadhuis en de boekhandels. 

Ursul en Ursula
Symbool voor de discussie over 
de ontwikkeling van de gemeente 
staan Ursul en Ursula, twee stripfi-
guurtjes die speciaal voor het pro-
ject zijn ontworpen. Als het aan Ur-
sula ligt, gaat Uithoorn volop mee in 
de economische dynamiek van on-
ze regio en ontwikkelt zich vooral 
als bedrijvige gemeente. Als het aan 
Ursul ligt, koesteren we bovenal on-
ze historie en prachtige ligging aan 
de Amstel. 

De avonden worden gepresenteerd 
en begeleid door het stedenbouw-
kundig bureau HzA uit Hoorn, dat 
meerdere gemeenten ondersteunt 
bij het opstellen van een structuur-
visie. 

Prijswinnaars van ‘De Loods’ 
vlogen met een Dakota
Mijdrecht - In maart dit jaar 
opende ‘De Loods’ in de Mo-
lenhof in Mijdrecht haar ge-
heel verbouwde zaak in vrije-
tijdskleding.

Ter gelegenheid daarvan konden 
klanten onder meer meedoen 
met een prijsvraag waaraan als 
(hoofd)prijs een rondvlucht met 
een historische Dakota van de 
Dutch Dakota Association (DDA) 
was verbonden. Een beeltenis die 
deel uitmaakt van de inrichting 
van ‘De Loods’ met de grote af-
beelding van zo’n vliegtuig achter 
de verkoopbalie.
De prijs werd gewonnen door 
Alexander van Ballegooij met 
zijn partner Chantal de Groot uit 
Mijdrecht. Als het allemaal goed 
is gegaan zijn beiden in juni ook 
nog in het huwelijksbootje ge-
stapt… Het vooruitzicht van de 

vlucht met de Dakota droeg dus 
in hoge mate bij aan de voorpret. 
Alexander en Chantal mochten 
bij de uitreiking van hun prijs zelf 
het tijdstip van de rondvlucht be-
palen. Daarvoor kozen zij zondag 
3 augustus jl. Zij hebben toen een 
rondvlucht met de Dakota ge-
maakt die de toepasselijke naam 
‘Doornroosje’ draagt.

“De vlucht was echt super. Ik was 
zelf erg gespannen maar het was 
heel leuk om mee te maken. We 
hebben een mooie rondvlucht 
gehad waarbij we veel van bin-
nen in het vliegtuig en natuurlijk 
buiten onder ons hebben kunnen 
zien. Vliegen met zo’n historische 
Dakota is een echte belevenis en 
niet te vergelijken met een mo-
dern vliegtuig. Binnen een mi-
nuut na het opstijgen mochten 
we al van onze plaats af en rond-

lopen. Ook mochten we in de 
cockpit kijken. Dat was heel in-
teressant en bijzonder om te zien 
hoe de piloot met die instrumen-
ten en besturingssystemen van 
toen een vliegtuig moest bestu-
ren en dat vandaag nog steeds 
doet.” Zo laat Alexander weten. 
“Het is een stukje vergane glo-
rie dat door de DDA is opgepakt 
en weer tot leven is gewekt in de 
vorm van deze prachtige vliegtui-
gen die een stukje luchtvaartge-
schiedenis vertegenwoordigen.

Wij zijn blij dat we de prijs in 
maart bij De Loods hebben 
gewonnen en hebben volop 
van dit vliegavontuur geno-
ten.” Aldus Alexander van Bal-
legooij en zijn Chantal die de 
eigenaren van De Loods nog-
maals bedanken voor deze 
prachtige trip.

Succesvolle spaaractie van 
besteksetjes C1000
Regio - De oproep om te sparen 
voor de gratis besteksetjes van 
de C1000 in de maanden mei en 
juni hebben de bestuursleden 
van Stichting ROKI geweten.

Na een aarzelend begin kwam er 
een stroom opgang, die door bleef 
gaan. Stichting ROKI wilde voor 17 
kinderen van het kindertehuis Lid-
ia Home in Tirgu Mures (Roemenië) 
een eigen besteksetje sparen.
Dit werden er ruim 170, waardoor 
de plannen moesten worden bijge-
steld. De medewerkers van het kin-
dertehuis kregen daardoor ook elk 6 
setjes voor hun eigen familie.

De overige setjes blijven bewaard 
tot de kinderen een zelfstandige 
huishouding gaan voeren.
Voor de eersten is dit binnen twee 
tot drie jaar. Hiermee hebben ze dan 
een mooie start voor hun uitzet. De 
setjes die de kinderen nu kregen, 
zijn alle voorzien van hun naam, ge-
graveerd door juwelier Nant Hartel 
te Wilnis.

Namens Stichting ROKI bedanken 
wij hem daarvoor. Uiteraard danken 

we alle gulle gevers en de C1000 die 
dit allemaal bewerkstelligd hebben.

Ook zingen in Uithoorn?
Uithoorn - De Uithoornse Oratori-
umvereniging Amicitia start maan-
dag 25 augustus weer met de we-
kelijkse repetities.
Plaats: Scholengemeenschap Tha-
men, Den Uyllaan 4 te Uithoorn, bij 
het busstation. Tijd: maandagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur.
Onder de enthousiaste leiding van 

dirigent Toon de Graaf en repetitor 
Eric Jan Joosse repeteert het koor 
het werk “King Arthur” van de en-
gelse componist Purcell, uitvoering 
14 november a.s. in de Burghtkerk 
te Uithoorn. Voor het najaar 2009 
staan het Requiem van Mozart en 
het Stabat Mater van Haydn op het 
programma. In mei 2009 zingt het 

koor Mozart’s Requiem in Berlijn.
Altijd al in een koor willen zingen? 
Kom en maak een paar repetities 
mee en ervaar hoe ontspannen zin-
gen is! Nieuwe leden zijn van har-
te welkom.
Voor inlichtingen: Greet Bijlsma, tel. 
0297-567257 of Henk van Dijkhui-
zen, tel. 0297-567758.

Volwassenenonderwijs in Amstelveen,

Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart,

Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel

Dag – en avondcursussen

• Leer beter lezen en schrijven

• Alfabetisering

• Starten met computer en internet

• Praktisch Engels

• Nederlands als Tweede Taal: Staatsexamen I

• Nederlands als Tweede Taal: Staatsexamen II

• Opleiding tot het Inburgeringexamen (WI)

Kijk voor meer
informatie op
www.rocva.nl

ROC van Amsterdam Amstelland

Informatie en inschrijven
Donderdag 21 augustus 16.00-20.00 uur

Donderdag 28 augustus 16.00-20.00 uur

De Savornin Lohmanlaan 2

1181 XM Amstelveen

Telefoon (020) 579 12 22

E-mail vo.amstelveen@rocva.nl 

www.rocva.nl/amstelveen
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Rommelmarkt
Vinkeveen - Zaterdag 23 au-
gustus a.s. wordt weer de jaar-
lijkse rommelmarkt gehou-
den.

Deze is te vinden naast de Her-
vormde Kerk aan de Herenweg 
205 en is open van 09.00 uur tot 

14.30 uur. U kunt er terecht voor 
meubels, servies, boeken, platen, 
planten e.d. Daarnaast ook voor 
koffie/thee met wat lekkers of 
een portie poffertjes. 
Kom gewoon even langs! De op-
brengst is bestemd voor de toren 
van de kerk. 

Twee vissers al vijftig jaar 
te gast bij De Veensteker
Vinkeveen - Een uniek gebeu-
ren speelde zich vorige week 
af bij Bar/Eetcafé De Veenste-
ker op het Achterbos. Daar wer-
den twee vissers uit ’s Herto-
genbosch voor het vijftigste (…) 
achtereenvolgende jaar door de 
eigenaren van De Veensteker 
welkom geheten.

Het waren Jan van Asperen (72) en 
Koos van Langenhuizen (74). Pre-
cies vijftig jaren geleden gingen zij 
met elkaar de afspraak aan om ie-
der jaar een weekje te gaan vissen 
ergens op de Utrechtse Plassen. En 
altijd in de week dat Jan zijn verjaar-
dag vierde. Dat is op 15 augustus. In 
1958 reisden zij voor de eerste keer 
richting de Utrechtse Plassen en 
kwamen terecht in Loosdrecht. “Bij 
een hotelletje aangekomen zeiden 
we dat we graag een weekje wilden 
vissen. Dan moeten jullie niet hier 
zijn, maar in Vinkeveen, zei de ho-
telhouder. Toen zijn we doorgereden 
en kwamen in het Achterbos terecht 
bij deze locatie die toen nog van Bij-
leveld was. We hebben steeds over-
nacht op de camping hierachter”, 
weet Jan zich nog te herinneren. 
Ook dat hij nog eens een keer op de 
brommer van Den Bosch naar Vin-
keveen was gereden. Toen hij ooit 
een keer met een busje kwam durf-
de hij niet over het toen nog aan-
wezige houten ophaalbrugje tussen 
de Herenweg en Achterbos te rij-
den. Bang dat hij er door zou zak-
ken. “We zijn daarna jaar in jaar uit 
hier gaan vissen op de plas en tus-
sen de legakkers. Daar zat toen veel 
vis. Maar tegenwoordig is dat steeds 
minder lijkt het wel, Misschien om-
dat het water veel schoner is gewor-
den dan toen. De vis bijt steeds min-
der en al helemaal niet op de plas-
sen. Maar we gaan er ‘s morgens 
rond een uur of negen gewoon op 
uit en tegen borreltijd komen we 
weer terug.” Aldus Koos.
Met z’n tweeën huren zij sinds jaar 
en dag een bootje met een buiten-
boordmotor. Maar vroeger was het 
ook vaak roeien geblazen. Toen Car-
la met haar man Dorus van der Meer 
vijftien jaar geleden De Veenste-
ker en de achterliggende camping 
van Bijleveld kocht, bleven Koos 
en Jan dezelfde faciliteiten hou-
den. Daar hadden zij bij de overna-
me wel met enige zorg in hun stem 
om gevraagd. Zij slapen op de cam-
ping waar Carla zich inmiddels over 
hen bekommert wat betreft wekken, 
ontbijten en de verzorging van het 
avondeten. Dat gebruiken zij in het 
restaurant bij De Veensteker. Car-
la en Dorus runnen de camping en 
hun zonen Patrick en William het 
horecagebeuren van bar/eetcafé De 
Veensteker.

‘Tas koffie’
Carla: “Het is wel heel vaak lachen 
geblazen met die twee. Het zijn aar-
dige mannen die al vijftig jaar lang 
een week met elkaar optrekken om 
hier te komen vissen. Vroeger wa-
ren ze met zijn drieën. Toen ging de 
broer van Koos ook nog mee, maar 
die is een paar jaar geleden over-
leden. Hun echtgenotes hebben er 
geen moeite mee.
Het is zo langzamerhand traditie ge-
worden dat ze hier komen en dat la-
ten we hen ook weten. Voor dit jubi-
leum hadden we de ingang naar de 
bar versierd met ballonnen en een 
bord gemaakt met de tekst en een 
afbeelding ‘Hulde aan het vispaar’. 
Velen van onze vaste gasten kennen 

hen ook en omgekeerd. En een hu-
mor dat ze aan de dag leggen. Het 
zijn geboren en getogen Braban-
ders die er soms een ludiek taalge-
bruik op na houden. Daar maken we 
wel eens gebruik van om een grap 
uit te halen. Zo spreken zij vaak van 
een ‘tas koffie’. Dat is in het zuiden 
en bijvoorbeeld in België een heel 
gebruikelijk woord voor ‘kop’. Toen 
zij hier dat een keer onbedacht aan 
een serveerster vroegen heeft die de 

koppen koffie verpakt in een plastic 
handtasje en op die manier geser-
veerd… Een tas koffie, toch?”

Hanengekraai
Carla vertelt ook dat zij beide heren 
uit de slaap haalt met een bijzonde-
re wekker. Die heeft een mechanis-
me dat dierengeluiden produceert, 
waaronder ook het geblaf van een 
hond en het gekraai van een haan… 
De laatste produceert in de och-
tenduren een ferm gekraai dat op 
dat tijdstip door Jan en Koos niet op 
prijs wordt gesteld, evenals het tus-
sendoor blaffen van de hond… Dit 
omdat ze het hier zo gezellig vin-
den en dan wat te laat onder de wol 
gaan. Zij wisten (toen) niets van de 
wekker af. Jan zei op gegeven mo-
ment tegen Carla: “Het is hier hart-
stikke leuk, maar we moeten die 
boer van die haan eens ‘aanvat-
ten’, want dat beest is van slag af en 
moet ie nodig eens even ‘nastellen.” 
Totdat zij erachter kwamen dat Carla 
voor het hanengekraai had gezorgd. 
Koos toen: “Die rottige haan, daar 
heb jij voor gezorgd.” Hij kondigde 
aan dat als hij door ouderdom niet 
meer in staat zou zijn naar Vinke-
veen te komen, hij te zijner tijd graag 
de betreffende wekker als souvenir 
zou willen hebben. Maar Jan is er 
natuurlijk ook nog en je kunt deze 
‘haan’ niet in tweeën delen. Zater-
dag de 15e was Jan jarig. Hij trak-
teerde toen op Bossche bollen…

Man overboord!
Waarom nemen de heren hun vrou-
wen niet een keer mee? Koos: “Wat 
moeten deze deernen hier dan? Er is 
voor hen niets te doen. ‘s Morgens 
als wij gaan vissen is alles dicht, je 
kunt nergens een tas koffie krijgen. 
Hooguit pas na twaalven. En als je 
wilt winkelen ben je hier in een dag 
al gauw uitgekeken. Dan moet de 
rest van de week nog komen. Bij 
De Veensteker zelf is de horeca-
gelegenheid voor gasten pas vanaf 
16.00 uur open. In het weekend van-
af 12.00 uur. En dan moet het ook 
nog eens mooi weer zijn willen de 
mensen erop uit trekken en bij De 
Veensteker even neerstrijken. Het 
is hier overigens ook bij wat slech-
ter weer heel gezellig. Binnen heerst 
een ongedwongen sfeer en het in-

terieur heeft een klassiek gezellige 
uitstraling. Wie meer wil weten moet 
maar eens op hun website kijken 
www.veensteker.nl.
Jan: “Ja, een echte aanrader. Onze 
ervaring is dat de service en verzor-
ging hier op een hoog niveau lig-
gen. Want anders hadden wij het als 
Bourgondiërs er nooit zo lang uitge-
houden. Het is hier goed van eten 
en drinken. Het restaurant is altijd 
behoorlijk gevuld en als het mooi 

weer is kun je op het terras over de 
koppen lopen. Dat doen wij natuur-
lijk niet want wij proberen dan een 
witvisje te verschalken. Maar die 
kennen ons inmiddels en laten zich 
niet meer vangen…”
Ooit zat Jan in de punt van de boot 
in een leunstoeltje. Toen hij zich 
eens lekker uitrekte verloor hij zijn 
evenwicht en viel met stoel en al 
overboord… Dag Jan. Hij is weer in 
de boot gehesen en of dat met de 
stoel ook is gebeurd vertelt het ver-
haal niet. “Mensen op de oever die 
het zagen gebeuren hebben zich 
een kriek gelachen”, vertelt Koos. 
“Die kwamen ‘s avonds toevallig in 
De Veensteker vertellen wat zij had-
den gezien. Nou, hier zit ie, heb ik ze 
verteld. Daar hebben we toen een 
rondje mee verdiend.”

