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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
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1
Zijdstraat 61, Aalsmeer 
Telefoon: 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Big L. Maak je keuze.

vrijdag 25 en zaterdag 26 juli

Openingstijden: 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag 
van 10 - 18.00 uur. 
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur. 

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall  Mall  
Only  Tommy Hilfiger  Cars  Esprit  Vila

IEDERE MAANDAG OPEN!

FINAL
SALE

korting
70%tot

OP ARTIkELEN VOORZIEN 
VAN EEN AkTIEkAARTjE

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297  - 23 18 08

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

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

Alle aandacht

VOOR HET
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2+3

VERHUUR/VERKOOP
Toerboten * Speedboten * Sloepen * Partyboten

(Tevens mogelijkheid tot waterskieën)

Voor meer info
Tel. 035-582 70 58

Oud Loosdrechtsedijk 71b • 1231 LR Loosdrecht

www.boatplaza.nl

Wie heeft dit jaar de mooiste tuin van De Ronde Venen?

Doe mee en win een tuincheque 
van honderd euro

De Ronde Venen – Ook dit jaar 
houden wij weer de actie: ‘Wie heeft 
de mooiste tuin van gemeente De 
Ronde Venen?’ De afgelopen jaren 
was deze actie een groot succes en 
kwamen er vele tientallen foto’s bij 

onze redactie binnen met de meest 
uiteenlopende mooie kleine, grote 
tuinen die door onze lezers op de 
foto waren gezet. Voortuinen, ach-
tertuinen, kleine tuinen, grote tui-
nen, balkontuinen, alles mag en het 
is ieder jaar weer een genot om de 
grote verscheidenheid aan tuinen te 
zien. Iedere week wordt de tuin van 
de week gekozen en die komt op de 
voorpagina. Zijn er erg veel mooie 
inzendingen dan verschijnt er ook 
een pagina met diverse tuinen in 
de krant. De actie wordt gehouden 
vanaf deze week, dus woensdag 23 
juli en u kunt inzenden tot en met 27 
augustus. Aan het eind van deze ac-
tie wordt door een deskundige jury 
uit alle inzendingen uiteindelijk de 
allermooiste van 2008 gekozen en 
deze inzender krijgt bezoek van on-
ze redactie, die zelf even een kijkje 
komt nemen in de bewuste tuin en 
daarbij een tuincheque komt over-
handigen van 100 euro. 

Heeft u ook een leuke tuin, maak er 
dan een kleurenfoto van, geef daar-
bij een korte beschrijving van de 
tuin, wie hem onderhoudt, enz. en 
natuurlijk uw naam, adres en tele-
foonnummer (dit laatste komt niet 
in de krant, maar hebben wij nodig 
voor het geval u de gelukkige win-
naar wordt) en stuur dit op of mail 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.
nl. De foto als JPEG en niet te klein.
Natuurlijk kunt u ook een gewo-
ne foto met een kort briefje stu-
ren naar: redactie Nieuwe Meerbo-
de, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.

’t Kruytvat in Vinkeveen 
voor 3 maanden dicht
Vinkeveen - In de nacht van vrijdag 
4 juli op zaterdag 5 juli heeft de po-
litie een inval gedaan in bar ’t Kruyt-
vat te Vinkeveen. De politie heeft 
daar verdovende middelen aange-
troffen wat in strijd is met de Opi-
umwet.

Als gevolg hiervan gaf burgemees-
ter Marianne Burgman van gemeen-
te De Ronde Venen op vrijdag 18 juli 
opdracht om de bar te sluiten.

 Aanleiding voor de inval in bar ’t 
Kruytvat vormde het sterke vermoe-
den dat er drugs verhandeld zou 
worden en/of aanwezig was. Bij de 
inval begin juli heeft de politie soft- 
en harddrugs aangetroffen. Dit is 
aanleiding geweest voor het besluit 
van de burgemeester om de bar 
voor drie maanden te sluiten. Voor-
afgaand aan het besluit heeft de 
burgemeester gesprekken gevoerd 
met de betrokken partij.

Arie en Rie van Asselen-
Verlaan 60 jaar getrouwd
Wilnis - Het kan niet op in De Ron-
de Venen. Met regelmaat van de 
klok viert een echtpaar in deze con-
treien haar diamanten bruiloft. Dit 
keer zijn het Arie en Rie van Asse-
len-Verlaan, woonachtig op de Veld-
zijdeweg in Wilnis. Rie werd op 26 
april 1927 in Wilnis geboren en heeft 
de leeftijd van 81 jaar bereikt. Arie 
is wat ouder. Hij is inmiddels in zijn 
negentigste levensjaar aangeland 
en is geboren op 27 september 1918 
in Vinkeveen. Dat was in het jaar dat 

de Eerste Wereldoorlog ten einde 
liep. Loco-burgemeester Jacques 
Dekker bracht de felicitaties en wat 
daarbij hoorde van de gemeente 
over. Hij verving in die functie de va-
kantievierende burgemeester Mari-
anne Burgman. Zijn aanwezigheid 
bij Arie en Rie betekende een ex-
tra vrolijke noot tijdens dit heug-
lijke moment van de dag. Vanzelf-
sprekend ging de ‘loco’ graag met 
het bruidspaar op de foto. Vol trots 
werd ook de traditionele felicitatie-

brief van Koningin Beatrix onder de 
aandacht gebracht, naast die van de 
Commissaris van de Koningin, de 
heer R.C. Robbertsen die zijn feli-
citaties eveneens aan het bruids-
paar had gericht. Arie en Rie kwa-
men elkaar in hun jonge jaren tegen 
tijdens de danslessen in het Paro-
chiehuis, destijds nog gevestigd in 
Driehuis op Bozenhoven. “Wij kon-
den er wat van, want telkens als er 
een voorbeeld werd gesteld van hoe 
je moest dansen, werden Arie en 

ik de dansvloer opgestuurd. En we 
hebben elkaar toen nooit meer los-
gelaten”...  Aldus Rie met pretoogjes. 
Ze trouwden op het gemeentehuis 
en voor de kerk in Wilnis op 21 juli 
1948. Uit het huwelijk werden drie 
kinderen geboren, twee dochters en 
een zoon. Eén dochter kan deze di-
amanten bruiloft jammer genoeg 
niet meer meemaken... De andere 
dochter, Marianne, woont in Lely-
stad, evenals zoon Wim. Arie en Rie 
smaken het genoegen twee klein-
kinderen gezond en wel te zien op-
groeien, een jongen en een meisje, 
beiden eveneens woonachtig in Le-
lystad. Het is alweer een hele poos 
geleden, maar Arie heeft nagenoeg 
zijn leven lang in de bouw gewerkt. 
Hij bracht het tot uitvoerder en 
werkte voor verschillende gerenom-
meerde bouwbedrijven. Een van zijn 
grootste liefhebberijen is altijd het 
tuinieren geweest, zowel in de eigen 
tuin, maar ook voor vrienden. Onder 
meer bij Joke en Tinus van Egmond 
uit Wilnis. In al die jaren is er een 
zekere vriendschap ontstaan tussen 
beide families. Joke fungeert daarbij 
momenteel als huishoudelijke hulp 
voor het echtpaar, dat zij zelf ziet als 
een vorm van mantelzorg en doet 
dat met heel veel plezier. Omdat Arie 
niet meer zo goed ter been is wordt 
het feest één dezer dagen in kleine 
familiekring gevierd. Zestig jaar hu-
welijk, het is niet niks. De Nieuwe 
Meerbode feliciteert het bruidspaar 
van harte met dit markante punt in 
hun leven en wenst Arie en Rie nog 
vele jaren van gezondheid in elkaars 
nabijheid toe.

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

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



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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nieuwe website pAuW bedrijven 
de lucht in!

campagne 
succes dankzij 
winkeliers en inwoners
Met het uitreiken van de eindprijzen werd de campagne Met belgerinkel naar 
de winkel afgelopen zaterdag afgesloten. De hoofdprijzen zijn gewonnen 
door twee inwoners uit Wilnis. Mevrouw Blom heeft de fietsstep gewonnen. 
Mevrouw Okkerman ging naar huis met een splinternieuwe fiets. In De 
Ronde Venen deden 98 winkeliers mee aan de actie, die bedoeld was 
om het boodschappen doen op de fiets te stimuleren. Meer dan de helft 
van de winkeliers heeft de actie met prijzen gesponsord. Mede hierdoor is 
‘Belgerinkel’ een succes geworden. In totaal zijn door de inwoners van de 
gemeente De Ronde Venen 940 volle spaarkaarten ingeleverd. 

Deze winkels hebben bijgedragen aan de loterijen op 17 mei:
Mijdrecht vinkeveen Wilnis
Artisans of India Bader’s Slagerijen De Haan Fietsen
Buddies Hairdesign Bloemenboetiek John Het Fruitpaleis
Boekhandel Mondria Dio De Bree Marijke Van Soest
deciBel Hoortoestellen Helga’s Hobbyshop Van Kreuningen Mode
Decorette Hubo Wouda Fashion
Halfords   
HEMA 
Modehuis van Yperen  
Nap Drogisterij-Parfumerie  
Poelier Van Egmond
Woonflair Den Ouden   
Wuite Vrijetijdsmode

Deze winkels hebben bijgedragen aan de fotoprijzen in de Nieuwe Meerbode:
Amstelhoek  Tuincentrum Rosina
de Hoef  Groene Hart Landwinkel 
Mijdrecht Albert Heijn 
vinkeveen Fruithandel Kok 
Wilnis  Het Fruitpaleis

Deze winkels hebben bijgedragen aan de tussentijdse prijsuitreiking:
Hoofdprijs: F&C Tuinmeubelen en Zonweringen - een teakhouten bank
Mijdrecht  Amstelhoek
Bloemenhuis Molenhof Bruines Shoes
Modehuis van Yperen vinkeveen
Nap Drogisterij-Parfumerie Bloemenboetiek John
Swaab Juweliers Wilnis
Van Kreuningen Meubelen De Haan Fietsen
Groenteman Versteeg  Drogisterij De Nagtegaal
Volendammer Visspecialiteiten Smit Slagerij Gelderblom
Wereldwinkel Van Kreuningen Mode
Wuite Vrijetijdsmode

Deze winkels hebben bijgedragen aan de eindprijzen:
Hoofdprijs 1: LIDL Mijdrecht - een fiets
Hoofdprijs 2: Winkelcentrum Adelhof - een fietsstep
Mijdrecht Wilnis vinkeveen
C1000 C1000 Bader’s Slagerijen
Karwei De Haan Fietsen
Kringkoop Juwelier Nant Hartel
Smit Schoenen 

De overige winkels die hebben deelgenomen aan Met belgerinkel naar de 
winkel zijn:
Mijdrecht vinkeveen Wilnis
Appolonia Alexandra  Barbabelle
Buko Audio-Video. Women & Kids Baby- en Kindermode
Charles Vögele Apotheek Vinkeveen Bots Huisdiervoeders
De Kroon Cafetaria Het Veenbad Eet- en Drinkcafé De Buurvrouw
Fit-Inn Kruidvat Ev. Boekhandel Kom en Zie
Grieks Restaurant  Restaurant Leonard Bakkerij
Corfu Royal Ocean Pauw Woninginrichting
Karamba Kids Store Slagerij Schilderswinkel
Keuken Kampioen Van der Spruijt SNS Regiobank
Kruidvat Van Spengen E.T.B. Stomerij Flora
Lunchroom Tof  Wijnhandel De Zwart

Gemeente De Ronde Venen, provincie Utrecht IVN en Milieudienst 
Noord-West Utrecht danken al deze winkeliers hartelijk voor hun 
bijdrage aan Met belgerinkel naar de winkel.

Uitreiking prijzen op 19 juli

voetbaltoernooi voor 
rondeveense jeugd
Tijdens de zomerperiode organiseert het jongerenwerk van stichting 
De Baat voetbaltoernooien in de voetbalkooi aan de Rondweg in 
Mijdrecht. Het eerste toernooi is op zaterdag 26 juli. Jongeren tussen 
12 en 18 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. Inschrijvingen gaan 
per team van 5 personen (4 spelers en 1 wissel). Er wordt gespeeld 
volgens de fairplay regels en iedere wedstrijd wordt begeleid door 
een jongerenwerker van stichting De Baat. Meld je snel aan. Voor 
meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met het 
jongerenwerk van stichting De Baat, tel. (0297) 27 28 29, of e-mail: 
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl

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. 

2 AuguStuS 2008
tuinwerkochtend in de educatieve tuin van 
nMe centrum de Woudreus
De tuinwerkgroep komt elke twee weken bij 
elkaar om de educatieve tuin van NME centrum 
de Woudreus te onderhouden. In de tuin wordt 
ecologisch getuinierd. Naast het tuinieren is 
gezelligheid ook belangrijk. Nieuwe tuiniers zijn 
van harte welkom. Tijd: 9.00-12.00 uur. Voor meer 
informatie: NME centrum de Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 2A, 3648 XR Wilnis, tel. (0297) 27 36 
92 of www.milieudienstnwu.nl 

7 AuguStuS t/M 9 AuguStuS 2008
Waverfeest
Donderdag 7 augustus:
19.15 uur Opening Waverfeest
19.30 uur Prestatieloop, 2,6 - 6,2 - 12,4 km
21.00 uur Muziek in de feesttent 
 m.m.v. de band “Blauw” 
Vrijdag 8 augustus:
11.00 uur Start kinderspektakel dag
16.00 uur Ballonnenwedstrijd
19.00 uur Sloot & slobrace vanaf 13 jaar
20.30 uur Muziek in de feesttent 
 m.m.v. de “Skihut on Tour” 
Zaterdag 9 augustus:
12.00 uur Rommelmarkt
12.00 uur Oldtimers 
14.00 uur Buikglijden voor iedereen
15.00 uur  Tobbetjesteken vanaf 13 jaar
17.00 uur Prijsuitreikingen
20.30 uur Muziek in de feesttent 
 m.m.v. de band “Vangrail”
21.30 uur Groots vuurwerk  
Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. 
Voor meer informatie: www.waverfeest.nl 

10 AuguStuS 2008
openstelling tuin van bram groote
Maandelijkse open tuindag. Tijd: 13.00-16.00 uur. 
Adres: hoek Elzenlaan / Boterdijk Uithoorn

Activiteitenkalender de ronde venen

Gemeente De Ronde Venen: 
geen baan maar een loopbaan!

de tijd staat niet stil bij pAuW bedrijven, 
de sociale werkvoorziening van 9 
gemeenten in de provincie utrecht. Het 
bedrijf ontwikkelt zich steeds meer als 
leer-werkbedrijf. Medewerkers worden 
intern opgeleid en gaan vervolgens bij een 
regulier bedrijf aan de slag. niet alleen 
voor mensen met een SW-indicatie, maar 
ook voor mensen met een andere uitkering 
zoals WWb, WiA of WAjong. 

Hoog tijd dus om de website aan te passen aan 
deze tijd! De nieuwe site geeft, naast informatie over 
het bedrijf en haar mogelijkheden ook een goede 
voorstelling van het werken bij PAUW Bedrijven. De 
persoonlijke interviews en de diverse interactieve 
elementen maken dit beeld compleet. Bezoek nu de 
website www.pauwbedrijven.nl en maak kennis met 
het nieuwe gezicht van PAUW Bedrijven.

voor wie is onze website bedoeld?
De nieuwe site is enerzijds bedoeld voor bedrijven 
en gemeenten. Je vindt er allerlei informatie over 
de diverse diensten van PAUW Bedrijven (zoals 
detachering, schoonmaak, groen, metaalbewerking 
en verpakken). Aan de andere kant is de site 
bedoeld voor mensen die bij PAUW Bedrijven 
willen werken. Mensen, met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, die via een leer-werktraject de nodige 
ervaring op kunnen doen, met als doel om bij een 
regulier bedrijf aan de slag te gaan. 

Speciaal voor mensen op de wachtlijst
Heeft u een SW-indicatie en staat u op dit moment 
op de wachtlijst? Dan is het vanaf dit moment 
mogelijk om uw plek op de wachtlijst bekijken. De 
9 gemeenten die samen deel uitmaken van PAUW 
Bedrijven hebben er voor gekozen een aantal 
gegevens van de wachtlijst beschikbaar te stellen 
voor de mensen die er op staan. Alleen personen die 

op de wachtlijst staan, kunnen inloggen. Dit kan door 
in te loggen met een aantal persoonlijke gegevens 
en een toegangscode, die PAUW Bedrijven u de 
komende week via een brief toestuurt. 

de rol van gemeenten
Daarnaast vind je op de site informatie over 
de rol van de gemeente binnen de Sociale 
Werkvoorziening. In 2008 is er veel veranderd op 
het gebied van de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW). De wet is aangepast en de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten is hierdoor 
nog meer benadrukt. Een van de consequenties van 
de wetswijziging is dat de gemeenten spelregels 
hebben opgesteld voor een aantal onderwerpen. 
Dit geldt voor: Persoonsgebonden Budget (PGB), 
Cliëntenparticipatie, Wachtlijst / Plaatsingsbeleid. 
Deze verordeningen gelden voor alle WSW-
geïndiceerden van de 9 gemeenten en zijn op 
de website te vinden. Interesse? Bezoek dan de 
website www.pauwbedrijven.nl. Als u op de hoogte 
wilt blijven van ontwikkelingen en actueel nieuws, 
kunt u zich tevens aanmelden voor een digitale 
nieuwsbrief.

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 dat 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, een planoloog 
 of civieltechnisch projectleider 
 die wil doorgroeien of switchen tot 
 dé specialist op het gebied van 
 verkeer en vervoer

Onze actuele vacatures staan vermeld 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.
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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.

Als u nu extra afvalzakken nodig heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij 
de receptie van het gemeentehuis, het afvalbrengstation of u kunt bellen 
naar de Servicelijn. Naast de inzameldagen, kunt u volle afvalzakken met 
plastic flessen en flacons wegbrengen naar het afvalbrengstation op de 
Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een speciale container van de 
campagne Plastic Heroes.
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OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan offi-
ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten 
bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 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

Amstelhoek
Amstelkade 110B Oprichten van een steiger Lichte bouwvergunning 2008/0451 09-07-08

De Hoef
Westzijde 46a Vergroten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2008/0457 09-07-08
 met een dakopbouw fase 2

Mijdrecht
Constructieweg 22 Oprichten van een betonvloer Reguliere bouwvergunning 2008/0455 08-07-08
Dorpsstraat 56 Veranderen van de gevel van een kantoor Lichte bouwvergunning 2008/0448 08-07-08
Rondweg 1a Plaatsen van een doekbak tegen de gevel Reguliere bouwvergunning 2008/0445 07-07-08
Turkoois 32 Oprichten van een veranda Reguliere bouwvergunning 2008/0422 01-07-08
Uitspanning 9 Vergroten van een woning met dakopbouw Reguliere bouwvergunning 2008/0449 08-07-08
Viergang 131 Gedeeltelijk veranderen van de dakkapel Lichte bouwvergunning 2008/0449 08-07-08

Vinkeveen
Arkenpark de Plashoeve 38 Vergroten van een insteekhaven Lichte bouwvergunning 2008/0438 03-07-08
Baambrugse Zuwe 3a Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0164 20-03-08
Rietveld 24 Vergroten van een woning met dakopbouw Reguliere bouwvergunning 2008/0447 08-07-08
Scholeksterlaan 37 Vergroten van een woning aan de achterzijde Lichte bouwvergunning 2008/0450 09-07-08

waverveen
Botsholsedwarsweg 9 Vernieuwen van een schuur Lichte bouwvergunning 2008/0413 30-06-08

wilnis
Dijkgraaf 25 Vernieuwen van een garagedeur Lichte bouwvergunning 2008/0454 09-07-08
Dorpsstraat 44 Veranderen van een winkel in een cafetaria Reguliere bouwvergunning 2008/0412 16-07-08
Dorpsstraat 65 Vergroten van een winkelpand Reguliere bouwvergunning  2008/0416 30-07-08
  fase 1
Oudhuijzerweg 48 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2008/0470 16-07-08
  fase 2 

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 VRIjStELLING BEStEMMINGSpLAN

Met ingang van 24 juli 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstellingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Wijde Blick 1 Plaatsen van een dakopbouw  2008/0291 A

Wilnis
Molenland 25-27 Plaatsen van een tijdelijke woonunit  2008/0226 B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning;
-    Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

voor de periode van 1 jaar.

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 Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de vrij-
stelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. 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
Bozenhoven 144 Plaatsen van een mast met bedrijfsreclame Bouwvergunning 2008/0462 16-07-08
Schattekerkerweg 3 Oprichten van een schaduwkas Bouwvergunning 2008/0105 16-07-08
Tienboerenweg 15b Oprichten van een bedrijfsgebouw Bouwvergunning fase 2 2007/0789 11-07-08

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 38 Vergroten van een insteekhaven Bouwvergunning 2008/0438 16-07-08
Scholeksterlaan 27 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0399 16-07-08

waverveen
Botsholsedwarsweg 9 Vernieuwen van een schuur Bouwvergunning 2008/0413 16-07-08
Nessersluis 8 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0433 16-07-08

wilnis
Burgemeester  Vergroten van een bijgebouw en het  Bouwvergunning 2008/0436 16-07-08
van Baaklaan 24 wijzigen van het gevelaanzicht
Raadhuisstraat 2 Veranderen van een woning door het  Bouwvergunning 2008/0392 16-07-08
 maken van een loggia

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. Be-
zwaren 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 verzenddatum 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 voorzieningenrechter, 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
Leicester 12 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0198 14-07-08
Molenwiek 93 Realiseren van een dakopbouw op de garage Bouwvergunning 2008/0079 16-07-08
Molenwiek 95 Realiseren van een dakopbouw op de garage Bouwvergunning 2008/0080 16-07-08
Rietveld 29 Aanbrengen van een staalconstructie 
 en het verplaatsen van een toilet Bouwvergunning 2008/0247 11-07-08

Vinkeveen
Oudeland 48 Vergroten van een woning door het  Bouwvergunning 2008/0251 14-07-08
 overkappen van het aanwezige balkon

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. Be-
zwaren 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 verzenddatum 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 voorzieningenrechter, 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.

VERStREKtE pERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKINGEN 
VOOR pERMANENtE BEwONING VAN RECREAtIEwONINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de nagevolgde 
percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt:

Mijdrecht: Molenland 14, R-14, R-23, R44, R45, R46, R47, R68, R73, R76, R78, R86, R87, R97, R107, R112, R114, R125, R130, 
 R133, R134, R147, R149, R152b, R152d, R153, R154, R154b, R161, R166, R166a, R171, R172, R181, R194, R195, 
 R199, R202, R211, R219, R220, R224, R227
 Verzenddatum: 16 juli 2008

Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is 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 voorzieningenrechter, 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.

wEt MILIEuBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van:
• Loodgietersbedrijf Krelis v.d. Linden voor het veranderen van een loodgieters-bedrijf waarop het Besluit algemene regels 

inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel Spoorlaan 37B, 3645 EK te Vinkeveen;
• Auto Extra voor het veranderen van een garagebedrijf waarop het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer van 

toepassing is, op het perceel Nijverheidsweg 17G, 3641 RP te Mijdrecht;
• Bouw- en Houtbedrijf De troubadour voor het veranderen van een timmerbedrijf waarop het Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer van toepassing is, op het perceel Constructieweg 92, 3641 SB te Mijdrecht;
• wilco Kruijt Autoschade voor het oprichten van een autoschadebedrijf waarop het Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer van toepassing is, op het perceel Constructieweg 12C, 3641 SB te Mijdrecht;
• R. Zeldenrijk voor het van toepassing worden van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer voor een propaantank op 

het perceel Amstelkade 119, 1427 AS te Amstelhoek;
• Stal Half voor het van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer voor een paardenhouderij op het perceel 

Amstelkade 111, 1427 AS te Amstelhoek.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen 
of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
• de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor het inzien, een toelichting of de stukken op een ander tijdstip inzien, kunt u een afspraak maken met een medewerker van de cluster 
recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.

tIjDELIjKE BOuwpLAAtSINRICHtING AAN DE BALjuwStRAAt IN MIjDRECHt 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 juli 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrichting aan de Baljuwstraat 
ter hoogte van nummer 9 te Mijdrecht, dit in verband met bouwwerkzaamheden. De vergunning geldt in de periode vanaf 16 juli 2008 
t/m 8 augustus 2008.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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 tegen het besluit bezwaar gemaakt, een voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

ONtwERp BODEMFuNCtIEKLASSENKAARt

Het Besluit bodemkwaliteit verplicht de gemeente een bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. In de ontwerp bodemfunctieklassen-
kaart worden de functies Wonen (hoofdzakelijk in bebouwde gebieden) en Landbouw/natuur (overige gebieden) onderscheiden. Voor de 
functie Landbouw/natuur gelden de strengste toepassingseisen. De bodemkwaliteitskaart “De Ronde Venen (excl. toemaakdekgebied) 
blijft nog ongewijzigd van toepassing tot 1 januari 2010. Binnen het zogenaamde toemaakdekgebied blijft voorlopig nog het provinciale 
bodembeleid gelden.
De stukken met betrekking tot de ontwerp bodemkwaliteitskaart liggen ter inzage van 24 juli 2008 tot en met 3 september 2008. Tot en 
met 3 september 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijzen tegen de voorgenomen vaststelling van de bodemfunctieklassenkaart indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3641 AG Mijdrecht. Voor het mondeling 
naar voren brengen van uw zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Noord-West Utrecht te Breukelen, tel. (0346) 26 06 
53 / (0346) 26 06 54. Ook voor nadere informatie over het gebruik van de bodemfunctieklassenkaart en van de bodemkwaliteitskaart kan 
contact worden opgenomen met de Milieudienst Noord-West Utrecht.

waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen www.derondevenen.nl 
vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over onder 
andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en de meest gestelde 
vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact opnemen met 
de Servicelijn via telefoonnummer (0297) 29 18 00. 

Alweer 1 jaar gescheiden 
inzameling plastic 
flessen en flacons

Het is alweer een jaar geleden dat de gemeente De Ronde 
Venen gestart is met de gescheiden inzameling van plastic 
flessen en flacons. Tijdens de laatste inzameling op 4 juli 
2008 is er 5550 kilo ingezameld. Dit betekent dat we in het 
afgelopen jaar in totaal voor 61.590 kilo aan lege flessen en 
flacons hebben ingezameld. De gescheiden inzameling gaat 
nog door. Rond eind augustus of begin september ontvangt u 
nieuwe plastic afvalzakken en informatie over verlenging van 
de proef. 
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MORPHEUS RUIMT OP

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

10%TOT70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

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

Auto’s wassen bij Veenzijde-
school een groot succes
Wilnis - Op woensdagmiddag 9 ju-
li jl. kon u bij de Veenzijdeschool in 
Wilnis uw auto laten wassen door 

groep 6. Het was een groot succes. 
Om 13.00 uur begonnen 13 kinde-
ren op de parkeerplaats naast de 

Donderdag 31 juli:
Orgelconcert André 
Knevel in De Janskerk
Mijdrecht - De inmiddels in De 
Ronde Venen bekende Canadese 
organist Andr´´Knevel komt ook dit 
jaar op zijn jaarlijkse tournee door 
Nederland een concert geven op 
het mooie Bätz-orgel in Mijdrecht. 
André Knevel is geboren in Bussum. 
Toen hij acht jaar oud was kreeg hij 
zijn eerste orgel- en pianolessen. 
Zijn leraren waren onder anderen dr. 
J.A.M.van Stokkum, Rutger van Ma-
zijk en Willem Hendrik Zwart. André 
Knevel gaf zijn eerste officiële orgel-
concert toen hij 19 jaar oud was. In 
1975 emigreerde André Knevel naar 
Canada, waar hij in St. Catharines, 
Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij 
is daar als muziekdocent verbonden 
aan verschillende christelijke scho-
len. Tevens is hij ter plaatse kerk-

organist. André Knevel maakt vele 
concertreizen door Canada, Ame-
rika en Europa. Jaarlijks maakt hij 
een zomertournee door Nederland 
en Duitsland voor het geven van 25 
tot 30 concerten.