Geen ‘oudjes’
De verdere gesprekken met Koos 
en Jan ontaarden in gezellige herin-
neringen aan die vijftig jaar bezoe-
ken in Vinkeveen bij De Veensteker 
en daarvóór, maar ook aan wat zij 
in hun werkzame leven hebben ge-
daan. Koos stamt uit een gezin met 
nog 2 broers en 2 zussen. Hij is vijf-
tien jaar banketbakker geweest en 
heeft daarna tot aan zijn pensioen 
bij de Verkade vestiging in ’s Herto-
genbosch gewerkt. Toen hij er koud 
vertrokken was werd het bedrijf daar 
opgeheven. “Keurig op tijd weg”, al-
dus Koos, intussen genietend van 
zijn fluitje bier. Jan heeft 1 broer en 
3 zussen en is altijd marktkoopman 
geweest. “In sokken. Daarom noem-
de de hele omgeving mij Jan Sok”, 
vertelt hij. Vijftig jaar lang telkens 
een ‘verjaardagsweek’ naar Vinke-
veen. Het is toch uniek. Koos en Jan 
zijn er blijven hangen en willen dat 
nog een aantal jaren volhouden zo 
lang het hun gegeven is. Carla: ”Ze 
horen bijna bij de inventaris, maar 
om nou te zeggen, het zijn ‘oudjes’, 
nee, verre van dat. Ze zijn jong van 
hart maar krijgen wel steeds meer 
moeite om zonder hun evenwicht te 
verliezen in de boot te stappen. He-
lemaal als de regen voor een plasje 
op de bodem heeft gezorgd.”
Jan: “Alles went, zelfs nátte sokken 
en daar weet ik alles van.” En Koos: 
“Ik zit er niet mee, zodra ik zit”…
Tot volgend jaar, heren!

Koos (li) en Jan komen al vijftig jaar lang een week vissen in Vinkeveen

Grote barbecue en viswedstrijd
De Hoef - De stichting Vrienden 
van de Antoniuskerk in De Hoef 
gaat op 24 augustus as. weder-
om een grote viswedstrijd orga-
niseren in de Kromme Mijdrecht  
met daarna een barbecue op het 
kerkplein. De viswedstrijd begint 
om 14.00 uur en is gratis, voor de 

kinderen wordt een vistobbe op 
het kerkplein geplaatst. Rond half 
vier wordt de barbecue aangesto-
ken en daarvoor kan men zich in-
schrijven bij de commissieleden, 
zij komen in De Hoef bij u langs 
voor deelname.
Mensen buiten De Hoef kunnen 

zich telefonisch opgeven bij Theo 
Róling, tel. 593292 of Ronald Wie-
man, tel. 593291.
De kosten voor de barbecue: 25 
euro voor volwassenen en 10 euro 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
De opbrengst is weer bestemd 
voor de restauratie van de kerk.

Danscentrum Colijn 
ondergaat metamorfose!!
Uithoorn - Half juni was het dan 
zover! Met een vriendengroep 
werd de bar van Danscentrum 
Colijn neergehaald!

Familie Colijn: “In één dag werd het 
werk van de afgelopen 20 jaar weg-
gevaagd.” Maar dat was ook no-
dig, het binnenwerk van de bar was 
hoognodig aan vernieuwing toe en 
waarom dan niet gelijk ook de om-
geving waarin de bar staat aanpak-
ken. Familie Colijn: ”Wij blijven ge-
woon aan de weg timmeren, dat 
doen wij al 33 jaar en dat blijft zo. 
Wij willen graag een professioneel 
bedrijf waarin iedereen zich thuis 
voelt. Dat betekent naast gediplo-
meerde docenten en kwalitatief 
hoogstaande lessen, ook de juis-
te omgeving.” In danscentrum Co-
lijn ligt bijvoorbeeld een ‘zwevende’ 
parketvloer, 30 Jaar geleden hebben 
de oprichters van het bedrijf, Cees 
en Stella Colijn, al diep in de buidel 
getast om een dergelijke vloer neer 
te kunnen leggen. Deze vloer zorgt 
ervoor dat dansers geen blessu-
res oplopen door wekelijks en soms 
zelfs dagelijks te dansen op een 
vloer die op het beton ligt.
Ook in de bar zijn duidelijke keu-
zes gemaakt; stijl en degelijkheid 
gaan hand in hand. De bar is voor-
zien van de nieuwste snufjes. Fami-
lie Colijn: “Wij krijgen veel soorten 
mensen over de vloer. Van nog heel 
jonge kinderen tot de oudere garde. 
Wij willen dat iedereen zich bij ons 
prettig voelt en daar investeren wij 
graag in.” De verbouwing is nu bijna 
rond en de bar is klaar voor gebruik. 
Alhoewel een stuk moderner is de 
bar nog steeds een sfeervolle plek 
waar het goed vertoeven is.

Vrijdansen
Op 27 augustus a.s. opent Dans-

centrum Colijn de deuren weer met 
een vrijdansavond voor paren vanaf 
21.00 uur. “Dezelfde avond om 20.00 
uur openen wij onze bar en nodig-
den wij onze leerlingen van harte 
uit om dit moment met ons te bele-
ven. Natuurlijk onder het genot van 
een hapje en een welkomstdrankje, 
waarna het dansseizoen kan begin-
nen. Danscentrum Colijn gaat weer 
een geweldig dansseizoen tegemoet 
met vele hoogtepunten.
De gezellige vrijdansavonden, de 
bals met kerst en Nieuwjaar, de Ita-
liaanse avond in november, de kin-
derkerstdisco, 70 en 80 party, dans-
wedstrijden, diverse thema-avon-
den voor de kids, teens en paren 
en ga zo maar door. Op 14 sep-
tember houdt Danscentrum Colijn 
Open Huis. De ideale mogelijkheid 
om kennis te maken met het Dans-

centrum. Om 15.00 uur starten we 
met de kids; zij kunnen meedoen 
aan de workshops popshowmusi-
caldance en breakdance en zien 
wat onze leerlingen allemaal in huis 
hebben. De kinderen die inschrij-
ven ontvangen de ‘supergave’ Co-
lijn rugzak! Om 20.00 uur begint het 
open huis voor de teens en paren. 
Stijldansen, popshowmusicaldan-
ce, hiphop, salsa, rock’n roll. Work-
shops en demonstraties en wij ne-
men uitgebreid de tijd om u te in-
formeren en eventueel in te schrij-
ven onder het genot van een lekker 
kopje koffie of een ander drankje.” 
Aldus familie Colijn.
Kortom: voor gezelligheid én profes-
sionaliteit ben je bij Danscentrum 
Colijn aan het goede adres!
Info: www.colijndancemasters.nl
of 0653559450.

Geen krant?

BEL
0297-581698

De Carnivoor en winkeliersvereniging Ophelia:

Zaterdag een avond lang 
Jordaanse sfeer in Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de derde keer al-
weer staat winkelcentrum Ophelia 
aanstaande zaterdag 23 augustus 
tussen 20.00 en 01.00 uur in het te-
ken van de Jordaanse sfeer en kos-
ten noch moeite zijn gespaard om 
de bezoekers een uitgebreid pro-
gramma voor te schotelen. Tal van 
artiesten zullen zich op deze typi-
sche Amsterdamse avond van hun 
beste zijde laten zien en horen. 
Hans, Kap, Robert Leroy, Harry Slin-
ger, Mick Harren, Hanna en Frits en 
de Aalsmeerse Toppers (Chris Bos-
se en Rob Ojevaar) hebben toege-
zegd hun medewerking te verlenen 
en met een dergelijk affiche kun je 
voor de dag komen. Vanaf 16.00 uur 
zal de Ophelialaan omgetoverd wor-
den in een muziekplein en dat be-
tekent tevens dat de Ophelialaan 
afgesloten zal zijn voor doorgaand 
verkeer. De diverse optredende ar-
tiesten zullen we wat nader voor-
stellen.

Hans Kap 
Vrolijke liedjes waar je lekker op 
mee kunt zingen. Dat is het han-
delsmerk van het repertoire van de 
sympathieke Amsterdamse topac-
cordeonist en entertainer Hans Kap. 
Hans heeft door vele jaren ervaring 
een herkenbaar, vrolijk en veelzijdig 
repertoire opgebouwd. Met wereld-
beroemde nummers zoals onder an-
dere: Aan de Amsterdamse grach-
ten, Tulpen uit Amsterdam, Medley 
Willy Alberti, Medley Johnny Jor-
daan en nummers van André Ha-
zes weet hij de bezoekers in de juis-
te stemming te krijgen. 

Robert Leroy
Muziek speelt een belangrijke rol 
in het leven van Robert Leroy en hij 
heeft dan ook een indrukwekkende 
lijst met optredens en grote evene-
menten waar hij zijn medewerking 
aan heeft verleend opgebouwd. In 
de loop van de jaren verschijnen di-
verse singles en albums en zeker 
niet zonder succes en hoge noterin-
gen in de album top 100 zijn niet van 
de lucht. Met de single “Jij leeft in 
mij” bestormt Robert Leroy in 2008 
de Nederlandse hitlijsten. In maart 
vindt het eerste concert van hem 
plaats in Mijdrecht onder leiding 
van de band “Tilt”. Tijdens het con-

cert worden twaalf nieuwe songs 
die op het album ”Hart zonder huis” 
staan ten gehore gebracht.
   
Harry Slinger
Als leadzanger van de popgroep 
Drukwerk verwierf Harry Slinger 
in 1980 landelijke bekendheid met 
het nummer ”Je loog tegen mij” dat 
zes weken lang aan de top stond 
van alle hitlijsten. Hits als “Marian-
neke”, “Schijn een lichie op mij” en 
“Hé Amsterdam”, “Lijn 10” en “Ca-
rolien” volgden elkaar in rap tempo 
op. In 1990 wordt met tegenzin be-
sloten het met Drukwerk voor ge-
zien te houden. Het podiumbeest 
Harry Slinger was echter nog lang 
niet uitgezongen en produceerde 
solo-CD’s als “Uit stilte geboren” en 
“Naar je hart”. Zijn rode mutsje kon 
hij ook niet aan de wilgen hangen 
want naast zijn eigen nieuwe num-
mers bleef het publiek vragen naar 
het Drukwerkrepertoire. Ook speel-
de hij rollen in TV-programma’s, 
films en musicals. Tevens heeft hij 
kans gezien een nieuwe CD op te 
nemen: “Het Juiste Spoor”, een zeer 
gevarieerd album met zowel balla-
des als rocknummers waaronder 
“Amstel Hotel”, “Volwassen Nou” en 
“De Multinationale”. 

Mick Harren
Al twintig jaar is de Noord-Holland-
se zanger Mick Harren een feno-
meen in de muziekwereld. Met zijn 
krachtige stem, zijn meeslepen-
de muziek en zijn energieke shows 
weet hij een groot publiek aan zich 
te binden. In 2003 komt zijn eerste 
Engelstalige CD “Good Things” uit 
en van deze CD worden twee sin-
gles uitgebracht die de Top 40 we-
ten te halen. Een van de hoogtepun-
ten in zijn carrière is het optreden 
tijdens het huwelijksfeest van Prin-
ses Maxima en Prins Willem Alexan-
der. In 2005 schrijft Mick Harren het 
nummer “Doe maar gewoon” en 
het nummer wordt als leader ge-
bruikt voor de real-life soap “De 
Veerkampjes”. Tijdens het 30-ja-
rig bestaan van het beroemde Jor-
daan Festival maakt Mick opnieuw 
indruk en dertienduizend mensen 
zijn live getuige van zijn grandioze 
show. Eind maart 2008 komt Mick 
met “Zo verliefd op jou” een top-

song naar zou blijken. Mick Harren, 
twintig jaar artiest, twintig jaar een 
begrip.

Hanna en Frits
Het duo Hanna en Frits is wellicht 
niet zo bekend, maar het staat vast 
dat Hanna Barends en Frits Tang al-
les in zich hebben om de Jordaans-
feer over te brengen. Met het prach-
tige nummer “Vannacht als de bloe-
men dromen” hebben zij aange-
toond uit het juiste hout gesneden 
te zijn en weten hoe ze de gevoelige 
snaar moeten raken en dat geldt ei-
genlijk voor het hele repertoire.

Aalsmeerse Toppers 
Achter de naam Aalsmeerse Top-
pers gaan Chris Bosse (van Grill Bar 
De Carnivoor) en Rob Ojevaar (van 
de band Wild) schuil en vorig jaar al 
gaven zij een klein voorproefje. Dat 
mondde uit in optredens in onder 
andere Bon Ami en besloten werd 
een repertoire op te bouwen waar-
mee een optreden van een uur ge-
vuld kan worden. Er is flink gerepe-
teerd en afgelopen week heeft de 
generale repetitie plaatsgevonden. 

Alle muzikale acts bij elkaar opge-
teld ziet het er naar uit dat de Jor-
daan-sfeer in volle omvang en he-
vigheid zal losbarsten komende za-
terdag 23 augustus in de Ophelia-
laan. De toegang tot het muziekfes-
tijn is gratis en het is te hopen dat 
de weergoden de organisatie goed 
gezind zullen zijn. U/jij komt toch 
ook?!
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Wilnis - Volgende week herdenkt de lokale 
bevolking in Wilnis het feit dat geheel onverwacht, 
na een hete en droge zomer, in de nacht van 25 op 
26 augustus 2003 zonder aanleiding een stuk dijk 
van 70 meter lengte ter hoogte van het Speelwoud 
zomaar opzij schoof. Daarmee het water uit de 
Ringvaart vrije toegang gevend tot het bewoonde 
deel van de polder: de wijk Veenzijde die dan ook 
prompt overstroomde. 
Wie herinnert zich het niet? Geen mens kon toen 
verzinnen dat een te droog dijklichaam kon opdrijven 
en afscheuren. Er zijn inwoners die de eerste 
uren van de ramp bewust hebben meegemaakt. 
Eén van hen, Klaas Alblas, woonachtig aan de 
Ringdijk 5, vlak naast de Oud Huijzerbrug van de ir. 
Enschedeweg en brandweerman bij de Vrijwillige 
Brandweer in Wilnis, voelde als een van de eersten 
het water en de modder over zijn voeten stromen. 
Niet bij zijn huis, maar bij de brandweerkazerne 
aan de Pieter Joostenlaan, aan de rand van het 
Speelwoud. 

Afgescheurd
Klaas: “De allereerste bewoner die het zag dat de 
dijk ter hoogte van de Margrietstraat afscheurde, 
was mijn neef Nico Oudshoorn. Hij was nog laat 
op en liep naar buiten want het was zwoel weer 

en wilde even een sigaretje roken. De knal die 
hij hoorde is waarschijnlijk de elektriciteitskabel 
geweest die in de dijk ligt en in tweeën brak. 
Aan het begin van de avond was ik nog even 
langs de dijk en het water gelopen en het had mij 
verwonderd dat het water zo hoog stond waarvoor 
ik overigens geen reden kon bedenken. Het had 
immers lange tijd niet geregend en het bleef warm 
zomerweer. Nico belde naar mij wat er aan de hand 
was, maar tegelijkertijd kreeg ik rond kwart over 
twee ‘s nachts van de brandweer de melding dat 
er wateroverlast was in de Margrietstraat. Ik heb 
mij snel aangekleed en via de smalle weg beneden 
langs de N212 en de Algemene begraafplaats naar 
de brandweerkazerne gereden. Daar aangekomen 
kwam het water mij en mijn collega’s al tegemoet. 
In korte tijd stond het water tot aan de bumper 
van mijn auto; ik kreeg meteen natte voeten en 
voelde de veenbonken tegen mijn benen drijven. 
Toen was het voor mij direct duidelijk wat er aan de 
hand was: de dijk was doorgebroken! Na korte tijd 
viel ook overal het licht en de stroom uit. En dan is 
het goed donker zonder maanlicht.
De echtgenote van Klaas, Caroline, werd wakker 

van lawaai en het feit dat er geen stroom was. Alles 
was in duisternis gehuld. “Ik heb de fiets gepakt en 
ben door het tunneltje onder de N212 gereden om 
te zien wat er aan de hand was. Maar ik moest snel 
weer terug…”

Noodkist
Klaas vertelt verder: “Na mijn natte sokken 
te hebben uitgedaan en mijn brandweerpak 
te hebben aangetrokken stapte ik met blote 
voeten in mijn laarzen. Toen heb ik eerst mijn 
auto in veiligheid gebracht langs de oprit van 
de brug. Na kort overleg met de bevelvoerder 
van de brandweer wat te doen in dit geval heb 
ik aangegeven bij de Oud Huijzerbrug over de 

Ringvaart in de Enschedeweg de noodafdichting 
te gaan plaatsen om het inmiddels wild stromende 
water tegen te houden en zo een dam te vormen. 
Ik wist van vroeger dat naast de brug buizen voor 
een noodafdichting op een rek lagen. Ook dat er 
een kist met hulpmiddelen en gereedschappen 
was. Die hadden ze begin jaren zestig toen de brug 
werd gebouwd in het talud ingegraven. Besloten en 
gemeld wat we gingen doen zijn we naar de brug 
gegaan en de roosters aan de zijkant verwijderd 
boven de sleuven. Het slot van de kist was 
dichtgelast; daar moest dus een snijbrander aan 
te pas komen. Dat duurde weer… Uiteindelijk de 
sluitingen open gebrand en de kist opengemaakt. 
De inhoud zag er verwaarloosd en vergaan uit. Er 
zaten touwen in om de palen in de sleuven te laten 
zakken. Maar het touwwerk was allemaal verteerd 
en de petroleumlampen (!) bleken niet bruikbaar. 
Daar stond je dan in het stikdonker. Met touwen 
van de brandweer en lampen en met behulp van 
een autokraan van Van den Ende Transport hebben 
we de buizen een voor een in de sleuven kunnen 
laten zakken. Dat was nog niet eenvoudig want 
het water bulderde met grote kracht onder de 
brug door richting Speelwoud. Voordat je vijftien 
of twintig van die zware buizen op z’n plaats hebt 
ben je zomaar een half uur verder. We kregen 
meer hulp van collega’s en zelfs van mijn buurman 
Roelf de Muinck die in een huis verderop woont 

aan de Ringdijk. Het was alle hens aan dek om 
het water tegen te houden teneinde een zeer grote 
overstroming te voorkomen. Na een poosje vechten 
tegen het water kregen we het toch voor elkaar. 
Met inderhaast opgetrommeld hulpmaterieel 
van transportbedrijven en boeren hebben die 

gezamenlijk aan de oostkant van de brug een 
dam opgeworpen met zand, klei en strobalen. 
Toen was het gat dicht. Inmiddels was het licht 
geworden en brak de nieuwe dag aan. De rest van 
de dag ben ik met de brandweerwagen door het 
oude dorp en de wijken van Veenzijde gereden 
om daar te helpen waar we konden. Maar ook 
bij de arkenparken waar de woonarken allemaal 
op de bodem van de leeggelopen Ringvaart 
lagen. Gas- en elektraleidingen stonden daar op 
knappen. Verderop in de richting van Mijdrecht 
hadden ze ook kans gezien een dam in de vaart 
te leggen. Zodoende stroomden er geen water 
en modder meer de woonwijk in. De ravage was 
enorm. Heel Veenzijde stond blank. Het water en 
de laag modder stonden in sommige huizen aan 
de voet van de dijk in Veenzijde ruim een halve 
meter hoog. Kelderverdiepingen en kruipruimten 
waren inpandige zwembaden geworden waar de 

vissen in rond zwommen. We zijn dan ook later erg 
druk geweest met het leegpompen van kelders 
en kruipruimten van ondergelopen huizen. Rond 
22.00 uur die dag kwam ik doodvermoeid thuis 
aan de Ringdijk, waar alles normaal was. Je zou 
toch denken… De volgende dag, woensdag, 
ben ik eerst nog naar mijn baas geweest om te 
werken, maar toen ik naar huis wilde mocht ik 
de Ringdijk niet meer op. Vanaf de Begraafplaats 
werd ik tegengehouden door de politie die met 
de marechaussee alles had afgezet. Maar na 
lang aandringen en praten mocht ik er toch 
door. Die woensdag na het avondeten weer naar 
de brandweerkazerne gegaan, want er was nog 
meer dan genoeg te doen. De dagen en weken 
daarna stonden voortdurend in het teken van 
de dijkverschuiving en het begin van het herstel. 
Die eerste uren van de ramp die ons dorp toen 

trof zullen mijn vrouw Caroline en ik echter nooit 
vergeten.” Aldus de herinneringen van Klaas Alblas 
die nog steeds actief is bij de Vrijwillige Brandweer 
in Wilnis.

Kwaad
De eveneens aan de Ringdijk woonachtige Andrea 
de Muinck werd ook wakker van lawaai van 
helikopters dat zij hoorde bij de brug en constateerde 
en passant dat het licht was uitgevallen. Een relatie 
van haar belde in paniek op en vertelde dat de dijk 
was ‘doorgebroken’ en dat ze hun huis moesten 
verlaten. Haar echtgenoot Roelf stelde haar gerust 
en zei dat er misschien wel wat aan de hand was, 

maar dat bij hen van wateroverlast zeker geen 
sprake was. “Maar slapen konden we toch niet 
meer en zijn gaan kijken wat er aan de hand was”, 
weet Andrea zich nog te herinneren. “Toen konden 
we er nog via het tunneltje komen. Later niet meer. 
Roelf heeft nog meegeholpen met het afdichten 
van de waterstroom onder de brug. Maar mijn 
buurman Klaas Alblas zie ik zonder meer als de 
man van het eerste uur die actie ondernam, samen 
met zijn collega’s van de brandweer. Ik weet 
ook nog dat Johan Groeneweg met zijn tractor 
spontaan strobalen en grond voor de brug in de 
Ringvaart heeft geduwd om een dam te maken. 
Later kieperden ook vrachtwagens grond op die 
plaats in het water. Wij konden de volgende dag 
ons terrein niet meer op of af. Het was allemaal 
afgesloten door de politie met van die rood/witte 
linten. We werden er wat melig van en dat leidde 
tot een ondeugende anekdote. Onze krasse 
oudere buurvrouw had een grote schaar gepakt en 
die liep naar het lint toe in de buurt waarvan een 

marechaussee stond. Ze knipte het lint door en 
riep luid: ‘Hiermee verklaar ik het rampgebied voor 
geopend’. Die marechaussee werd me daar toch 
kwaad… Wij zagen het gevaar niet want bij ons 
was niets gebeurd. Later toen we mochten kijken 
zijn we wel geschrokken van de ravage en hebben 
meegeleefd met degenen die schade hadden 
opgelopen. Achteraf gezien is het die nacht best 
eng geweest achter de dijk, ook al is er bij ons 
niets gebeurd. Maar voor hetzelfde geld zou een 
droog stuk dijk hier ook verschoven kunnen zijn. 
Later is de dijk over een grote lengte versterkt door 
grondstortingen. Maar nu je het hebt over 5 jaar 
dijkverschuiving komt dat stukje geschiedenis van 
die eerste uren weer boven drijven…”

Klaas Alblas wijst naar de Oud Huijzerbrug waar hij in die 
bewuste nacht samen met anderen een noodafdichting 
heeft gemaakt om het uitstromende water te stoppen

De kist met ‘hulpmiddelen en 
gereedschappen’ zoals die in 
2003 werd aangetroffen

De Ringvaart met oeverversterking in augustus 2008 Gereedliggende buizen om tussen de muren van de 
brug een dam op te werpen in de Ringvaart

Dijkverschuiving Wilnis 
5 jaar geleden

Een terugblik op die eerste uren…
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Wilnis festival 
2008 rustig 
verlopen

Wilnis - Het Wilnis Festival 2008 is 
voor de meeste inwoners van Wilnis - 
voor zover bekend - rustig en gezellig 
verlopen. Voor zover zij thuis waren. 

Hoewel goed georganiseerd, er een 
prima aanbod aan activiteiten was, 
waaronder de traditionele kermis 
met prettig ogende tarieven, mooie 
middag- en avondprogramma’s voor 
jong en oud, een lekker hapje en een 
drankje en niet in de laatste plaats de 
juiste weersomstandigheden, was de 
belangstelling duidelijk minder groot dan 
in andere jaren. Waarschijnlijk omdat veel 
mensen met hun gezin nog genoten van 
hun vakantie werden die als bezoeker 
node gemist bij het festival. Immers, de 
inwoners van Midden-Nederland waren 
de laatsten in rij die dit jaar op vakantie 
gingen en dus ook als laatsten weer 
terugkomen. Dat scheelt 14 dagen en 
zoiets is direct merkbaar. Anders gezegd, 
de toeloop op de attracties was matig. 

Ook de kindermiddag op woensdag 
leed daaraan. Slechts één tafel was er 
in gebruik voor het tekenen en kleuren 
en er was een grabbelton, zonder de 
doorgaans fl inke aantallen ouders met 
kinderen er omheen. Ook buiten was 
het ondanks het mooie weer maar 
magertjes bij toch altijd dat spannende 
waterspuiten dat door de brandweer 
wordt georganiseerd. Beetje jammer. 
Ten overvloede zij opgemerkt dat dit 
dus niet op het conto van de organisatie 
kan worden geschreven! Daarentegen 
waren er naar schatting wel honderd 
55-plussers (en ouder…) die donderdag 
in de grote feesttent naar de gezellige 
bingomiddag waren getogen. Daar 
waren mooie prijzen te winnen. Onder 

leiding van Erik Janssen van Brasserie 
De Waard in Wilnis concentreerden 
zij zich met volle ijver op hun getallen 
die uiteindelijke het ‘bingo’ moesten 
opleveren met als resultaat een leuke 
prijs. De prijzen gingen er dan ook grif uit. 
Ook het klaverjassen op de vrijdag bleek 
populair. Een kaartje leggen gaat er altijd 
wel in bij talloze mensen. Gezellig!

De laatste dag, zaterdag 16 augustus, 
stond in het teken van druk bezoek. Vooral 
ten tijde van het beachvolleybal toernooi 
dat zaterdagmiddag werd ‘afgewerkt’. 
Liefst 16 deelnemende ploegen in vier 
poules gingen de (sportieve) strijd met 
elkaar aan. Een en ander gadegeslagen 
door hun familieleden, kinderen, fans en 
supporters. De laatsten deden dat onder 
het genoegen van een volwassen glas 
koud bier. Voor dit spel was een fi kse 
laag zand op een deel van het gras in 
het Speelwoud aangebracht. 

Al met al een zonovergoten laatste dag 
van het traditionele jaarlijkse Wilnisse 
festival met een heerlijke temperatuur en 
gezelligheid alom. Dat zorgde voor een 
welverdiend mooi slot van de dagelijkse 
activiteiten van dit festival dat volgende 
jaar voor de 25e keer zal worden 
georganiseerd. De organisatoren denken 
daarbij aan een ‘daverende’ presentatie. 
Maar voor het festival van afgelopen 
week past eerst een dankwoord aan 
alle vrijwilligers, sponsors, verenigingen 
en bedrijven die ook dit jaar hebben 
bijgedragen aan het welslagen van dit 
festival. Met name voor hen die er op 
feestelijke wijze (nog tijdig ) van hebben 
kunnen genieten. De foto’s op deze 
pagina willen een korte indruk geven van 
enkele geslaagde festivalactiviteiten.

de toeloop op de attracties was matig. 

Ook de kindermiddag op woensdag 
leed daaraan. Slechts één tafel was er 
in gebruik voor het tekenen en kleuren 
en er was een grabbelton, zonder de 
doorgaans fl inke aantallen ouders met 
kinderen er omheen. Ook buiten was 
het ondanks het mooie weer maar 
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Marueke Witsenburg uit De Hoef schreef ons: ”Onze tuin past niet op een foto, van-
daar dat ik een deel stuur. De helianten komen bij mijn ouders uit de tuin en sinds ze 
in onze tuin staan groeien ze veel beter, wat ook goed op de foto te zien is. Blijkbaar 
doet Rondeveense grond het goed. Ook de rabarberplant groeit weelderig (deze staat 
rechts van het huisje met rieten dak). We hebben er inmiddels lekkere compote van 
gemaakt. We willen ook nog een paar kippen voor de verse eitjes maar het hok moet 
nog gebouwd worden.”

Hans en Hennie Pouw uit Mijdrecht waren kort en bondig: “Hierbij een foto van onze 
achtertuin. Hij is niet groot maar wij zijn er best trots op.”