Wilt u meer weten over deze or-
ganist en de concerten die hij dit 
jaar in Nederland geeft, kijk dan op 
www.andreknevel.com.
Het programma in Mijdrecht bestaat 
deze maal uit werken van  Feike As-
ma, Hans Boelee, Matthew Gamid-
ge, G.Fr. Handel, L.J.A. Lefébure-
Wély, Klaas Jan Mulder en natuurlijk 
improvisaties van de ‘meester’ zelf.
Het concert begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis (met een col-
lecte aan de uitgang).

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 We-
reld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king 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!

De revolutie in de communicatie wordt in Afrika veroorzaakt door het 
mobieltje en absoluut niet door de computer, tv of vaste telefonie. Nee, 
de communicatierevolutie wordt veroorzaakt door het mobieltje!  Kijk naar 
Tanzania bijvoorbeeld: een groot land. De bevolking trekt van het platteland 
naar de stad zonder van plan te zijn ooit terug te keren. Een groot aantal 
mensen kan lezen noch schrijven, dus aan de Post heeft men ook niets. 
Het mobieltje brengt leven in de dorpjes waar de achterblijvers zijn blijven 
wonen. Een betere plaatsvervanger van de “tam–tam“ kan men zich in Afrika 
niet wensen! Bovendien kun je met je mobieltje geld naar je familie sturen!
Maar het mobieltje is ook een aantrekkelijke buit voor dieven. 
Je slaapt bijvoorbeeld met het  raam open en je mobieltje naast je kussen... 
je wordt wakker en het is weg! Of je zit in de volle bus met je mobieltje in je 
zak... weg. Mobieltjes, ze verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Daarom tikt onze samenwerkingspartner in Tanzania, Sr. Annette Farrell, 
elke keer als ze op verlof is in Europa, een partijtje gerecyclede mobiele 
telefoons op de kop, om mee te nemen naar Tanzania. 
Want zonder mobieltje blijf je nergens in Afrika...

Nel Bouwhuijzen

Mobieltje in
Afrika

illustratie: Adriaan Witteman

Uitvoering raadsmotie 
‘Klad en Plak’
Uithoorn - Uithoorn is gestart met 
een proef om gedurende een jaar bij 
een aantal locaties met een twee-
componentenmiddel het ‘klad- en 
plakvandalisme’ te bestrijden. Doel-
stelling van de proef is vast te stel-
len welke methode of middel het 
beste werkt tegen klad- en plak-
vandalisme en welke methode het 
meest ontmoedigt.
Op 8 november 2007 heeft de raad 
de motie ‘Klad en Plak’ aangeno-
men. Dit onder de voorwaarde dat 
het middel niet milieubelastend is. 
Naar aanleiding van deze motie is 
Uithoorn gestart met de aanpak van 
de volgende vijf locaties die gedu-
rende een jaar centraal staan in het 
bestrijden van graffiti en plakvanda-
lisme: 
de muur bij het busstation Cort van 
der Lindenplein; de betonnen bus-
hokjes (abri’s) van bushalte Cou-
peruslaan, de onderdoorgang voor 
fietsers en wandelaars bij de Petrus 
Steenkampweg, de oploop naar de 
bushalte van de Petrus Steenkamp-
weg, de geluidswal langs de N201 
ter hoogte van het Burgemeester 
Kootpark. 
De locaties zijn gekozen in samen-
spraak met mevrouw A.E. Hakvoort; 
het raadslid dat destijds de motie 
heeft ingediend. Naast deze objec-
ten wordt er ook extra aandacht be-
steed aan de gemeentelijke objec-
ten rond de winkelgebieden. De ge-
noemde plekken worden eerst vrij-
gemaakt van graffiti en aanplak; 
daarna worden ze gedurende het 
proefjaar wekelijks onderhouden. 
Nieuw aangebrachte zaken worden 
binnen een week verwijderd. Racisti-
sche leuzen worden, zoals nu ook al 
gebruikelijk, binnen 24 uur na mel-

ding verwijderd. “Met deze aanpak 
hopen we de vandalen te ontmoedi-
gen en zicht te krijgen op welk mid-
del in Uithoorn het best werkt tegen 
klad- en plakvandalisme.”

Proef
De proef wordt in opdracht van Uit-
hoorn uitgevoerd door de aanne-
mers Gebroeders Griekspoor BV uit 
Nieuw-Vennep en Graffiti Clean uit 
Den Bosch. De aannemers zijn en-
thousiast geraakt door de gedre-
venheid van Uithoorn dat ze zelf ook 
een steentje willen bijdragen aan 
een schone omgeving buiten de ge-
selecteerde locaties. Het gaat dan 
om de gemaalkast langs het fiets-
pad bij de Couperuslaan en de kast 
op de hoek van de Zijdelweg en de 
Wiegerbruinlaan. 

Wat kunnen inwoners doen om te 
helpen bij aanpak en verwijdering 
van graffiti? Meld incidenten van 
graffiti en aanplak op gemeentelij-
ke objecten bij publiekszaken (tel. 
513111) en Uithoorn gaat direct tot 
actie over. Natuurlijk kan men dit 
soort zaken ook bij buurtbeheer of 
tijdens buurtschouwen melden. Ook 
kan men via deze contacten advies 
vragen voor het verwijderen van 
graffiti.
De informatie en de kennis die de 
gemeente in dit proefproject verza-
melt, wordt gebruikt bij het bepa-
len van de toekomstige aanpak. In 
de eindrapportage, die overigens 
samen met de omwonenden van 
de proeflocaties wordt opgesteld, 
wordt onder meer aangegeven of de 
hoeveelheid graffiti in de gemeente 
is afgenomen en welk vervolgtraject 
moet worden ingeslagen.

school met auto’s wassen. Eerst be-
gon het rustig met 3 auto’s. Daar-
na kwam er tot hun schrik een trek-
ker die gewassen moest worden. Ze 
kregen te horen dat de trekker net 
uit het land kwam. De trekker stonk 
naar poep. Er werd begonnen met 
5 kinderen om de trekker schoon te 
maken, maar dat was niet genoeg. 
Er kwamen nog 4 kinderen bij om 
te helpen. Later was het toch gelukt 
om de trekker schoon te krijgen. Er 

kwamen ongeveer 10 auto’s. 
Voordat de kinderen gingen wassen 
werden de auto’s afgespoeld met de 
brandslang. Daarna wasten ze de 
auto’s, en spoelden ze ze weer af. 

Het geld van de auto’s wassen is be-
stemd voor nieuwe dingen voor het 
schoolplein. Eerder was er een ‘le-
ge flessenactie’. Bij elkaar is er meer 
dan 100,- euro verdiend. Om 14.00 
uur waren alle voertuigen schoon!
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Oorspronkelijk was het fort aan de 
Drecht van de gemeente Uithoorn. De 
gemeente wilde er wel wat aan doen 
en de toenmalige stichting Fort aan de 
Drecht kreeg een eenmalig bedrag van 
Hfl. 35.000 als bijdrage voor ontwikkeling. 
Maar de toenmalige stichting zag dat 
niet zitten, wilde liefst het fort zo houden 
en als opslag gebruiken. Destijds kwam 
toenmalig wethouder Gerrit Verbruggen 
met het idee tot herontwikkeling van 
het fort. Maar de gemeenteraad zag het 
toen niet zitten omdat het teveel geld 
zou kosten. Het restaurant werd gehuurd  
voor tien jaar. Eigenlijk onbegrijpelijk dat 
daar een restaurant moederziel alleen 
in het fort gehuisvest was vindt Cees 
Janssen van de nieuwe stichting. 
Niet alleen de raad was tegen het idee,  
ook de omliggende bewoners zetten 
de hakken in het zand. Toch zette de 
wethouder door en de grond van de 
fortwoning en de genieloods werden 
verkocht als inzet voor de renovatie 
van het fort. De opbrengst daarvan was 
Hfl 350.000. Maar in totaal was er een 
bedrag van 3.3 miljoen nodig. Maar er 

kwam hulp opdagen van onverwachte 
kant, namelijk van de provincie. Het 
FINH fonds en het Kranenburgfonds die 
zich inzet voor monumenten kwamen 
met een bijdrage van 1.6 miljoen. Maar 
er bleef dus nog een tekort over van 
1.6 miljoen. De gemeente legde zelf 
7 ton bij en de rest werd beschikbaar 
gesteld door particuliere fondsen. Er 
waren activiteiten vanuit de gemeente 
en eigenlijk had men nooit gedacht dat 
het benodigde geld door sponsoring 
opgebracht zou kunnen worden. Dat was 
namelijk ook de eis van de gemeenteraad 
dat er niet eerder een besluit genomen 
zou worden alvorens de financiering rond 
was. Er kwam een nieuwe stichting met 
voormalig burgemeester Castenmiller als 
voortrekker. 

Sponsoring
Alle bedrijven werden aangeschreven 
voor sponsoring en het resultaat was 
meer dan 6 ton en liep tegen het miljoen 
aan. De nieuwe stichting nam het heft in 
handen en gaf opdracht aan de aannemer 
en alle leveranciers. De gemeente zorgde 

alleen voor de begeleiding en de financiële 
steun. Er was destijds een groot probleem 
met huisvesting voor CREA en de Olievaer. 
Het Libellebos moest vrijgemaakt worden 
voor Ons Tweede Thuis en de grond 
van de oude boerderij was nodig voor 
dit tehuis. De Olivaer en de kunstenaar 
Gerard van Hulzen die ook daar zijn 
onderkomen had waren de eersten die 
een ander onderdak moesten vinden. 
Door de Olievaer werd zelfs nog een 
oproep gedaan aan mensen om aandelen 
van Hfl 1000,- te kopen zodat zij zelf de 
grond konden kopen. Maar dat lukte niet. 
In eerste instantie was Gerard van Hulzen 
fel tegen de plannen aldus Janssen. Hij 
noemde het gedram van Verbruggen. 
En vond dat het een opslagplaats moest 
blijven en een onderkomen voor vogels. 
Hij was ook bang voor zijn expositieruimte 
en zijn beeldentuin. In plaats van een stel 
organisaties in het fort te proppen. Maar 
zoals dat dan gaat is Gerard van Hulzen 
nu heel gelukkig volgens Janssen in zijn 
nieuwe behuizing en staan zijn beelden 
nu buiten. 
Tenminste op hoogtijdagen  want vorig 

jaar is een bronzen beeld van hem 
gestolen. Ook CREA die in de Scheg 
haar onderkomen had moest iets anders 
zoeken omdat de Scheg geprivatiseerd 
werd en wilde wel naar het fort verhuizen 
onder de voorwaarde dat er een grote 
ruimte zou komen. Door het grote bedrag 
aan geld dat binnengekomen was kon 
vrijwel meteen begonnen worden aan de 
renovatie. Begin 1999 lag het voorstel bij 
de raad en eind 1999 stemde de raad met 
het voorstel in en kon gestart worden. 

Opening
In 2000 was de feestelijke opening. Al 
vrijwel in het begin had Vinocerf een 
contract afgesloten met de gemeente 
om een ruimte te huren als opslag en 
als proeflokaal. De voormalige eigenaar 
van het restaurant vond de ontwikkeling 
eigenlijk maar niets en er kwamen 
twee nieuwe eigenaren van wie de ene 
het restaurant nu in bezit heeft. In het 
midden is de galerie in de porterne (hart 
van het fort). In de rechtervleugel huist 
het evenementenbureau NAR. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling dat hier een 

theehuis zou komen maar dat is niet 
gelukt. Daarnaast is het atelier van Gerard 
van Hulzen die zelf ook twee units heeft. 
Gelukkig is gebleken dat de overlast waar 
de buurt  bang voor was een spook is 
geweest. Er zijn nu aparte parkeerplaatsen 
gemaakt die op grasplekken lijken maar 
er liggen matten onder. De toegang de 
Grevelingen is ook helemaal aangepast 
aan de herontwikkeling met antieke 
straatlantaarns en met de hoge bomen 
aan weerskanten is het een idyllisch 
aankomen. Wel vindt Janssen het jammer 
dat de genieloods geen onderdeel meer 
uitmaakt van het fort. 

Wellicht kan de stichting het onderhoud 
op een andere manier aanpakken. Sinds 
2005 zijn de stichting Fort aan de Drecht 
en stichting Thamerkerk samengevoegd 
in de Stichting beheer Historisch 
Erfgoed Uithoorn. Het fort is officieel 
in gebruik genomen en is nu een fort 
met diverse culturele activiteiten, waar 
workshops worden gehouden, cursussen 
worden gegeven en niet te vergeten de 
expositieruimte.

Stelling van Amsterdam
Herontwikkeling van Fort aan de Drecht (3)



Uithoorn - Al jaren lopen er kip-
pen los op het Bedrijventerrein Uit-
hoorn, hiervan is geen eigenaar be-
kend. Tijdens de vogelpest is er al 
een groot deel van de kippen weg-
gevangen, omdat ophokken onmo-
gelijk was. 
De kippenpopulatie groeit snel van-
wege natuurlijke aanwas én het ver-
moeden bestaat dat bewoners soms 
hun dieren in dit gebied achterlaten. 
Deze steeds groter wordende groep 
kippen (ongeveer 60 kippen en ha-
nen) is niet meer in de hand te hou-
den.

Overlast
De laatste tijd wordt echter meer 
overlast ervaren. Hierover krijgt de 
gemeente geregeld klachten en 
meldingen. De kippen en hanen 
trekken de woonwijk in en hou-
den de buurt wakker. Deze overlast 
loopt zo hoog op dat bewoners zelf 
plannen verzinnen om van de kip-
pen (vooral de hanen) af te komen.
Om het probleem op een diervrien-
delijke manier op te lossen heeft de 
gemeente in overleg met de dieren-
bescherming en de dierenambulan-
ce besloten om de kippen weg te 
vangen en over te brengen naar een 
betere woon- en leefomgeving. 
Het wegvangen start na de zomer-
vakantie.
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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

Ja! Ja!

Het was fantastisch bij de Vier-
daagse. Het was weer of geen 
weer, weer een geweldig feest. 
Alle overspannen en opgebran-
de wandelende managers heb-
ben weer bijgetankt. Ik heb al 
mijn vrienden, uit Noorwegen, 
Duitsland, Denemarken en Ne-
derland weer op de camping 
gezien en het feest is geëindigd 
met de gebruikelijke barbecue. 
Ja! Ja! Dat is leuk en daar kijk 
je vooraf toch altijd weer naar 
uit. Er zijn ook dit jaar weer veel 
uitvallers geteld. Jammer toch? 
Ik ben ervan overtuigd dat de 
meeste wandelaars uitvallen 
door onervarenheid maar voor-
al door de eerste 30 km. Door 
de roes gaan ze toch te hard lo-
pen. Je loopt niet je eigen tem-
po en dan ga je forceren en bla-
ren lopen. Blaren hoef je niet 
door uit te vallen. Die doen wel 
een beetje zeer maar dat wordt 
nooit erger en als ze doorge-
prikt zijn dan is ook dat tot een 
minimum teruggebracht. Er-
ger is dat de wandelaars daar-
door anders lopen en dan for-
ceer je als het ware je spieren 
en je goede houding en dat is 
veel erger. Ja! Ja! Waar ik mij 
wel een beetje zorgen om maak 
is dat ze nu voor de eerste keer 
in de kaarten chips hebben ver-
borgen. Daarmee konden ze 
van alles te weten komen. Je 
moest af en toe over een mat lo-
pen met daaronder draden. La-
ten wij het positief benaderen. 
Misschien is het de bedoeling 
om in toekomst de controles af 
te schaffen omdat daar moei-
lijk mensen voor te vinden zijn. 
Misschien willen ze weten hoe-
veel gebruik er wordt gemaakt 

van de verzorging. Dat zou kun-
nen. Maar als ze ook allerlei an-
dere dingen gaan registreren 
dan word ik daar wel een be-
roerd van want dan kunnen ze 
op het laatst alles in de gaten 
houden. Zelfs hoelang je op de 
plee zit (van de pc mag ik dat 
niet zeggen, die zegt “toilet”. Dat 
is leuk. Hij kent het woord wel.). 
Mensen die eenmaal met zulke 
dingen bezig zijn, zijn nauwe-
lijks meer te houden. 
Het moet al niet gekker wor-
den met dat soort spelletjes 
want dan gaat onze privacy er 
aan. Ja! Ja! Dan heb je altijd nog 
kakkers of zogenaamde heilige 
boontjes die zeggen; “Van mij 
mag het wel hoor. Ik heb niets 
te verbergen. Dat mag toch 
wel.” Donder op zeg.
Ja! Ja! Nou, ik vind eerlijk ge-
zegd dat het veel te gek wordt 
met het inzamelen van al die 
persoonlijke gegevens. Je bent 
op het laatst nergens meer vrij. 
Ik denk dat ik niet veel te ver-
bergen heb, maar iedereen die 
leeft heeft op enig moment wel 
iets heeft waar een ander niets 
mee te maken heeft, ook die 
heilige boontjes. In de Bijbel 
staat niet voor niets; “Wie zon-
der zonden is werpe de eerste 
steen.” Ja! Ja! Toen ik gisteren 
uit België terugkwam stopte ik 
even bij het tankstation om wat 
bij te tanken en een plas weg te 
brengen. “Het toilet is hier ach-
ter het gebouw.
Graag de sleutel, aan een 20 cm 
lange stok met de letters toilet 
m/v er op, terugbrengen.” Stuk 
lopen, maar goed. De heren 
was inderdaad op slot. De sleu-
tel paste niet. Naar de dames. 

Beetje gênant. De sleutel paste. 
Ga het toilet binnen (twee da-
mestoiletten) en een wasbak. Er 
komt net een Turkse dame uit 
het ene toilet. Ik zeg; Neem mij 
niet kwalijk mevrouw. Ik vond 
het ellig. Ik ga het andere bin-
nen. Wat zien ik. Een toilet zon-
der bril. Ze dachten zeker: “Dan 
kunnen die kerels in ieder geval 
niet op de bril sassen.” Ja! Ja! En 
de dames dan??? Hangen? Het 
is niet anders. Ja! Ja! Ik moet 
toch even iets melden waarover 
ik behoorlijk ontdaan ben. Het 
gaat om een koude sanering. 
Gewoon een koude sanering. 
Er wordt zomaar zonder erover 
na te denken koud gesaneerd 
waardoor een heleboel mensen 
benadeeld worden. Dat men 
kosten wil besparen op perso-
neel, dat is begrijpelijk. Dat men 
een oplossing voor personeels-
problemen zoekt kan ik ook be-
grijpen, maar dat men zomaar 
ineens zulke draconische maat-
regelen neemt, dat vind ik on-
begrijpelijk. Ja! Ja! Volkomen 
onbegrijpelijk. Wat is er aan de 
hand? 
Ja! Ja! Wat is er aan de hand? Ik 
maak u nieuwsgierig. Nou, het 
is ook wel belangrijk dat u weet 
dat de belangrijkste apotheek in 
Mijdrecht en waarschijnlijk ook 
die in Vinkeveen de tijden dus-
danig heeft veranderd dat het 
voor werkende mensen moeilijk 
wordt om in onze gemeente aan 
medicijnen te komen. Je wordt 
afgescheept met Woerden. Ach 
mevrouw, heeft u pilletjes nodig 
na 17.30 uur rij dan maar naar 
Woerden. Moet je zien wat dat 
jou en het milieu kost.
Er moet minder gereden wor-
den toch? Onze apotheek zorgt 
dat er veel meer gereden moet 
worden. Wij moeten ze duide-
lijk maken dat het uit den boze 
is. Ja! Ja! Het is echt te gek. De 
mogelijkheden om met de bus 
naar Woerden te gaan zijn ook 
al beperkt. Even een pilletje ha-
len, 2 uur onderweg. Ja! Ja!

John B. Grootegoed

Busverbinding 
Vinkeveen-Utrecht

Vinkeveen - Wij wonen al zo’n 
35 jaar in Vinkeveen en gedu-
rende die tijd is de situtatie wat 
betreft OV naar Amsterdam wel 
vaak veranderd, maar niet ver-
beterd. Het is tijdrovend, laag-
frequent en ongemakkelijk door 
het noodzakelijke overstappen 
op de Metro. Je denkt wel twee 
keer na, voordat je de auto laat 
staan.

Daarentegen konden we ons 
verheugen op een zeer goede 
verbinding met Utrecht CS. In 
ongeveer 25 minuten ben je in 
het centrum van Utrecht. 
In de spits duurt het wat langer, 
maar door de vrije busbanen 
valt het wel mee. Met de au-
to kan je daar niet tegenop. De 
frequentie is goed en je hoeft 
niet over te stappen.
Nu is het betreffende vervoers-
bedrijf (BBA) van plan om de 
bus (lijn 140) niet meer naar 
Utrecht, maar naar Breuke-
len te laten rijden. Daar kun je 

dan overstappen op de trein. Dit 
wordt gebracht als een verbete-
ring, hetgeen mij zeer onwaar-
schijnlijk lijkt. 
Na te hebben geïnformeerd bij 
de gemeente (De Ronde Ve-
nen), werden wij verwezen naar 
de afdeling Wegenverkeer van 
de provincie Utrecht. Daar kre-
gen we te horen, dat de beslis-
sing over bovenstaande onge-
veer 2 jaar geleden is genomen. 
Bovendien werd er gezegd dat 
Rover bij deze beslissing be-
trokken was en ermee had inge-
stemd. Indien dit waar is, neem 
ik aan dat Rover over informa-
tie beschikt, wat betreft reistij-
den en -kosten. Zouden jullie 
mij dan kunnen vertellen:

Vragen
A. Wat wordt de geschatte reis-
tijd van Vinkeveen naar Utrecht 
CS, inclusief overstap op de 
trein?

B. Wat zal de frequentie zijn, 

ook buiten de spitsuren en in 
het weekend? En sluit de trein-
frequentie en wachttijd bij over-
stap daarop aan?

C. Wat gaat een retourtje Vinke-
veen-UtrechtCS kosten?
Nu kost een enkele reis 7 strip-
pen, maar met 8 strippen heb je 
2 uur de tijd hebt om weer op de 
bus te stappen, en dat is vaak 
genoeg voor een retour. 

Ik denk dat het voor reizigers uit 
Mijdrecht en Uithoorn ook wel 
interessante informatie zou zijn.
Ik heb altijd gedacht, dat Rover 
een goede waakhond was, als 
het ging om de belangen van 
de OV reiziger. Echter, als de 
bewering van de persoon van 
Utrecht-Wegenverkeer over de 
betrokkenheid van Rover juist 
is, zou ik zeggen: WORD WAK-
KER, ROVER ! 
 

Dr. G.G.G. Massaro,
Vinkeveen

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur be-
reikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Amstelhoek, omgeving Amstelkade, kater, roepnaam Pim, zes jaar   
 oud, kleurstelling geheel rood (tel. 06-18762593).

Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Hofland bij de brug, kat, kleurstelling rood
 met witte poten, groot formaat kat. (06-17515133). 
- Uithoorn, omgeving Beellaan, poes, schildpad, is nog jong en klein,  
 kleurstelling rood met zwart/witte voetjes en witte bef.
 Loopt plusminus een week in het rond.
- Uithoorn, omgeving Arthur van Schendellaan, Jack Russel,
 kleurstelling zwart/wit/ (asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Wilnisser Zuwe, poesje, ongeveer 8 weken
 oud (asiel Amstelveen). 
- Uithoorn, omgeving Zwarte Mees, konijntje, kleurstelling zwart/wit  
 (tel. 06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kater, plusminus 6 maanden oud,
 kleurstelling geheel zwart, hij is wel mager (tel 06-18762593).

Herindelen vooral een emotioneel, ingrijpend proces

Bouwen aan een bestuurs-
krachtige en duurzame 
Groene Hart Gemeente
De Ronde Venen – Met deze naam:  
“Bouwen aan een bestuurskrachtige 
en duurzame Groene Hart Gemeen-
te” hebben de colleges van burge-
meester en wethouders van Abcou-
de, Breukelen en De Ronde Venen 
een plan van aanpak gepresenteerd 
voor de voorbereiding van de ge-
meentelijke herindeling van Vecht 
en Venen per 1 januari 2010.
De herindeling gaat plaatsvinden 
tussen gemeente De Ronde Venen, 
Breukelen, Abcoude en Loenen. 
Zoals  u echter merkt staat de ge-
meente Loenen niet meer genoemd 
bij deze voorbereidingen, dit door-
dat de gemeenteraad van deze ge-
meente nog steeds van mening is, 
dat een herindeling in deze vorm 
niet goed is voor hun gemeente en 
zij hevig protesteren hiertegen.
In een motie heeft de gemeenteraad 
van Loenen vorige week hun college 
van burgemeester en wethouders-
verboden om deel te nemen aan de 
voorbereidingen. Of dit wijs is zal de 
toekomst leren.

Twee fracties
Ook in de gemeente De Ronde Ve-
nen is de raad niet voor 100% voor 
deze plannen. De fracties van Ge-
meente Belangen en Ronde Venen 
Belang zijn ernstig tegen. Ook zij 
liggen nog in de clinch met de pro-
vincie en Tweede en Eerste Kamer 
en zullen er alles aan doen om dit 
besluit tegen te houden, maar zijn 
wel zo verstandig om toch aan ta-
fel te blijven zitten bij de voorberei-
dingen. Verstandig, want stel dat het 
toch doorgaat, dan heb je jezelf ten-
minste niet helemaal buitenspel ge-
zet. Dan weet je wat er besproken 
is en kun je ook nog meesturen in 
het geheel. 
Terug naar het plan van aanpak: In 
de inleiding staat:
“Op 19 mei hebben provinciale sta-
ten van Utrecht conform het ad-
vies van gedeputeerde staten, in-
gestemd met het herindelingad-
vies Vecht en Plassengebied. On-
der voorbehoud van goedkeuring 
c.q. vaststelling van dit advies door 
de Ministerraad, Tweede Kamer en 
de Eerste Kamer, zullen op 1 januari 

2010 de gemeenten Abcoude, Breu-
kelen, Loenen en De Ronde Venen 
zijn samengevoegd tot een nieuwe 
gemeente van 66.000 inwoners met 
de werknaam Vecht en Venen.”

Plan
”Op grond van artikel 79 van de Wet 
Ahri (algemene regels herindeling) 
dragen de gemeentebesturen van 
de bij de voorgenomen herindeling 
betrokken gemeenten zorg dat de te 
treffen voorzieningen voor de her-
indeling tijdig worden voorbereid.” 
(Vreemd dus dat de gemeenteraad 
van  Loenen zich hier nu aan ont-
trekt, red).
“Ten behoeve van dit voorberei-
dingsproces is een plan van aan-
pak opgesteld. Dit plan moet wor-
den gezien als een voortschrijdend 
plan. Lopende het voorbereidings-
proces tot 1 januari 2010 zullen wel-
licht bijstellingen c.q. aanpassin-
gen moeten plaatsvinden. Vanzelf-
sprekend zullen deze tijdig en op 
een goede wijze worden gecommu-
niceerd met de gemeenteraden, de 
burgers en andere interne belang-
hebbenden.

Ingrijpend
Deze herindeling is voor een ge-
meente een uitermate ingrijpend 
veranderingsproces. Alle geledin-
gen binnen de gemeente – zowel 
bestuurlijk, als ambtelijk – worden 
erdoor beïnvloed. Er moet erg veel 
opnieuw worden ontwikkeld en ge-
implementeerd.
Het is ook – en vooral – emotioneel 
een ingrijpend proces van afscheid 
nemen, onzekerheid, ontdekken en 
zoeken naar nieuwe manieren van 
functioneren en samenwerken. Het 
komt daarbij heel dicht bij ieder per-
soon in de gemeenten en gemeen-
telijke organisaties. De nieuwe ge-
meente moet vanaf het eerste mo-
ment in de hoofden en harten van 
de medewerkers en de bestuurders 
eigen worden gemaakt.
Belangrijk voor het welslagen van 
een fusietraject is het formuleren 
van een centrale doelstelling van de 
fusie. Alle activiteiten die in het fu-
sietraject worden ondernomen zijn 

afgeleid van deze centrale doelstel-
ling.
Van belang is tevens dat aandacht 
wordt geschonken aan het samen-
brengen van verschillende ambtelij-
ke culturen. 