Mevrouw A van Groningen uit Mijdrecht schrijft bij haar foto: “Hierbij stuur ik u een foto 

van onze achtertuin. Anderhalf jaar geleden hebben wij deze woning gekocht. Een van de 

onderdelen van dit huis waar ik meteen verliefd op werd was de tuin. Dit zijn foto’s van de 

achtertuin. Het is hier heerlijk toeven. Midden in Mijdrecht heb je het gevoel of je in het 

buitenland bent. Iedereen die deze tuin voor het eerst ziet is er verwonderd over. Ik onder-

houd hem dan ook met veel plezier, langzaam breng ik er persoonlijke elementen in, maar 

veel wil ik er niet aan veranderen, want hij is erg mooi zoals hij is. De vijver is het middel-

punt van de tuin, er zitten geen vissen in maar werkt vooral als spiegel. De salamanders 

en kikkers hebben er wel hun stekje gevonden. Wij laten ze dan ook zoveel mogelijk hun 

gang gaan en hebben er wat plantjes in gezet, zodat zij hun eitjes kunnen afzetten. Heel 

veel groen met door het hele seizoen hier en daar wat kleuren die opbloeien geeft de tuin 

verrassingselementen die je blik trekken. Kortom, een heerlijke tuin”.

”Hierbij een foto van onze tuin, we wonen nu 2 jaar in dit huis en vonden een leuke voortuin toch wel belangrijk. Mijn man heeft samen met mijn schoonvader het hek eromheen zelf gemaakt. En de tuin bijhouden is mijn werk en dat doe ik met plezier, ook zaai ik met de kinderen elk jaar zon-nebloemen en zoals te zien is, doen ze het weer erg goed dit jaar. De hoogste is op het moment rond de 3 meter. We zouden het leuk vinden als we ook een keer in de krant komen met onze tuin waar we toch wel trots op zijn”, zo schrijft ons Ineke Smit uit De Ronde Venen.

Petera van der Eijk uit Wilnis schrijft ons: “ Naar aanleiding van de actie: de mooiste tuin van De Ronde 

Venen stuur ik u deze foto.  Vorig jaar hebben wij een huis gekocht met een behoorlijk verwaarloosde  

tuin. De uitdaging voor m’n man want hij wilde absoluut geen tuin die al af was. Samen 

met vrienden en familie aan de slag gegaan om een schoeiing te zetten, tempex te leggen  

en op te hogen met grond. Daarna moest iedereen z’n tuin uit en kon hij z’n gang gaan. Met deze 

tuin als resultaat, naar mijn idee een resultaat om trots op te zijn. 

G Hartsink uit Vinkeveen bracht maar liefst vier foto’s en een heel verhaal. Wij kozen voor bijgaande fo-
to. In het kort komt zijn verhaal erop neer dat hij, toen hij nog thuis woonde, vaak op vakantie ging naar 
Spanje en daar als het ware verliefd werd op alles wat maar met palmbomen te maken had. Nu hij een 
eigen huis met tuin heeft heeft hij een tuin met prachtige palmbomen die hij zelf kweekt.

Vorige week plaatsten wij deze tekst, echter bij de verkeerde tuin: Nu goed dus: “Dit is on-

ze achtertuin. De tuin van Ronald van den Heuvel en Fransica Zaal en kinderen. Helemaal 

zelf bedacht en uitgevoerd. Alleen met afgraven van het oorspronkelijke weiland hebben 

we hulp gehad van vrienden en familie. Het heeft veel vrije tijd en energie gekost, maar uit-

eindelijk gaat het om het resultaat en wij vinden het prachtig en genieten elke dag. Met de 

voortuin zijn we nog bezig, die hopen we dit jaar nog een heel eind af te krijgen.”



pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 20 augustus 2008

50 jaar korfbalvereniging Atalante
DE EERSTE WEDSTRIJDEN 
WERDEN OP GRAS GESPEELD 
IN 1962
Vinkeveen – Deze maand viert korfbalver-
eniging Atalante uit Vinkeveen haar 50-jarig 
bestaan. Op een grasveld achter de oude 
jongensschool dat normaliter werd gebruikt 
voor vee werd de eerste wedstrijd gespeeld, 
op de foto is het toenmalige gymlokaal 
zichtbaar. De hippe -toen nog rode- hemdjes 
waren aangeschaft door Miens van Wijk, die 
een goede deal had gemaakt met een sport-
groothandel in Amsterdam door te bluffen 

dat de club wel 100 man groot was.  Op de foto Piet van Asselen in de aanval (wat zit ie hoog!). Piet heeft 
veel gedaan voor de club, was 3 jaar voorzitter en is via allerlei functies tot achter in z’n 70ste actief geweest 
bij de recreanten. Verder zien we oprichter Cor van Zwieten, actief in de aanvalsverdediging, licht gebogen 
door de knieën, zoals hij vele, vele leden van Atalante later heeft aangeleerd. Helemaal op rechts Miens 
van Wijk geroemd om zijn snoeiharde smash en opslag. Achteraan wijlen Piet van Zwieten, die een mooie 
wedstrijd in Abbenes (1959) beschreef in zijn boek “Ouwe koeien”. Verder de beide Aarsman broers, Jan en 
Ton van de grote befaamde sportfamilie die vele goede volleyballers kent. 

HEREN KAMPIOEN IN 1972
Het team van trainer/coach Cor van Zwie-
ten werd in 3 jaar tijd 2x kampioen. Ter 
gelegenheid van dit kampioenschap in de 
1ste klasse werd er op zaterdag 6 mei 
1972 een receptie gehouden in het Wijkge-
bouw aan de Kerklaan nr 5. Jan Ruizendaal 
is in 2007/2008 nog de enige die volley-
balt. Peter Bon lijkt volgend seizoen weer 
te gaan beginnen, Cor en Piet van Asselen 
zien we gelukkig nog met enige regelmaat 
op de tribune en ook Wim Aarsman heeft 
nog vaak zijn gymschoenen aan als coach 
van dames 4. Op de foto Jan van Haastrecht, Peter Bon (1), Timo Ruizendaal (2), Ton Aarsman, Johan de 
Graaf (6), Jan Ruizendaal (8), Piet van Asselen, Ab van Eijk (5), Wim Aarsman (3), Arie van Zwieten (4), Sjors 
Reurings en Cor van Zwieten. In 1974 werden de mannen van Cor wederom kampioen in een streekderby 
tegen Unitas. Het betekende zelfs promotie naar de derde divisie, een supermooie prestatie van de Vinke-
veense mannen.

DAMESTEAM UIT 1974
In november 1961 werd het damesvolley-
bal opgericht. In 1973 werden de dames 
kampioen, wederom met coach Cor van 
Zwieten. Hier zien we bijna het zelfde team 
in het seizoen erna. Wil Linders, Ploon Ber-
kelaar, Annemarie Versteeg, Roos Aarsman, 
Ria de Wit, Cora Griffi oen, Sannie Jans en 
Lidy van Waas. Ploon Berkelaar zien we 
regelmatig op de tribune, Annemarie Ver-
steeg speelt al jaren bij de recreanten en 
Ria de Wit en Roos Aarsman gaan volgend 
seizoen weer samen in het zelfde team 
spelen. In 1977 werden de dames kampi-

oen en promoveerden naar de derde divisie, dat was heel wat in die tijd en ook later lukte het een dames-
team nog maar 2 keer om de derde divisie te bereiken. 

START JEUGDVOLLEYBAL
Voor de jeugd heeft Agie Klijnzoon veel be-
tekend. In h et tweede deel van de jaren 
70 startte ze met een clubje kinderen, die 
het erg leuk vonden en vriendjes en vrien-
dinnetjes mee namen. Agie werd nog en-
thousiaster en om ze nog beter te kunnen 
ondersteunen ging ze in de avonduren een 
cursus kinderpsychologie volgen. Atalante 
was een van de eerste clubs in de regio die 
ten tijde van voorzitter Hans Valkenet met 
minivolleybal (8-12 jaar) begon. Toernooi-
tjes op zaterdag, vaak helemaal in Haar-
lem. Maar er was veel plezier en de minidagen maakten veel indruk op de kleine volleyballertjes. Trainsters 
uit die begintijd waren Truus Kooyman, Trudie van Gerven, Bea Driehuis, Wil Linders, Yvonne Arendsen, 
mevrouw Stekelenburg en Ingrid Catsburg. Anderen die veel voor de jeugd deden waren Gusta Achterberg, 
Guus Bijlsma, Nel Bakker en Henny Verbruggen. Op de foto uit 1978 Ciska Verbeek, Mariette Bouwman, 
Judith, Marloes de Bree, Caroline Struik, Inge Bakker en Nel Bakker. 

TURFSTEKERSTOERNOOI
Er worden al jaren verschillende toernooien 
georganiseerd. Zo was er op de zondagen 
het Atalante mixtoernooi voor de leden. Toen 
dit nog in de krappe gymzaal bij het viaduct 
werd georganiseerd werd dat ene veld in 
tweeën gedeeld, het werd daardoor nog iets 
krapper maar zoals vaak, de lol was er niet 
minder om. Krentenbollen mee in de sport-
tas en een klein koek en zoopie ‘winkeltje’ 
werd gemaakt met een tafeltje met lekker-
nijen en een stoel erachter. Het Turfstekers-
toernooi is nog zo’n succesnummer.  Ter ere 

van het eerste lustrum in 1993 werden internationals Avital Selinger en Ron Boudrie gecontracteerd om 
tegen heren 1 een demonstratiewedstrijd te spelen. 2 tegen 6 dus. Dat was geen makkie. Zelfs toen Avital 
Ron uit het veld stuurde, zogenaamd vanwege een verkeerde pass, wist hij in zijn kleine uppie de man-
nen de baas te blijven. Een mooie wedstrijd in een zonnig Vinkeveen. Op de foto Marcel van Eijk, Hans van 
Zwieten, Avital Selinger en (waarschijnlijk) Michel Verbruggen Verder Ron Boudrie, Jasper Catsburg, Peter 
Bon, Cees van Beek en Wim Fonteine.

HEREN PROMOVEREN NAAR DE 
DERDE DIVISIE IN 1994
Hier een mooie kampioensfoto van het 
heren vlaggenschip in de jaren 90. Onder 
aanvoering van trainer-coach Teun Vis 
werd promotie naar de 3de divisie bereikt, 
iets wat ook de heren slechts een paar 
keer gelukt is. De promotie zou een lichting 
spelers ‘van buiten’ aantrekken, 6 van deze 
spelers gingen mee. Links zien we sympa-
thieke trainer/coach Teun Vis, inmiddels 
helaas overleden, in gesprek met reporter 
Gerard Meulstee. Verder Jasper Cartsburg, 
Marcel Scholte, Harold Catsburg, Wim Aarsman, Hans Overmars en Hans van Zwieten. Vooraan Peter Bon, 
Michel Verbruggen, Marcel van Eijk en Robert Hardeman.

RECREANTEN
In 1975 werd onder leiding van Agie Klijn-
zoon een start gemaakt met de recreanten 
in de gymzaal naast de Provincialeweg, 
waar nu de zeilschool is gevestigd. Aange-
zien Agie dan al enkele uurtjes met de jeugd 
aan het trainen was geweest nam één van 
de recreanten trouw elke trainingsavond een 
thermoskan met koffi e voor haar mee. In dat 
gymzaaltje zijn heel veel Vinkeveense volley-
ballers hun sportcarrière begonnen. Tegen-
woordig bestaat de recreantengroep uit een 
gemêleerde groep geroutineerde spelers, de 

meesten komen al vele jaren met veel plezier een keer in de week een fanatiek balletje slaan. 

DAMES IN 2003
In 2003 was het eerste damesteam kam-
pioen geworden in de 1ste klasse. Het 
seizoen erna presenteerden de dames van 
1 zich met maar liefst 2 sponsors: Haax-
man Lichtreclame en Verbruggen. Nancy 
Schockman en Irma Schouten kwamen 
terug van Abcoude om het gepromoveerde 
team in de Regioklasse te versterken sa-
men met Mirjam van der Strate van Uni-
tas. Oud heren 1 speler Hans Overmars 
was vastgelegd als nieuwe trainer-coach. 
De afgelopen jaren hebben de dames zich 
gehandhaafd hoog in de regioklasse, ster-
ker nog, een keer werden ze zelfs kampioen. Maar vanwege het nieuwe jonge team van het seizoen 
daarna verkozen ze te blijven spelen in de regioklasse. Op de foto: Hans Overmars, Yvonne Jansen, Nancy 
Schockman, Irma Schouten, Natalie Jansen, Jeroen Verbruggen. Vooraan Monique Verbruggen, Mirjam 
van der Strate, Jolanda Schockman, Inge Tanja en Wendy van Eijk.

Het maken alleen al was een 
mooie gebeurtenis, de club-
foto in december 2005. In ja-
nuari 2006 was er de kraam-
pjesmarkt en we wilden eens 
mooi voor de dag komen met 
een supergrote foto met zo 
veel mogelijk leden in groen-
geel. Frans Roos maakte de 
foto, Erik Raket zorgde voor de 
vergroting. Maar liefst 92 le-
den kwamen wat eerder naar 
de training (of erna) om mee te 
doen met de grote gele actie. 
Alle jeugdspelers waren pre-
sent. De foto hangt sindsdien 
boven de tribunes van de Boei, te juichen voor alle groengele teams.

In mei werd een ouder-kind 
toernooi gespeeld met de 
jongste clubgenoten (vanaf 6-
7 jaar). De ouders kregen zo 
eens de gelegenheid het spel-
letje tussen de lijnen te ervaren 
in plaats van er langs. En voor 
de kinderen is het natuurlijk 
hartstikke leuk om samen met 
papa of mama een toernooitje 
te spelen. De opkomst was erg 
goed, maar liefst 26 teams. 
Momenteel gaat het erg goed 
bij de mini’s, afgelopen seizoen 
waren er 15 nieuwe aanmel-
dingen. Dat is met name te 

danken aan het jaarlijkse scholentoernooi en vooraf de volleyballessen van een topvolleyballer.  

DE EERSTE WEDSTRIJDEN 
WERDEN OP GRAS GESPEELD 
IN 1962
Vinkeveen
eniging Atalante uit Vinkeveen haar 50-jarig 
bestaan. Op een grasveld achter de oude 
jongensschool dat normaliter werd gebruikt 
voor vee werd de eerste wedstrijd gespeeld, 
op de foto is het toenmalige gymlokaal 
zichtbaar. De hippe -toen nog rode- hemdjes 
waren aangeschaft door Miens van Wijk, die 
een goede deal had gemaakt met een sport-
groothandel in Amsterdam door te bluffen 
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kampioen, wederom met coach Cor van 
Zwieten. Hier zien we bijna het zelfde team 
in het seizoen erna. Wil Linders, Ploon Ber-
kelaar, Annemarie Versteeg, Roos Aarsman, 
Ria de Wit, Cora Griffi oen, Sannie Jans en 
Lidy van Waas. Ploon Berkelaar zien we 
regelmatig op de tribune, Annemarie Ver-
steeg speelt al jaren bij de recreanten en 
Ria de Wit en Roos Aarsman gaan volgend 
seizoen weer samen in het zelfde team 
spelen. In 1977 werden de dames kampi-
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Er worden al jaren verschillende toernooien 
georganiseerd. Zo was er op de zondagen 
het Atalante mixtoernooi voor de leden. Toen 
dit nog in de krappe gymzaal bij het viaduct 
werd georganiseerd werd dat ene veld in 
tweeën gedeeld, het werd daardoor nog iets 
krapper maar zoals vaak, de lol was er niet 
minder om. Krentenbollen mee in de sport-
tas en een klein koek en zoopie ‘winkeltje’ 
werd gemaakt met een tafeltje met lekker-
nijen en een stoel erachter. Het Turfstekers-
toernooi is nog zo’n succesnummer.  Ter ere 
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In 1975 werd onder leiding van Agie Klijn-
zoon een start gemaakt met de recreanten 
in de gymzaal naast de Provincialeweg, 
waar nu de zeilschool is gevestigd. Aange-
zien Agie dan al enkele uurtjes met de jeugd 
aan het trainen was geweest nam één van 
de recreanten trouw elke trainingsavond een 
thermoskan met koffi e voor haar mee. In dat 
gymzaaltje zijn heel veel Vinkeveense volley-
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gemêleerde groep geroutineerde spelers, de 
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CLUBFOTO IN 2005 OUDER-KIND TOERNOOI 2008

JUBILEUMFEEST OP 20 SEPTEMBER!
Op de site  www.vv-atalante.nl vind je nog veel meer foto’s en verhalen van de afgelopen 50 jaar. Heb je nog oude foto’s laat het weten via  jubileum@vv-atalante.nl. Er is ook een 
lijst met feestgangers die zich hebben aangemeld voor het feest. Om 19 uur 58 precies start het jubileumfeest in De Boei voor alle leden, oud leden en betrokkenen.  Meld je aan!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Reactie Park Wickelhof 
Tot mijn verbazing lees ik het stuk over PARK 
WICKELHOF.
Is dit de oplossing voor zoveel mensen die een 
hond hebben zoals ik, en daar juist naar toe gaan 
zodat de hond even lekker kan rennen?
Park Wickelhof ligt buiten de bebouwde kom en 
honden mogen daar los. We veranderen het ge-
woon in ‘de bebouwde kom’ en het probleem is 
opgelost!!!!! Is dat echt zo???
De meeste hondenbezitters/wandelaars komen 
uit de directe omgeving of aangrenzende flats.
Ik woon in Hofland en daar schrijft u over een 
soort “uitrenstrook”. Nu ga ik juist naar Park Wic-
kelhof omdat de uitrenstook in Hofland iets is 
waar de hond niet eens kan rennen. Een paad-
je waar je elkaar amper kan passeren, het onkruid 
aan beide kanten van het paadje wel een halve 
meter hoog!!!

Gras maakt honden doof 
Telegraaf 23-07-08
“Doordat verzuimd is het gras tijdig te maai-
en, bloeit het gras en ontstaat de beruchte gras-
aar. Dit bloemetje heeft een scherp puntje en een 
soort weerhaakjes.
Bij verschillende honden heeft het groene sten-
geltje ernstige oorproblemen veroorzaakt en zijn 
er zelfs honden doof van geworden.” 

Om dus op Park Wickelhof terug te komen. Na-
dat er 2 grote velden afgezet werden om schapen 

op te laten grazen liet ik mijn hondje lekker ren-
nen op de weilandjes die eraan vast liggen. Toen 
kwam er na verloop van tijd een hele vriendelijke 
meneer naar mij toe.
Die vertelde dat hij dat stuk grond van de ge-
meente pacht en het hooi verkoopt. Dit kan scha-
delijk voor dieren zijn als er honden op gepoept 
hebben. Daar ga ik dan niet meer naar toe.
Ik ga dus nadat mijn hondje in de struiken ge-
poept heeft naar het stukje gras waar ze dan toch 
nog even lekker kan rennen als er geen kinderen 
spelen. Tot nog toe heb ik geen kind zien voet-
ballen. Voor het eerst sinds 3 maanden heb ik ie-
mand met zijn kinderen zien vliegeren. Wel kom ik 
veel wandelaars met kinderen en honden tegen.
Wat is nu de bedoeling? Kan je alleen nog maar 
als je in het bezit bent van een auto 15 km. rijden 
om je hond uit te laten. Dat is zeker niet goed voor 
het milieu en wat als je geen auto hebt?

Voorstel: De 3 weilanden, die de Gemeente ver-
pacht, als losloopgebied voor de honden aan te 
wijzen. Dan zijn beide partijen tevreden en blijft 
het toch een stukje natuur.
Bedenk wel, dat als Wickelhof binnen de bebouw-
de kom gaat vallen de Gemeente ook de macht 
heeft om er alsnog huizen/flats te gaan bouwen 
als dit nodig is. 

Mieke Woudman
Een enthousiaste hondenbezitter

Wie heeft deze buxus ‘geleend’?
Mijdrecht – We ontvingen deze brief met 
foto. De naam en het adres van deze mensen 
zetten wij niet in de krant.  Hij of zij die deze 
buxus heeft ‘ geleend’ weet heel goed waar hij 
vandaan komt: 

“Toen we afgelopen vrijdag van onze vakantie 
terugkeerden in Mijdrecht namen we een kijkje in 
onze achtertuin. We zagen tot onze verbazing dat 
er een grote buxus uit een sierpot was verdwenen. 
Eerst dachten we dat het om een grap ging.
Navraag bij onze buren, die een oogje in het zeil 
hielden tijdens  onze afwezigheid, leverde niets op.
Wil de dader (of grappenmaker) zo vriendelijk zijn 
om de ontvreemde buxus in de sierpot terug te 
zetten (of deze voor het tuinhekje te plaatsen?)
 

Naam en adres bij de redactie bekend
 

Na de tweede Noodklok op 6 augustus jl. neem ik 
weer contact met u op om op Willem de Wevers 
berichten te reageren.
Ik sta pal achter alles wat hij publiceert. Ik vecht 
al ruim 20 jaar tegen het Recreatieschap om 
“law and order” op de plassen te herstellen. Met 
secretaris Reinoud Broos en zijn voorganger 
Loek Welter correspondeer ik bijna wekelijks om 
wantoestanden te melden en aan te sporen tot 
betere handhaving van de door hen zelf gestelde 
regels.

Er zijn 3 gezagsproblemen, 2 over een dubbele 
autoriteit en 1 over het zg. geweldsmonopolie 
van de overheid:
1. het RVVP is de vaarwegbeheerder, die regels voor 
het varen uitvaardigt maar niet handhaaft. Vroeger 
was ene Catsburg hun zg. toezichthouder maar 
die schijnt met pensioen te zijn. Het verschil is niet 
groot. Het RVVP denkt vanuit een kantoorgebouw 
in Utrecht de orde op de plassen te handhaven 
en zo gaat dat niet want de snelvaarders zijn net 
als motorfietsers vrijgevochten lieden, waarbij een 
politieagent liever niet in de buurt komt.
2. Middels het bestemmingsplan “Buitengebied” 
gaat de gemeente De Ronde Venen over de 
infrastructuur van de plassen. Maar op haar 
beurt is de gemeente DRV niet in staat, haar 
eigen voorschriften te handhaven. Nu neemt 
het RVVP besluiten, die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan. Voorzitter van het RVVP is de 
burgemeester van DRV. Kunt u het nog volgen 
svp?
3. Beide autoriteiten, het RVVP en de gemeente 
DRV, hebben geen eigen handhavingsorganisatie 
meer en zijn afhankelijk van anderen. Sinds de 

reorganisatie van de politie (van gemeente- en 
water- naar regio- ) wordt deze aangestuurd door 
de burgemeester van de grootste gemeente in de 
regio. Dat is in ons geval: Utrecht. Misschien dat 
samenvoeging van Abcoude t.e.m. Breukelen met 
DRV nog eens tot verandering zal leiden? Utrecht 
heeft andere prioriteiten dan toezicht met een boot 
op de plassen. En dat vertelt de meldpost centrale 
Maarssen er altijd opgewekt bij. Dus iedereen die 
hard wil varen belt gewoon naar Maarssen en dan 
weet ie, dat er geen boot te water is. Gasmanet 
vol open svp. Honderden PK’s uit de RIVA leiden 
makkelijk tot levensgevaarlijke snelheden - vooral 
op warme zomernachten. Het wachten is op de 
eerste overvaren zwemmer of kanovaarder. Het 
RVVP staat bekend als PAPIEREN TIJGER.
5 jaar geleden was er een vooruitstrevende 
officier van justitie te Utrecht, die boten van 
snelheidsrecidivisten in beslag wilde nemen. 
Nu krijgen ze een bekeuring van 150. Dat is het 
equivalent van een volle brandstoftank en de 
pakkans is vrijwel zero.  
Ik heb een groot bezwaarschrift ingediend 
tegen een verkeersbesluit 2008.1 van het RVVP, 
gepubliceerd in uw blad van 2 juli 2008. Ik ben 
bereid, dit aan Willem de Wever als bestand toe 
te zenden. Ik leg daarin de hele geschiedenis van 
het incompetente RVVP bloot. Desgewenst kan 
Willem mij vergezellen bij de hoorzitting, welke 
mij is toegezegd. Dat is voer voor journalisten.
 

Met vriendelijke groet,
Jaap van Oostendorp

ook gevestigd: Botsholsedijk 30
3646 AB Waverveen ( aan de plas naast de 

Zwarte Schuur van Natuurmonumenten)

Oproep aan Willem de Wever

Muskuseend in Waverhoek
Michel van der Laan, voorzitter van de 
Stichting Dierenambulance Amstelland, 
geeft aan dat de dierenambulance 
vaker (geheel legaal) dieren uitzet in 
natuurgebieden.

Dit is niet juist; Op grond van artikel 14, 
eerste lid, van de Flora- en faunawet 
is het verboden om dieren in de vrije 
natuur uit te zetten. Overtreding van dit 
verbod is strafbaar gesteld in artikel 1a, 
onder 2 van de Wet op de Economische 
delicten. De Muskuseend heeft het naar 
zijn zin in de Waverhoek. 
 

Patrick Heijne
 

Ja! Ja!
 

Ik denk dat ik het nog een keer moet 
uitleggen. Dit is niet de eerste keer maar 
voor de zoveelste keer. De ambtenaren 
die de inrichting van de woongebieden 
verzorgen doen dat niet met een hart voor 
de inwoners van De Ronde Venen. Echt niet. 
Ze doen wel alles binnen de wet. Ja! Ja!

Alles is binnen de regels van de wet uitgevoerd, 
maar ze doen het niet met hun hart. Het Rijk heeft 
die verantwoordelijkheid twee jaar geleden via de 
WMO (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
bij de gemeente neergelegd omdat ze er vanuit 
ging dat die beter bij de gemeente kan liggen als 
bij Haar. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Nou ja! 
Dan ben je er vanaf en kun je bezuinigen. Maar 
goed, toen waren er mensen die neutraal naar 
de problemen keken. Nu worden de persoonlijke 
problemen opgehangen aan de willekeur van de 
plaatselijke politiek. Bijvoorbeeld bij Jantje van 
Breukelen. Ja! Ja! Maar wat moeten de burgers 
nu beginnen wanneer die gemeente er maar een 
potje van maakt. Dan zijn de inwoners en vooral 
de gehandicapte inwoners, zeg maar gerust, aan 
de heidenen over geleverd. Waar kunnen ze dan 
terecht? Handen vol geld wordt er weggesmeten. 
Bijvoorbeeld aan dat gestuntel bij de hoek van de 
Dorpsstraat en de Raadhuisstraat in Mijdrecht. 
Voor die centen hadden ze wel 6 parkeerplaatsen 
voor invaliden aan kunnen leggen. Ja! Ja!

Vroeger had je een programma op de televisie 
waarin de gemeenten beoordeeld werden op hun 
daden en als het niet goed ging dan kregen ze 
publiekelijk een eikel. Nou, ons gemeentebestuur 
krijgt een emmer vol. Ja! Ja! Onze gemeente 
doet haar uiterste best om het minimum te 
doen. Let op! De C1000 in Wilnis is schitterend 
opgeknapt, een sieraad voor de wijk Veenzijde 
en wat zien ik. Een invalidenplaats door de 

gemeente aangelegd. Paaltje!!!. Geen verbreding 
maar gewoon even een paaltje plaatsen. Dat is 
mooi. Dat is heel mooi. Dat is heel erg mooi zou 
je denken. Bij de ingang. Maar nu komt het. Dat 
is de slechtste plaats. Daar staan geen karretjes. 
Ga maar kijken. Daar staan geen karretjes. De 
karretjes staan bij de uitgang. De gehandicapte 
moet 15 à 20 meter (we gaan uit van 15m om 
niet te overdrijven) lopen om een karretje te 
halen, heen en terug vanaf de inv. plaats naar 
de ingang 30 meter (pijnlijk) en dan moet zij/
hij de hele winkel nog door, 50 tot 100 meter, en 
dan moet hij/zij weer 15 meter lopen met een 
volle kar en daarna weer 15 meter lopen met 
een lege kar en dan weer 15 meter lopen zonder 
kar om bij de auto te komen. Dat is 75 meter 
voor nop. Oh zegt de ambtenaar natuurlijk de 
parkeerplaats valt binnen de wettelijke normen. 
Gewoon Shit. Ja! Ja! Het is gewoon shit.
De C1000 kan er niets aan doen, hij heeft 
daar natuurlijk niet aan gedacht. Hij heeft hett 
overgelaten aan de “goede” zorgen van de 
gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente. 
Logisch die horen dat ook te doen.  Er is een 
parkeerplaats op 5 meter van de uitgang vlak 
bij de karretjes. Dat bordje had daar natuurlijk 
moeten staan en verder alleen een paar tegels 
eruit en een paar steentjes erin. Simpel toch. 
Kost ook nog weinig. Ja! Ja! Kijk, nu hebben 
wij een moeilijke situatie. Bij wie moet je zijn. 
Invaliditeit valt onder de WMO verantwoording 
van Jantje van Breukelen. Het gaat niet alleen om 
deze parkeerplek maar om vele andere plaatsen 
in onze gemeente. Ik hoopte dat je met zulke 
problemen bij de WMO-raad terecht gekund 
zou hebben maar dit onderdeel van de WMO zit 
niet in hun opdracht. Ze mogen hier niets over 
zeggen, wat heel erg vreemd is, je zou denken dat 
de WMO niet alleen voor binnenshuis zou gelden 
maar ook voor buitenshuis. Voor de invoering 
van de WMO was er een gehandicaptenraad in 
onze gemeente. Die is opgeheven. Ja! Ja! 

Zouden onze raadsleden het laatste half jaar 
toch nog wel iets willen betekenen op sociaal 
gebied? Ik vraag het mij af.              
 

 
John B. Grootegoed

 

Viering 9e lustrum van 
Hockeyclub Qui Vive 
De Kwakel - Afgelopen week-
end was het feest bij Qui Vive. 
De hockeyclub aan de Noord-
dammerweg vierde haar 45-jarig 
bestaan, een gelegenheid die ui-
teraard niet onopgemerkt voorbij 
kon gaan.