De doelstelling
De doelstelling van deze fusie moet 
zijn: Een gemeente die in staat is om 
maatschappelijke opgaven te rea-
liseren en haar (wettelijke) basis-
taken in orde heeft. Die zelfstan-
dig kan opereren, optimale dienst-
verlening en beleidsvorming kan or-
ganiseren voor de eigen bevolking 
en meer bestuurskracht kan ontwik-
kelen naar haar partners in de om-
geving. Een grote gemeente die in 
staat is de specifieke kenmerken te 
benutten en te versterken (Vecht en 
Weidegebied) en die het eigen ka-
rakter en de cultuur en structuur, 
van de afzonderlijke kernen in een 
Groene Hartomgeving weet te be-
houden. Een gemeente waarbij 
groen, leefbaar en vitaliteit kernbe-
grippen zijn.
Het wordt nog een hele operatie. 
Vier gemeenten omvormen tot één. 
Van vier naar een ambtelijk appa-
raat. Er moet een gemeentesecre-
taris overblijven, een burgemeester, 
een hoofd van afdeling A, afdeling 
B. Er zijn nu vier gemeentehuizen, 
wordt dat er een en zo ja, waar? Er 
is nog heel veel werk te verrichten 
en daarom is het heel erg belang-
rijk dat, of je het plan nu leuk vindt 
of niet, de koppen één kant op gaan 
staan en er met man en macht aan 
een nieuwe goeie organisatie wordt 
gewerkt. Op ambtelijk niveau, met 
zeker als gemeenteraad. 
Laat de burgers zien dat er eenheid 
is. Dat er als een man/vrouw wordt 
gewerkt aan een nieuwe gemeente. 
Er komen ook nog verkiezingen. Er 
zal een nieuwe raad moeten komen, 
met raadsleden uit de vier (dan ou-
de) vier gemeenten. Rust en eenheid 
zijn het enige wat gaat werken...
En voor hen die toch nog denken 
dat het niet doorgaat, wel dan ge-
beurd het niet, maar dan heb je in 
ieder geval je (wettelijke) plicht ge-
daan.

Zelfverdediging voor 
meiden en 55-plussers
Wilnis - Meiden van 10 t/m 12 jaar 
en 55-plussers die graag zelfverze-
kerder en weerbaarder willen wor-
den, zodat zij zichzelf beter kunnen 
verdedigen, kunnen vanaf oktober 
aanstaande deelnemen aan de cur-
sus zelfverdediging.

Weerbaarheid bestaat uit denken, 
voelen en handelen. Alle lessen 
hebben deze drie aspecten in zich. 
Lesonderdelen zijn bijvoorbeeld 
groepsgesprekken, fysieke (zelfver-
dedigings-) oefeningen, toneelstuk-
jes en huiswerkopdrachten.

Men leert zo onder andere situa-
ties van machtsmisbruik, zoals pes-
ten, (seksueel) intimiderend gedrag 

en mishandeling te herkennen. Het 
handelingsvermogen in ongewenste 
of onveilige situaties wordt vergroot 
en hulp vragen wordt makkelijker. 

De cursus is voor meisjes van 10 tot 
en met 12 jaar en kost 50 euro. Een 
cursus bestaat uit 8 lessen van 75 
minuten en wordt afgesloten met 
een officieel examen, waarbij de ou-
ders worden uitgenodigd.

De lessen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 14.30 tot 15.45 uur 
(bij voldoende aanmeldingen start 
een tweede groep van 16.00 – 17.15 
uur) in de gymzaal van de Veenzij-
deschool in Wilnis. De zelfverdedi-
gingcursus voor vrouwen en man-

nen van 55 jaar en ouder is ook op 
woensdagmiddag, maar dan van 
13.00-14.15 uur op dezelfde lokatie. 
De eerste les is op 1 oktober aan-
staande. Inschrijven kan tot en met 
14 september.

Voor informatie over de cursus zelf-
verdediging of voor inschrijven hier-
voor, kan men contact opnemen 
met Stichting de Baat op telefoon-
nummer 0297 230 280.

Meiden vragen naar Wendy de Waal, 
55-plussers naar Pim Jongsma.

Mailen kan ook:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl of
p.jongsma@stichtingdebaat.nl 

Overlast kippen op 
Bedrijventerrein Uithoorn

Tuk Tuk voor 
jongerenwerk
Mijdrecht - Donderdag 24 juli aan-
staande om 11 uur wordt de nieuwe 
Tuk Tuk afgeleverd bij het jongeren-
centrum Allround aan de Rondweg 
te Mijdrecht. De jongerenwerkers 
gaan dit bijzondere vervoermiddel, 
een Piaggio Ape 50,  gebruiken voor 
het werk buiten het jongerencen-
trum, het ambulante werk. Een van 
de vele voordelen van de Tuk Tuk is 
het feit dat het met een brommerrij-
bewijs bestuurd mag worden zodat 
ook vrijwilligers (indien in bezit van 
een brommerrijbewijs) er mee op 
pad kunnen voor activiteiten. In de 
laadbak passen de sportspullen. 
Daarnaast is de Tuk Tuk een stuk 
voordeliger in het gebruik en valt 
hij lekker op. De Tuk Tuk vervangt 
de sportbus die onlangs verkocht is 
omdat hij te veel ging mankeren.
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Regio. Er is bijna geen provinciale weg in 
Nederland te vinden waarover zo lang is (en 
wordt) gediscussieerd als de N201 die de 
verbinding vormt van Haarlem naar Hilversum. 
Bijna vijftig jaar lang is de weg nu al onderdeel 
van gesprek (geweest). Maar eindelijk werd 
in 2006 de eerste schop in de grond gezet 
voor de omlegging ervan rond Aalsmeer en 
Uithoorn, te beginnen bij de Rijksweg A4. De 
vernieuwde en omgelegde N201 moet de steeds 
intensievere verkeerstroom met name langs en 
door de woonkernen Aalsmeer en Uithoorn/
Amstelhoek doen verminderen. Immers, tijdens 
de spitsuren maken inmiddels meer dan 80.000 
voertuigen gebruik van de weg. Maar niet 
alleen het gemotoriseerde verkeer plukt er 
de vruchten van. Ook fi etsers en voetgangers 
hebben er voordeel aan. Met voorzieningen als 
viaducten, tunnelpassages, nieuwe kruisingen, 
fi etsbruggen en geluidsschermen wordt de 
N201 opgenomen in een infrastructuur waar 
behalve forenzen ook de lokale inwoners baat 
hebben bij de omlegging. Het deel aan natuur 
wat hiervoor wordt opgeofferd, komt terug in 
de vorm van natuurstroken met water, gras- en 
rietland. Een en ander zal vanaf 2009 in zowel 
de Bovenlanden (noordelijk van Aalsmeer) en 
de Bovenkerkerpolder worden gerealiseerd, 
waardoor de (wettelijk) beschermde fl ora en 
fauna in ere zullen worden hersteld.

Gefaseerde uitvoering
Inmiddels zijn de werkzaamheden op bepaalde 
trajecten in volle gang en dat is ook al te zien. Veel 
inwoners uit de regio maken regelmatig gebruik 
van wat nu nog de bestaande N201 is. Daar is 
vaak niet te zien wat er allemaal gaande is buiten 
de contouren van de bebouwde kom. Reden om 
er eens polshoogte te gaan nemen hoe het er mee 
voorstaat en of de geplande omlegging van de weg 

in 2011 gehaald wordt. Volgens de woordvoerster 
van het Projectbureau N201 in Schiphol-Rijk, 
mevrouw Madeleine Maat-Hopman, is dat het 
geval. De werkzaamheden, gerekend vanaf de A4, 
via de bestaande Kruisweg/N201, de in aanbouw 
zijnde tunnel onder de Ringvaart bij Oude Meer 
en de omlegging rond Aalsmeer en Uithoorn tot 
aan de Amstel, liggen nagenoeg op schema. De 
werkzaamheden op het grondgebied van De Ronde 
Venen staan wel ingepland, maar zijn nog niet in 
uitvoering gebracht. Dat is namelijk de laatste 
fase van het totale project dat uit zeven gedeelten 
bestaat, te weten de Aansluiting op de A4, de 
verbreding van de Kruisweg met 2 x 3 rijstroken, 
omlegging Schiphol-Rijk, verbreding Fokkerweg 
naar 2 x 2 rijstroken met tzt een aansluiting naar de 
A9, omlegging Aalsmeer-Uithoorn en de omlegging 
van Amstelhoek naar De Ronde Venen. Inwoners 
van De Ronde Venen zullen op zijn vroegst in 2010 
wat gaan zien van de nieuwe N201 ter hoogte van 
de Tienboerenweg.

Kruispunt Fokkerweg
De omgelegde N201 krijgt ook twee nieuwe op- 
en afritten bij de A4. De aansluitingen komen te 
liggen tussen het brugrestaurant over de A4 en de 
huidige op- en afritten Aalsmeer/Hoofddorp. De 
parallelwegen hiervoor zijn inmiddels in aanbouw. 
Richting Aalsmeer loopt het tracé vervolgens langs 
het nieuw aan te leggen Schiphol-Logistics Park 
zuidelijk van de Kruisweg en passeert daarbij de 
Aalsmeerderweg. Hij vervolgt zijn weg via een � y-
over bij het kruispunt met de Fokkerweg verder 
tot aan de Ringvaart bij Oude Meer. Daar gaat de 
weg met een tunnel onder de Ringvaart door. De 
700 meter lange tunnel met zijn beide toeritten is 
in aanbouw. Bij het kruispunt met de Fokkerweg 
wordt op maaiveldniveau een aansluiting voor 
de zogenaamde ‘Aorta’ naar het Logistics Park 
gemaakt. Deze ‘Aorta’ zal naar verwachting medio 

volgend jaar gereed zijn. De aansluiting daarvoor 
bij het kruispunt is er al maar eindigt nu nog in 
het grasland… Er is verder nog niets te zien van 
bouwwerkzaamheden en de aanleg van het Park. 
Overigens is bij de kruising Aalsmeerderweg/
Kruisweg bij Rozenburg een � ets-/voetgangersbrug 
in aanbouw. De complete brug wordt begin 
augustus in zijn geheel over de weg geplaatst. De 
Kruisweg zelf is verbreed tot 2 x 3 rijstroken en is 
inmiddels (op het deel bij de Aalsmeerderweg na) 
opgeleverd.

Tracé Schiphol-Rijk-Aalsmeer
Vanaf de tunnel onder de Ringvaart omvat het nieuwe 
tracé van de N201 ongeveer 7 km nieuwe provinciale 
weg. Het zal naar verwachting in 2011 gereed zijn. 
Dit is inclusief nieuwe aansluitingen, viaducten, 
� etsbruggen en � etstunnels, bewegwijzering, 
plaatsing van borden, groenvoorzieningen, 
verkeerslichten, straatverlichting én het 
aanpassen van de waterhuishouding. Daarbij 
behoren ook aansluitingen naar nieuw te creëren 
bedrijventerreinen, zoals Green Park in Aalsmeer 
en het bedrijventerrein Amstelveen, gelegen 
aan weerskanten van de nieuwe N201 aan de 
noordkant van Uithoorn. Dit deel van de omlegging 
wordt gerealiseerd door de aannemerscombinatie 
Heijmans-Boskalis, die met de opdrachtgever 
(provincie Noord-Holland) als partner in een 
‘alliantie’ is verenigd. 
Voor dit gedeelte van de omlegging is maar liefst 
450.000 kubieke meter zand nodig. Ter vergelijking: 
hiermee kan men een zandkasteel bouwen van 100 
bij 100 meter met een hoogte van 45 meter. Voor het 
totale project is echter nog veel meer zand nodig. 
Dat zand wordt langs het tracé overal aangevoerd 
en zie je in hopen liggen. Soms is het al in de vorm 
van de weg uitgespreid. In voorkomende gevallen 
wordt het ook gebruikt voor de (tijdelijke) aanleg 
van een bouwweg, zoals bij de Legmeerdijk. De 

bouwweg tussen de Ringvaart en de Legmeerdijk 
ligt er al. 

Oude Meer-Aalsmeer

Middenweg en Hornweg
Komend vanuit de tunnel onder de Ringvaart 
gaat de N201 met een ‘hoog’ viaduct over de 
Middenweg heen, om vervolgens met een ‘laag’ 
viaduct over de Hornweg heen te gaan. Dit 
betekent dat de Hornweg niet wordt afgesloten 
voor autoverkeer, maar open zal blijven voor 
� etsverkeer en personenauto’s. Dit is een wijziging 
ten opzichte van de Realisatieovereenkomst. In 
deze plannen zou er namelijk alleen een � ets- en 
voetgangersbrug komen. Op 6 juli 2006 heeft de 
gemeenteraad van Aalsmeer echter gekozen voor 
een viaduct met een hoogte van 2.60 m. Hierdoor 
zal (hoog) vrachtverkeer echter niet volledig van de 
Hornweg gebruik kunnen maken.

Legmeerdijk
De kruising met de Legmeerdijk wordt grotendeels 
gelijkvloers, met uitzondering van de richting 
zuid-west en de � etsverbinding noord-zuid. Voor 
het (vracht)verkeer komende vanuit het zuiden 
(Kudelstaart, maar ook verkeer vanaf de veiling) 
wordt een � y-over gebouwd, zodat dit verkeer 
ongehinderd in westelijke richting zijn weg naar 
de A4 en A9 kan vervolgen. Voor het � etsverkeer 
wordt een � etstunnel aangelegd evenwijdig aan 
de Legmeerdijk. Het verkeer wat vanuit het westen 
over de nieuwe N201 komt, kan straks ongehinderd 
(lees: zonder verkeerslichten) rechtsaf slaan richting 
het zuiden (o.a. naar de veiling). Het doorgaande 
verkeer op de nieuwe N201 krijgt te maken met een 
gelijkvloerse kruising met verkeerslichten
(In de volgende uitgave van deze krant – 30 juli 
– leest en ziet u het vervolg, o.a. met het verdere 
tracé Aalsmeer-Uithoorn)

Omlegging van de provinciale weg 
N201 op schema (1)

Toekomstbeeld van de afbuiging van de N201 bij het 
Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg

Afbuiging van de aansluiting met de Legmeerdijk richting 
bloemenveiling

Aansluiting op de A4 en het verloop naar de kruising 
Fokkerweg/Kruisweg

Overzichtskaart van de omlegging van de N201. Linksboven de aansluiting op de A4, rechts 
beneden de aantakking op de bestaande N201 voorbij Amstelhoek.

Detail van het nieuwe kruispunt bij de Fokkerweg/Kruisweg en de 
(toekomstige) liggin van het Schiphol Logistics Park met de ‘Aorta’
en de fi etsbrug bij de Aalsmeerderweg

Werkzaamheden N201 nabij de Loetenweg/Randweg Aanleg van de bouwweg/N201 tracé gezien vanaf de 
Legmeerdeijk richting Ringvaart

Zandlichaam ter hoogte van de Poelweg



De Ronde Venen – De fractie van 
de Christen Unie/SGP van de ge-
meente De Ronde Venen is ern-
stig teleurgesteld over de houding 
van haar mederaadsleden. In een 
persbericht steken zij hun teleur-
stelling niet onder stoelen of ban-
ken: “Op basis van praktijkervarin-
gen heeft de politie gevraagd om in 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) van onze gemeente De 
Ronde Venen de volstrekt helde-
re en eenduidige bepalingen op te 
nemen dat het gebruik van alcohol 
en drugs op straat in onze gemeen-
te verboden is. Dat biedt de politie 
een goed handvat om preventief te 
kunnen optreden, waardoor over-
last, problemen en schade voor alle 
betrokkenen kunnen worden voor-
komen. Het probleem van de huidi-
ge bepalingen in de APV is, dat de 
politie eerst moet wachten tot het 
kwaad geschied is en pas kan op-
treden als er daadwerkelijk sprake 
is van overlast en alles wat daar aan 
vast zit. Feitelijk moet de politie daar 
dan bij ter plekke zijn om de overlast 
vast te stellen en aan te tonen. Ieder 
mens begrijpt, dat dit in de praktijk 
niet werkt.

De gevraagde aanpassing van de 
APV-bepalingen, niet  blowen en 
drinken op straat, is in de achter-
liggende periode al in tal van ge-
meenten in het hele land inge-
voerd en werkt goed. ChristenUnie/
SGP steunde het verzoek van har-
te en was graag bereid aan het ver-
zoek van de politie te voldoen. Ten-
slotte verwachten wij als gemeen-
tebestuur het nodige van onze po-
litie als het gaat om het handha-
ven van de openbare orde, het zor-
gen dat iedereen in onze gemeente 
veilig, respectvol en aangenaam in 
de openbare ruimte kan vertoeven. 
Dan moeten wij als gemeentebe-
stuur ook zorgen dat de politie over 
het juiste gereedschap beschikt”, al-
dus de Christen Unie/SGP.

Zwaar middel
“Daar komt bij”, zo vervolgen zij hun 
persbericht, dat onze gemeente re-
cent cameratoezicht heeft moeten 
invoeren. Een zwaar middel waar 
grote bedragen mee zijn gemoeid. 
Niettemin helaas nodig, gelet op er-
varingen in het verleden. Waarbij al-
cohol en drugs, zeker in combinatie, 
een beruchte oorzaak zijn gebleken 
voor onaangenaam en onverant-
woord gedrag met alle schade en 
overlast van dien. Maar dan moet je 
ook langs andere weg de optimale 
instrumenten inzetten.

Zoals de nu door de politie gevraag-
de APV-bepalingen. Verder past het 
voorstel ook prima in een actief ont-
moedigingsbeleid voor drugs- en al-
coholgebruik door jongeren, Onder-
zoeken van de GGD, plaatselijk en 
landelijk, hebben aangetoond dat 
hier met het oog op de gezondheid 
en het welzijn van onze jongeren 
nog veel werk aan de winkel is. Wat 

schetste echter onze verbazing en 
teleurstelling dat de andere raads-
fracties niets voelden voor het ver-
zoek van de politie en het voorstel 
naar de prullenmand hebben ver-
wezen. Dit bleek tijdens de laatste 
raadsvergadering voor de vakantie 
van 26 juni jl. Onbegrijpelijk, nadat 
zowel politie als burgemeester uit-
voerig nut en noodzaak had toe-
gelicht. Maar juridische woorden-
spelletjes en “eigen deskundigheid” 
werden aangegrepen om hier on-
deruit te komen. APV werd Anti Po-
litie Verordening.
Kennelijk bang om een besluit te 
nemen dat wellicht niet populair is 
bij jongeren die wel graag drinken 
en blowen op straat. En straks kro-
kodillentranen huilen als zich pro-
blemen voordoen. We hadden graag 
op vakantie gegaan met een beter 
raadsbesluit op zak!”, was getekend 
Gemeenteraadsfractie Christen-
Unie/SGP De Ronde Venen, Hen-
drik Palm, fractievoorzitter.
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Metamorfose van 
schoolplein tot ontdektuin
Uithoorn - Kinderdagverblijf Simba 
van de Uithoornse kinderopvang zit 
al vele jaren op de Margrietlaan. 
Het speelhuisje op het speelplein 
voldeed niet meer aan de richtlijnen 
voor veiligheid en was aan vervan-
ging toe. Op zoek naar een nieuw 
speelhuisje leek eenvoudig, even 

folders doornemen en bestellen.  
Dat was niet wat ze voor ogen had-
den. De leidsters zochten naar een 
leukere tuin die veel meer uitdaging 
aan de kinderen bood.
Dat kostte wat denkwerk en veel 
overleg, maar het is gelukt! De kids  
hebben nu een ontdektuin, met veel 

groen, hoekjes om ongestoord en 
ongezien te spelen, een megazand-
bak, een wilgentenen hutje en een 
heel stoer klimhuis.
Zowel de kinderen als de leidsters 
zijn er erg blij mee! Ze wachten nog 
op reacties van ouders, want de kin-
deren worden wel wat viezer!!!

Laatste disco voor de 
zomer een groot succes

Mijdrecht - Op vrijdag 11 juli was 
dan de laatste Youngones tiener-
disco van dit seizoen in Allround. 
Het was voor een heleboel kinderen 
ook de start van de zomervakantie. 
Deze laatste disco voor de vakan-
tie was voor veel tieners uit groep 
8 nog even de laatste kans om met 
de eigen klas een feestje te vieren. 
Daarom was er een speciale actie. 
Iedereen uit groep 8 kreeg een kor-
tingsflyer en mocht voor twee eu-
ro lekker een avondje dansen en 
feesten. Daar werd dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Er waren zo’n 
150 bezoekers, van wie zeker de 
helft een “groep 8 flyer” bij zich had! 
Veel nieuwe gezichten!! Dat is altijd 
goed. Van 19.30-23.30 uur werd er 
volop gedanst en zomerse cocktails 
gedronken (uiteraard zonder alco-
hol), iedereen had het naar zijn/haar 
zin. De dj’s draaiden voor het eerst 
vanaf boven en niet in de zaal. Dat 
was wel even wennen. Maar geluk-
kig konden er verzoeknummers op 
briefjes worden geschreven en in de 
“tell the dj box” worden gestopt. Zo 
kwamen de verzoekjes uiteindelijk 
gewoon bij de dj’s terecht, die trou-
wens ook heel leuke en lieve bood-
schappen via de briefjes kregen!! 
Om 23.30 uur was het feest dan he-
laas afgelopen en de laatste feest-
gangers gingen naar huis. Het is dus 
nu eventjes stil in Allround, maar in 
september is er weer gewoon een 
Youngones!! Tot dan!!

Reconstructie Baambrugse 
Zuwe met Grontmij 
Nederland BV
Vinkeveen - Gemeente De Ron-
de Venen wil een einde maken aan 
de terugkerende verzakking van de 
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. 
Daartoe worden volgens de huidi-
ge planning in het najaar van 2009 
voorzieningen getroffen.

De organisatie die in opdracht van 
de gemeente het aanbestedingstra-
ject gaat voorbereiden en begelei-
den is Grontmij Nederland BV.

Voor de daadwerkelijke uitvoering 
van een duurzame reconstructie 
volgt een aanbestedingsproces. Om 
dit totale aanbestedingsproces ver-
der voor te bereiden en te begelei-
den, schakelt de gemeente De Ron-
de Venen een ingenieursbureau in. 

In de afgelopen periode zijn diver-
se bureaus uitgenodigd om voor 
deze te verrichten werkzaamheden 
een offerte uit te brengen. Het in-

genieursbureau Grontmij Nederland 
BV bracht een offerte uit die volledig 
voldeed aan de gestelde kwaliteits-
eisen en krijgt de opdracht. 
Grontmij gaat nu de documenten 
voor de aanbestedingsprocedure 
opstellen op basis waarvan geïnte-
resseerde partijen kunnen inschrij-
ven. Onderdeel daarvan vormen de 
randvoorwaarden en de eisen waar-
aan de oplossing van de marktpartij 
moet voldoen. 

ChristenUnie/SGP verbaasd en teleurgesteld over:

Lakse houding gemeenteraad 
in de aanpak van drugs en 
alcohol op straat



Uithoorn - “Het was vochtig maar 
we gaan gewoon”, vindt Hans, een 
van de ongeveer 40 motorrijders 
die meereden met de Harley Da-
vidson rit die elk jaar door Han Nol-
len georganiseerd wordt en waar-
van de opbrengst voor de kinde-
ren in de Biezenwaard is. “Tenslot-
te doe je het niet alleen voor jezelf 
maar ook voor die kinderen en zo’n 
rit onder of boven Amsterdam is al-
tijd leuk en je weet nu eenmaal dat 
het hier vaak vochtig is.” De voorbe-
reiding vond Hans ook leuk “Over-
al die flyers uitdelen en de posters 
in de kroegen, dat is altijd gezellig.” 
Verleden jaar zijn we naar de Efte-
ling geweest met die kinderen en dit 
jaar wordt het een boottocht, weer 
iets anders”. Hans vertelt dat hij net 
als enkele anderen net terug is van 
de Nijmeegse Vierdaagse “Kijk maar 
naar mijn medaille. Maar daarom 
voel ik me nog een beetje een zom-
bie.” Hans gaat minimaal één keer in 
de maand naar een evenement van 
de Harley Davidson dagen toe. “Dat 
is de enige motor waarbij al dit soort 
evenementen georganiseerd wordt. 
Ik pak de leuke evenementen en de 
nieuwe en dat is dus over heel Eu-
ropa. Ik ben onlangs bij een beurs 
in Duitsland geweest en ga straks 
naar Nieuw Zeeland en ben een 
paar keer in Daytona geweest Key 
West en Miami, maar ga nu weer 
een andere richting op.
Door die evenementen ken je zoveel 
mensen. Ik heb nu kennissen ont-
moet in Portugal die een blues café 
hebben in Nieuw Zeeland. Als je een 
Harley koopt dan weet je niet wat 
je erbij koopt. Eigenlijk ga je terug 

naar je roots toen je met je brom-
fiets naar Zandvoort en Valken-
burg ging. Je hebt zoveel connec-
ties van Portugal tot Moskou.” Be-
halve de Harley rit in Uithoorn waar-
van de opbrengst dus voor een goed 
doel is heb je ook nog de Toys Run 
voor kinderen in een ziekenhuis. Lo-
pend over het Marktplein en de Wil-
helminakade zie je de Harleys al 
staan en dan niet de gewone, maar 
het zijn bijna kleine auto’s in prach-
tige kleuren paars goud. Van alles 
is te bewonderen. En dan natuurlijk 
niet te vergeten de kraampjes met 
allerhande Harley accessoires. Uit-
eenlopend van handschoenen tot 
handboeien. De meeste spullen ko-
men uit Amerika. Apart zijn de ge-
zichtsmaskers van een zachte rek-
bare stof. 
Harley Davidson rijders hebben al-
tijd open helmen, zodat je de ge-
zichten kunt zien. Er zijn handschoe-
nen met botten en doodshoofden en 
voor de dames de Rockabilly jurken. 
Maar ook riemen met verschillende 
soorten buckles en de wat kleine-
re bolo’s die je om je hals kunt han-
gen. Vossenstaarten, jacks, broe-
ken, laarzen, petten, Duitse Helmen 
en rugzakken. Vooral opvallend zijn 
de zware zilveren ringen en bijna ie-
dereen van de Harley rijders heeft 
wel aan elke vinger zo’n ring. “Die 
hebben trouwens nog wel eens ge-
zorgd dat ik niet erger gewond raak-
te toen ik een duikeling maakte en 
afketste op de ring en armband die 
ik droeg”, vertelt Pablo, die zelf alle 
merken motoren heeft geprobeerd 
maar toch bij de Harley is gebleven. 
“Dat was het gewoon. Al die feesten 

en alles eromheen, dat heb je ge-
woon bij andere merken niet.” Ook 
Titia is gek van motorrijden. “Ik heb 
sinds kort mijn motorrijbewijs en nu 
ga ik gewoon, om m’n hoofd leeg te 
maken, een eind rijden. Je hebt al 
je aandacht nodig voor de motor en 
de weg, dus je kunt nergens anders 
aan denken.” Titia vertelt dat zij tij-
dens het leren rijden een keer over 
de kop is gegaan. “Maar gelukkig 
had ik niks en dan moet je toch ge-
woon weer doorgaan. En het werkt 
gewoon verslavend. Een paar dagen 
geleden reed ik tegen de scheme-
ring en vloog er een buizerd mee. 
Gaaf gewoon.” Titia heeft bewon-
dering voor de motorrijders die met 
de rit zijn meegegaan. “Ondanks de 
regen gaan ze toch. Er wordt he-
lemaal niet gemopperd. Het duurt 
even wat langer voor alles is opge-
bouwd maar daar wordt verder niet 
over gezeurd”. Iets verder op staat 
een stand met Tac signs. “In de ja-
ren dertig, toen er nog geen radio 
en televisie bestonden, werden die 
platen (destijds van emaille) ge-
maakt en opgehangen in de winkels  
(getackled) en dienden als reclame 
of ook wel werden ze als voorplaat 
gebruikt bij kranten en tijdschriften. 
Dan natuurlijk niet in emaille. Voor-
al Norman Rockwell was een be-
kende tekenaar en illustreerde de 
frontpagina van de Saturday Eve-
ning Post. Hij was het gezicht ach-
ter de Coca Cola en stond bekend 
om zijn humoristische tekeningen 
waar altijd weer wat grappigs op te 
ontdekken valt.” En verder was het 
gewoon druk, niet alleen bij de kra-
men maar vooral aan de statafels bij 
de band the Veldman Brothers met 
blues en rock en waar ook even lek-
ker op gedanst werd. De verschil-
lende taps werden drukbezocht die 
buiten stonden opgesteld en je kon 
een sateetje of hamburger of als je 
daar meer trek in had een visje ha-
len. Zelfs werd het op een gege-
ven moment zulk goed weer dat de 
mensen ook op de terrasjes gingen 
zitten en dat maakte het druileri-
ge weer van de dag daarvoor weer 
goed. “Dit is ook een van de weinige 
evenementen waar straatvolk komt”, 
vertelt Pablo nog even.
“Normaal zijn dit soort evenemen-
ten op afgesloten terreinen. Mensen 
denken dat het een janboel is maar 
er gebeurt niets. Je kunt zelfs je tent 
open laten staan en als je wat koopt 
leg je een briefje neer dat je straks 
komt betalen. Maar dit is weer iets 
anders en ook gewoon heel leuk.” 
aldus Pablo.
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Ondanks regen Harley rit 
toch gereden

Vrolijk Hoefse Jeugdkamp
De Hoef - Afgelopen week zijn de 
kinderen van De Hoef weer mee ge-
weest met het Hoefse Jeugdkamp. 
Dit jaar ging het kamp naar het Bra-
bantse Loon op Zand. 