Zaterdag 16 augustus vierden de 
jeugdleden van Qui Vive feest. Me-
de dankzij de medewerking van de 
weergoden begonnen de jongste 
kinderen de dag op het grote terras 

met limonade en het versieren van 
cake, met dank aan C1000 Zijdel-
waard. Daarna konden zij zich uitle-
ven op een survivalbaan en met al-
lerlei behendigheidsspelletjes, me-
de mogelijk gemaakt door Polder-
sport en de opbrengst van de ver-
koop van de loten van de Grote Club 
Actie. Verder was er een circuit trai-
ning van Bovelander en Bovelander, 
daar konden de  kinderen een acht-
tal oefeningen doen, dit alles met 
dank aan Hoofdsponsor ABN-AM-

RO. Na afloop verzamelde iedereen 
zich op het terras en werd gezamen-
lijk een broodje gegeten. Oud-inter-
national Jesse Mahieu was aanwe-
zig om handtekeningen uit te de-
len en hij beantwoordde vele vragen 
van kinderen. 

Open dag
De Open Dag die op het zelfde mo-
ment werd gehouden, was ook een 
succes. Zo’n 70 kinderen hebben 
aan de proeftraining meegedaan 

en bijna de helft is zelfs direct lid 
geworden. ’s Middags waren de C 
en D kinderen welkom. In groepjes 
werkten zij vol overgave het spel-
letjesparcours af. Het team “de gil-
lende hockeyvrouwen” wist de mid-
dag winnend af te sluiten. Voor deze 
leeftijdsgroep eindigde het lustrum 
met een heerlijke barbecue op het 
grote terras.
’s Avonds was een 50-tal kinderen 
uit de oudste leeftijdsgroep op de 
vereniging om met elkaar te barbe-
cueën, wat te hockeyen of gewoon 
wat te kletsen. Een aantal teams 
had overdag al 1 of zelfs 2 oefen-

wedstrijden gespeeld; de fut om nog 
echt actief te zijn was hierdoor niet 
meer aanwezig maar dat mocht de 
pret niet drukken. Met elkaar had-
den ze het heel gezellig!

Sponsoren
Zondag waren alle senioren en 
sponsoren op de vereniging wel-
kom. Al vroeg in de ochtend, voor de 
festiviteiten uit, waren Heren 2, He-
ren 3 en jongens A1 aanwezig om 
tegen elkaar te oefenen. Het pro-
gramma bestond ‘s middags uit het 
bekijken van de oefenwedstrijd van 
Dames 1 tegen Amstelveen (5-4) en 

Heren 1 tegen Leiden (3-4), gezel-
lig bijpraten en een dansworkshop 
van Dansschool Colijn. Alle aanwe-
zige kinderen konden zich nog uit-
leven op de survivalbaan. De dag 
eindigde met een loterij, met leuke 
prijzen ter beschikking gesteld door 
enkele sponsoren zoals ABN-AM-
RO, Special Sports Hockeyworld, 
kapper Joepsze en L’Oréal, Juwe-
lier Sparnaay en Golfpresents.nl. De 
dag werd afgesloten met een bar-
becue voor alle aanwezigen.
Qui Vive kijkt terug op een geslaag-
de viering van het lustrum en tevens 
opening van het nieuwe seizoen. 
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Badmintonseizoen 
Veenshuttle gaat van start
De Ronde Venen - Op donder-
dag 28 augustus start Badminton-
vereniging Veenshuttle het nieu-
we seniorenseizoen. Ze hebben el-
ke donderdag vanaf 20.00 uur de 
beschikking over 9 badmintonba-
nen. Deze keer is het een bijzonde-
re start omdat Veenshuttle rolstoel-
badminton in haar programma-aan-
bod heeft opgenomen. Na enkele 
kennismakingsavonden in mei was 
het animo zo groot dat deze vereni-
ging rolstoelbadminton in het nieu-
we seizoen als vast onderdeel gaat  
aanbieden. Om het bij meer geïn-
teresseerden onder de aandacht te 
brengen organiseert Veenshuttle op 
donderdag 4, 11, 18 en 25 septem-
ber vanaf 20.00 uur kennismakings-
avonden, speciaal voor mensen met 
een fysieke beperking. Mensen die 

graag meer willen sporten of bewe-
gen kunnen geheel gratis langsko-
men op deze avonden. De avonden 
worden georganiseerd in het kader 
van ‘De Maand Aangepast Sporten’, 
een initiatief van Sportservice Mid-
den Nederland. Locatie van de ac-
tiviteiten is Sporthal De Phoenix aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. Na af-
loop kun je nog even napraten en 
genieten van een drankje in sport-
cafe ‘De Wave’. Sporthal De Phoenix 
is goed bereikbaar met rolstoel en 
voorzien van een lift naar het sport-
café.
De jeugd gaat eerst van 29 t/m 31 
augustus op jeugdkamp in Bla-
ricum. Op zaterdag 6 september 
start voor hen het jeugdseizoen in 
De Willisstee in Wilnis. Van 10.00 tot 
13.00 uur hebben ze de beschikking 

over 7 badmintonbanen en wordt er 
training gegeven door de trainers 
Jan Blom en Anja de Jong die de 
jeugd de regels en technieken van 
het badminton bijbrengt.

Badmintonvereniging Veenshuttle 
bestaat uit 130 leden waarbij zo-
wel recreatief als in competitiever-
band gespeeld wordt. Wil je vrijblij-
vend een kijkje nemen en een partij-
tje meespelen, dan kan dat natuur-
lijk voor de volwassenen op donder-
dag vanaf 20.00 uur in de Phoenix 
en voor de jeugd op zaterdag van-
af 10.00 uur in de Willisstee. Meer 
informatie kun je vinden op www.
veenshuttle.nl bij Raymond Bot (se-
cretaris) op 0297–281982 of Richard 
Geerts (voorzitter jeugdcommissie) 
op 0297 – 272105.

Winst voor de softbal-
pupillen na zomerstop
Uithoorn - Zaterdag jl. speelden 
de softbalpupillen van Thamen een 
thuiswedstrijd tegen BSM uit Ben-
nebroek. De uitwedstrijd werd met 
7-4 verloren, maar na de zomer-
stop waren de meiden zeer gemo-
tiveerd om er weer vol enthousias-
me tegenaan te gaan. Omdat ze nog 
steeds geen compleet team hebben 
en Daphne en Eline er niet waren, 
kwamen Madelon en Kelly het team 
weer versterken. Ook de op het al-
lerlaatst opgetrommelde Roy was 
weer van de partij.

BSM begon aan slag. Madelon stond 
op de pitchplaat, Anne was catcher, 
Mariëlle stond op het 1e, Melany op 
het 2e en Maud op het 3e honk. Kel-
ly was korte stop en Nicky, Iris en 
Roy begonnen in het achterveld. 
Ook BSM had er zin in en scoorde in 
deze 1e inning 5 punten. Meer wer-
den het er niet want Madelon gooi-
de 2 keer 3-slag en maakte ook een 
speelster uit door na een slag de bal 
te pakken en meteen naar Mariël-
le op het 1e honk te gooien. Gretig 
begonnen de Thamen pupillen aan 
hun slagbeurt. Anne begon met een 
2-honkslag. Iris was uit met 3-slag, 
maar tijdens haar slagbeurt wist 
Anne wel op het 3e honk te komen. 
Nicky kwam op het 1e honk terecht 
en wist door te stelen tijdens Kel-
ly’s slagbeurt op het 3e honk te ko-
men. Inmiddels was Anne binnen en 
was het 1e punt veilig gesteld. Kelly 
sloeg een geweldig verre bal, maar 

hoe de achtervelder van BSM het 
voor elkaar kreeg, weten we niet, 
maar hij wist de bal te vangen. 

Hard rennen
Maud en Melany kwamen daar-
na op het 1e honk en door te ste-
len en hard te rennen, scoorden zij 
ook een punt. Madelon kwam nog 
op het 2e honk terecht, maar door 
een mooie actie van de speelster op 
het 2e honk naar het 1e honk was 
Mariëlle net uit en moest er gewis-
seld worden. Tussenstand 4-5. Dat 
beloofde een spannende 2e inning 
te worden. Coach Anton besloot wat 
wisselingen door te voeren. Anne 
ging pitchen en Nicky trok het cat-
cherpak aan. Madelon betrok het 
1e honk, Roy het 2e en Iris het 3e 
honk. Kelly bleef korte stop en Ma-
riëlle, Maud en Melany gingen het 
achterveld verdedigen. Pitcher Anne 
begon goed met een 3-slag. Daar-
na werd er een honkslag gemaakt 
en door wat slordig werk in het veld 
kon deze speelster van BSM even 
later het eerste punt in deze inning 
maken. Intussen was de volgende 
speelster uit door een mooie actie 
van korte stop Kelly naar 1e honk-
vrouw Madelon. Nog 1 uit en dan 
hadden de Thamen meiden en jon-
gen nog alle kans om in de tegen-
beurt op gelijke hoogte te komen 
of zelfs een voorsprong te nemen. 
Dat lukte niet meteen want de vol-
gende speler van BSM sloeg een 
honkslag en kon door stelen en een 

doorgeschoten pitcherbal weer een 
punt scoren. Er moest dus nog een 
tandje bij bij de Thamen pupillen. En 
dat werd meteen gedaan. De 3e uit 
was een feit door een mooie vang-
bal van Anne. Nu wisselen en zor-
gen dat er minimaal 3 punten ge-
maakt werden. 

Honkslag
Jammer genoeg kreeg Roy die aan 
slag begon 3-slag. Ook Anne red-
de het niet, want haar slag richting 
achterveld werd gevangen. Iris was 
aan slag en sloeg onder luide aan-
moedigingen een mooie honkslag. 
Ook Nicky sloeg een prima honk-
slag en Iris stond inmiddels op het 
3e honk. Toen kwam Kelly aan slag. 
Voor haar is een speciale yell ge-
maakt, want Kelly staat vaak garant 
voor een harde knal richting achter-
veld. En ook dit keer maakte zij het 
waar. Het werd een echte home-
run. Inmiddels waren Iris en Nicky 
tijdens Kelly’s slagbeurt binnenge-
komen en waren de 3 punten ver-
diend die nodig waren om op gelijke 
hoogte met BSM te komen. Nu nog 
even doorgaan voor de winst. Zowel 
Maud, Melany en Madelon sloegen 
allemaal een honkslag en via stelen 
en een mooie sprint richting thuis-
plaat scoorden ook zij een punt. Ook 
Mariëlle kwam op het 1e honk te-
recht en Roy zorgde ervoor dat ook 
zij kon scoren. Eindstand: 11-7 na 
een leuke, sportieve en spannende 
wedstrijd.

Op de foto zie je op de achterste rij van links naar rechts: Melany, Anne, Madelon, Kelly, Nicky en Mariëlle;
vooraan: Roy, Iris en Maud.

Hoe is het met je vitaliteit?

New Body Fit: 40- en 55-
plussers in beweging
Vinkeveen - Vitaliteit staat voor 
heel wat zaken. Eén daarvan is veer-
kracht, goed om kunnen gaan met 
spanningen. Onze samenleving is vol 
met zaken die bij ons stress veroor-
zaken. Daardoor kunnen we minder 
goed gaan slapen of meer gaan pie-
keren. Regelmatig bewegen zorgt 
ervoor dat ons lichaam diverse stof-
fen aanmaakt, waardoor we ons di-
rect na het bewegen al beter gaan 
voelen en anders tegen problemen 
aan gaan kijken. Vitaliteit zegt ook 
iets over hoe je er uitziet. Over een 
glanzende huid, letterlijk goed in je 
vel zitten. Regelmatig bewegen met 
aandacht voor de ontwikkeling van 
meer spierkracht maakt niet alleen 
dat de vorm van je lichaam veran-
dert, maar ook dat je lichaam meer 
energie kan vrijmaken. In eerste in-
stantie kost bewegen energie, maar 
toch heeft een getraind lichaam de 
rest van dag meer energie.  Mensen 
die regelmatig bewegen blijken over 
het algemeen ook een gezondere 
nachtrust te hebben.
Ons lichaam produceert boven-
dien ook een behoorlijke hoeveel-

heid afvalstaffen. Als die niet goed 
afgevoerd worden, zorgen deze af-
valstoffen ook dat we ons slap, moe 
en futloos voelen. Bewegen is een 
uitstekende manier om de spijsver-
ering te stimuleren en de afvoer van 
afvalstoffen te stimuleren. Daarom is 
het ook zeker aan te bevelen om in 
de ochtend al te beginnen met een 
aantal oefeningen of een stevige 
wandeling. Kortom, wil je meer vita-
liteit, kom regelmatig in beweging! 
Maak voor jezelf een aantal vaste 
beweegafspraken in de week.

Donderdagochtend 28 augustus 
starten de twee groepen van Krista 
Aarts-Somberg weer in ‘de Boei’.
De basis van het eerste half uur be-
staat uit aerobics met een tic. Soms 
lekker salsa-achtig, een andere keer 
gericht op houding of kracht, soms 
met gewichtjes of dynabands. Dan-
sant, geen ingewikkelde choreogra-
fien, maar wel wat pasjes. Het mot-
to is altijd : niets moet, alles mag. Er 
wordt best wel stevig gewerkt, met 
plezier en op eigen niveau. Nadruk 
ligt op persoonlijke aandacht. Het 

2e gedeelte is bodyshape, met veel 
aandacht voor spierversterking en li-
chaamsbewustzijn. Het einde van de 
les is afwisselend. Soms stretching, 
een andere keer ademhalings- of 
ontspanningsoefeningen, regelma-
tig een visualisatie. Bij de 55+ groep 
ligt het tempo iets lager en worden 
vooral de staande bewegingen iets 
minder diep uitgevoerd.
De les bevat invloeden uit de diver-
se dansstijlen, Pilates, Yoga, Tai Chi, 
Taebo e.a.

Wanneer   
donderdagochtend : 
Groep 1  : 9.00-10.15 uur New Bo-
dy Fit 40+.
Groep 2 : 10.30-11.30 uur New Bo-
dy Fit 55+.

Waar 
Dorpshuis ‘de Boei’ Kerklaan, Vin-
keveen.

Info en opgave  
Krista Aarts-Somberg, 0297 261271.
Voor meer info zie advertentievel-
ders in dit blad.