De zaterdag van vertrek begon met 
heel veel regen maar toen de kinde-

ren eenmaal op de fiets zaten werd 
het droog en begon de zon zelfs te 
schijnen. In de week werd er ge-
zwommen en vele spellen in het bos 
gedaan. Op woensdagavond werd 
traditiegetrouw de disco georgani-
seerd. Deze was weer zeer geslaagd 
te noemen, alleen was het erg warm 

binnen. De week werd op vrijdag af-
gesloten met een bezoek aan De Ef-
teling. 
Ook de terugweg op de fiets he-
laas een aantal hoosbuien maar dat 
mocht de pret niet drukken. Voor 
een uitgebreid verslag kun je kijken 
op www.hethoefsejeugdkamp.nl

Scouts Jan van Speyk op 
Nationale Jamboree
Mijdrecht/Wilnis – Afgelopen 
maandag is een groep scouts van de 
Jan van Speykgroep uit Mijdrecht/
Wilnis vertrokken naar de Nationa-
le Jamboree 2008 in Boxtel. De Na-
tionale Jamboree is een internatio-
naal kamp met wel duizenden deel-
nemers uit landen over de hele we-
reld. De deelnemers hebben op 
Landgoed Velder in Boxtel (Noord-
Brabant) tien dagen om vrienden 
te maken, leuke activiteiten te doen 
en te feesten. Het weer zat maan-
dag nog niet erg mee, maar het ten-

tenkamp is opgebouwd. Iedereen is 
klaar voor het mooie weer.
De Jan van Speykgroep is goed 
vertegenwoordigd op de Nationa-
le Jamboree, zo zijn er 15 padvind-
sters (meiden van 11 tot en met 14 
jaar), 7 verkenners (jongens van 11 
tot en met 14 jaar), en 12 Explorers 
(jongens en meiden vanaf 14 jaar). 
Ook is er nog een aantal medewer-
kers van de Jan van Speyk. De af-
gelopen maanden hebben de Jan 
van Speykers allerlei acties gedaan 
om het kampgeld bij elkaar te krij-

gen. Er werden loten verkocht voor 
de Scoutingloterij en brownies ge-
bakken.
Het thema van het kamp is My Fu-
ture, My Fantasy. De deelnemers lo-
pen onder andere een hike, koken 
elke dag zelf, doen een optreden op 
het open podium en schrijven voor 
de kampkrant. 
Op www.nationalejamboree.nl/live 
zijn alle belevenissen te volgen door 
middel van foto’s en videojournaals.
Kijk voor meer foto’s en verhalen op  
www.janvanspeykgroep.nl. 

 Padvindsters van de Jan van Speykgroep Mijdrecht/Wilnis.

Francien Ham-van Dijk 
neemt afscheid van
De Klimboom
Wilnis - Donderdag 24 juli neemt 
Francien Ham-van Dijk afscheid 
van de Buitenschoolse Opvang De 
Touwladder (vroeger bekend staand 
onder de naam Ministek) aan de 
Wagenmaker in Wilnis. Samen met 
haar collega Grada Lucassen uit 
Wilnis droeg zij vele jaren lang de 
zorg voor het reilen en zeilen van de 
huishoudelijke dienst. Bijvoorbeeld 
dat de kinderen op tijd hun natje 
en hun droogje kregen, dat de was 
werd gedaan en de school er steeds 
netjes en schoon uitzag. Dat is toch 
een heel karwei als men weet dat 
er dagelijks gemiddeld zeven groe-
pen van tien kinderen met begeleid-
sters op school aanwezig zijn. In dat 
licht gezien heeft Francien in die ja-
ren heel wat kinderen met hun ou-
ders voorbij zien komen. En zij ken-
nen haar natuurlijk. Na 16 jaar dit 
werk te hebben verricht komt nu 
een einde aan haar inbreng.
Francien kwam als eerste en oud-
ste medewerkster op 1 september 
1992 in dienst bij de toen nieuw-
gebouwde kinderopvang Ministek. 
Door een fusie ging dit later op in 
De Klimboom, stichting voor kinder- 
en tieneropvang, met buitenschool-
se opvangmogelijkheden, gastou-
derbureau en huiswerkbegeleiding 
voor kinderen in Wilnis, Mijdrecht 
en Vinkeveen, maar ook in Loenen 
en Breukelen. Francien heeft ech-
ter altijd bij de vestiging aan de Wa-
genmaker gewerkt. Zij woont sa-
men met haar echtgenoot Theo aan 
de Roerdomp in Mijdrecht. Vóór-
dat zij destijds bij Ministek in dienst 
kwam was zij lange tijd in de huis-
houdelijke zorg werkzaam bij Zorg-
centrum Gerardus Majella. Tussen-
tijds liet zij ook nog van zich horen 
in de Thuiszorg. Dat is nu allemaal 
achter de rug. Officieel gaat zij per 
1 september met de VUT en kan zij 
samen met echtgenoot Theo genie-
ten van haar pensioen. Omdat zij 
nog de nodige vakantiedagen heeft 
mag Francien op donderdag 24 juli 
al afscheid nemen. Dat zal ongetwij-
feld gepaard gaan met een feestje.

Vrijwilligerswerk
Francien is een opgewekte dame 
met hart voor haar werk, maar ook 
als vrijwilligster laat zij zich niet on-
betuigd. Onder andere bij De Baat, 
waar zij elke eerste donderdag in 
de maand in het ‘Filmhuis’ bij Zuwe 
Maria Oord voor de bewoners een 
gewilde film draait. Maar ook Theo 
is daarin actief. Hij is sinds 2003 met 
pensioen na veertig jaar in de tech-
nische grafische industrie te heb-
ben gewerkt, waaronder bij Wifac in 
Mijdrecht. Hij rijdt geregeld als vrij-
willig chauffeur met de Buurtbus en 
de Plusbus. Met de laatste om ou-
deren in de gelegenheid te stellen 
boodschappen te doen. Samen met 
zijn Francien heeft hij onder meer 
de fotografie als hobby en daar-
in kan Francien straks volop haar 
hart ophalen nu zij over meer vrije 
tijd zal beschikken. Maar er is meer, 
zij zijn zij ook enthousiaste caravan-
ners en niet te vergeten fietsers! In 

2002 hadden zij het voornemen een 
fietstocht naar het Spaanse Santi-
ago de Compostella te maken. Zij 
kwamen slechts tot Burgoss want 
daar liep Theo een voedselvergifti-
ging op. Toen moesten zij noodge-
dwongen weer huiswaarts keren. 
“Maar het zit er nog steeds in,“ ver-
telt Theo desgevraagd. “Francien is 
een taaie en die wil als het allemaal 
meezit weer gaan trainen voor de 
tocht. Het kan nog, we zijn nog rela-
tief jong en hebben een goede ge-
zondheid. Francien heeft drie zus-
sen; twee ervan zijn een tweeling. 
De oudste zus wordt binnenkort 65 
jaar en dat gaan we ook vieren. We 

hebben twee zonen, twee kleinzo-
nen en een kleindochter. Ook daar-
van gaan we nu samen volop ge-
nieten, voor zover we dat al niet de-
den. Maar er is nu meer tijd en dat 
scheelt een slok op een borrel. Het 
is vakantietijd en we gaan er de ko-
mende weken nog met de caravan 
op uit richting Frankrijk.
Kijk, dat is het voordeel als je beiden 
met pensioen bent. Lekker actief als 
vrijwilliger blijven en toch je vrije tijd 
met leuke dingen kunnen invullen. 
Leuk dat Francien en ik dat samen 
met de kinderen kunnen doen en 
beleven. Dat zien wij als een groot 
goed.”

Francien Ham-van Dijk neemt afscheid bij De Touwladder

Zomerdrive bij De Legmeer
Uithoorn - In het sportcomplex van 
De Scheg speelden 31 paren ver-
deeld naar sterkte over twee lijnen 
de zevende zitting van de zomer 
drive 2008. In de “A”-lijn werden Ben 
ten Brink met Jan Bronkhorst eerste 
met 57,64%. Met dit percentage ver-
stevigde Ben ten Brink zijn persoon-
lijke tweede plaats in de competitie, 
met een gemiddelde van 53,51%. 
Joop van Delft met Toon Overwa-
ter werden tweede met 56,94%. 
Met een klein verschil werden Erika 
Noord met Jan de Jong derde met 
56,25%. Een gedeelde vierde plaats 
was er voor de paren Arnold Heu-
zen met Theo Klijn en Greet Over-
water met Guus Pielage zij scoor-
den 55,83%. In de “B”-lijn waren 
Mieke van den Akker met Debora 
van Zantwijk zeer goed op dreef. zij 
werden eerste met 67,26%. Ook Tini 
en Johan Lotgerink scoorden goed, 

zij werden tweede met 61,61%. 
Een derde gedeelde plaats was er 
voor Hetty Houtman met To van de 
Meer en Heleen en Mees van de 
Roest met 58,04%. In de persoonlij-
ke competitie staan Hetty Houtman 
en To van de Meer ook derde met 
gem. 49,42%. Luuk Smit en Ria We-
zenberg werden vijfde met 55,95%. 
Voor luuk Smit voldoende om eerste 
te blijven in de competitie met een 
gem. van 53,60%. De eerste twee 
paren in elke lijn gingen naar huis 
met een fles wijn en de prikprijs was 
voor de paren die op de twaalfde 
plaats eindigden. Bent u ook geïn-
teresseerd in een avondje bridge, dit 
kan elke woensdagavond tot 27 au-
gustus, zaal open van af 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.     
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De Kwakel - Woensdag 30 juli begint in De Kwakel het 33ste Polderfeest. Tot en met zondag 3 augustus is er voor jong en oud 
weer van alles te beleven op het Evenemententerrein. Vertrouwde onderdelen als de Polderloop en de Zeskamp staan ook dit jaar 
weer op het programma en diverse artiesten zullen het Polderfeest muzikaal opluisteren.

POLDERFEEST DE KWAKEL 

WOENSDAG 30 JULI

Polderfeestbarbecue
Het Polderfeest opent voor de derde keer met de 
inmiddels niet meer weg te denken Polderfeestbar-
becue. 
Tijdens dit gezellige eetfestijn zullen er voor de 
kinderen spelletjes klaarstaan en zal zanger Marco 
de Hollander met zijn Nederlandse liedjes het pu-
bliek vermaken.  Om 17.00 uur start de barbecue, 
waarvoor de kaarten tot en met 28 juli bij Slager 
Eijk en Veld zijn te verkrijgen. Mede dankzij de 
voortreffelijke samenwerking van Slager Eijk en 
Veld, Bakker Westerbos en snackbar ’t Trefpunt 
zijn de prijzen hetzelfde gebleven als vorig jaar. 
De kaarten kosten 12 euro voor iedereen vanaf 
16 jaar, 8 euro voor kinderen van 6 t/m 15 jaar 
en de allerkleinsten eten gratis mee!
Om 21.00 uur wordt de tent gesloten.

DONDERDAG
31 JULI

20 ste Polderloop

Ook dit jaar organiseert het Feestcomité in samenwerking met atletiekvereniging 

AKU uit Uithoorn de Polderloop. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een groot 

loopevenement, waar vorig jaar maar liefst 800 lopers aan deelnamen. 

Dit jaar werkt AKU voor het eerst met chips, die er voor zorgen dat elke deelnemer 

gewaarborgd is van een goed geregistreerde tijd.

Er zijn ook dit jaar weer diverse prijzen te winnen, waaronder één voor het breken van het 

parcoursrecord, dat mede dankzij de sponsors verhoogd is naar 100 euro.

Vanaf 18.30 uur kan iedereen zich inschrijven in de feesttent.

Het inschrijfgeld bedraagt 1 euro voor de 1 kilometer, 3.50 euro voor de 4 kilometer en 5.00 

euro voor de 10 kilometer.

De starttijden zijn als volgt:

19.00 uur  1 kilometer  (tot en met 11 jaar)

19.15 uur  4 kilometer 20.00 uur 10 kilometer

De prijsuitreiking van de tien kilometer is rond 21.15 uur, 

waarna zanger PJ zal optreden in de feesttent.

VRIJDAG 1 AUGUSTUS

Vrijdagmiddag: 

kinderprogramma

Om 14.00 uur is er ruim een uur kinderpret, maar 

wie er gaat optreden houd het Feestcomité 

geheim. De toegang is gratis.

VRIJDAGAVOND: 

“Piano’s en palen”

Twee uiteenlopende acts zullen deze 

avond de bezoekers in extase brengen.

Vanaf 21.00 uur zullen de “crazy” Boo-

ming Piano’s na hun succes van vorig 

jaar weer een wervelend optreden ver-

zorgen, waarbij het publiek actief mee 

kan doen door zijn of haar favoriete 

nummer aan te vragen. Actief meedoen kan 

ook bij de paaldansact van paaltopper Jennifer4dance, 

die het Kwakels publiek een lesje paaldansen zal geven. 

Kaarten voor deze avond zijn reeds in de voorverkoop verkrijg-

baar.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS

Zaterdagmiddag: 
kinderprogramma
Om 13.00 uur zijn alle kinderen van harte wel-
kom voor een iets andere bingo dan normaal, 
namelijk “entertainment” bingo. Een vrolijke 
en gezellige bingo met echte bingoprijzen.
Daarna staan de dames van de kleiclub weer 
klaar om de kinderen te helpen bij het maken 
van mooie knutselwerkjes van klei.

ZESKAMP
De zaterdagmiddag is van oudsher zeskampmiddag, waar de teams niet alleen 
s t r i j d e n om de eerste plaats, maar voornamelijk meedoen 

voor hun plezier en de gezelligheid. Zes spellen staan 
weer klaar voor de heren, dames en jeugd van 12 
tot 16 jaar. De teams, die uit maximaal vijf personen 
bestaan, kunnen zich telefonisch opgeven bij Gerrit 
Burggraaf, tel. 0297-561276.
Vanaf 14.00 uur start dit fantastische spektakel, 
waarin ook dit jaar gestreden wordt om de 4e 
Kwakelse buikglij-kampioenschappen. 
Rond 17.00 uur volgt de prijsuitreiking, waarbij ook 
de winnaar van de mascotteprijs bekend wordt 
gemaakt.

ZATERDAGAVOND: 

Hucksters en BZB
Vanaf 21.00 uur gaat de tent weer open 
om te gaan genieten van twee bijzonde-
re bands. De avond wordt geopend door 
de Hucksters, die met hun dampende 
rockcovers de tent op zijn grondvesten 
zal laten trillen. Daarna is het de beurt 
aan de Nederlandse boerenrockband 
Band Zonder Banaan die lekkere, ste-
vige rock, voorzien van Nederlandse 
teksten, speelt. 
Kaarten voor deze avond zijn reeds in de 
voorverkoop verkrijgbaar.

ZONDAG 3 AUGUSTUS

Zondagmiddag: attracties en optredensDe laatste dag van het Polderfeest begint met het oplaten 

van de ballonnen, waarbij degene wiens ballon het verst 

komt een prijs wint. Daarna is het de beurt aan de houthak-

kersroadshow, een unieke show, waarin het allemaal draait 

om de beheersing van de kettingzaag. Op het veld staan vele 

attracties voor grote en kleine kinderen en ook de Pol-derexpress rijdt weer.Nieuw dit jaar is de speurtocht naar Kwakels Talent, die om 14.00 uur begint met een op-
treden van 

Beunhazen De Kwakel.  Om 15.00 uur treed jongleur Marty Le 

Gray op. Hij is echter niet een gewone jongleur, maar één die 

met drie draaiende kettingzagen een ongelofelijke show laat 

zien! Ondertussen loopt het liefste “Takkenwijf” van Nederland 

over het terrein om ons, op haar eigen wijze, een spiegel voor 

te houden.

ONE TWO TRIOAfsluiter van het 33ste Polderfeest is de feestband One Two 

Trio, die om 16.00 uur de tent op zijn kop gaat zetten.  De van origine 

straatband weet met zijn veelzijdig repertoire overal een feestje te bouwen. Zondag zendt Rick 

FM de hele middag live uit vanaf het Polderfeest. 

VANWEGE HET NIEUWE ROOKBELEID PER 1 JULI 2008 IS HET NIET TOEGESTAAN OM IN DE FEESTTENT 
TE ROKEN. TEVENS WORDT ER AAN PERSONEN ONDER DE 16 JAAR GEEN ALCOHOL VERKOCHT.

ENTREEPRIJZEN 
VRIJDAG:
Voorverkoop  15.00 euro
Aan de tent  18.00 euro

ENTREEPRIJZEN 
ZATERDAG:
Voorverkoop  12.50 euro
Aan de tent  15.00 euro

VOORVERKOOP 
VRIJDAG- EN 
ZATERDAGAVOND:
- Extra Markt Schalkwijk
- Sigarenmagazijn van Doorn
- Café Bolle Pouw
- Coöp Rehorst in Nieuwveen
- Dierenspeciaalzaken Van Tol
  in Uithoorn

                             PASSE-PARTOUT 
(vrijdag+  zaterdag) 25.00 euro
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Concept toekomstvisie 
dorpcentrum Mijdrecht

Raadhuisplein moet 
het hart worden van 
centrum Mijdrecht (2)

De Dorpsstraat ten Noorden van de Kerkvaart

Passage de Molenhof

Winkelcentrum de Lindeboom

Burgemeester Haitsmaplein

De Passage met de Hema

Mijdrecht – Sinds enkele weken ligt er bij diverse 
ondernemingen en belanghebbenden het concept: 
Centrum Mijdrecht – de toekomst in beeld – om te 
bestuderen. Het is een concept, dus heel duidelijk, 
zeker nog geen vaste plan, maar een idee om het 
centrum van Mijdrecht te versterken.  Er is een 
uitgebreid onderzoek geweest over hoe het nu 
functioneert en hoe het zou kunnen functioneren. 
Het is een zeer lijvig rapport, waar wij als redactie, u 
als lezer en bezoeker van dit centrum waarschijnlijk 
wel geïnteresseerd in zullen zijn. We doen dit in drie 
delen waarvan deze week deel 2:

Aanloopgebied Dorpsstraat-noord 

De Dorpsstraat ten noorden van de Kerkvaart/
Kerkstraat kan worden getypeerd als een 
aanloopstraat. De branchering is divers en het 
kwaliteitsniveau van de winkels is qua uitstraling 
gemiddeld. Daarnaast staan er ook enkele 
winkelpanden leeg. In het noordelijke deel van 
dit gebied is het bejaardenhuis ‘Nieuw Avondlicht’ 
en woonvoorziening ‘De Kom’ voor ouderen 
gevestigd.

De Molenhof

Ten zuiden van de Kerkvaart ligt de Molenhof, een 
verouderde passage. Via de passage zijn enkele 
winkels te bereiken. Deze winkels hebben geen 
interactie met de Dorpsstraat en zijn daardoor 
geen onderdeel van de winkelroute. Dit komt 
mede doordat de Passage zelf weinig uitstraling 
heeft en van een matige kwaliteit is. Dit heeft 
zijn invloed op de uitstraling van de gevestigde 
winkels. Daarnaast staat er een aantal units leeg, 
waaronder het winkelpand waar Van Kreuningen 
woninginrichting tot voor kort gevestigd was 
(400m2). Het geheel geeft een enigszins gedateerd 
en rommelige aanblik. Het parkeerterrein wordt 
vooral gebruikt door bezoekers aan de Aldi, 
gevestigd in een solitair pand achter de Molenhof. 
In dit gebied zijn geen woningen aanwezig.

De Lindeboom

Tegenover de Molenhof aan de andere kant van 
de Dorpsstraat ligt passage De Lindeboom. Zowel 
binnendoor als buitenom verbindt De Lindeboom 
de Dorpsstraat met het Burg. Haitsmaplein. De 
grootste passantenstroom gaat door de Passage. 
Rondom supermarkt de Boni bevinden zich 
winkels die vallen in het dagelijkse segment 
een hoogwaardig ogende delicatessenzaak, de 
Mitra slijterij, een luxe banketbakker, tabaks- en 
tijdschriftwinkel Primera en een hakkenbar. Richting 
de Dorpsstraat is De Lindeboom onder meer 
ingevuld met modisch aanbod (kleding, schoenen, 
opticien ect), een grote, goed functionerende 
boekhandel, een winkel met schilderijlijsten en 
een Bart Smit speelgoedwinkel. De twee units aan 
de Dorpsstraat huisvesten een reisbureau en een 
makelaar. Het Chinese restaurant aan de andere 
buitenzijde van De Lindeboom domineert deze 
weinig aantrekkelijke zijde van De Lindeboom. 
Hoewel het winkelaanbod zelf redelijk tot goed 
te noemen is komt er leegstand in De Lindeboom 
voor en oogt de passage behoorlijk gedateerd. 
De huidige uitstraling is zowel buiten als binnen 
(bedompt, te laag, te donker) niet meer van 
deze tijd. Daarnaast is het een monofunctionele 
gebouw. Een functiemenging, bijvoorbeeld met 
wonen, ontbreekt. 
De Lindeboom biedt een aanzet voor een 
winkelroute aanvullend op de Dorpsstraat. In de 
praktijk is deze winkelroute zwak. Dit komt door 
de beperkte uitstraling van De Lindeboom en 
de magere relatie tussen De Lindeboom en het 
Raadhuisplein.

Dorpsstraat-centrum

Het oude lintkarakter van de Dorpsstraat, met 
nog relatief kleinschalige bebouwing is een 
kenmerkend element voor centrum Mijdrecht. 
De oostzijde van de Dorpsstraat, het deel tussen 
De Lindeboom en het Raadhuisplein, laat een 
ander beeld zien. Een deel van dit blok is vrij nieuw. 
Aan de Dorpsstraat staan oude pandjes waar ook 
enkele niet-winkelfuncties zijn gevestigd. In dit 
gebied is beperkt sprake van een woonfunctie.

Burgemeester Haitsmaplein

De functies aan het  Burg. Haitsmaplein zijn gemengd. 
Er is een wand ingevuld met dienstverlening en 
horeca. In het nieuwere deel van deze wand zijn op 
de verdieping appartementen. Daarnaast bevindt 
zich op de hoek van het Burg. Haitsmaplein met de 
Ringvaart een � nancieel adviesbureau. Ook zijn er 
aan de buitenkant van De Lindeboom nog enige 
commerciële voorzieningen. 
Doordat er op het Burg. Haitsmaplein slechts 
twee winkelwanden zijn, die niet optimaal zijn 
ingevuld, wordt hier niet echt ‘gewinkeld’. De route 

Dorpsstraat, via het Raadhuisplein en het Burg. 
Haitsmaplein naar De Lindeboom is niet echt een 
winkelroute door de vele onderbrekingen van 
niet winkelfuncties. Dit “potentiële” loopcircuit 
functioneert nog niet. De meeste bezoekers die 
parkeren op het Burg. Haitsmaplein lopen direct 
de passage van De Lindeboom in. De Lindeboom 
is hierdoor voor veel consumenten de verbinding 
met de Dorpsstraat. Deze route heeft potentie om 
een kwalitatief betere route te worden.  
Op marktdagen wordt op het Burg. Haitsmaplein 
een levendige markt gehouden, die druk bezocht 
wordt. In totaal is ruim 300 m2 verkoopruimte 
op de markt beschikbaar. Hiervan wordt 
gemiddeld ruim 250 m2 verhuurd aan ongeveer 
30 verschillende marktkooplieden. In de lente 
en het najaar is de bezetting op de markt beter 
dan in de wintermaanden. De weekmarkt van 
Mijdrecht heeft door zijn omvang een bovenlokale 
aantrekkingskracht en is daarmee van toegevoegde 
waarde voor het centrum. 
Het Burg. Haitsmaplein is met 148 parkeerplaatsen 
vooral één van de belangrijkste bronpunten van 
het centrum. Daarmee functioneert het plein 
tevens als een van de belangrijkste entrees voor het 
centrum van Mijdrecht. Vanaf de Rondweg gezien 
is het bovendien de aanblik van het centrum. De 
uitstraling van het Burg. Haitsmaplein voldoet  niet 
aan wat van een belangrijk entreegebied verwacht 
mag worden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de beperkte kwaliteit van de noordelijke 
pleinwand. 
Het Burgemeester Haitsmaplein heeft in de 
centrumfunctie van Mijdrecht slechts een beperkte 
waarde. Het plein functioneert hoofdzakelijk als 
parkeerterrein en als locatie voor de markt op 
donderdagmiddag. Aangezien de markt een groot 
deel van de parkeerplaatsen in beslag neemt wordt 
de parkeerdruk op donderdag als hoog ervaren.

Raadhuisplein

Ook het Raadhuisplein is minder sterk bewinkeld. 
Aan de overzijde van het Raadhuisplein ligt 
het gemeentehuis. Dit zorgt voor een grote 
onderbreking in het winkelfront en tast daarmee 
de aantrekkingskracht van het Raadhuisplein voor 
winkelend publiek aan. Het plein maakt slechts 
beperkt onderdeel uit van het winkelcircuit. 
Positief is wel het grand café ‘Rendez Vous’ op de 
hoek van het gemeentehuis. Met een groot terras 
geeft het café uitstraling aan het plein. Boven de 
winkelstrook bevinden zich over meerdere lagen 
appartementen. 
Het Raadhuisplein is het enige verblijfsplein in 
centrum Mijdrecht. Aan meerdere zijden staan 
bankjes ingebed door enkele bomen. Het plein 
wordt daarnaast regelmatig gebruikt voor het 
houden van evenementen. Het plein biedt daarmee 
een waardevolle bijdrage aan de dynamiek van 
Mijdrecht centrum. 

Dorpsstraat-zuid

In de Dorpsstraat zelf, net ten zuiden van de 
Raadhuislaan, zijn enkele horecavestigingen bij 
elkaar gesitueerd. Hoewel horeca aantrekkelijk 
en wenselijk is binnen het centrumaanbod  
omdat het de verblijfsduur kan verlengen, zorgt 
de concentratie op deze plek voor een forse 
onderbreking in het winkelfront. Bovendien 
gaat het hier ten dele om avondhoreca, die geen 
bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid voor het 
winkelend publiek. 

De Passage

De Passage bestaat uit twee delen. Het noordelijkste 
deel huisvest een Albert Heijn. Het is één van de 
belangrijkste trekkers van dit deel van het centrum 
en de basis voor het functioneren van een aantal 
speciaalzaken in de dagelijkse sfeer. Dit deel van 
De Passage is opvallend laag en relatief donker. 
Onder de Albert Heijn ligt een parkeergarage van 
ruim 90 plaatsen. De kwaliteit van de winkels is 
echter van goed niveau en dit deel lijkt dan ook 
goed te functioneren. In het zuidelijke deel van 
De Passage zijn diverse winkels. De kwaliteit van 
de winkels in en rond De Passage is relatief goed, 
maar qua branchering is er geen eenduidig beeld. 
Vergelijkend en dagelijks winkelen en doelgericht 
bezochte formules zijn door elkaar gevestigd. 

Bozenhoven

Bij de zuidentree van De Passage ligt de Hema, 
omringd door drie versspeciaalzaken: Minder 
zichtbaar maar wel aanwezig zijn een kapper en 
elektronicawinkel (wit- en bruingoed). Het begin 
van het winkelgebied is hier duidelijk zichtbaar 
door de entree van De Passage en het voorliggende 
pleintje, waar vooral de vishandel in het ronde 
gebouwtje een duidelijk element vormt. Aan de 
overkant van de straat is een parkeergelegenheid 
van circa 50 plaatsen en achter de Hema zijn nog 
eens enkele tientallen parkeerplaatsen.

Volgende week deel 3: de toekomst-ideeën: hoe zou 
het kunnen worden....



Werkende mantelzorgers

1 op de 8 mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan. En dat 
worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in 
de zorg.
Tips voor werkende mantelzorgers, op het werk
• maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega’s, zodat er begrip ontstaat; 
• ga in gesprek met werkgever of leidinggevende; 
• maak gebruik van de verschillende verlofregelingen.
Zoek naar oplossingen op maat.  Denk bijvoorbeeld aan:
• aanpassing van werktijden; 
• meer thuiswerken; 
• overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties; 
• afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen.

Kijk ook eens op www.mantelzorgenwerk.nl voor meer tips en informatie.
Tips voor werkende mantelzorgers, buiten het werk
• creëer een persoonlijk ondersteuningsnetwerk: mensen of organisaties op wie u een  
 beroep kunt doen; 
• besteed regeltaken uit aan de mantelzorgmakelaar; 
• schakel het Steunpunt Mantelzorg in; 
• probeer regelmatig de zorg over te dragen, zodat u tijd voor uzelf heeft.

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor   mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Zorg voor jezelf dagen van Mezzo

Heeft u behoefte om even op adem te komen? Ga dan mee 
met de Zorg voor jezelf Dagen van Mezzo. Dit zijn weeken-
den of midweken speciaal voor mantelzorgers.
Er is een gevarieerd aanbod: voor mantelzorgers die rust en 
ontspanning zoeken of eens extra verwend willen worden, 
voor actieve mantelzorgers die graag in beweging zijn en er 
zijn creatieve arrangementen. Ook voor exmantelzorgers or-
ganiseert Mezzo arrangementen. En daarnaast biedt Mezzo 
in 2008 extra aanbod. 
Natuurlijk is er volop gelegenheid voor contact met andere 
mantelzorgers. Er zijn deskundige begeleiders aanwezig voor het extra beetje aandacht dat u soms even 
nodig heeft.
De Zorg voor jezelf Dagen zijn voor leden van Mezzo. Hierbij is het belangrijk te weten dat mantelzorgers 
geen vrijwilligers zijn, die af en toe voor iemand zorgen. 

Nieuw ! CVA Gespreksgroep voor
Mantelzorgers in Uithoorn
Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring start dinsdag 9 september met een CVA gespreksgroep voor mantel-
zorgers in de gemeente Uithoorn.  Het doel van de gespreksgroep is het ontmoeten van mantelzorgers in ver-
gelijkbare situaties hierdoor ervaart men steun. De groep start met 8 geplande bijeenkomsten om de week 
op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. De locatie is het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Kosten zijn 
20 euro voor o.a. een werkboek.  Na aanmelding maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 
Sinds september 2006 begeleidt het steunpunt verschillende groepen. Doordat we de groepen klein, 4 -6 
personen, houden is er veel ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen, ervaringen te delen en steun te 
geven. Door het CVA ( ook wel beroerte of herseninfarct) kan er veel veranderen in het dagelijks leven en in 
het bijzonder in de relatie met diegene die een CVA heeft gehad. Heeft u belangstelling dan kunt u contact 
opnemen voor  informatie en of aanmelden bij: Steunpunt Mantelzorg Amstelring  Thecla Marjot
telefoon: 0900-1866 ( lokaal tarief )  of e-mail:  steunpuntmantelzorg@amstelring.nl

Mantelzorgcompliment
Sinds vorig jaar komt een groep mantelzorgers in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment (een bedrag 
van 250,- euro). De overheid spreekt hiermee haar waardering uit voor het belangrijke werk dat mantelzor-
gers verrichten.  Wie komt in aanmerking? Mantelzorgers die zorgen voor iemand die een indicatie heeft 
voor AWBZ-zorg van langer dan zes maanden, komen in aanmerking voor een bedrag van 250,- euro. Dit zijn 
mantelzorgers die zorg verlenen waarvoor anders een professionele kracht moet worden ingeschakeld. 
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of een Bureau Jeugdzorg geeft de indicatie af. Helaas zitten er zoveel 
haken en ogen aan de regeling dat de meeste mantelzorgers niet in aanmerking komen voor het bedrag. 
Het ministerie van VWS evalueert het Mantelzorgcompliment. Staatssecretaris Bussemaker informeert de 
Tweede Kamer voor de zomer over de toekomst van de regeling. In 2008 wordt de regeling echter onge-
wijzigd uitgevoerd. Mogelijk wordt de regeling in 2009 herzien. Mezzo streeft naar een verruiming van de 
criteria, zodat veel meer mantelzorgers in aanmerking komen.  Komt u in aanmerking voor het Mantelzorg-
compliment?  Bel Steunpunt Mantelzorg of kijk op www.mezzo.nl voor meer informatie.

Bent u nog geen lid? Als u zich aanmeldt voor deelname aan de Zorg voor jezelf Dagen kunt u direct lid 
worden voor slechts 10,- euro per jaar.  Tel. 0900 2020496.
Dankzij fi nanciële bijdragen van het Ministerie van VWS en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars hebben 
de arrangementen een aantrekkelijk lage prijs.

Uithoorn - De 11-jarige Bibi Loog-
man uit Uithoorn, leerling van de 
Oosteinderschool uit Aalsmeer, 
heeft afgelopen week als één van 
de jongste deelneemsters de vier-

daagse van Nijmegen uit gelopen. 
Samen met haar vader Gert heeft zij 
dinsdag t/m vrijdag 30 km per dag, 
dus 120 km in totaal, afgelegd. Bi-
bi heeft alle dagen zonder blaren, 
spierpijn en verkramping gelopen 
en dat kon niet iedereen zeggen. Ze 
had zelf nog kracht over om naar 
haar moeder Corine te sprinten toen 
zij deze met Esther langs de kant 
zag staan met een groot spandoek. 
Bibi’s leeftijdgenoot, Mariska Miere-
met, was ook helemaal naar Nijme-
gen gekomen om haar vriendin bin-
nen te halen.

Bibi liep samen met haar vader on-
der de naam The Sjokking Two de 
4-daagse van Nijmegen voor het 
goede doel KiKa. Elke dag werd Bi-
bi rond 09.00 uur gebeld door RTV 
N-H om live in de uitzending haar 
verslag te doen. Met de verkoop van 
T-shirts en d.m.v. sponsors hebben 
zij al heel wat geld op weten te ha-
len. Nu bekend is dat Bibi het ge-
haald heeft hopen zij op nog meer 
spontane gifte als blijk van waar-
dering voor de geleverde presta-
tie. Hoeveel er op gehaald is kun-

nen de wandelaars nog niet zeg-
gen omdat alle toegezegde bedra-
gen nog gecheckt moeten worden 
en er met sponsor Intersports DUO 
nog afgerekend moet worden maar 
dat het totaal bedrag weer boven de 
1000,- euro uit gaat komen staat wel 
al vast. De sjokkers hopen op mini-
maal nog 650,- euro aan giften op te 
halen omdat zij het bedrag van The 
Sjokking Four uit 2005 willen verbe-
teren. U kunt daar ook nog een bij-
drage in leveren door naar de site 
www.sjokkingtwo.nl te gaan en daar 
uw bijdrage kenbaar te maken. Ver-
der zijn er ook nog enkele T-shirts 
die voor minimaal 15,- euro gekocht 
kunnen worden.

Dit allemaal voor KiKa, de stichting 
die zich inzet voor de bestrijding van 
kinderkanker. Het 4-daagse verslag, 
interviews met RTV N-H en SBS6 
zijn ook de site te bekijken en te be-
luisteren voor degene die het gemist 
hebben. Of Bibi volgend jaar weer in 
Nijmegen te vinden is zal nog wel 
even een vraag blijven maar het eer-
ste officiële 4-daagse kruisje is in ie-
der geval binnen!
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Bibi Loogman loopt Nijmeegse
4-daagse voor KiKa

Vakantie Bijbel Week weer 
een geweldig feest
Wilnis – Afgelopen week werd in 
Wilnis alweer voor de 28 ste keer de 
Vakantie Bijbel vakantie week ge-
organiseerd.  Corien Bos een van 
de 90 vrijwilligers doet voor de elf-
de keer mee. Het wordt georga-
niseerd van uit de hervormde ge-
meente met als overkoepelend or-
gaan de HGJB De Hervormde Ge-
reformeerde Jeugdbond. Vanuit de 
HGJB wordt dit landelijk gedaan. Je 
krijgt een programmaboek van de 
HGJB wat als richtlijn kan dienen 
maar je kunt natuurlijk zelf ook din-
gen verzinnen. De basisgedachte is 
wel om kinderen in contact te bren-
gen met de bijbel en wel op een leu-
ke gezellige manier. Elke gemeente 
die mee wil doen kan ook zelf bepa-
len hoe lang zij zo iets willen organi-
seren. Dat kan variëren van een dag 
tot een week. In Waverveen was het 
bijvoorbeeld een ochtend maar in 
Vinkeveen is het ook ongeveer een 
week en toevallig net in dezelfde tijd 
als wij”aldus Corien. Maar in Waver-
veen was de vakantiebijbelweek bij-
voorbeeld in mei. Het is zo langza-
merhand wel een begrip geworden 
in Wilnis aldus Corien. In heel Wilnis 
wordt gefolderd en ook op scholen 
wordt er bekendheid aan gegeven. 
Hoe is Corien er eigenlijk bij geko-
men.  “Via de hervormde gemeen-
te van Wilnis en dan word je daar 
vanzelf in betrokken”. Maar het is 
niet zo dat er alleen kinderen van 
de hervormde gemeente zijn. Het is 
ongeveer fifty fifty. Het is een heel 
programma wat de kinderen voor-
geschoteld krijgen. Meteen al een 
leuk begin van de dag is dat de kin-

deren als zij ’s morgens komen op 
een versierde trekker kunnen stap-
pen. Er zijn drie routes en de kinde-
ren kunnen onderweg op de route 
opstappen en dan meerijden in de 
trekker die met ballonnen versierd 
is naar het speelwoud. Op het grote 
veld achter de brandweer staat een 
grote tent. 
De eerste jaren hebben we die ge-
huurd maar sinds een paar jaar is 
de tent eigendom. Ook de geluids-
installatie is eigendom en de spel-
letjes komen uit bruikleen of van ie-
mand heeft ze zelf gemaakt. Men-
sen stellen ook dingen ter beschik-
king. De vakantiebijbelweek heeft 
elk jaar weer een ander thema. Dit 
jaar is dat ‘Ff Anders’ en dat slaat 
op het feit dat Jezus wel een koning 
was maar niet in de geijkte zin van 
het woord omdat hij ook dienstbaar 
aan de mensen was. De week begint 
op dinsdag met een verhaal uit de 
bijbel. Op dinsdag was het dagthe-
ma “Laat Jezus je leraar zijn. Daar-
na volgden activiteiten die in ver-
band staan met het verhaal. Dat kan 
variëren van timmeren, knutselen of 
handwerken en dergelijke. ’s Mid-
dags was er een spelletjesmiddag 
voor de kinderen van vijf tot negen 
jaar. Er waren allerlei soorten spelle-
tjes zoals geblinddoekt om pionnen 
lopen, darten, met een bal de fles 
water van je tegenstander proberen 
om te gooien, evenwichtsbalk, bal-
lontrappen, timmeren (wat nog niet 
eens meeviel) en blikgooien. Na af-
loop van de spelletjes was het tijd 
voor een ijsje en daarna de grootste 
pret: met zijn allen naar de zeephel-

ling. Daar word je lekker vies en nat 
maar wat maakt het uit glijden op 
een met zeep ingesmeerde helling 
is gewoon leuk. Woensdag was het 
dagthema ‘Laat Jezus je koning zijn’ 
ook weer gevolgd door activiteiten 
en ’s middags kwam poppenspe-
ler Roelof Speelman met een voor-
stelling gebaseerd op het dagthe-
ma. Op donderdag was het thema 
“Laat Jezus je baas zijn’ en ’s avonds 
was de familieavond. Daar konden 
de vaders, moeders, opa’s en oma’s 
meebeleven wat de kinderen zo-
al gedaan hadden door middel van 
een film die de afgelopen dag was 
gemaakt en was er een ballonnen-
wedstrijd. Op vrijdag was het the-
ma ‘Laat Jezus je dokter zijn’ en kon 
je ook weer lekker gaan knutselen 
en daarna was er ’s middags pan-
nenkoeken eten en een spelmiddag 
voor de kids van negen jaar en ou-
der.
Op zaterdag de laatste dag was het 
thema ‘Laat Jezus je kapitein zijn’. 
Die laatste dag werd er een span-
nend verhaal verteld over een storm 
en hoe dat afliep. Ja, dat gaan we 
niet verklappen. Daarna was het 
feest weer afgelopen en op 20 juli 
is iedereen welkom in de Hervorm-
de kerk aan de Julianalaan waar 
de kinderen in de kerk kunnen la-
ten horen welke liedjes zij geleerd 
hebben. Maar ook aan de tieners is 
gedacht. Zo is er een zeskamp, jon-
gens en meisjesavond met verschil-
lende spannende spelletjes op don-
derdagavond is er behalve de ou-
deravond ook een Bijbelstudie voor 
tieners en de vrijdag wordt afgeslo-
ten met een barbecue voor de tie-
ners. We kunnen nog wel wat meer 
tieners in de tent hebben aldus Co-
rien. Het is echt gezellig met een 
drankje en leuke dingen samen 
doen. We hopen dat er elk jaar weer 
meer tieners komen. De aantallen 
kinderen verschillen nogal per och-
tend en middag omdat in de och-
tend alle groepen bij elkaar zijn en 
dan rond de 120 kinderen en s’ mid-
dags zo rond de zeventig kinderen. 
De kerk is vaak zo naar binnenge-
richt en dan merk je er niet veel van 
maar met een tent en allerlei acti-
viteiten wordt het laagdrempelig en 
kun je zo binnenlopen en meedoen 
met de spelletjes” aldus Corien die 
het zelf ook altijd weer heel gezellig 
vindt om mee te doen met de ande-
re vrijwilligers.
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Agie Klijnzoon, erelid van 
jubilerend Atalante
Vinkeveen - Volleybalclub Atalante 
bestaat komend seizoen 50 jaar en 
de secretaresse van de club, Loes 
Kuijper, bracht een bezoek aan Agie 
Klijnzoon. Deze pittige dame van 84, 
erelid van volleybalvereniging Ata-
lante, is vanaf nagenoeg het ont-
staan van het volleyballen in Vin-
keveen actief geweest bij Atalante. 
Oud-leden Dien en Toos Kempers 
hebben haar destijds overgehaald te 
gaan volleyballen. Met veel enthou-
siasme speelde zij toentertijd volley-
bal. En menig Atalante-lid heeft sa-
men met haar in een team gespeeld. 
Ze heeft goede herinneringen aan 
die tijd van vroeger. Wanneer er 
wedstrijden gespeeld werden moest 
men vaak met de bus naar de sport-
hal, want lang niet iedereen had een 
auto. Maar net als in deze tijd liepen 
de wedstrijden wel eens uit en was 
het al laat op de avond voordat de 
laatsten het licht uitdeden in de zaal 
en huiswaarts keerden. Menigmaal 
hebben de dames vanuit Uithoorn 
de bus naar Vinkeveen gemist. Ja, 
wat dan, als je rond middernacht 
nog in Uithoorn staat. Dan werd be-
sloten om met zijn allen liftend naar 
huis toe te gaan. Zo is het een keer 
gebeurd dat ze met een circusauto 
zijn thuisgebracht.

De allereerste voorzitter van Volley-
balvereniging Atalante was volgens 
Agie Bertus Albers. Hij heeft het 
stokje overgedragen aan Theo van 
Wijk en vervolgens heeft Agie Klijn-
zoon het voorzitterschap overgeno-
men. Dit heeft zij zo’n 8 jaar met hart 
en ziel voor de club gedaan. Maar 
dat was niet het enige waarin Agie 

actief was, want ook het jeugdvol-
leybal is door haar op poten gezet. 
Wonende op de Wilgenlaan in Vin-
keveen hoorde ze van diverse kinde-
ren dat ze wel eens wilden volleybal-
len. Met een clubje kinderen van de 
Wilgenlaan en Spoorlaan, die allen 
weer een vriendje of een vriendin-
netje mee mochten nemen, is Agie 
gestart met volleybaltrainingen voor 
de jeugd. Namen van het eerste uur 
zijn Margriet Kolenberg, Ludy Valke-
net, Betty Kolenberg en Carla Zaal. 
Deze kinderen waren zo enthou-
siast over het volleybalspel dat op 
een gegeven moment bijna de he-
le klas kwam volleyballen. En Agie 
werd aangestoken door het enthou-
siasme van deze kinderen. Om ze 
nog beter te kunnen ondersteunen 
ging ze in de avonduren een cur-
sus kinderpsychologie volgen. Daar 
heeft ze naar eigen zeggen enorm 
veel van opgestoken. Maar naast de 
trainingen werden er ook nog leuke 
activiteiten georganiseerd. Ze liepen 
als club mee met de avondvierdaag-
se. En liep de route langs de Botshol 
dan was er ook nog even tijd om te 
zwemmen. Er werden discoavonden 
georganiseerd in het Patronaatsge-
bouw aan de Kerklaan, Sinterklaas-
feesten en vele andere leuke acti-
viteiten. Als afsluiting van een sei-
zoen mochten alle kinderen lekker 
komen zwemmen op de akker van 
Agie en haar man op de Vinkeveen-
se Plassen. 

Ook de recreanten werden toen ge-
traind onder de bezielende leiding 
van deze dame. Aangezien Agie dan 
al enkele uurtjes met de jeugd aan 

het trainen was geweest nam één 
van de recreanten trouw elke trai-
ningsavond een thermoskan met 
koffie voor haar mee. Dit alles vond 
plaats in de gymzaal naast de Pro-
vinciale weg, waar nu de zeilschool 
is gevestigd. In dat gymzaaltje zijn 
heel veel Vinkeveense volleybal-
lers hun sportcarrière begonnen. De 
enorme passie voor de sport heeft 
haar zelfs doen besluiten om zitting 
te nemen in de sportraad van de ge-
meente. Toen haar man ernstig ziek 
werd had zij echter onvoldoende tijd 
om al deze activiteiten voor Atalan-
te te blijven vervullen. Ze is op dat 
moment, zij was toen ongeveer 55 
jaar, gestopt met actief volleyballen 
en training geven. En achteraf ge-
zien heeft ze wel eens spijt dat ze 
het naderhand niet meer heeft op-
gepakt. Maar Atalante, de club waar 
ze zoveel plezier en sportiviteit heeft 
beleefd, is ze altijd trouw gebleven. 
Regelmatig kwam ze op de vrijdag-
avond nog bij wedstrijden kijken. Ze 
zou het nog graag regelmatig doen 
maar vanwege haar gezondheid is 
dat helaas niet mogelijk.
Na een gezellig gesprek met een 
overheerlijk kopje koffie en uitzicht 
op de oorkonde van het erelidmaat-
schap, die vol trots in huize Klijn-
zoon aan de muur hangt, was het na 
zo’n anderhalf uur weer tijd voor af-
scheid. 
Op zaterdag 20 september geeft 
Atalante een jubileumfeest voor le-
den, oud-leden en betrokkenen. In-
formatie, aanmeldingen en een gro-
te verzameling oude foto’s is te vin-
den op de site:
 www.vv-atalante.nl

Agie Klijnzoon met nr 32, rechts naast haar oprichter Cor van Zwieten. 

Thea van Wijk, Herman Aarsman, Agie Klijnzoon, Greeth van Wijk, Ria Compier, dame Van Wijk, Ploon Berkelaar, Cor-
rie Rijk en Rietje Aarsman.

Jongste Vierdaagseloper 
komt uit Wilnis
Wilnis - Jelle Pieter uit Wilnis is sa-
men met een andere jeugdige deel-
nemer uit Malden de jongste man-
nelijke deelnemer aan de Vierdaag-
se van Nijmegen. Op 29 december 
2007 is Jelle Pieter 11 jaar gewor-
den en toen mocht hij reglementair 
dit jaar voor het eerst dagelijks de 
afstand van 30 kilometer lopen. Hij 
heeft de sportieve klus op een paar 
blaren na zonder verdere noemens-
waardige problemen geklaard en 
verdiende daarmee zijn eerste Vier-
daagse Kruisje. Een prestatie van 
formaat op zijn leeftijd.
“In het jaar dat je 12 wordt mag je 
meedoen met de minimale afstand 

die er voor staat en dat is 30 kilo-
meter per dag”, vertelt zijn vader 
Erik (43) de Boer die als accoun-
tent werkzaam is bij een bekend ac-
countantskantoor in De Ronde Ve-
nen. Hij laat zich op het Vierdaag-
se gebied ook niet onbetuigd want 
hij liep dit keer al voor de achtste 
keer mee, zij het nu dan als bege-
leider van Jelle Pieter. Om die reden 
kreeg hij dit keer niet het brons-
kleurige Vierdaagse Kruisje opge-
steld, maar de ‘begeleiders’ versie. 
Eerder liep hij hem wel uit en dat le-
verde hem 5 keer het felbegeerde 
‘echte’ kleinood op. Eén keer moest 
hij noodgedwongen afhaken en vo-

rig jaar werd het evenement vanwe-
ge het te warme weer na de eerste 
dag afgelast.
Maar je loopt toch niet zomaar even 
een Vierdaagse als zeer jeugdige 
tiener? Daarvoor moet je toch trai-
nen? Jelle Pieter: “Dat heb ik ook 
gedaan. In februari ben ik begon-
nen met het volgen van een trai-
ningsschema via de Vierdaagse 
website op de computer. Die geeft 
aan wat je moet doen. Ik ben toen 
met mijn vader eerst 10 kilometer 
gaan lopen op een dag en dan ga je 
telkens wat hoger naar 15 en 20 ki-
lometer. Daarna twee dagen achter 
elkaar 20 kilometer en dan 30 kilo- Jelle Pieter en vader Erik de Boer tonen trots hun welverdiende Vierdaagse Kruisjes

meter. Daar heb ik geen moeite mee 
gehad en dus bij de Vierdaagse af-
gelopen week ook niet. Ik had twee 
blaren op het eind, maar die zijn on-
derweg goed behandeld. Ik heb al-
leen wat last van mijn benen gehad, 
maar dat hebben alle Vierdaagse lo-
pers wel. Achteraf gezien is het toch 
wel zwaar. Vooral als je niet getraind 
hebt. De intocht op de Via Gladio-
la in Nijmegen was heel indrukwek-
kend en dat zal ik niet vergeten.”

Vader Erik is de blaren wel gewend 
en ook hij geeft aan dat op den duur 
alles vanaf je heupen wel pijn gaat 

doen, maar je gaat gewoon door tot-
dat je over de eindstreep komt. Dat 
is de sportieve kick. “We zorgen wel 
voor een goede voorbereiding na-
tuurlijk. Tijdens het evenement ver-
blijven we in Nijmegen in het Scan-
dix Sanadome hotel.
Dat is helemaal op Vierdaagse lo-
pers ingesteld. Ik kende dat al een 
paar jaar omdat ik er steeds mijn in-
trek in had tijdens de Vierdaagse. 
Van daaruit ga je op de fiets naar 
het startpunt en na afloop weer te-
rug.”
Jelle Pieter is behalve Vierdaag-
se loper ook nog actief in de ten-

nisport. Hij tennist bij TVW en kan 
worden gezien als een voorbeeld 
voor zijn leeftijdsgenoten als het 
gaat om meer te sporten en aldus 
vaker te bewegen. Op de Prinses 
Beatrix school zullen ze wel trots op 
hem zijn. Daar is Jelle Pieter afgelo-
pen schooljaar van groep 7 over ge-
gaan naar groep 8. Maar omdat het 
nu vakantie is zullen ze de felicita-
ties tot eind volgende maand moe-
ten uitstellen.
Het ligt in de bedoeling dat hij bij le-
ven en welzijn samen met zijn vader 
volgend jaar weer gaat deelnemen 
aan de Vierdaagse van Nijmegen.

Vinkeveense feestweek 
frisjes, nu en dan nat, 
maar heel gezellig
Vinkeveen – Traditiegetrouw was 
er in Vinkeveen tijdens de vierdaag-
se feestweek, een gezellige brade-
rie. Overal stonden geïnteresseer-
de bezoekers bij de vele kramen zo-
maar wat te kijken of kochten  ver-
schillende dingen waarvoor je ei-
genlijk alleen maar op een brade-
rie terecht kunt. Natuurlijk waren er 
veel kraampjes met kleding te vin-
den maar toch elk weer op zijn ei-
gen wijze. Verder ook kraampjes in 
exotische sferen zoals de eigenaars 
die uit Equador kwamen. Voor het 
goede doel, voor de kinderen was 
er allerlei speelgoed te koop. En ook 
een kraam met Grootmoeders snoep 
wat toch altijd weer iets aantrekke-
lijks heeft. Kinderen die met kleveri-
ge suikerspinnen liepen maar ervan 
genoten, een bakkerskraam met net 
echt uitziende taartjes, cd’s, voor de 
sportliefhebber T-shirts en sport-
schoenen van verschillende mer-
ken, sieraden, zonnebrillen, dekbed-
overtrekken, de kaasboer, En niet te 
vergeten Hans met de ijskar die het 
drukker had dan ooit en waarbij de 
ijsjes achter elkaar verkocht werden. 
Een kraam met barbiepoppen, voor 
de leesliefhebber tal van boeken en 
voor degene die eens een leuke tat-
too wilde hebben was dat ook mo-
gelijk samen met tandkristal.

Feesttent
Een supertang waar je volgens de 

eigenaar van de kraam haast on-
mogelijke dingen mee kon doen. En 
aan het eind van die lange braderie 
stond daar weer de feesttent waar 
de kinderen op woensdag konden 
schateren om die gekke clown: “Ik 
wil nu alleen maar vingers van meis-
jes zien” en daar gingen de han-
den omhoog “de vraag is dus, wie 
het grootste misbaksel is, dat zijn er 
dan wel een heleboel”. Daarna ging 
hij samen met een meisje koekjes 
bakken: “Houd jij de pan maar even 
vast. Ik ben zo verkouden” en gooi-
de ondertussen steeds een stuk-
je zakdoek waar hij zijn neus in had 
gesnoten in de pan maar uiteinde-
lijk met een mooie toverspreuk, ja 
hoor daar waren de koekjes. ‘We 
zullen nog even je tanden poetsen” 
en daar kwam een enorme tanden-
borstel. Op het laatst waren de kin-
deren zo enthousiast geworden dat 
ze tegen het podium aan gingen 
leunen om maar niets te missen van 
de voorstelling en aan het eind, hoe 
kon het ook anders, ballonnen in al-
lerlei vormen maken voor de kinde-
ren. Er volgden nog allerlei spelle-
tjes waarbij Robert Vermaas de pre-
sentator was en het voortouw nam 
bij de polonaise, de liedjes van K3, 
het jumpen, een beetje disco en het 
liedje van lief klein konijntje waar-
bij iedereen zijn handen boven zijn 
hoofd moest vouwen om een ko-
nijntje na te doen. 

Treintje
Buiten reed het schattige treintje 
met drie wagonnetjes met op het 
dak grappige clowntjes en beestjes.  
Er was de aloude draaimolen waar 
je moest rennen om op het dier te 
klimmen, waar je op wilde zitten of 
je draaide gewoon staand in het au-
tootje mee en er waren twee gro-
te springkussens die ook druk be-
zocht werden zoals vanouds. Kort-
om, genoeg voor de allerkleinsten 
om een heerlijke middag te hebben. 
De volgende dag was er bingo, ook 
natuurlijk weer goedbezocht door 
de liefhebbers en dat blijken er elk 
jaar weer veel te zijn, gevolgd door 
’s avonds muziek.