E100.000 euro bij elkaar 
gefietst door Bike2Play
Uithoorn/Beijing - Na een voor-
bereidingstijd van twee jaar en een 
fietstijd van 4 maanden eindig-
de woensdag 6 augustus de mon-
sterfietstocht van Amsterdam naar 
Beijing. De fietsen werden voor het 
laatst gestopt op het grote plein voor 
het Olympisch stadion in deze Chi-
nese metropool, waar ook Uithoor-
naar en politieman van het korps 
Amsterdam-Amstelland Ruud Stolte 
van zijn fiets stapte. Hier kwam een 
eind aan een indrukwekkende reis 
van 14 politiemannen en –vrouwen 
die in de achterliggende maanden 
door 8 verschillende landen fietsten 
en daarbij ruim 10.750 kilometer af-
legden! Zondagavond 10 augustus 
werd in de koepelzaal op het terrein 
van het Holland Heineken Huis in 
Beijing tijdens een waardige bijeen-
komst met ook nog andere spon-
sorprojectgroepen, de cheque met 
het fantastische bedrag van 100.000 
euro overhandigd aan oprichter van 
Right2Play, Johann Olav Koss. 

Hij toonde zich duidelijk ge-
raakt door de bijzondere prestatie 
van de groep en het fenomenale be-
drag dat het team door sponsoring 
bij elkaar heeft gefietst. In zijn rede 
vertelde Koss dat hij het geld gaat 
gebruiken voor projecten in een 
aantal achterstandswijken in grote 
steden in China. Bij deze bijzondere 
gebeurtenis was ook een delegatie 
van politiekorpschefs uit Nederland 

aanwezig en de directeur van Right-
2play Conrad Alleblas. Van laatst-
genoemde kreeg de groep, als blijk 
van waardering van de IOC voorzit-
ter Jacques Rogge, een Swatch hor-
loge uitgereikt. Het verhaal is dat 
de inspanningen van de groep voor 
Right2Play in de bestuursvergade-
ring van het IOC is ingebracht door 
onze Kroonprins Willem Alexander. 
Dat verklaart de spontane gift.

Bike2Play wordt opgeheven
Bike2Play nadert het eind van zijn 
bestaan. Die was opgericht louter 
met het doel deze fietstocht voor te 
bereiden en te ondernemen. Afgelo-
pen week werd in een hoek van een 
Mc Donalds restaurant in Beijing al 
de eerste vergadering gehouden die 
zal gaan leiden tot de beëindiging 
ervan. “Bike2Play mag dan straks 
formeel ophouden te bestaan, in de 
hoofden van alle individuele deel-
nemers zal het altijd een bijzonde-
re herinnering zijn en blijven. Bij de 
groep heerst sterk de gedachte dat 
ze iets heel bijzonders hebben ge-
presteerd, dat ze een idee, een plan 
en een voornemen hebben omgezet 
in het werkelijk uitvoeren daarvan. 
De groep is zich ook zeer bewust 
dat het nooit zou zijn gelukt zonder 
de tomeloze en belangeloze inzet en 
medewerking van een groot aan-
tal mensen op de achtergrond en 
sponsors. Iedereen die er bij betrok-
ken is geweest verdient veel waar-

dering. De meeste fietsers zien de-
ze tocht wel als een unieke en dus 
eenmalige beleving.” Aldus woord-
voerder en teamlid Wiro Pillen.

Ruud bedankt!
Daarnaast is de groep Bike2Play 
zeer verguld met alle kleine en gro-
te sponsors en donateurs. Zij heb-
ben de reis financieel en materi-
eel mogelijk gemaakt en waren ver-
antwoordelijk voor de cheque met 
dat fantastische bedrag ten behoe-
ve van Right2Play. De dank van de 
organisatie gaat uit naar alle media 
zowel op lokaal, regionaal als lande-
lijk niveau. Zij gaven Bike2Play een 
podium om hun verhaal te vertellen 
en zo extra geld te genereren. Last 
but not least zijn daar al die fami-
lieleden, echtgenoten, vrienden, col-
lega’s, kennissen, buren die intens 
met de groep hebben meegeleefd. 
Die alle reisverhalen hebben gele-
zen en via het gastenboek hebben 
gereageerd en de groep hebben 
aangemoedigd. 

Woensdagmiddag 13 augustus jl. 
om 17.30 uur landde de groep we-
reldfietsers weer op vertrouwde Hol-
landse bodem waar zij door tiental-
len familieleden, fans en belangstel-
lenden werden opgewacht. Het na-
genieten kan beginnen. Ruud Stolte: 
namens de redactie van de Nieuwe 
Meerbode welkom thuis en bedankt 
voor al je berichtgeving onderweg!

Bridgevereniging ‘De Ronde Venen’

Nieuw seizoen van start
De Ronde Venen - Op dinsdag 2 
september is het voor Bridgever-
eniging De Ronde Venen weer de 
start van een nieuw bridgeseizoen. 
De eerste avond is een vrije speel-
avond. Vanaf dinsdag 9 september 
wordt er weer in competitieverband 
gespeeld in een A- en een B-lijn. 
Gespeeld wordt in een ontspannen 
sfeer op de dinsdagavonden (aan-
vang om 8 uur) in een zaal van de 
Meijert te Mijdrecht. De uitslag van 
elke speelavond vindt direct na af-
loop van de laatste spelronde plaats.  

Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er elk jaar 
weer, tezamen met de leden van de 
Vinkeveense bridgevereniging, een 
Lentedrive. Aan het eind van het ka-
lenderjaar vindt er tevens een kerst-
drive plaats. In verband met het 20-
jarig bestaan van de vereniging in 
december van dit jaar zal tevens een 
Jubileumdrive plaatsvinden. De ver-
eniging heeft nog plaats voor zowel 
beginnende als ervaren leden. Heeft 
u belangstelling om in het nieuwe 
seizoen bij deze vereniging te ko-

men bridgen, kom dan zonder enige 
verplichting eens een avond mee-
spelen, om de sfeer te proeven. Er 
is plaats voor zowel beginnende als 
voor ervaren bridgers. 
Wilt u thuis met kennissen spe-
len, dan heeft de vereniging  ook 
bridgekoffers beschikbaar, welke 
tegen geringe kosten door leden 
geleend kunnen worden. Voor na-
dere inlichtingen en aanmelding om 
een avond vrijblijvend mee te spelen 
kunt u bellen met Theo van Nes, tel. 
0297-593618.
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Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Wim Wijfje wint vlucht 
vanuit Bergen op Zoom
Regio -  Zaterdag stond de tweede 
vlucht voor de natour vanuit Bergen 
op Zoom op het programma, en dit 
werd een Kwakels onderonsje tus-
sen Henk Snoek en Wim Wijfje. De 
duiven werden om 09.00 uur gelost 
met een ZZO wind, en dat was voor 
het eerst sinds lange tijd dat het 
voordeel voor de westkant was. On-
danks de braderie was het een jon-
ge duif van Wim die aan haar derde 
vlucht toe was, zich nergens iets van 
aan trok en om 10.01.56 uur alle ou-
de duiven die mee waren het nakij-
ken gaf en als eerste geklokt werd. 

Henk Snoek werd nipt verslagen, 
en samen wisten zei de eerste 13 
plaatsen in de vereniging te bezet-
ten. Piet van Schaik wist als derde 
liefhebber te eindigen, gevolgd door 
Ron den Boer en Wim Könst. Er wa-
ren 19 deelnemers, die samen 639 
duiven hadden ingezet, maar met de 
ZZO wind waren het vooral de zo-
mer jongen (jongen die niet met de 
jonge duiven vluchten mee konden) 
die het moeilijk hadden en langs de 
kustlijn te ver Noord Holland zijn 
in getrokken, en ja! dan moeten ze 
weer terug en dat is voor deze jon-

gen een leerproces. Ook de Over-
nacht fondvluchten zijn afgelopen, 
en het was wederom Verweij-Cas-
tricum uit Mijdrecht die het kampi-
oenschap opeiste. De beste Over-
nacht fondduif was voor Richard 
van den Berg uit De Kwakel. 

Uitslag 
Bergen op Zoom 
639 duiven, 19 deelnemers.
W. Wijfje
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
R. den Boer
W. Könst
C. van Bemmelen
C. Pothuizen
L. v.d. Sluis
M. v.d. Hoort
Th. Kuijlenburg
Bosse & Zn
Th. Vlasman
Th. Fiege
H. Half
J. Koek
R. v.d. Wal
P. Baas

Eindstand Overnacht Fond
1. Verweij-Castricum  
2. P. de Haan  
3. R. v.d. Wal  
4. R. v.d. Berg  
5. P. Baas  
6. H. Hendriks  
7. C. Pothuizen

Acrogymnasten GVM79 
starten weer met trainen
Mijdrecht - Na 6 weken zomerva-
kantie, zullen de acrogymnasten van 
GVM79 weer starten met hun trai-
ningen. De acrobaten zijn voldoen-

de uitgerust om er weer een seizoen 
hard tegen aan te gaan. Dit jaar zul-
len weer veel nieuwe teams te be-
wonderen zijn en zullen ze probe-

ren om qua niveau weer een stapje 
hoger te komen. Om dit te bereiken 
zullen de selectiegroepen 5 tot 7,5 
uur in de week gaan trainen en de 
recreanten 1,5 uur. De lessen wor-
den gegeven in gymzaal de Brug. 
Acrogym is een prachtige sport, 
waarbij acrobatiek en gymnastiek 
samengekomen zijn. De gymnas-
ten laten zowel met elkaar als indi-
vidueel mooie elementen zien. Dit 
alles wordt uitgevoerd in een oefe-
ning op (instrumentale) muziek. De 
gymnasten van GVM’79 hebben de 
afgelopen jaren goede prestaties 
neergezet op regionale en nationale 
kampioenschappen. Zo werden ver-
schillende damesparen de afgelo-
pen 5 jaar achter elkaar Nederlands 
kampioen!

Deze traditie zetten ze graag voort 
de komende 5 jaar. Hiervoor kan 
GVM nog nieuwe acrobaten gebrui-
ken in alle leeftijden. Heb je al gym-
nastiekervaring, dat is heel handig 
(maar niet noodzakelijk). Dus lijkt 
het je leuk om ook op acrogym te 
komen? Kom dan eens kijken (én 
meedoen) op donderdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur in gymzaal 
de Brug. 

Meer informatie vindt u in de adver-
tentie elders in deze krant of via de 
website www.gvm79.nl . Daarnaast 
zoekt GVM nog heel hard sponso-
ren, die graag in haar gemotiveer-
de sporters willen investeren. GVM 
neemt deel aan regionale, nationa-
le (en internationale) evenementen, 
en kan uw bedrijf daar op een mooie 
manier vertegenwoordigen. Neem 
hiervoor ook contact op via de web-
site van GVM.

Zevenhoven wint het 
Verweij Toernooi
De Ronde Venen - Zevenhoven 
is winnaar geworden van het door 
Argon georganiseerde Verweij 
Communicasa Groep Toernooi, het 
won in de finale van Loosdrecht. 
Tijdens de voorwedstrijd won Ze-
venhoven met 2-1 van Legmeer-
vogels en ook Loosdrecht won z’n 
wedstrijd met 5-1 van Argon. Leg-
meervogels en Argon streden om 
troostprijzen, Argon won met 3-2.

Finale
Onder gunstige weersomstandig-
heden konden de finalewedstrij-
den gespeeld worden. Loosdrecht 
nam het op tegen Zevenhoven en 
kreeg in het begin al een kans om 
de score te openen, scheidsrech-
ter Cordes kende Loosdrecht een 
strafschop toe maar Emiel Warnas 
zag zijn inzet gestopt. Toen vijf mi-
nuten voor rust Zevenhoven met 
tien man kwam te staan kwam 
Loosdrecht even later gelukkig op 
voorsprong. Een diagonaal schot 
vanaf rechts van Mitchel Frederi-
ci werd door een verdediger van 
Zevenhoven getracht van de doel-
lijn te halen, maar hij raakte de bal 

verkeerd waardoor de ruststand 1-
0 werd in het voordeel van Loos-
drecht. Na de thee kwam Zeven-
hoven feller uit de startblokken, 
halverwege resulteerde dat in een 
treffer van Marco Pellegrom (1-
1) waardoor de strijd weer geheel 
open was. Met nog zeven minu-
ten op klok kende Cordes opnieuw 
een strafschop toe, nu aan Zeven-
hoven en het was opnieuw Pelle-
grom die nu vanaf elf meter raak 
schoot: 1-2. Vlak voor tijd scoor-
de Loosdrecht nog wel de gelijk-
maker maar op aangeven van de 
grensrechter werd deze treffer af-
gekeurd vanwege hinderlijk bui-
tenspel.

Derde en vierde plaats
De strijd om de troostprijzen ging 
tussen de winnaar van vorig jaar 
Legmeervogels en gastheer Argon. 
Al na twee minuten kwam Leg-
meervogels op voorsprong toen 
spits Sander Boshuizen alle tijd 
kreeg om uit te halen en onhoud-
baar langs Argondoelman Bas van 
Moort schoot: 1-0. Na een kwar-
tier kwam Argon op gelijke voet, 

een verre uittrap van doelman Van 
Moort op rechts werd door You-
ri van Adrichem op Patrick Berke-
laar geplaatst die met een hakje de 
bal over de doellijn tikte: 1-1. Een 
kwartier na rust kwam Legmeer-
vogels opnieuw op voorsprong. 
Nu was het Stefan van Pierre die 
kon profiteren van een verdedi-
gingsfout van Argon: 2-1. Halver-
wege de tweede helft trok Argon 
de winst naar zich toe. Eerst was 
het Leroy Leijgraaff die met fraai 
afstandschot de stand gelijk trok. 
Vijf minuten later volgde Ronald 
Hijdra zijn voorbeeld met zelfde 
schot: 2-3.

Prijsuitreiking
Na afloop overhandigde de heer G. 
Verweij van de Verweij Communi-
casa Groep aan de aanvoerder en 
voorzitter van Zevenhoven de gro-
te wisselbeker. Ook de scheids-
rechters  Cordes en Kraan en or-
ganisator Hans van Gelderen wer-
den niet vergeten. Argon kan te-
rugzien op een geslaagd toernooi 
dat volgend jaar ongetwijfeld een 
vervolg zal krijgen.

8-weekse clinic hardlopen
Regio - Vanaf 7 september begint 
er een nieuwe serie trainingen voor 
zowel de startende als meer gevor-
derde hardloper. In samenwerking 
met Hardloopadvies.nl organiseert 
Atletiekvereniging de Veenlopers 
deze 8-weekse clinic. 
Wekelijks train je 1,5 uur onder lei-
ding van een ervaren trainer. Daar-
naast word je tijdens deze clinic o.a. 
voorzien van een trainingssche-
ma en je leert van alles over diver-
se onderwerpen, zoals ademtech-
niek, hardloopstijl, kleding & schoe-
nen, voeding & afvallen, trainen met 
een schema & hartslagmeter, bles-
sures & blessurepreventie. 