Op vrijdag was er de inmiddels bij-
na beroemd geworden 60+ mid-
dag met gekke acts van de mannen 
Steupels waarbij de vrouwen Steu-
pels het weer tegen de mannen op 
moesten nemen met ’s avonds een 
Hollandse avond. Op zaterdag kla-
verjassen. Wat wel opviel was dat 
toch vrij veel mensen ook buiten 
stonden en daar was het rookver-
bod schuldig aan. Maar het over-
grote deel van de mensen stond 
toch binnen of aan de hangtafels of 
aan de bar te kijken, te luisteren of 
gewoon even gezellig een praatje 
maken. Tenslotte is het ook de gele-
genheid om kennissen en vrienden 
te ontmoeten.
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Bike2Play fietst 
door Mongolië
Regio - Op woensdag 16 juli pas-
seerde het politie fietsteam van Uit-
hoornaar Ruud Stolte de grens van 
Rusland met Mongolië. Inmiddels 
staat er 9.300 kilometer fietsen op 
de teller! In de streek zegt Ruud 
wonderlijk genoeg veel backpac-
kers van allerlei nationaliteiten te-
gen te komen. Daaronder voorna-
melijk Fransen.
Ruud bericht ons via e-mail: “Na 
6.500 kilometer dagelijkse én nach-
telijke begeleiding en bewaking van 
de Russische politie, waren we voor 
het eerst op ons zelf aangewezen. 
De grenspassage met Ulaan Bataar 
duurde ruim 4 uur. Gelukkig hoef-
de onze bus met aanhanger niet he-
lemaal uitgepakt te worden. Overi-

gens kregen we aan de Russische 
zijde van de grens wél hulp van 
de Russische politie. Die zorgde er 
voor dat een aparte baan helemaal 
voor ons vrijgemaakt werd, zodat 
we aan de Russische zijde meteen 
als eerste geholpen zouden worden. 
Maar... dat duurde ook ruim ander-
half uur. Ben je snel geholpen....”

Mongolen supervriendelijk
“Onze eerste ervaring in Mongolië 
was iemand die ons heel behulp-
zaam was. Althans waar het onze 
chauffeur en kok betrof. Uiteindelijk 
wilde hij daar geld voor hebben en 
toen hij dat niet kreeg, ontstond er 
toch even een beetje een gespannen 
sfeer. Maar we hebben het goed op-

gelost. En hij kreeg - ook na zijn be-
dreigingen - geen geld. Dat was ei-
genlijk de enige vervelende ervaring 
met de Mongoolse bevolking. De 
mensen zijn supervriendelijk, zijn 
heel erg nieuwsgierig naar ons ver-
haal en spreken over het algemeen 
vrij goed Engels. Dus qua commu-
nicatie verloopt het erg goed. Die 
woensdagnacht hebben we ‘wild-
gekampeerd’.Vlak naast een groep 
Mongoolse mensen, die daar ook 
de nacht in hun tent doorbrachten. 
Met hun gezang was het erg gezel-
lig. Ook de tweede nacht hebben 
we ‘wildgekampeerd’. Op ruim 1.200 
meter hoogte, ergens bij een klein 
dorpje. Ook hier erg vriendelijke be-
volking. De natuur is hier adembe-
nemend. Ik kan het niet vergelijken 
met enig ander land. Eén van ons 
zei dat hij het kon vergelijken met 
de bergen van Sicilië. De bergen zijn 
erg glooiend. We moeten permanent 
klimmen van 600 naar 1000 en weer 
terug en van 800 naar 1500 meter. 
Het gaat de hele dag door. Ik kan 
het in ieder geval (als niet-klimmer) 
vrij goed aan. Door de warmte en de 
lange klimmen voel ik me goed in 
mijn element. Onderweg komen we 
veel kuddes tegen, paarden, koei-
en, yaks, geiten en schapen en zelfs 
kamelen. Mensen zwaaien uit de 
verte en automobilisten claxonne-
ren naar ons. Overdag en ‘s nachts 
is het warm. Overdag ruim 30 gra-
den en in de nacht komt het kwik 
niet onder de 15. We hebben giste-
rennacht wel een enorme onweer-
bui meegemaakt. Door de storm en 
de plenzende regen was er een fiet-
ser van ons die zich aangekleed had 
en met zijn ingepakte fietstassen 
klaarstond om bij het minst gering-
ste natuurgeweld te kunnen vluch-
ten naar een veilig oord (maar waar 
naar toe???).”

Tol
“Zo langzamerhand gaan de bergen 
ook een beetje hun tol van ons ei-
sen. Binnen ons team slaat de ver-
moeidheid vaker toe. Iedere dag 100 
tot 110 kilometer onder deze om-
standigheden is niet niks. De warm-
te eist ook zijn tol en soms maakt 
dat mensen ook wat kribbig. Ik merk 
dat het gevoel van ‘we zijn er bijna’ 
nog wel overheerst. maar ik ben er 
van overtuigd dat na Ulan Batar de 
Gobiwoestijn behalve fysiek, ook 
nog mentaal veel van ons zal ver-
gen. Overigens heeft Lex zich afge-
lopen woensdag verstapt en daar-
door een spierscheuring in zijn 
rechterkuit opgelopen.
De afgelopen dagen heeft hij ge-
woon proberen mee te fietsen. maar 
de ‘Beul uit Dongen’, die altijd voor-
in in het peloton rijdt, was nu steeds 
de hekkensluiter. Ik hoop dat de 
ingeplande rustdagen van zater-
dag 19 en zondag 20 juli hem goed 
zullen doen. Met mij gaat het nog 
steeds goed en geniet iedere dag 
van de reis, de omgeving, de men-
sen en de natuur. Dat ik dit allemaal 
op de fiets mag meemaken!
Over een kleine twee weken hoop 
ik vanuit China weer een update te 
kunnen sturen.”
Aldus Ruud Stolte uit een zeer warm 
Mongolië!

Postduiven Vereniging”Rond de Amstel”

Peter de Haan, Henk Snoek en Bosse 
& Zn winnaars diverse vluchten
Regio - Zoals al aangekondigd, 
even de uitslag van de Nationale 
Overnacht Fondvlucht vorige week 
vanuit het Franse Tarbes. De dui-
ven waren vorige week zondag ge-
lost, en maandagochtend om 06.08 
uur klokte Peter de Haan uit De 
Hoef zijn eerste duif, en dat bleek 
later de snelste duif van Noord Hol-
land te zijn, maar ook de 41e Nati-
onale duif. 

Peter heeft tot nu toe een heel goed 
seizoen, met verschillende topklas-
seringen op Nationaal niveau. Hij, 
maar ook de vereniging kan daar 
trots op zijn. Zaterdagmiddag om 
13.10 uur weden de jonge duiven 
in het Belgische Chimay gelost, iets 
wat we niet verwacht hadden van-
wege het toch wel slechte weer. 
Maar de weergoden waren ons een 
aantal uurtjes gunstig gezind, zodat 
de jonge garde snel huiswaarts kon 

vliegen. Op deze vlucht was Henk 
Snoek uit De Kwakel die de snel-
ste duif had, want om 15.46.58 klok-
te hij zijn eerste duif en die maak-
te 1569,296 meter per minuut, dat 
is bijna 96 km per uur. In het rayon 
was hij 42e en 60e, Hennie Pothui-
zen werd 2e in de vereniging en 55e 
in het rayon. de gemiddelde afstand 
was 246 km.
I.v.m. het slechte weer kon Chateau-
roux zaterdag geen doorgang vin-
den, en werd uitgesteld naar zon-
dag. De vlucht vanuit deze plaats 
heeft een enorme bekendheid in 
de duivensport, want sinds men-
senheugenis staat deze eendaag-
se Fondvlucht al op de nationale 
vliegprogramma’s. de duiven weden 
om 06.45 uur aldaar gelost, en om 
15.58.32 uur klokte Bosse & Zn uit 
Uithoorn de eerste duif.
In het rayon weden ze daarmee 26e.  
De gemiddelde afstand was 643 Km. Wim Wijfje uit De Kwakel werd 

2e en 41e in het rayon, Theo Kuij-
lenburg uit Amstelhoek werd 3e en 
46e en 83e in het rayon.
Piet van Schaik uit Uithoorn had een 
duif mee, en werd daarmee 8e in de 
vereniging en 91e in het rayon.
Mooie prestaties voor de leden van 
Rond de Amstel.

De uitslagen waren als volgt:
Tarbes 14 duiven 2 liefhebbers
P. de Haan
R. v.d. Wal

Chimay 419 duiven
14 deelnemers
H.P. Snoek
C. Pothuizen
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
W. Könst
Th. Kuijlenburg
Verweij-Castricum

R. den Boer
M. v.d. Hoort
R. v.d. Wal
W. Wijfje
J. Koek

Chateauroux 11 duiven
10 deelnemers
Bosse & Zn
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
C. Pothuizen
P.J. van Schaik
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Vlasman

Eindstand Eendaagse Fond
Onaangewezen
1. C. pothuizen1. Th. Kuijlenburg
2. Bosse & Zn
3. Th. Kuijlenburg
4. W. Wijfje
5. A.M. Duivenvoorde
6. C. van Bemmelen
7. Verweij-Castricum

8. P.J. van Schaik
9. H. Hendriks
10. M. v.d. Hoort
11. R. v.d. Berg
12. P. De Haan
13. Th. Vlasman
14. P. Baas
15. R. v.d. Wal
16. W. Könst

Aangewezen
1. Th. Kuijlenburg
2. C. pothuizen

3. Bosse & Zn
4. W. Wijfje
5. C. van Bemmelen
6. Verweij-Castricum
7. A.M. Duivenvoorde
8. P.J. van Schaik
9. M. v.d. Hoort
10. R. v.d. Berg
11. Th. Vlasman
12. P. De Haan
13. P. Baas
14. H. Hendriks
15. W. Könst

Een sportief welkom bij 
Spel en Sport 55 plus
De Ronde Venen - Meer dan 18 
jaar is de stichting Spel en Sport 55 
plus actief in De Ronde Venen.
Inmiddels heeft de stichting, met 
meer dan 600 leden en ongeveer 
35 groepen, vele activiteiten zowel 
sportief als recreatief.

Het seizoen 2008 - 2009 gaat maan-
dag 1 september weer van start
Voor u, 55 plussers, een prima mo-

ment om te gaan werken aan uw 
conditie. . Het is algemeen bekend 
dat bewegen bijdraagt aan een goe-
de  gezondheid; ook geeft het een 
goed gevoel als je meer beweegt.
Alle groepen worden begeleid door 
docenten die met regelmaat bijge-
schoold worden.
Er zijn twee vormen van bewegen: 
MbvO Sportief (Meer Bewegen Voor 
Ouderen)

MbvO recreatief
MbvO sportief omvat oefening om 
te werken aan je conditie en je lijf 
soepel te houden. Daarnaast komen 
verschillende speelvormen aan bod.
Bij MbvO recreatief kies je voor een 
bepaalde sport als badminton, tafel-
tennis, linedance, stoelhonkbal enz.  
Neem contact op met C. van Anke-
ren tel: 0297 285590
of e-mail: spelensport@casema.nl



DIENSTVERLENING

De volgende dienstverlening is aanwezig in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
   Charity 06-10053199.
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612.
• Pedicure op donderdag:
   Arnold 0297-531897 of 06-41578193.
U kunt hen ook bereiken op de werkdagen in 
het dienstencentrum op 0297-532325.
De afspraken op overige nummers graag 
maken op werkdagen tussen 17.00-19.00 uur.

VitA welzijn & ADVieS Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
T. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
loKet wonen, welzijn 
en zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-153111, www.uithoorn.nl
VitA welzijn en ADVieS
Algemeen mAAtSChAPPelijK werK
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
T. 0297-562955
BUUrtBemiDDeling
T. 020-5430430
SteUnPUnt hUiSelijK gewelD
T. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
T. 020-6116022 (24 uur per dag)
AmStelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
T. 0900-1866, www.amstelring.nl
regiotAxi
T. 0299-469459
woonzorgCentrUm het hoge heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
T. 0297-519519
Ciz
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
T. 020-3472808, www.ciz.nl

Vita welzijn en advies

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen

Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen
Tel 020-5430430

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - uithoorn - telefoon 0297-567209 - WeBsite: WWW.vitaWelzijnenadvies.nl

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel 020-5430430

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS

internetCAfé
Informatie: tel. 0297-567209
ComPUterCUrSUS
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
zen meDitAtiegroeP
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
BUiKDAnSen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
BriDge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
fotoKring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen) vanaf  19.00 uur
YogA
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
PoStzegelClUB
Informatie:  iedere 4de dinsdagavond vanaf 
19.00 uur clubavond en iedere 1ste zaterdag 
ruilbeurs om 9.00 uur
let ooK oP onze informAtieBorDen in 
het wijKSteUnPUnt BilDerDijKhof

OVERIGE  ACTIVITEITEN 
IN wIJKSTEUNpUNT
BILDERDIJKhOF
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mAAnDAg
09.30-11.30 uur Gymnastiek 
09.30-12.00 uur  Vrije inloop
10.00-12.00 uur Internetten met begeleiding
10.00-12.00 uur  Brei- en babbelgroep
13.30-15.30 uur Creatieve middag
13.30-18.00 uur Tekenen/schilderen
15.00-16.30 uur Geheugenspreekuur
 (3e ma. v/d maand)
15.30-17.30 uur  Tekenen/schilderen

DinSDAg
09.00-09.45 uur Sportief wandelen
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.30-11.30 uur Geheugenfitness
10.00-12.00 uur  Kaarten maken  
09.45-11.15 uur Volksdansen in De Kwakel 
10.00-12.00 uur Zanginstuif
 (1e di. v/d maand)
12.00-13.00 uur Open tafel (Apetito)
14.00-16.30 uur ANBO-soos
19.30-22.00 uur Biljarten
woenSDAg
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-10.45 uur Gymnastiek in De Kwakel
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ‘t Buurtnest
11.15-12.15 uur Dans in ‘t Buurtnest
11.15-12.00 uur Gymnastiek in Ponderosa
09.30-11.30 uur Biljarten dames & heren 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
DonDerDAg
09.15-10.00 uur Gymnastiek 
09.00-11.15 uur  Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
10.30-11.15 uur Gymnastiek in Thamerhorn
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.15-11.30 uur Koffie speciaal
10.00-12.00 uur Kienen (3e do. v/d maand)
12.00-13.00 uur Eetinstuif
 (laatste do. v/d maand)
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur  KBO-soos
VrijDAg
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-10.30 uur Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3e vr. v/d maand)
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vr. v/d maand)
13.30-15.30 uur Stijldansen in ‘t Buurtnest
 (2e  vrijdag v.d. maand)
13.30-17.00 uur Klaverjassen
 (1e en 3e vrijdag v/d maand)
middag Speciale activiteit
 (4e vrijdag v/d maand)
zonDAg
13.30-16.00 uur Vrije inloop

wEEKpROGRAMMA 
VASTE ACTIVITEITEN

EXpOSITIE
Vanaf 18 augustus tot en met 26 september 2008 
exposeren in het wijksteunpunt Bilderdijkhof in 
Uithoorn, wilma Bak en monica Krayvanger 
met haar vader nico Krayvanger. wilma Bak 
gebruikt aquarel verf . Sfeerbeelden van mens 
en natuur zijn haar onderwerpen. Vader en 
dochter Krayvanger schilderen met olieverf. 
De onderwerpen die zij schilderen variëren 
van landschappen tot portretten. mocht u 
interesse hebben in één van de schilderijen 
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met wilma Bak, telefoonnummer 06-
10678142 na 20.00 uur of wilmabak@xs4all.
nl of met monica Krayvanger, telefoonnummer 
06-57223316  na 17.00 uur of lumoce@caiway.
nl  

MAATJESpROJECT
VOOR OUDEREN

heeft u zin om samen met een ander een 
kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, 
een wandeling te maken of een museum te 
bezoeken? Vita welzijn en advies is in Uithoorn 
een maatjesproject gestart voor ouderen.
het maatjesproject richt zich op ouderen die 
(tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) 
contact met een maatje (vrijwilliger/ster). Door 
verschillende omstandigheden, zoals ziekte, 
beperktere mobiliteit of het wegvallen van de 
partner, kan de behoefte ontstaan aan een 
uitbreiding van de sociale contacten. 
op basis van gedeelde interesses worden 
deelnemer en maatje met elkaar in contact 
gebracht. Samen met uw maatje kunnen 
verschillende activiteiten worden ondernomen 
die beide personen prettig vinden om te 
doen. Dit kan variëren van een kopje koffie 
drinken, het doen van een spelletje, het 
bezoeken van een museum, het maken van 
een wandeling tot het bijwonen van een 
activiteit van een wijksteunpunt bij u in de 
buurt. Belangrijk is dat maatje en deelnemer 
beiden plezier beleven aan het contact. 
Voor het maatjesproject zijn wij nog op 
zoek naar vrijwilligers/sters.  Spreekt het 
maatjesproject u aan en zou u zich graag als 
deelnemer of vrijwilliger willen opgeven of wilt 
u meer informatie, neemt u dan contact op 
met judith Smeenk: 0297-532327

GEzONDE VOEDING 
VOOR 65-pLUSSERS

wat is gezonde voeding voor 65-plussers, waar 
dien je op te letten wat betreft voedingsstoffen, 
overgewicht en ondergewicht bij ouderen, en 
andere aspecten die van belang zijn voor het 
gezond ouder worden komen naar voren op 
donderdag 24 juli van 10.15 tot 11.30 uur in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof. natuurlijk is er ook 
genoeg ruimte om vragen te stellen.
Diëtiste, marjan Dogger is als gastspreker 
uitgenodigd bij de koffiespeciaal.  U bent van 
harte welkom om deze ochtend bij te wonen. 
heeft u interesse, zou u zich dan van te voren 
willen aanmelden zodat wij rekening kunnen 
houden met het aantal geïnteresseerden?
De kosten zijn 1,50 euro, inclusief twee koffie.
locatie:wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn
Contactpersoon: judith Smeenk, Sociaal 
cultureel werker Vita welzijn en advies, 
Bilderdijkhof 1. telefoon: 0297- 532 327 / 567 
209. j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
(woe.afwezig).

AGENDA VAN DE 
zOMERACTIVITEITEN

Zomerbingo in wijksteunpunt
Bilderdijkhof vrijdag 25 juli
Bustocht de Betuwe Gelderland  dinsdag 29 juli
Bustocht Veelzijdig eieren
te Haps  donderdag 31 juli
Bustocht Vlindertuin
te Kwadedamme dinsdag 12 augustus
Bustocht Pannenkoekboot
Amsterdam  donderdag 14 augustus
Zomerfeest in Dignahof donderdag 21 augustus
Kien- en
pannenkoekenmiddag  vrijdag 29 augustus
Er is nog plaats op verschillende bustochten. 
Hiervoor kunt u bellen naar Saskia Haafkens 
telefoon 020-5430430. U kunt een programma-
boekje, waarin de bustochten uitvoerig 
staan beschreven, ophalen bij wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.

vrijdag 25 juli om 14.00 uur:
zOMERBINGO IN wIJKSTEUNpUNT 

BILDERDIJKhOF
Deze middag wordt er in wijksteunpunt Bilderdijk-
hof een zomerbingo georganiseerd. De bingo 
begint om 14.00 uur en u kunt leuke, maar vooral 
ook praktische prijzen winnen. Kosten 0.50 euro 
per kaart per ronde. Wij spelen 7 ronden. Wij zijn 
op zoek naar 1 of meer vrijwilligers die de bingo 
(1 x per maand op do.mo.) willen verzorgen. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar Bernadette 
Verhaar, telefoon 0297-567209.

ACTIVITEITEN wELKE 
wEKELIJKS DOORGAAN 
IN DE MAANDEN JULI EN 

AUGUSTUS
huiskamergroep in Uithoorn
Voor wie?
De huiskamergroep is bedoeld voor ouderen, 
die om verschillende redenen aan huis 
gebonden zijn en hierdoor in een isolement 
dreigen te raken.
De redenen kunnen onder andere zijn:
•  de activiteiten in het wijksteunpunt zijn te   
 druk of te vermoeiend
•  men wil meer contacten met leeftijd-
 genoten, maar wel op een rustige manier
•  wegens lichamelijke beperkingen kan men  
 moeilijk aan andere activiteiten meedoen
De huiskamergroep is uitdrukkelijk géén 
vervanging voor bestaande voorzieningen als
(dag-)verzorging of ontmoetingsgroep voor 
vergeetachtigen. Deelnemers moeten in staat 
zijn in een groep te functioneren.
Wat doet de huiskamergroep van Vita welzijn 
en advies?
op woensdagmorgen, eenmaal per week, komt 
de groep bij elkaar in de ontmoetingsruimte 
van wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn. De vaste onderdelen van 
het programma zijn het gezamenlijk koffie 
drinken en de eenvoudige lunch; de rest 
van het programma wordt door deelnemers, 
medewerkers in samenwerking met vrijwilligers 
ingevuld.
in Uithoorn komen na de koffie meestal de 
spellen zoals kaarten, triominos, klaverjassen 
en rummycub te voorschijn. om u met zoveel 
mensen uit de huiskamergroep in contact te 
laten komen en groepjesvorming te voorkomen 
is er één keer in de maand/zes weken een 
ander programma, u kunt dan denken aan 
thema’s zoals muziek uit de jaren ’50, het 
Kerstfeest, Sinterklaas etc., maar er kan ook 
besloten worden om eens te handwerken, een 
quiz te doen of te luisteren naar een optreden.
Kosten en aanmelding
De kosten zijn 4,00 euro inclusief 2 consumpties 
en lunch.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Susan de 
graaf/Bernadette Verhaar 0297-567209.
Koffie/thee speciaal
De koffie/thee speciaal is bestemd voor 
zelfstandig wonende ouderen uit Uithoorn en 
De Kwakel.
Doel van deze activiteit is ouderen, onder het 
genot van een kopje koffie/thee, in gelegenheid 
te stellen (nieuwe) contacten te leggen met 
leeftijdgenoten. 
Programma
De groep komt wekelijks op donderdagmorgen, 
van 10.15-11.30 uur, bijeen. twee/drie 
vrijwilligers begeleiden deze groep. De 
deelnemers kunnen hun ervaringen kwijt, waar 
anderen weer op reageren. er worden zeer 
uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals 
ervaringen uit het leven van de deelnemers en 
actuele thema’s. in overleg met de deelnemers 
komen speciale onderwerpen aan bod 
waarvoor zonodig een gastspreker(ster) kan 
worden uitgenodigd. 
groepsgrootte: er kunnen maximaal 16 
ouderen deelnemen aan de koffie/thee 
speciaal.
Deelname is uitgesloten:
• als u opgenomen wordt of bent in een   
 intramurale instelling, zoals een zorgcentrum;
• als u last heeft van geheugenproblemen;
• als u niet kunt functioneren in een groep
Kosten
Deelnemers betalen alleen voor de koffie en 
thee. Bij uitnodiging van gastsprekers wordt er 
soms een kleine bijdrage gevraagd.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Susan de graaf of 
Bernadette Verhaar, telefoon 0297-567209
wij verzoeken u vriendelijk contact op te 
nemen tijdens het spreekuur op maandag t/m 
vrijdag van 9.00-10.00 uur.

OpEN EETTAFEL, IEDERE 
DINSDAGMIDDAG

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of 
heeft u geen zin om te koken? Dan  kunt u terecht 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te 
Uithoorn, iedere dinsdagmiddag van 11.45- 13.00 
uur, ook in de zomermaanden. In samenwerking 
met Apetito hebben wij voor u het MultiPlus project. 
Dit betekent dat er iedere dinsdag in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof door vrijwilligers een warme maaltijd 
wordt geserveerd. Wanneer u mee wilt eten kunt 
u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en 
advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U 
bent  absoluut niet verplicht om iedere week te 
komen eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt. 
De kosten zijn € 5,65. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, 
dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog 
een toetje. 
Voor informatie en opgave: Bernadette Verhaar 
0297-567209

MEE AMSTEL EN zAAN:

Als u een beperking of een chronische ziekte 
heeft en op zoek bent naar iemand die er 
voor u is met uw vragen, dan bent u bij mee 
aan het juiste adres. ook mensen met niet-
aangeboren hersenletsel en mensen met een 
vorm van autisme kunnen bij mee terecht.
De naam mee staat voor meedenken, meedoen 
en meegaan. wij vinden dat iedereen mee 
moet kunnen doen in onze samenleving, ook 
mensen met een beperking.
Stichting mee ondersteunt mensen op alle 
terreinen van het dagelijks leven. mee 
biedt informatie, advies en ondersteuning 
bij vragen over onderwijs, opvoeding, 
dagopvang, thuisondersteuning etc..
ook familieleden kunnen bij ons terecht voor 
advies en ondersteuning.
Vanaf woensdag 3 september houdt mee 
Amstel en zaan iedere woensdag een 
inloopspreekuur van 13.00 tot 16.00 uur in het 
wijksteunpunt Bilderdijkhof te Uithoorn. 
meer informatie vindt u op www.meeaz.nl
U kunt ook bellen naar:
mee Amstel en zaan: tel. 023-55 6 33 00

NIEUwE CURSUSSEN
‘T BUURTNEST EN 

pONDEROSA
Koersbal
Koersbal is een balspel, dat enigszins lijkt op jeu 
de boules en dat samen met anderen onder 
begeleiding wordt gespeeld.
Bij voldoende interesses willen we koersbal in 
september starten in ‘t Buurtnest, op de dinsdag 
van 13.30 -15.30 uur.
Aanmelding/informatie: Judith Smeenk.
Spaanse taalles
Vindt u het leuk om wat meer te weten te 
komen over het typische Spaanse eten en 
drinken, wilt u tijdens uw vakantie in het Spaans 
de weg kunnen vragen, weten wat u bestelt, 
waar Spaanse zangers over zingen, of vindt u 
het gewoon boeiend om met de Spaanse taal 
bezig te gaan? In wijksteunpunt Ponderosa 
starten we in september, op vrijdag van 11.45 
– 12.45 uur een cursus Spaans voor beginners 
(55+). Het is een cursus met veel leuke, 
praktijkgerichte onderwerpen en wordt in een 
rustig tempo gegeven.
Informatie/aanmelding Judith Smeenk.
effectief bewegen
Efficiënt lichaamsgebruik in het dagelijks leven 
is het onderwerp van deze kortdurende cursus. 
Hoe kunt u allerlei dagelijkse handelingen als 
lopen, staan, liggen, opstaan, zitten zo uitvoeren 
dat ze minder energie en kracht kosten. Het 
resultaat is dat u na de cursus alles langer 
kunt blijven doen en minder kans loopt op 
overbelasting. De cursus is geschikt voor mensen 
die door een bewuster lichaamsgebruik meer 
uit zichzelf willen halen. De cursus is praktisch 
gericht en is een goed vervolg op de cursus ‘’als 
botten en spieren protesteren’’. U hoeft deze 
laatste cursus niet te hebben gevolgd om aan 
de cursus ‘’effectief bewegen’’ mee te doen.
Duur van de cursus: 4 bijeenkomsten van 1 uur, 
van 10.30-11.30 uur, de cursus start op vrijdag 5 
september. Locatie:wijksteunpunt Ponderosa
informatie/ Aanmelding 
Informatie/aanmelding bovenstaande cursussen
Judith Smeenk, sociaal cultureel werker Vita 
welzijn en advies, Bilderdijkhof 1, 
1422 DT Uithoorn, telefoon: 0297- 532 327 / 567 
209, j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl



Regio - In juni hebben de verschil-
lende afdelingen van Zwemvereni-
ging De Ronde Venen (ZDRV) weer 
afgezwommen. Op de afdeling Di-
ploma Zwemmen hebben 27 leerlin-
gen afgezwommen voor het A, B en 
C-diploma, Snorkelen 1, Planksprin-
gen 1 en Survival 2. Verder hebben 
op de afdeling Hak Yol 9 buitenland-
se dames afgezwommen voor het 
A, B en C-diploma. Bij Zwemmend 
Redden Mijdrecht mogen we liefst 
48 leerlingen feliciteren met hun be-
haalde brevetten.

Afdeling Diploma Zwemmen
Bij Diploma Zwemmen wordt op een 
gezellige manier zwemmen geleerd 
voor het Zwem-ABC. De ZDRV vindt 
het belangrijk dat de leerling eerst 
goed vertrouwd raakt met het wa-
ter. Daardoor zal het aanleren van 
de overige vaardigheden met veel 
meer plezier beleefd worden.

Na het Zwem-ABC wordt er verder 
gezwommen voor de zwemvaardig-
heidsdiploma’s en snorkelen, bal-
zwemmen, survival, aqua sportief, 
plankspringen en eventueel kunst-
zwemmen. Dit alles wordt een half 
uur per week op drie niveaus gege-
ven.

De geslaagden van de afdeling Di-
ploma Zwemmen zijn:
Zwem-A
Arjan Meijers
Stan van Schaik

Rink Visser
Zwem-B
Brandon van den Aardweg
Laurens Burger
Bart van Leeuwen
Marjolein Smit
Juriaan van der Spoel
Zwem-C
Marjolein Broekhuijse
Janneke van Veen

Snorkelen 1
Laura Broekhuijse
Tim Dressel
Daniël van Leeuwen
Mickey Peters
Wereldzwemslagen 1
Remko van Gerven
Bart Hoogendoorn
Sanne Hoogendoorn
Tanja Kamp
Jasper Oosterman
Tessa Oudijk
Shiri Peters
Roos-Anne Samsom
Nienke Scheenaart
Gijs van Veen
Matthias Verhoek
Sterre Westenbrink
Kobus van Zijl
Mieke van Zijl

Survival 2
Tanja Kamp
Tessa Oudijk
Shiri Peters
Roos-Anne Samsom
Nienke Scheenaart
Sterre Westenbrink
Kobus van Zijl
Mieke van Zijl
Plankspringen 1
Bart Hoogendoorn

Remko van Gerven
Matthias Verhoek

Afdeling Buitenlandse Dames
De afdeling Hak Yol is opgericht voor 
buitenlandse dames die enkel onder 
begeleiding van vrouwen les krijgen 
voor het Zwem-ABC. De ZDRV-vrij-
willige vrouwelijke instructeurs zet-
ten zich iedere woensdagavond in 
om hun buitenlandse dames te le-
ren zwemmen, zodat ook zij zich in 
ons waterrijke land goed redden. De 
geslaagden van de afdeling Hak Yol 
zijn:
Zwem-A
Khadija Moussaoui
Zwem-B
Naima Aananu
Hacer Civan
Ruqiya Halane
Safiya Mohamed Shuro
Mina el Mounaichet
Nezaket Özger
Zwem-C
Habiba Asafiati
Sema Ulus

Afdeling Zwemmend Redden
Zwemmend Redden is een heel leu-
ke tak van de zwemsport met veel 
afwisselende oefeningen en condi-
tietraining. Van jongs af aan leren de 
kinderen steeds meer vaardigheden 
van het echte reddingswerk.

Zwemmend Redden leer je op 
maandagavond in Blijdrecht en 
woensdagavond in het Veenbad.

De geslaagden van de afdeling 
Zwemmend Redden Mijdrecht zijn:
Brevet 1
Rens Duikersloot
Boet Duivenvoorde
Jelle Immerzeel
Ilse van Kempen
Nathan Spaltman
Brevet 2
Yvanka Ashby
Ewoud de Bruijn
Daphne Ebbinge

Tim Hoevenaar
Chayen Koek
Martijn Oliemans
Vera Sluijs

Brevet 3
Owen Ashby
Bo Beeker
Marlies Eelman
Mirthe Immerzeel
Rob Kräwinkel
Sonny Oudshoorn
Déborah Roest
Laura Strunk
Brevet 4
Robin de Bree
Bram Degens
Elise Ebbinge
Sarina Oliemans
Jasper Spaargaren
Nick Stokhof
Inge van Zijl
Brevet 5
Manon Buizert
Marn Hazevoet
Jeffrey Moen
Wouter Quiel
Dennis Roest
Kars van Gijn
Brevet 6
Artymo Kok
Bart Lichtenveldt
Richard van Dort
Stefan de Bree
Brons
Wesley van de Brink
Maksim Tillart
Ayrton van der Galiën
Eline van Ieperenburg
Gabriëlla Dohle
Jack van den Tempel
Jerremain Verburg
Jorn van Gijn
KNBRD Diploma A
Barry van Ieperenburg
Esmeralda Dohle
Esther Pater

De geslaagden van de afdeling 
Zwemmend Redden Mijdrecht wor-
den deze zomer op de  website van 
ZDRV gepubliceerd. Zie www.zdrv.
nl.
Van harte gefeliciteerd

Alle instructeurs willen via de Meer-
bode alle geslaagden van harte feli-
citeren met hun fantastische presta-
ties. Natuurlijk wensen zij jullie ook 
in het volgende seizoen weer veel 
zwemplezier!

Meer informatie
De eerste week van september start 
de zwemvereniging weer met het 
nieuwe seizoen.
ZDRV zoekt nog enthousiaste nieu-
we leden voor de verschillende af-
delingen. Wil je ook graag mee-
zwemmen, kom dan voor een gra-
tis proefles op een van haar afdelin-
gen. Voor meer informatie bel 0297-
284085 of kijk ook eens op:
www.ZDRV.nl.

De activiteiten van de vereniging 
worden mede mogelijk gemaakt 
door Jachthaven Omtzigt en Out-

board Center Wilnis.
Wilt u ZDRV ook steunen bij deze 
activiteiten? Neem dan contact op 
via PR@ZDRV.nl of 0297-284085.

pagina 22 Nieuwe Meerbode - 23 juli 2008

Vierdaagse lopers uit Wilnis: 
“Het is één groot feest!”
Wilnis - “Geweldig, wat hebben we 
ervan genoten”, is de eerste reactie 
bij thuiskomst van de drie Nijmeegse 
Vierdaagse lopers Nel van Rijn (64), 
haar dochter Patricia (37) en Mari-
anne van der Meer (51). Laatstge-
noemde woont weliswaar in Woer-
den maar is van oorsprong afkom-
stig uit Wilnis. De drie dames heb-
ben de afgelopen Vierdaagse hele-
maal uitgelopen. Marianne, werk-
zaam bij Bayer in Mijdrecht, liep 
zelfs vier keer de 50 kilometer, ter-
wijl zij maar 40 hoeft... “Die 50 kilo-
meter heeft voor mij toch wat meer 
sportieve waarde”, aldus een bere-
sterke Marianne die eigenlijk dage-
lijks in training is. Op haar fiets van-
uit Woerden naar het werk en terug 
en drie keer per dag een uur met de 
hond lopen. Kijk, dat tikt aan in je 
conditie. Verder heeft zij al 33 keer 
de Avondvierdaagse gelopen en als 
er ijs is schaatst zij lange afstanden. 
“Maar voor die 50 kilometer, je moet 
wel om drie uur ’s morgens vanuit je 
hotel met de bus mee naar het ver-
trekpunt. Daar start je dan om 04.00 
uur. Als je 5 kilometer per uur loopt 
ben je 10 uur onderweg, met af en 
toe rusten 11 uur. Langs de route 
zitten er dan al veel mensen om de 
wandelaars voorbij te zien komen. 
Je krijgt van alles toegestopt, van 
versnaperingen en taart tot bier en 
frisdrank. Het is één groot feest en 
dat houdt je op de been. Als je over 
het viaduct de snelweg oversteekt 
toeteren alle auto’s naar de stoet. 
De zorgcentra lopen leeg en alle se-
nioren zitten op stoeltjes of in hun 
mobiele wagentjes langs de weg om 
naar de stoet te kijken, Voor hen is 
het een écht dagje uit. Kortom, het 
is één groot familiefeest!”

Bijzondere sfeer
Patricia van Rijn is eigenlijk de initi-
atiefneemster om een keer de Vier-
daagse te gaan lopen. Leek haar 
sportief gezien een uitdaging, maar 
ook heel leuk om de bijzondere sfeer 
eens op te snuiven. Zij kon niemand 
uit haar vriendenkring zover krijgen. 
Behalve haar moeder Nel. Die wilde 
na enig wikken en wegen wel mee. 
Dus gingen zij beiden ‘in training’. 
“We hebben begin dit jaar tot aan 
de Vierdaagse toch veel gelopen. 
Op een gegeven moment zelfs 40 
kilometer. Dat ging allemaal goed 
en toen hebben we het er maar op 
gewaagd”, vertelt Nel enthousiast. 
Een prestatie van formaat op haar 
leeftijd en dat voor de eerste keer! 
Bovendien liep zij ook nog met een 
blessure aan haar scheenbeen van-
wege een verwonding die zij eerder 
in het magazijn van hun bedrijf had 
opgelopen. Gelukkig kon zij op vrij-
dag na vier keer 40 kilometer die 
week de intocht op de Via Gladiola 
meemaken. Zij leverde daarmee een 
uitstekende prestatie, want op haar 
leeftijd hoeft zij slechts 30 kilometer 
per dag af te leggen. Maar Particia 
was wél verplicht om die afstand te 
lopen en toen is haar moeder maar 
met haar mee gegaan. De dames 
hebben nauwelijks of geen blaren 
gehad maar vonden het wel leuk om 
vrijdagavond deel te nemen aan het 
ludieke ‘blarenbal’. In huize Van Rijn 
staan de gladiolen van de binnen-
komst ter herinnering in een vaas 
op tafel. Nel en Patricia logeerden 
in een pension met nog meer wan-
delaars. Ook daar was het gezellig. 
Patricia: “Je kunt ‘s morgens kiezen 
wanneer je wilt starten. Je kunt de 
vroege start nemen, tussen 05.15 

en 06.00 uur of die tussen 06.15 en 
07.00 uur. Als je maar zorgt voor zes-
sen weer binnen te zijn.” En Marian-
ne? “Die logeerde in hotel Van der 
Valk in Arnhem en ging met de Vier-
daagse pendelbus op en neer. Zij is 
een vriendin en wij ontmoetten haar 
ter plaatse bij de inschrijving in Nij-
megen. We waren alle drie verrast, 
maar uiteindelijk zijn we samen op 
vrijdag de eindstreep op de Via Gla-
diola gepasseerd. En toen nog even 
feest gevierd. Maar dan ben je ook 
wel bekáf…

Magnetron
Zaterdagmorgen zijn de Wilnisse 
Vierdaagse lopers naar huis terug 
gegaan, mét de Vierdaagse Kruis-
jes natuurlijk. Die zien er volgens 
Nel uit als een Koninklijke onder-
scheiding en zo voelt dat ook aan bij 
haar. Echtgenoot Gert is blij dat ‘zijn 
meisjes’ weer thuis zijn. Hij moest 
vier dagen alleen het huishouden 
doen en zelf zijn potje koken. Gert 
gesproken: “Ik weet nu als geen an-
der hoe ik de magnetron moet be-
dienen met knopje zus en zo...” Hij 
is eigenaar van een toeleveringsbe-
drijf voor de bouw en de industrie 
in Wilnis. Nel en Patricia zijn werk-
zaam in deze eigen onderneming 
die op het punt staat vanaf de He-
renweg te verhuizen naar het com-
plex van Brouwer Transport op de 
Constructieweg. Dat wordt de nieu-
we locatie.

Volgend jaar weer de Vierdaagse 
lopen? Gelet op het enthousiasme 
bij de dames zit dat er wel in. Mis-
schien kan Gert dan tegen die tijd 
Tafeltje Dekje inhuren?... Meelopen 
is ook een optie!

Moe gelopen, maar wel het Vierdaagse Kruis opgespeld gekregen

Nog fris aan de start. V.l.n.r.: Nel en Patricia van Rijn met Marianne van der Meer

Decathlon Polderloop De Kwakel
De Kwakel - Voor de 20e maal or-
ganiseert AKU te samen met Feest-
comité De Kwakel op donderdag 31 
juli aanstaande de KNAU wedstrijd 
en trimloop over 10 km. Ook  kan ge-
start worden op de 1 en 4 km. spe-
ciaal voor de beginnende en minder 
geoefende loopsters en lopers.

Bescheiden begonnen is het evene-
ment nu uitgegroeid tot een deelne-
mersaantal van circa 800 atleten, af-
komstig uit de wijde omgeving van 
Amsterdam en Amstelland.
Ook vele vaderlandse prominen-
ten lieten hun voetsporen achter 
in de ruilverkaveling en de Zuider- 
Legmeerpolder, zoals parcours re-
cordhouders Rachid Mohamma-
di met 31.07 bij de heren en Kristij-
na Loonen met 34.07 bij de dames. 
Ook de Polderloop is opgestoten in 

de “vaart der volkeren” en voor het 
eerst wordt gebruik gemaakt van 
chips voor de tijdregistratie, nood-
zakelijk geworden door de grote 
deelname.

De plaats van handeling voor zowel 
het inschrijven, vanaf 18.30 uur, het 
omkleden, starten, finishen en dou-
chen is de Feesttent bij de voetbal-
velden van KDO, ook aangegeven 
op de diverse routebordjes in De 
Kwakel. De inschrijfgelden zijn: voor 
de 10 km 5,00, 4 km 3,50 en 1 km 
1,00. 

De start van de 1 km. is om 19.00 
uur , de 4 km om 19.15 uur en de 10 
km. KNAU en Trimloop verlaat om 
20.00 uur de startlijn.

Parkeerplaatsen en de route naar 

het feestterrein zijn aangegeven 
en Buslijn 147 stopt in De Kwakel. 
Deelname staat open voor KNAU 
leden en trimmers.
Prijzen: voor alle afstanden zijn 3 
geldprijzen per leeftijdscategorie 
beschikbaar gesteld, een verbete-
ring van het parcoursrecord levert 
100,00 op. Een extra prijs is er voor 
de eerste dame en heer uit De Kwa-
kel en op de 10 km. is er een taart 
voor iedere 50e finisher. De prijsuit-
reiking voor de 1 en 4 km. volgt di-
rect na einde afstand buiten bij de 
finish en die van de 10 km. is om 
21.15 uur in de feesttent Na afloop 
van de 20e Decathlon Polderloop 
een optreden van Hugo Bijeman in 
de tent als afsluiting van de loop en 
opening van het Polderfeest.
Contactpersoon: Jos Lakerveld 
(AKU), tel: 0297-565358.

Afzwemmen geslaagd bij Zwem-
vereniging De Ronde Venen!
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Regio - De reis van het 
mannenkoor naar Duitsland en 
Luxemburg, zoals enkele weken 
geleden al aangekondigd in 
dit blad, is al weer achter de 
rug. Als je gewend bent aan 
ons vlakke polderland, wat 
is een heuvelachtig land dan 
prachtig om te zien (vanuit een 
comfortabele bus). Het was 
eventjes vroeg uit de veren bij 
het vertrek, maar toen eenmaal 
iedereen in de bus zat en de 
ergste gapers hun mond weer 
voor gezellig gepraat gingen 
gebruiken, zat de stemming er 
ook al snel in.

Het eerste bestemmingspunt 
was Vianden, waar de eerste 
hindernis bleek te bestaan uit 
een vermoeiende klim naar de 
Trinitariërkirche. Zo steil zijn wij 
de straten in de Ronde Venen 
niet gewend en een aantal 
klimmers moest, toen zij boven 
waren, even op adem komen. 
Het concert dat wij hier gaven 
had wel iets meer bekendheid 
kunnen gebruiken, want 
Immanuël is gewend voor volle 
zalen te zingen en hier was nog 
voldoende ruimte voor meer 
publiek. Gelukkig hadden we 
onze eigen aanhang in grote 
getale bij ons en genoten we 
van de prachtige akoestiek, 
waardoor nummers als “de 
Ambrosiaanse Lofzang” en 
Jesus bleibet meine Freude” 
helemaal tot hun recht 
kwamen. Daarna werd de reis 
vervolgd naar het verblijfshotel 
in Trier: “Deutscher Hof”, waar 
’s avonds een prima diner werd 
geserveerd.

Uitslapen
De volgende dag (zaterdag 5 juli 
voor de historici onder ons) was 
het alweer geen uitslapen. Om 
08.15 uur reed de bus voor om 
vanaf de Kaiser-Wilhelm Brücke 
ingescheept te worden voor een 
boottocht over de Moesel naar 
Bernkastel en terug. We kregen 
meer dan waar voor ons geld, 
want de geplande 4 uur tijd, 
werd met een extra uur royaal 
overschreden en daarbij wast 
het prachtig weer. We hebben 
vast kunnen stellen, dat er meer 
dan genoeg wijnranken langs 
de zonnige oevers geplant 
staan en dat de Riesling er dit 
jaar dan ook vast wel weer zal 
komen. Het was, door dit extra 
uur op de boot, bij terugkeer in 

het hotel wel eventjes 
snelheid maken met 
het diner. Het diner zelf 
was weer voortreffelijk 
en de buschauffeurs 
volbrachten hun taak 
weer voorbeeldig. De 
“Heiligkreuzkirche” 
in Trier stond al met 
geopende deuren op 
ons te wachten. Lag 
het aan het koor? Lag 
het aan de warmte 
van de zomerdag 
en de bootreis? Of 
hadden we te lang 
aan tafel gezeten? Wie 
zal het zeggen, maar 
de dirigent moest 
even vermanend 
optreden om onze 
concentratie weer 
op peil te brengen. 
Onze succesnummers 
uit “ De Deutsche 
Messe” klonken toen 
weer als vanouds! Na 

afl oop werd Trier bevolkt met 
koorleden, die elkaar op vele 
plaatsen tegen kwamen. En er 
was veel te bekijken, zoals de 
Dom en de Porta Nigra, die nu 
zwart geworden is, maar ooit 
geel van kleur is geweest. We 
slaan de Kaisersthermen en 
Barbarathermen, de Basilika 
en het keurvorstelijke paleis 
van Philipp von Walderdorff 
maar over, want de één ging 
hierheen en de ander gaf aan 
een andere bezienswaardigheid 
de voorkeur. Er was “voor elck 
wat wills”.

Kerk
Het was inmiddels zondag 6 juli 
geworden en opnieuw stond 
“l’église Trinitaire” als kerk op 
ons programma. Het koor stond 
opgesteld achter de stoelen en 
dus zouden we tegen de ruggen 
van de toehoorders aanzingen. 
Heel simpel werden dus de 
(bid)stoelen omgedraaid en 
werden het door erop te gaan 
zitten “zitstoelen”. De dirigent 
had iets nieuws bedacht: Vlak 
voor het zingen, van de laatste 
liederen, liet hij de zangmappen 
dichtdoen. Met aller ogen 
gericht op de dirigent werden 
uit het hoofd de nummers 
“Kum ba yah, my Lord” en 
“Tebe pojem” gezongen. Een 
staande ovatie was het gevolg 
en vormde een mooie afsluiting 
van het zanggedeelte van de 
jubileumreis!

Terugreis
En dan is het al weer veel te 
snel maandag, de dag waarop 
de terugreis gepland staat. 
In Babberich volgt het laatste 
gezamenlijke diner en laat 
in de avond wordt Mijdrecht 
bereikt. Een jubileumreis 
wordt hiermee afgesloten, 
maar …… het vervolg dient 
zich nu al aan. We gaan ons 
volop voorbereiden op het 
jubileumconcert van zaterdag 
18 oktober a.s. in Wilnis (heeft 
u deze datum al genoteerd in 
uw agenda??). Het gaat mooier 
worden dan u zich voor kunt 
stellen. Vele extra’s zullen er 
te zien en te beluisteren zijn 
en, omdat we zo graag willen 
dat ons koor uw oor bereikt, 
dat allemaal voor slechts � 7,50! 
Let vanaf half september op 
de voorverkoopadressen in de 
regio: In Mijdrecht “Boekhandel 
Mondria”; in Vinkeveen “The 
Readshop”; en in Wilnis 
“Boekhandel Kom en Zie”. 

Weet u overigens, dat 
zingen opperbest is voor de 
gezondheid? En onder leiding 
van onze meer dan enthousiaste 
dirigent is de repetitieavond al 
weer om voor je het weet. 

Vanaf 26 augustus repeteren 
we weer iedere dinsdagavond 
vanaf 20.00 uur in de Rank 
te Mijdrecht. Op www.
mannenkoor-immanuel.nl vindt 
u aanvullende informatie over 
het koor, de concerten en het 
jubileumevenement. En mocht 
u het persoonlijk willen horen, 
nou dan neemt u toch gewoon 
even contact op met Wil van der 
Helm? Hij is de contactpersoon 
voor deze vereniging en 
bereikbaar op 0297-284854 en 
via wilvanderhelm@hotmail.
com. 

Jubileumreis Mannenkoor Immanuël 
naar Trier en Vianden

“Het was geweldig”



Rolstoelvierdaagse groot 
succes

Vinkeveen - Afgelopen week heb-
ben de Welpen van Eliboe uit Vinke-
veen hun eerste kamp gehad.
Ze hebben een hele week in Hilver-
op zich daar naartoe was al een er-
varing op zich. Met de bus en de 
trein van huis naar Hilversum, hoe 
spannend kun je het maken.

Nou, en spannend werd het kamp. 
Ze moesten helpen de sprookjes 
van Grimm zien terug te toveren in 
het sprookjesboek.
De boze tovenaar had ze er alle-
maal uitgetoverd. De kinderen heb-
ben hun toverdiploma behaald en 
konden op die manier helpen de 
sprookjes terug te toveren in het 
boek. Ze kwamen Mooi Weertje te-
gen en de heks van Sneeuwwitje en 
de reus van Klein Duimpje. De kin-
deren konden nog net op tijd in het 
boek schrijven:
-en ze leefden nog lang en geluk-
kig- en toen kwamen alle sprookjes 
weer terug in het boek.

De kinderen hadden ondertussen 
ook nog gewerkt aan hun kampei-
sen, het waren er wel 9:
De wet uit het hoofd leren, knopen 
maken, geheimschrift, de kompas-
roos, een trekpop maken, het Wil-
helmus leren, hun naam branden op 
hun dasknoop, touwtje springen en 
een heus kamplied maken. Nou, het 

werd een kamplied van wel 11 cou-
pletten, ga er maar voor staan.
Op vrijdagavond werden de kinde-
ren moe maar zeer tevreden weer 
opgehaald door hun ouders, na na-

tuurlijk eerst hun kamplied te heb-
ben laten horen.
Het was een zeer geslaagd kamp en 
zal de volgende jaren zeker een ver-
volg krijgen.

Nieuwe Meerbode - 23 juli 2008 pagina 25

De Welpen van Eliboe 
hebben hun eerste kamp

Uithoorn - “Geen wanklank ge-
hoord”, zeggen een enthousias-
te Corrie Sassen en Jurriën Weste-
ra die samen met Ali den Hollander 
en Anniemieke Hennipman de or-
ganisatie in handen hadden van de 
rolstoelvierdaagse die dit jaar voor 
de eerste keer georganiseerd werd. 
“Twee en een halve maand geleden 
kwamen we op het idee, omdat het 
Rode Kruis afdeling Uithoorn 60 jaar 
bestaat, om iets extra’s te organise-
ren en dat gelijk met de Nijmeeg-
se Vierdaagse. Omdat er al elke der-
de donderdag van de maand rol-
stoelwandelen is bij Het Hoge Heem 
dachten we dat een Rolstoelvier-
daagse wel een leuk idee was. Bin-
nen de kortste keren hadden we 34 
rolstoelen bij elkaar van zowel bin-
nen Het Hoge Heem als buiten Het 
Hoge Heem. Uiteindelijk werden dat 
er 38”. Omdat Jurriën ook aan het 
zorgloket bij de gemeente is verbon-
den komt hij regelmatig in contact 
met mensen die ook in een rolstoel 
zitten en vraagt aan die mensen ook 
altijd of zij misschien een keer wil-
len meedoen aan de rolstoelwan-
deling die derde donderdag van 
de maand. Jurriën voegt eraan toe 
dat als mensen mee willen doen, zij 
met hem contact op kunnen nemen.  
Maar toen waren er vrijwilligers no-
dig en dat viel nog niet mee. In het 
begin liep het heel hard maar toen 
bleek dat een week voor de ‘aftrap’ 
er nog tien vrijwilligers te kort wa-
ren. Dankzij een dringende oproep 
in de kranten van ‘help help’ kwa-
men er niet te geloven: 70 telefoon-
tjes binnen met als gevolg dat de 
organisators tien vrijwilligers in re-
serve konden nemen en zelfs men-
sen moesten teleurstellen van mis-
schien volgend jaar. Maar wat is 
nou die Rolstoelvierdaagse precies: 
Jurriën vertelt: 

Routes
“Elke dag lopen we een bepaalde 
route en dat is elke dag weer an-
ders door Uithoorn.”. Jurriën Wes-
tera is daarvoor in contact getreden 
met Chris Woerden die veel voor 
de Uithoornse Avond Vierdaagse 
doet en kreeg daar een aantal rou-
tes. Die werden wel enigszins aan-
gepast maar in grote lijnen toch wel 
gebruikt. Jurriën is de routes zelf 
gaan lopen om te kijken naar even-
tuele obstakels of moeilijke pun-
ten en vindt dat de gemeente bui-
tengewoon behulpzaam is geweest 
met het verwijderen van de obsta-
kels. “Zo was er ergens onderweg 
een hoge stoep die nauwelijks op te 
rijden was met een rolstoel. Toen ik 

daarover opbelde werd die opstap 
meteen de volgende dag opgevuld 
met puin.” Zoals gezegd, elke dag 
dus weer een andere route. Zo gin-
gen de rolstoelers op dinsdag een 
rondje Meerwijk West. Maar begon-
nen werd elke dag met een kopje 
koffie in Het Hoge Heem, want dat 
was ook het startpunt. Elke route 
was ongeveer 5 km. Hoewel Jurri-
en wel zegt dat hij eigenlijk geen re-
kening gehouden heeft met het feit 
dat rolstoelen veel harder gaan dan 
als je gewoon loopt, dus als even-
tueel volgend jaar weer een derge-
lijk evenement wordt georganiseerd 
de routes best wat langer mogen 
worden. ’s Middags rond 13.00 uur 
werd dan geluncht in een gelegen-
heid die in die wijk lag. Zo werd er 
op dinsdag geluncht bij Amstelduin 
een trainingscentrum voor lichtelijk 
verstandelijk gehandicapten dat nu 
in de zomer nagenoeg leeg was. De 
lunches werden ook verzorgd door 
Het Hoge Heem en gebracht naar 
de desbetreffende locatie. De twee-
de dag ging het op naar Legmeer 
West en werd geluncht in de sport-
kantine van de Legmeervogels.

Tussenstop
Op donderdag een rondje Thamer-
dal met als tussenstop de Pondero-
sa en de laatste dag werd begonnen 
in de Guido Gezellelaan, de Potgie-
terlaan, het Bospad op, de Wieger 
Bruinlaan overgestoken naar het Li-
bellebos met de kinderboerderij en 
zo zachtjes aan naar het Buurtnest. 
De lunches waren ook uitstekend 
verzorgd aldus Westera. Broodjes 
met divers beleg, fruit, koffie, thee, 
melk en vruchtensap. “Het viel echt 
op dat de mensen een enorme eet-
lust hadden. Zo vaak komen ze na-
tuurlijk niet in de buitenlucht, dus 

dat wil wel.” Die laatste dag waren 
de mensen wat later vertrokken dan 
anders omdat er ook een feestelij-
ke afsluiting was. Als extraatje was 
er nog een klein draaiorgeltje met 
een accordeonist gesponsord door 
de ING bank in Uithoorn die de hele 
dag speelde en ook alle huisjes van 
Het Hoge Heem afging om te spe-
len. Maar ook van tijd tot tijd in het 
restaurant speelde. Toen eindelijk 
de rolstoelen in zicht kwamen was 
het een drukte van belang. Familie-
leden, kennissen en buren stonden 
de mensen op te wachten met bloe-
men. Maar ook kreeg elke deelne-
mer een bloemetje van de organi-
satie, een schattig verzilverd vaantje 
met daarop een afbeelding van de 
Amstel met de Thamerkerk. Er werd 
een glaasje fris gedronken. Er wer-
den wat bedankwoordjes gespro-
ken aan de gemeente en de spon-
soren zowel door Westera als door 
de directrice van het Hoge Heem 
Anja Moghrani en afgesloten werd 
met een pannenkoek. Het weer was 
perfect aldus de organisatoren, we 
hebben geen regen gezien.
Maar het leuke was toch wel die 
stralende gezichten en heel veel 
mensen herkenden de oude wijk 
waar ze vroeger in gewoond had-
den. Zelfs de duwers kwamen op 
plekjes waar ze normaal nooit ko-
men. In principe zouden qua orga-
nisatie volgend jaar wel 50 rolstoe-
len meekunnen maar een probleem 
is een locatie om te lunchen.

Er zijn eigenlijk in Uithoorn niet van 
die locaties waar een dergelijk groot 
gezelschap met rolstoelen naar bin-
nen kan  en doet een oproep aan 
bedrijven om ruimtes beschikbaar 
te stellen. Tel. Nr 0297-565493 of e-
mail: j.p.j.westera@zonnet.nl. 