Voor de beginnende hardlopers 
hebben de trainingen het karakter 
van Start to Run waarbij er van nul 

af aan wordt toegewerkt naar 5 km 
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op 
een verantwoorde opbouw en ge-
zellig, samen trainen. Iedereen kan 
aan deze starterscursus meedoen, 
ongeacht leeftijd of conditie. Dus als 
je altijd al wilde beginnen met hard-
lopen dan is dit je kans!
De meer gevorderde hardlopers 
worden tijdens de clinics voorbereid 
op de 10 of de 16,1 km van de Zilve-
ren Turfloop. Hierbij wordt er onder 
andere aandacht besteed aan het 
verbeteren van de looptechniek en 
-snelheid en specifieke wedstrijd-
voorbereiding. 

Gezamenlijk trainen voor één doel 
wordt altijd als gezellig, inspirerend 
en motiverend ervaren. En boven-
dien: met de juiste begeleiding en 

‘een stok achter de deur’ ga je ze-
ker je doel halen! Er zijn meerdere 
groepen, dus iedereen kan op zijn of 
haar eigen niveau trainen.

Locatie: Wickelhofpark in 
Mijdrecht
Eerste training op zondagochtend 7 
september van 9.30 tot 11.00 uur of 
maandagmiddag 8 september van 
17.00 tot 18.30 uur.
Kosten: 40 euro per deelnemer (in-
clusief startbewijs voor de Zilveren 
Turfloop en t-shirt)

Aanmelden kan via e-mail: 
info@hardloopadvies.nl of 
telefonisch: 06 48762155. 
Voor meer informatie en een in-
schrijfformulier zie ook:
www.hardloopadvies.nl

Legmeervogels levert de 
beker keurig in
Uithoorn - Legmeervogels heeft 
heel keurig de vorig jaar gewonnen 
Verweij Communicasa Groep Cup 
keurig bij de organiserende voet-
balvereniging Argon ingeleverd. Het 
was eigenlijk de opzet om deze Cup 
weer mee terug te nemen naar Uit-
hoorn, helaas dit is niet gelukt. Leg-
meervogels nam deze keer genoe-
gen met een vierde plaats.
Het eerste duel op woensdagavond 
was tegen Zevenhoven dat uitkomt 
in de 2e klasse C van het zaterdag-
voetbal. Legmeervogels bood heel 
goed tegenstand en de aanwezi-
gen hebben kunnen zien dat er 
goed werd gevoetbald door de Vo-
gels. Een beetje pech heeft Leg-
meervogels dit duel wel gehad. Zo 
werd er een glaszuiver doelpunt 
van Legmeervogels op advies van 
de ass.scheidsrechter afgekeurd. 
Na 90 minuten stond op het score-
bord de stand van 2-1 in het voor-
deel van Zevenhoven. Door dit ver-
lies moet Legmeervogels op zater-
dag aantreden voor de troostfinale. 
In deze troostfinale was Argon ook 
uitkomend in de 2e klasse van het 
zaterdagvoetbal de tegenstander. 
Legmeervogels weet tot tweemaal 
toe op voorsprong te komen maar 

weet deze voorsprong niet tot het 
eind vast te houden. Argon heeft de 
langste adem en wint dit duel met 3-
2. Legmeervogels verliest dus in dit 
toernooi tweemaal en dat betekent 
de 4e plaats. Dus niet de beker met 
de grote oren mee terug naar Uit-
hoorn maar een kleine, doch fraaie 
beker. 

Bekervoetbal
Voor de A-categorie begint aanko-
mend weekend de bekercompeti-
tie. Legmeervogels 1 begint op za-
terdag 23 augustus met een uitwed-
strijd. Tegenstander is in dit eerste 
duel zaterdag 4e klasser Muiden. 
Het duel in Muiden begint om 17.00 
uur. Na Muiden is op donderdag 28 
augustus, zaterdag 3e klasser JOS/
Watergraafsmeer de tegenstander. 
Dit duel op sportpark Randhoorn 
begint om 20.00 uur. Als laatste in 
deze poule moet Legmeervogels het 
in een uitwedstrijd opnemen tegen 
’t Gooi en dit is evenals Legmeervo-
gels een zondag 3e klasse. Dit uit-
duel wordt gespeeld op zondag 31 
augustus en begint om 14.30 uur.
Legmeervogels 2 is in een zware 
poule terecht gekomen. Het eerste 
duel is op zondag 24 augustus thuis 

tegen Sporting Martinus 2. Deze 
wedstrijd op sportpark Randhoorn 
begint om 12.00 uur. De volgen-
de tegenstander in deze loodzware 
poule is  Roda’23 zon.2. Het duel in 
Bovenkerk wordt gespeeld op don-
derdag 28 augustus en begint om 
19.00 uur. Als laatste in deze pou-
le is NCF/Brommer 2 de tegenstan-
der. Ook dit is een uitwedstrijd. Op 
zondag 31 augustus om 12.00 uur 
begint het duel NFC/Brommer 2 – 
Legmeervogels 2

Ook de zaterdag 2 neemt deel aan 
de bekercompetitie. Dit program-
ma voor Legmeervogels zaterdag 
2 is zondag 24 augustus Pancra-
tius 3–Legmeervogels 2, aanvang 
11,30 uur. De tweede en derde wed-
strijd is een thuiswedstrijd. Eerst op 
woensdag 27 augustus thuis tegen 
CSW zaterdag 3, aanvang 19.00 uur 
en tenslotte op zaterdag 30 augus-
tus om 13.00 uur thuis tegen Sloter-
dijk zaterdag 2.
Dit allemaal zijn de tijden die thans 
bekend. Belangrijk is te weten dat 
er mogelijk nog wijzigingen in de tij-
den kunnen plaatsvinden. Kijk voor 
de juiste informatie op  www.leg-
meervogels.nl

Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - In het sportcomplex 
van De Scheg speelden woensdag-
avond 13 augustus jl. 41 paren ver-
deeld naar sterkte in drie lijnen al-
weer de elfde van de dertien zittin-
gen van de zomerdrive 2008. In de 
“A” lijn met 16 paren vormden Ni-
co vd Zwaard met Anton Land-
weer een zeer sterk koppel, zij wer-
den eerste met 65,77%. Op enige af-
stand gevolgd door Frans Kaandorp 
met Lijnie Timmer, zij werden twee-
de met 54,76%. De derde plaats was 
voor Arnold Heuzen en Theo Klijn 
met 53,27%. In de “B” lijn met 13 pa-
ren speelde het gelegenheidskop-
pel Cobie Bruine de Bruin met Dick 
Krug zich naar de eerste positie met 
65,50%. Als tweede finishten Heleen 
en Mees van der Roest met 58,50%. 
Adrie Voorn met Gerard Vermeer 
werden derde met 56,67%. De “C“  
lijn met 12 paren was het domein 
van Elisabeth vd Berg en Maarten 
Breggeman, zij werden eerste met 
62,50%. De tweede plaats was voor 
Jan Breedijk en Ankie Burik met 
57,50%. Als derde plaatsten zich Nel 
van de Neut en Jannie Snabel met 
54,58%. In de persoonlijke compe-
titie zijn weer flinke verschuivingen 
waar te nemen, Ben ten Brink moest 
zijn eerste plaats afstaan aan Lij-
nie Timmer die nu op een gemiddel-
de staat van 56,58%. Cobie Bruine 
de Bruin steeg van de vierde plaats 
naar de tweede met een gemiddelde  

van 55,90%. Op een gedeelde der-
de plaats staan nu Heleen en Mees 
van der Roest met 55,87%. Ben ten 
Brink is nu vijfde met 55,35% en 
Luuk Smit zesde met 54,93%. Met 
nog twee zittingen te gaan blijft het 
spannend, want de hoogste scores 
van acht zittingen uit het aantal ge-
speelde zittingen door de spelers 
blijven staan en kunnen de eind-
plaatsing nog flink beïnvloeden.  
 

Bent u ook geïnteresseerd in een 
avondje bridge, dit kan elke woens-
dagavond tot 27 augustus, zaal open 
vanaf 19.15 uur. 
De kosten zijn 5,00 euro per paar. 
Voor de indeling en informatie is het 
prettig als u van te voren belt met 
Erika Noord op 0297-261977. Voor de 
volledige uitslagen, kijk dan op het 
internet, www.nbbportal.nl/1007/in-
dex.html  

De Bridgeboei 
Nieuw seizoen geopend
Vinkeveen - Op donderdag 28 
augustus start De Bridgeboei om 
19.45 uur het seizoen 2008/2009 
met haar traditionele speelavon-
den in het Dorpscentrum De Boei 
in Vinkeveen.  De vereniging telt 
op dit moment 71 leden, die zon-
der het competitie-element uit het 
oog te verliezen ook en vooral voor 
de gezelligheid spelen. Er wordt 
gespeeld in een A- en een B-lijn 
in cycli van zes speelavonden. In 
het dorpscentrum mag niet wor-
den gerookt. Na de speelronden 2 
en 4 wordt er een korte pauze in-
gelast. De uitslag van de zittingen 
wordt elektronisch bepaald. De 
contributie bedraagt momenteel 

E 65,- per jaar. Hoogtepunten bin-
nen de vereniging zijn de jaarlijk-
se kerstdrive met een groot buffet, 
de viering van het lustrum eens in 
de vijf jaar, de jaarlijkse kracht-
meting met de zustervereniging 
in Mijdrecht, de Bridgevereniging 
De Ronde Venen en de huldiging 
van de clubkampioenen tijdens de 
jaarvergadering. Zij die belang-
stelling hebben te gaan bridgen 
kunnen zonder enige verplichting 
een avond meespelen om de sfeer 
te proeven. 
Er is plaats voor zowel beginnen-
de als ervaren bridgers. Telefoni-
sche aanmelding vooraf (261818) 
wordt op prijs gesteld.
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Kwakelse braderie als 
altijd sfeervol en gezellig
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Uithoorn - Het is een behoorlijke tippel en dat 
staat ook duidelijk vermeld op de brochure van de 
Vuurliniewandeling. In totaal is het 17 km en de geschatte 
tijd is 4 à 5 uur. Dus je bent wel even bezig. Wij hadden 
ervoor gekozen om het stuk door Aalsmeer niet te lopen 
en begonnen halverwege de Legmeerdijk.

Het eerste stuk van de wandeling loopt tussen de bebouwing 
door. Wij vroegen ons af of dit, toen de route gepland 
stond, ook al zo was omdat er nu natuurlijk in ijltempo hele 
woonwijken als paddestoelen de grond uitschieten. Mijn 
vriendin en ik verbaasden ons over de enorme gigahuizen die 
behoren bij de kwekerijen. Wat wel opviel was het feit dat de 
beschrijving niet altijd klopt. Ook dat heeft te maken met de 
nieuwbouw omdat er sommige bruggen gebouwd zijn als 
aansluiting voor de wijk erachter. Zo staat in de beschrijving 
dat je na twee bruggen in de Anna Blamanstraat komt. Maar 
dat zijn er dus vier. Je moet echt duidelijk de oorspronkelijke 
situatie in de gaten houden. Eerst valt het een beetje tegen 
dat je zo tussen de huizen door loopt maar uiteindelijk is 
het wel zo dat opvalt dat je toch vaak over een voetpad of 
fietspad tussen de huizen loopt waarvan je geen weet had. 

Een leuk stuk om over te lopen, vonden wij althans, 
is de voormalige oude spoordijk in de Noorder 
Legmeerpolder die deel uitmaakte van de vroegere 
Haarlemmermeerspoorweg. Aalsmeer was destijds 
een belangrijk punt want daarvandaan reden treinen 
naar Uithoorn, Hoofddorp en Amstelveen. 

Spoorlijnen
De lokale spoorlijnen maakten onderdeel uit van de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. De Noorder 
Legmeerpolder werd uiteindelijk pas in de tweede helft 
van de 19e eeuw ingepolderd. Duidelijk zijn ook de 
hoogteverschillen te zien. De droogmakerijen liggen hoger 
dan de rest van het land. De vliert stond al in bloei en aan de 
rechterkant zie je de kassen met gerbera’s en, dachten wij, 
hortensia’s. Op een smal stukje gras voor de kassen graasden 
zelfs schapen. Opeens staat een roos in het wild te bloeien en 
die blijkt dus bij een langgerekte volkstuin te behoren waar 
ook de pompoenen schuil gaan onder de grote bladeren. 
En dan sta je voor een stukje toekomst want twee grote 
buizen over een zandvlakte geven aan dat daar de nieuwe 
N201 komt. Hoe gaat dat in de toekomst met dit wandelpad 

vroegen wij ons af.
Aan het begin van de Spoordijk staat een 
bordje dat honden niet mogen loslopen 
maar daar wordt niet altijd aan gehouden. 
Bij het busstation aangekomen verzuchtte 
mijn vriendin : “daar staat lijn 140, die gaat 
naar de Hortensialaan” (vlak bij haar huis) 
en ik voelde mijn benen ook al aardig. 
Maar moedig stapten we door, want je 
begint er niet voor niets aan en na even 
een kwartiertje pauze met een broodje en 
een flesje fris stapten we weer op. Want 
we wilden toch ook nog even langs de 
Westeinder lopen en de Watertoren zien.

Drukke N201
Oversteken over de drukke N201 en dan over de Vuurlijn. 
Meteen valt op dat het water bijna gelijk aan het 
naastbijgelegen weiland ligt. Overal de waterlelies en daar 
bleven we toch wel tien minuten naar kijken, drie boze 
zwanen waarvan de één toch niet onder de brug doordurfde 
maar wel met prachtig opgestoken veren toonde dat hij heel 
wat mans was. Opeens zag mijn vriendin een opstapplank op 
de dijk. Het eerste stuk was prachtig kort geschoren, of dat nu 
door de schapen kwam of via machines was niet uit te maken 
maar het tweede stuk was vrijwel onbegaanbaar. Ik trapte 
de brandnetels plat bij het opstapje en na enkele meters 
ploegen door het hoge gras besloten we toch maar weer om 
over het pad te lopen. De vuurlijn of geniedijk maakt deel uit 
van de Stelling van Amsterdam met de drie forten De Kwakel, 
Kudelstaart en fort aan de Drecht. Aan het eind zien we dan 
de Westeinder voor ons liggen. Het water is donker en er 
staan behoorlijke golven maar toch zien we een zeilschooltje 
en verschillende andere zeilboten. Bij de watertoren staat een 
bord dat deze op 30 en 31 augustus te bezichtigen is.

Vandaar was het nog een kort stukje lopen naar het huis van 
mijn vriendin waar we even een drankje hebben gedronken 
en zij mij terugbracht naar het punt waar mijn auto stond en 
waar we de wandeling begonnen waren. In totaal hebben wij 
er ruim 3 ½ uur over gedaan in stevig tempo, ook met toch 
een beetje angst dat we regen zouden treffen want de lucht 
zag er allesbehalve opwekkend uit maar gelukkig viel het 
reuze mee en kwamen we droog terug. Een leuke wandeling 
waar je zoals gezegd wel de tijd voor moet nemen. 

De Vuurlinie wandeling:
een hele tippel, maar zéér de moeite waard