Albert Heijn Amstelplein 
hoofdsponsor Qui Vive 
open jeugdtoernooi
Uithoorn - Albert Heijn Amstelplein 
Jos van den Berg heeft besloten het 
jaarlijks georganiseerde Qui Vive 
Open Jeugdtoernooi (OJT) te spon-
soren voor een periode van drie 
jaar. Dit jeugdtoernooi vindt jaarlijks 
plaats in de laatste week van de ba-
sisschoolvakantie van regio Noord-
Holland en telt ruim 170 jeugdige 
deelnemers in verschillende leef-
tijdscategorieën. 

De sponsorovereenkomst werd af-
gelopen week op het kantoor van 
Jos van den Berg getekend onder 
aanwezigheid van Jos van den Berg, 

Nathalie Hoogduin (voorzitter OJT) 
en Herman Wissink (sponsorcom-
missie OJT). 

Jos van den Berg heeft het goed 
voor met de huidige jeugd en hoopt 
een sportieve bijdrage te kunnen le-
veren aan de continuïteit van het 
jeugdtoernooi.

Tijdens dit jeugdtoernooi stelt Jos 
van den Berg onder andere diver-
se versnaperingen beschikbaar voor 
de jeugd, maar ook de overige toe-
schouwers worden niet vergeten tij-
dens bijvoorbeeld de dagelijkse ‘tea 

time’ rond de klok van drie uur. Jos 
van den Berg hoopt op deze wij-
ze de relatie met de ouders van de 
deelnemers te versterken door niet 
enkel acties te voeren op de winkel-
vloer.
Ook het OJT is erg blij met de nieu-
we partner. “Een toernooi van deze 
omvang is nou eenmaal niet een-
voudig te organiseren zonder be-
trokken sponsoren.
Jos van den Berg zal dan ook aan-
wezig zijn op de sponsoravond die 
wordt georganiseerd als blijk van 
waardering naar alle sponsoren”, al-
dus Nathalie Hoogduin.

Starten met hardlopen of trainen
voor de Zilveren Turfloop
Mijdrecht - Dit voorjaar was het 6-
weekse Start To Run een groot suc-
ces. In navolging op deze cursus 
bieden de Veenlopers in samenwer-
king met Hardloopadvies.nl dit na-
jaar de mogelijkheid om goed ge-
traind aan de start van de Zilveren 
Turfloop op 2 november 2008 te ver-
schijnen.

Maar dat niet alleen: voor de begin-
nende hardloper wordt er weer een 
starterscursus georganiseerd. Tij-
dens een 8-weekse clinic train je 
wekelijks 1,5 uur onder leiding van 
een enthousiaste, ervaren trainer. 
Iedereen kan op zijn eigen niveau 
trainen, omdat er in meerdere groe-
pen wordt getraind. Daarnaast word 
je voorzien van een trainingssche-
ma en wordt er aandacht besteed 
aan diverse onderwerpen, zoals on-

der andere: hardloopstijl, kleding & 
schoenen, voeding & afvallen, trai-
nen met een schema & hartslag-
meter, blessures & blessurepreven-
tie. 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 verant-
woorde opbouw en gezellig, samen 
trainen. Iedereen kan aan deze star-
terscursus meedoen, ongeacht leef-
tijd of conditie. Dus als je altijd al 
wilde beginnen met hardlopen dan 
is dit je kans! De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de cli-
nics voorbereid op de 10 of de 16,1 
km van de Zilveren Turfloop. Hier-
bij wordt er onder andere aandacht 
besteed aan het verbeteren van de 

looptechniek en -snelheid en speci-
fieke wedstrijdvoorbereiding. Geza-
menlijk trainen voor één doel wordt 
altijd als gezellig, inspirerend en 
motiverend ervaren. En bovendien: 
met de juiste begeleiding en ‘een 
stok achter de deur’ ga je zeker je 
doel halen! 
Locatie: Wickelhof Park te 
Mijdrecht
Vanaf 7 september iedere week op:
zondagochtend van 9.30 tot 11.00 
uur of maandagmiddag van 17.00 tot 
18.30 uur
Kosten: 40 euro per deelnemer (in-
clusief startbewijs en t-shirt) 
Aanmelden:
Bij Julitta Boschman via e-mail: 
info@hardloopadvies.nl
Voor meer informatie en een in-
schrijfformulier zie ook:
www.hardloopadvies.nl
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P.V. Rond de Amstel
Hennie Pothuizen 
winnaar Nivelles/Nijvel
Uithoorn - Twee vluchten het af-
gelopen weekend, maar de Over-
nacht fondvlucht vanuit het Franse 
Tarbes werd uitgesteld naar zondag, 
daarvan volgende week de uitslag. 
Voor de programmaspelers stond 
alleen de jonge duivenvlucht vanuit 
het Belgische Nivelles/Nijvel op het 
programma. 

Door het slechte weer van zaterdag-
ochtend, moesten de duiven wach-
ten tot 12.10 uur alvorens ze gelost 
konden worden, en de gemiddelde 
186 km moesten overbruggen. Dat 
gelukte prima, want de eerste duif 

landde om 14.09.42 uur bij Hennie 
Pothuizen in Vinkeveen op het hok, 
en deze duif maakte 1552,633 me-
ter per minuut. Goed voor de eerste 
prijs in de vereniging, maar ook een 
mooie prestatie in het rayon met een 
3e plaats. Henk Snoek uit De Kwakel 
werd 2e, en 23e in het rayon, en Ton 
Duivenvoorde uit De Hoef werd 3e, 
en 30e in het rayon. Cor van Bem-
melen uit De Hoef werd 4e, en 49e 
in het rayon, Wim Wijfje uit De Kwa-
kel werd 5e, en 85e in het rayon. on-
danks de harde WZW wind die ze-
ker in de voorhand niet gunstig is, 
toch hele mooie prestaties voor de 
leden van Rond de Amstel. 
De uitslag is als volgt;

Nivelles/Nijvel 
463 duiven - 17 deelnemers.
C. Pothuizen
H.P. Snoek
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
W. Wijfje
P.J. van Schaik
Th. Kuijlenburg
M. v.d. Hoort
W. Könst
Bosse & Zn
R. den Boer
Verweij-Castricum
J. Koek
R. v.d. Wal
C. Stevens
G. Stevens
L. v.d. Sluis

De Haan wint Supermoto 
Den Dungen
Regio - Na een week van regen en 
noodweer kon niemand verwachten 
dat het droog zou blijven. Daarom 
stonden de regenwielen bij Alexan-
der helemaal gereed, gelukkig heeft 
de rijder uit Wilnis deze niet nodig 
gehad.

Kwalificatie
Alexander mocht voor het eerst in 
de 2e groep kwalificeren wat niet 
echt voordeel op zou leveren om-
dat de baan toch al helemaal droog 
was. Al snel wist hij een 4e tijd neer 
te zetten en even leek het erop dat 
hij hierop zou blijven steken maar 
tegen het einde van de kwalificatie 
wist hij toch nog ruimte te creëren 
in het drukke veld om nog aan te 
zetten en een hele goede tijd neer te 
zetten. En ook écht een goede, want 
het resulteerde in een pole position.
1e manche: 
Alexander weet direct met de start 
de leiding te nemen en rijdt snel 
weg bij de concurrentie, even lijkt 
het erop dat ze op hem inlopen maar 

schijn bedriegt en  het gat werd al-
leen maar groter en met een ruime 
voorsprong weet Alexander deze 
manche al op zijn naam te zetten.
2e manche:
Wederom pakt Alexander direct de 
leiding en loopt ver weg, de crosser-
varing die Alexander heeft komt hier 
goed van pas omdat het onverhar-
de deel van het circuit er een stuk 
slechter aan toe was dan de eerste 
manche. Hierdoor rijdt hij met we-
derom een ruime voorsprong over 
de finish. Door het wisselend pres-
teren en een zware blessure van de 
rijders in de top 5 van het kampi-
oensschap loopt Alexander steeds 
verder uit op de concurrentie, maar 
het seizoen is lang en daarom moet 
er getraind worden. Alexander gaat 
eind juli een week in Duitsland rij-
den en half augustus gaat hij een 
week in Frankrijk trainen. 

Wilt u volledig op de hoogte blijven 
hoe Alexander het hier doet kijk dan 
op www.alexanderdehaan.nl

K5 Rabobank Open Jeugd 
Toernooi TV Mijdrecht
Mijdrecht - Dit jaar gaat, voor al-
weer de 26e keer, het Open Jeugd 
Toernooi van TVM van start en wel 
van 18 t/m 26 augustus! Er wordt 
gespeeld in de categorieën t/m 
8, 10, 12, 14 en 17 jaar. Je kunt je 
ook inschrijven voor de dubbels en 
mixed-dubbels. Met de wedstrij-
den zijn ook nog punten te verdie-
nen voor de KNLTB ranglijst! Dit is 
niet het enige. de gezelligheid rond-
om het toernooi is al jaren heel be-
langrijk, misschien wel belangrijker. 
Zo worden er elke dag veel activitei-
ten gepland om alle toeschouwers 
en spelers te vermaken. Denk aan 
Round-the-Court, tennishockey, een 
BBQ met speurtocht en nog veel 

meer. De spelletjes zijn verbonden 
aan een thema, maar wat dat the-
ma is, dat wordt natuurlijk nog niet 
verklapt!  Uiteraard is er weer casi-
nogeld te verdienen om mee te spe-
len in het casino op zaterdagavond. 
Om alle activiteiten te bekijken kun 
je de Hyves bezoeken of de vereni-
gingswebsite (www.tvm-mijdrecht.
nl) goed in de gaten houden. De 
kampeerders van vorig jaar zijn er 
ook weer, dus het zal weer een ou-
derwets gezellig toernooi worden!
De inschrijving sluit op 2 augustus, 
schrijf je dus snel in en vergeet niet 
al je (niet)-tennissende vrienden en 
vriendinnen uit te nodigen, want ie-
dereen is welkom!

50- en 60-plus
wedstrijden bij UWTC
Uithoorn - Dat je als zestigplusser 
bij het wielrennen nog lang niet ver-
sleten bent, bleek wel weer afgelo-
pen weekeind bij de 50- en 60plus-
wedstrijden bij de UWTC.
Met mooi weer, veel wind en zon 
is het parcours bij de UWTC altijd 
zeer selectief. Vanaf de eerste me-
ters werd er bij de 60plus hard ge-
koerst. Het viel geen moment stil. Na 
een enerverende koers werd Bram 

Schenk uit Haarlen de snelste, Ge-
rard van Amsterdam en Huub Klip 
werden respectievelijk tweede en 
derde.

Bij de 50-plus werd de koers gelijk 
hard gemaakt door een kopgroep 
van tien man. Met daarin de latere 
winnaar Bert Bakker. Tweede werd 
Willem Hus voor Ton van Duijvebo-
de.

Jeugd Uithoornse U.W.T.C. 
is klaar voor Tour de Junior
Uithoorn - Met nog een week te 
gaan voor het rijden van de Tour de 
Junior in Achterveld besloten 5 ren-
ners van U.W.T.C. om eerst op zon-
dag 13 juli nog een rit te rijden in 
Schaijk. Op het moment dat de foto 
genomen werd was Rick van Wie-
ringen al bezig om zijn wedstrijd te 
rijden. Hij startte in categorie 5, de 
12- jarigen. Rick moest alle zeilen 
bijzetten om op het korte parcours 
met veel bochten bij te kunnen blij-
ven. Na een prima koers gereden te 
hebben eindigde hij op een mooie 
36ste plaats. In categorie 6, de 13- 
jarigen, reden Jeroen van Pierre en 
Etienne Lenting hun rit. Ook de-
ze renners gingen een zware koers 
tegemoet. Helaas brak het peloton 
in vele groepen. Ondanks dat Je-
roen en Etienne reden voor wat ze 
waard waren ging de kopgroep toch 
echt te hard. En uiteindelijk finish-
te Etienne als 34ste en Jeroen op de 
35ste plaats.

Rare rit
Daarna stonden Tommy Oude-El-
ferink en Thijs Leijgraaff  categorie 

7,  de 14-jarigen, aan de start. Voor 
Thijs zou het een rare rit worden. 
Ook in dit peloton ging het van de 
start meteen snoeihard met meer-
dere demarches die weer teniet ge-
daan werden. Met nog ongeveer 10 
ronden te gaan liep de tube van het 
achterwiel van Thijs af. Na zich ge-
meld te hebben bij de jury mocht hij 
doorrijden met een ander achter-
wiel. In de ronden die volgden lukte 
het een renner te ontsnappen en de 
andere renners in het peloton, waar 
ook Tommy en Thijs nog in reden, 
probeerde de renner terug te fiet-
sen, wat niet lukte. 

De koploper bleef weg en behaalde 
een verdienstelijke 1ste plaats. Voor 
de renners in het peloton volgde er 
een massasprint. Thijs eindigde als 
4de en Tommy als 8ste. Er werd bij 
de jury een protest ingediend om-
dat Thijs niet in de eerste maar in 
de tweede ronde aansluiting kreeg, 
daarom werd Thijs gediskwalifi-
ceerd. Hierdoor geen prijs voor Thijs 
en Tommy mocht de 7de prijs in ont-
vangst nemen.

Tour De Kwakel: Mega-
jackpot valt in Tourhome!
De Kwakel - Als slechts een deel-
nemer van het Kwakelse Tourspel 
een renner voorspelt die niemand 
in zijn hoofd heeft gehaald, en de-
ze renner ook daadwerkelijk in de 
top 10 eindigt, is deze voorspelling 
goed voor de Jackpot. Omdat deze 
pot nog niet gevallen was steeg de 
prijs naar een voor de Kwakelse tour 
begrippen naar het astronomische 
bedrag van anderhalve euro.
Debutant Bart-Jan vd Jagt werd de 
gelukkige, hij stroomde binnen met 
zijn renner Dean.
Daar waar gele trui-en pettendra-
gers het met 50 of 15 eurocent moe-
ten doen, kan voor Bart-Jan deze 
Tour financieel al niet meer stuk.
 
De gele trui ging de afgelopen week 
in het Tourhome van schouder tot 
schouder. Eerst was Henk Raad-
schelders de gelukkige, vervolgens 
volgde Harold van Rijn, Alfred v.d. 
Belt, Eric Zethof en uiteindelijk Jo-
ris Voorn. De stage van Joris in de 
Alpen werpt dus daadwerkelijk zijn 
vruchten af. Zijn vader, die verle-
den jaar de Kwakelse Tour won, laat 
hij inmiddels dik achter zich. Maar 
nog niet zijn concurrenten die dicht 
op zijn hielen zitten. Met de bergen 
voor de boeg kan er nog van alles 
gebeuren.
Bij de ploegen lijkt die van Popovych 
oppermachtig, met Ton Vlasman aan 
het stuur staat deze ploeg reeds ze-
ven punten los. Ton heeft in zijn 
ploeg Alfret v.d. Belt, Jan de Groot, 
Jacco Lauwers en Marina v.dd Huls 
onder zijn hoede. Mocht Ton winnen 
dan kan hij van zijn prijzengeld mis-

schien wat grint voor erve Vlasman 
kopen. Met de regen van de afgelo-
pen week is het een Elfmerentocht 
om bij het Tourhome te komen. Bij 
de dames gaat de strijd op dit mo-
ment tussen Ria Verhoef en Ger-
da Voorn, zij staan zo hoog dat een 
van deze rensters zomaar het alge-
meen klassement kan winnen. Jan 
Tilburgs wilde ook wel eens in de 
krant, daarvoor moest hij zijn voor-
spellingen wel zo beroerd invullen 
dat de rode lantaarn hem ten deel 
viel. Niemand is echter op dit mo-
ment zeker van zijn prijs, in de res-
terende tourweken kan het klasse-
ment nog op z’n kop.
 
Gele trui:
 1 Joris Voorn 44 pnt
 2 Alfred vd Belt  44
 3 Ria Verhoef  43
 4 Gerda Voorn 42
 5 Marco Pouw  41
 6 Chris Verhoef  41
 7 Jacques vd Hulst  41
 8 Henk Raadschelders  41
 9 Jacco Lauwers  40
10 Harold v Rijn  40
50 Julien Kouwenhoven  32
90 Jan Tilburgs 21
 
Rode trui:
1 Joris Voorn 10 pnt
2 Alfred vd Belt    9
3 Marco Pouw   8
 
Ploegen:
 1 Popovych 133 pnt
 2 Schleck 126
 3 Clement 123
18 Valverde 102  

Taekwondo in De Ronde 
Venen gaat door!
De Ronde Venen - Na de aankon-
diging van Cor Mastwijk dat hij met 
Taekwondo stopt was het een tijd-
je onduidelijk of alle Taekwondoka’s 
hun geliefde sport wel konden blij-
ven beoefenen binnen de gemeen-
tegrenzen. 

Aan die onzekerheid is nu een eind 
gekomen. Bas Bokkes en Remko 
van Gerven worden de trainers van 
de nieuwe Taekwondoschool: HO-
RANGI Taekwondo Mijdrecht. Zij 
hebben beiden meer dan 14 jaar 
Taekwondo ervaring, gaven regel-
matig les bij Mastwijk Taekwondo 

en hebben aan verschillende nati-
onale en internationale wedstrijden 
en demonstraties deelgenomen. Vol 
enthousiasme gaan zij vanaf 22 sep-
tember de goede Taekwondo tradi-
tie binnen De Ronde Venen voort-
zetten en hopen dan veel oude be-
kenden te mogen begroeten.

De trainingen zullen plaatsvinden op 
de maandag- en woensdagavond in 
de Willistee te Wilnis. Er wordt nog 
druk gewerkt aan de website, maar 
voor meer informatie of aanmeldin-
gen kunt u mailen naar 
taekwondomijdrecht@hotmail.com.

Uithoorn’s rallyteam haalt finish 
niet in Etten-Leur!
Regio - De rallysprint was met be-
trekking tot de notes op de zondag-
ochtend goed voorbereid door gele-
genheidsnavigator Sander Roling.
 
Sander en Adri zouden voor het 
eerst samen een evenement rijden, 
ondanks dat zij elkaar via de ral-
lysport al vele jaren kennen!

De strijd zal wederom een hevi-
ge zijn, en een ieder is gebrand op 
een goede klassering en het Rallys-
printkampioenschap ligt nog volle-
dig open, met totaal nog 3 wedstrij-
den te gaan. 

Onze equipe was dan ook zeer 
strijdlustig en na de eerste door-
komst (na drie klassementsproe-
ven) lagen zij dan ook eerste alge-
meen!

“We moeten de volgende 3 klasse-
mentsproeven snel, maar wel met 
de volle winst ten aanzien van de 
kampioenschapspunten in zicht, be-
houden rijden, dit gemeld door Adri. 
Sander voegt toe: 

We hebben 15 seconden voorsprong 
op de nummer 2 in het klassement 
en zelfs 37 seconden op de eerst-
volgende sprinter Jan van der Marel 
rijdend met een Porsche GT3!

Onze equipe ging dan ook vol goede 
moed naar de eerstvolgende klasse-
mentsproef.
Op deze vierde klassementsproef 
ging de overwinning direct aan hun 
neus voorbij, op het eerste gedeel-
te van de klassementsproef ging de 
rechterachterband lek op een on-
verhard gedeelte van deze proef en 
de band verzorgde tevens een lek-
ke remleiding.

De remdruk was volledig weg en 
met dit euvel alsmede een lekke 

band was de opgave een feit! 
Onze equipe heeft nu 2 schrapre-
sultaten ten aanzien van het Rallys-
printkampioenschap. Dit betekent 
dat de 2 volgende evenementen 
met winst afgesloten moeten wor-
den, willen zij nog een kans maken 
voor het kampioenschap. 

De eerstvolgende ontmoeting met 
het Nederlands Sprintkampioen-
schap is 7 september tijdens de Am-
sterdam Rallysprint in de omgeving 
van Amsterdam.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Proef het echt! De Poelier

Buiten koken, buiten genieten!Buiten koken, buiten genieten!

Comfort in de buitenlucht
Op zomerse avonden hangt meer en 
meer het hongermakend aroma van 
gegrild vlees in de lucht. Het buiten 
koken heeft in de afgelopen jaren een 
enorme vlucht genomen. Dit is vooral 
te danken aan de ontwikkeling van de 
buitenkookapparatuur in de afgelopen 
jaren. De mogelijkheden zijn einde-
loos: van de oude, vertrouwde barbe-
cue op houtskool tot een complete, 
luxe buitenkeuken met vierpits gas-
brander, teppan yaki platen, spoelbak 
en marmeren werkblad. Er is voor ieder 
wat wils. Eén ding is zeker: wonen, le-
ven en koken verplaatsen zich letter-
lijk naar buiten! 

Uw buitenkookspecialist
Het assortiment van de poelier breidt 
zich de laatste jaren steeds verder 
uit. De keuze beperkt zich niet meer 
tot wild en gevogelte, maar bevat ook 
steeds meer lekkere salades, gegrilde 
specialiteiten, exclusieve tussendoor-
tjes en zelfs complete maaltijden. De 
lekkere en eerlijke producten van deze 
vakman, maken de poelier ook tot spe-
cialist op het gebied van buiten koken. 
Traditionele producten als kipsaté, 
drumsticks of kipsaucijsjes zijn heer-
lijk voor op de grill. Maar denk bijvoor-

beeld ook eens aan een lekker stukje 
kalkoen of een stukje parelhoen! 

Wild in de zomer
Vers wild is niet alleen verkrijgbaar 
tijdens het jachtseizoen, ook in de 
zomermaanden kunt u genieten van 
dit heerlijke en bijzondere vlees. 
Verras uw gasten tijdens een zomers 
buitenetentje bijvoorbeeld eens met 
een smakelijk gerecht met struisvogel 
of mals reevlees. Wist u overigens 
dat wild ook verrukkelijk smaakt met 

diverse zomergroenten? Bij uw poelier 
kunt u terecht voor lekkere sauzen, 
marinades, wildfonds, kruiden én voor 
advies over de beste bereiding. 

Snel en gemakkelijk
Ook als u niet zo’n held bent in de 
keuken, bereidt u met een beetje hulp 
van uw poelier een verrassende maal-
tijd voor uw gezin of gasten. Staat 

er een gezellige barbecueavond op 
het programma? Dan stelt de poelier 
voor u een uitgebreid barbecuepak-
ket samen met verse producten, en 
ook (huisgemaakte) sauzen, marina-
des en bijgerechten kunnen worden 
geleverd. 

De poelier weet het zeker,
vandaag eten we buiten!

Buiten leven betekent ook buiten koken, dé trend van deze zomer. Geen 
wonder, want koken in de openlucht is een heerlijke en ontspannende 
ervaring. De tijd dat enkel hamburgers en braadworsten op de barbecue 
belandden, behoort tot het verleden. Tegenwoordig is buiten koken lekker, 
gezond én veelzijdig. Met het verse en gevarieerde assortiment van de 
poelier zet u een overheerlijke buitenmaaltijd op tafel.

Smakelijke recepten
Bent u op zoek naar een lek-
ker en verrassend recept? 
Bezoek dan de website
www.poelier.nl. In de recep-
tendatabase vindt u ruim 500 
recepten en bereidingswijzen 
van de meest uiteenlopende 
wild- en pluimveeproducten.

Wist u dat...
De trend van het buiten koken is 
komen overwaaien uit Amerika 
en Canada, waar mensen al 
jaren hun avondeten in de frisse 
buitenlucht klaarmaken? In de 
zomer zitten de doorgewinterde 
buitenkokers regelmatig aan 
de televisie gekluisterd om 
barbecueshows te volgen en er 
worden zelfs hele festivals rond 
het buiten koken georganiseerd.

Tips voor buiten 
koken en barbecuen

Lekker buiten koken en barbe-
cuen tijdens een lange zwoele 
zomeravond, dat is pas echt 
genieten! Hieronder een aantal 
nuttige tips.

Ongeveer een uur nadat de 
houtskool is aangestoken is de 
barbecue het heetst. Begin dus 
niet eerder. Bij een elektrische 
of gasbarbecue en zeker met 
een buitenfornuis kunt u 
sneller aan de slag.

olie en kruid het eventueel. 
Strooi er geen zout over, dit 
onttrekt vocht aan het vlees 
waardoor het minder sappig 
blijft en geen mooi bruin 
korstje krijgt.

droog met keukenpapier voor-
dat het op de barbecue wordt 
gelegd. Dit voorkomt dat het 
vlees aanbrandt of vastkoekt 
aan het rooster.

schone schaal en nooit weer 
terug op de schaal waar het 
rauwe vlees op heeft gelegen. 

-
neer het vanzelf loslaat. Vlees 
dat gaar is, wordt steviger 
doordat de eiwitten gaan stol-
len en trekt zichzelf daardoor 
van het rooster of de grill los. 

-
kers hebben het nadeel dat ze 
snel verbranden. Voorkom dit 
door de stokjes van tevoren 
een tijdje in een bakje met 
water te leggen.

Bewaren
Kies bij voorkeur een plaats laag 
in de koelkast, bijvoorbeeld vlak 
boven de groentelade. Dit is 
namelijk de koudste plek in de 
koelkast. 

Voorgaren
Het is verstandig om vlees met 
bot (bijvoorbeeld kippenpoten, 
-bouten of -dijen) voor te garen. 
Uiteraard is bij uw poelier een uit-
gebreid assortiment voorgegaarde 
producten verkrijgbaar.

Let op! Kip en kalkoen moeten 
altijd gaar worden geserveerd, 
ook al doet een naam als 
kalkoenbiefstuk anders vermoe-
den. Het vlees is gaar wanneer 
het ondoorschijnend wit is.

Lekkere marinades
Voor alle marinades geldt: hoe 
langer de marinade in het vlees 
kan trekken, hoe beter. Minimaal 
1 uur, 24 uur is optimaal. Bewaar 
uw gemarineerde vlees wel altijd 
afgedekt in de koelkast!

Oosterse marinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 2 teentjes knoflook, 1 tl 
gemberpoeder, 2 el limoensap 
en4 el ketjap. 

Citroenmarinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 1 fijngesnipperd sjalotje, 
1 teentje knoflook, 1 tl citroen-
rasp, 1 tl honing, 2 tl citroensap 
en 3½ el olijfolie.

Vraag uw poelier om advies voor 
een bijzondere en verrassende 
buitenmaaltijd.
Kijk voor meer informatie én het 
adres van de poelier bij u in de 
buurt op www.poelier.nl

Ingredienten
4-8 kant-en-klare kipshaslicks van uw poelier of metalen spiezen, 
kipfilets in blokjes, mini kipburgers en ontbeend kippendijvlees in 
stukjes, 4 el olie, rode en groene paprika, ui, 2 tl BBQ kruiden,
sauzen, salades, versgebakken stokbrood, aardappelen en fruit.

In de keuken
Aluminiumfolie om shaslicks af te dekken en BBQ schalen van folie, 
kwastje en BBQ bestek. 

Bereiding
Neem kant-en-klare shaslicks met kip of rijg verschillende kippro-
ducten aan spiezen, afgewisseld door stukjes paprika en ui. Bewaar 
ze tot gebruik in de koelkast. Bestrijk het vlees met een mengsel 
van de olie met de kruiden alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg 
ervoor dat shaslicks regelmatig worden gekeerd en bak ze goudbruin 
en gaar. Lekker met diverse barbecuesauzen, salades, versgebakken 
stokbrood, gepofte aardappelen (van BBQ) en fruit als dessert.

Kipshaslicks van de BBQ

Ingredienten
Struisvogelvlees (afhankelijk van het aantal spiesen), paprika, ui, 
champignons, peper, zout, barbecuespiesen.

Bereiding
Snij het vlees in blokjes en peper deze naar smaak. Snij de groenten 
in grove stukken. Rijg het vlees aan een pen, afgewisseld door stukjes 
paprika, ui en in plakjes gesneden champignons. Bestrijk het vlees met 
olie alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg ervoor dat de spiesen 
regelmatig worden gekeerd en bak ze tot het vlees rosé is.  Bestrooi na 
bereiding eventueel met wat zout.

Variatietip
Neem in plaats van struisvogelvlees, kangoeroe of wissel beide vlees-
soorten op één spies met elkaar af.

Spiesen van struisvogelvlees


