Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

22 juli 2009

2

Nooit gedacht!

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Jullie hebben
het kussen
vergeten!
De Ronde Venen – Diegene die
onze tuinstoel in de vorm van een
wijnvat heeft ‘geleend’ in de nacht
van zaterdag 4 juli op zondag 5 juli
jl. heeft vergeten het kussen mee te
nemen. Die heb ik nu over, dus je
kunt deze ook nog GRATIS komen
afhalen. PS. Ons adres is bekend!!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Ondanks enorme tegenstand omwonenden:

College wil haalbaarheid Nat
Bedrijventerrein onderzoeken
Amstelhoek - Het college van B en
W van de gemeente De Ronde Venen heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar
een nat bedrijventerrein in Amstelhoek. Met het onderzoek zal duidelijk worden in hoeverre een nat bedrijventerrein in Amstelhoek haalbaar is en onder welke randvoorwaarden het bedrijventerrein gerealiseerd zou kunnen worden.
Het project voor het natte bedrijventerrein in Amstelhoek is gericht
op het verhuizen van drie bedrijven

uit de zand-, cement- en bulkindustrie uit verschillende kernen van de
gemeente naar het bedrijventerrein
in Amstelhoek. De verhuizing heeft
een positief effect op de leefbaarheid van de kernen waar nu de bedrijven gevestigd zijn. Daarnaast is
er een aanzienlijk milieuvoordeel te
behalen, wanneer deze bedrijven
gebruik gaan maken van vervoer
over water in plaats van het huidige
vervoer met vrachtwagens.
Ook twee bedrijven die op dit moment gevestigd zijn op het bedrijventerrein in Amstelhoek, zijn ge-

baat bij vervoer over water. Hierdoor
is de keuze gevallen op het ontwikkelen van een zogenaamd ‘nat’ bedrijventerrein in Amstelhoek. In het
kader van de financiële en technische haalbaarheid van het project
worden verschillende onderwerpen
nader bekeken.
Zo worden de financiële haalbaarheid, de locatie van de Ecologische
Hoofdstructuur, de overige milieueffecten, de geluidssituatie, de afbakening van het bedrijventerrein en
de eigendomssituatie onderzocht.
Het haalbaarheidsonderzoek wordt

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Auto Bersan B.V.
de komende maanden uitgevoerd.
In december van dit jaar zal de gemeenteraad, naar aanleiding van de
resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek, een besluit kunnen nemen
over het al dan niet opstellen van
een bestemmingsplan voor het natte bedrijventerrein in Amstelhoek en
onder welke voorwaarden dit moet
gebeuren.

Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-285948

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

Wat vindt u: moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden
die vechten voor het behoud

Wij zijn nog op zoek naar enkele

vakantie Bezorgers
voor eind juli en augustus, voor een Wijk in Mijdrecht

Wil je Wat extra’s verdienen? en heB je op
WoensdagMiddag een paar uurtjes tijd?
Bel dan (na 16.00 uur) Met:

Nel Maarsse, 0297-282884

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

FINAL SALE

Bertus Smit bij het graf van zijn opa
en oma: “ik hoop dat ik dit graf kan
laten waar het is, maar geef mij in ieder geval de tijd en de kans een oplossing te vinden.”

voor/tegen

Ik ben
de sluiting van het
kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

U kunt dit doen door ons
te schrijven:
Redactie Nieuwe Meerbode,
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
of mailen:
redactieuithoorn@meerbode.nl
of vul onderstaande bon in:

Naam

:.............................................................................................................

Adres

:.............................................................................................................

Woonplaats :.............................................................................................................

70%

kOrtING
OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

hErEN, dAMES EN kIdS

zOMErCOLLECtIE
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
zaterdag 10-17.00 uur

zijdstraat 61, Aalsmeer,
tel 0297-321177
www.bigl.nl

troy! 3.9752

Regio – “Het is toch echt niet te begrijpen, dat een kerkbestuur zoiets
doet! Hebben ze dan helemaal geen
gevoel meer in hun lijf? Zomaar
even besluiten dat je een kerkhof
gaat ruimen. Respect voor de doden hebben ze niet en medeleven
met de nabestaanden hebben ze
blijkbaar nog nooit van gehoord. En
dan, het allemaal precies plannen
in de grote vakantie. Lekker makkelijk. Tachtig procent van de mensen op vakantie en op 1 augustus
het kerkhof sluiten en dan in september de grafstenen eraf halen.
Nou, geloof me, dat gebeurt niet. Al
moet ik me aan het hek vastmaken,
ze beginnen niet begin september.
Ze stellen het maar eerst eens een
jaartje uit, zodat iedereen er kennis van kan nemen en in de gelegenheid wordt gesteld om te bezien
wat zij/hij wil, maar zomaar even de
boel afbreken... oh nee, over mijn
lijk.” Aan het woord Bertus Smit uit
Mijdrecht. Zelf geboren in Uithoorn
en op het kerkhof aan het Zijdelveld
in Uithoorn vecht hij voor het behoud van het graf van onder anderen zijn opa en oma, maar ook vecht
hij voor de vele nabestaanden die
nog niet eens weten wat er aan de
hand is. Het R.-K. kerkbestuur (hetzelfde bestuur dat ook de kerk aan
de Schans wil laten afbreken) heeft
maar even bepaald dat dit prachtige oude kerkhof aan de Zijdelveld in Uithoorn leeg moet. Het is
een prachtig onderhouden kerkhof,
waar dagelijks mensen hun overleden dierbare(n) komen bezoeken.
En waarom moet het weg? Gewoon,
ze willen er woningen bouwen, zo
wordt er gefluisterd. Wat vindt u:
moet dit prachtige kerkhof verdwijnen (zie elders in deze krant een
uitgebreide fotoreportage over het
kerkhof) en laat het ons weten. Laat
uw mening horen. Niet anoniem,
daar hebben we niets aan.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Nigtevecht
Nigtevecht
Actueel nieuws en spoedeisende
mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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* fietspad blijft beschikbaar,
*Golden
fietspadTulip
blijften
beschikbaar,
de Groenlandse Kade zijn bereikbaar via
Golden
Tulip en de Groenlandse
Kade zijn bereikbaar via
afrit 4 “Vinkeveen”
van rijksweg A2
afrit 4 “Vinkeveen” van rijksweg A2
** alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer
** alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer
0

AnAn

Omleidingsroute doorgaand verkeer *
Omleidingsroute doorgaand verkeer *

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

Baambrugse Zuwe
Baambrugse Zuwe

N402
N402

Wilnis
Wilnis
Nieuwerter Aa
Nieuwerter Aa

N212
N212

N463
N463

Spengen
Spengen

Portengense Brug
Portengense Brug

(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Vrijwilliger en
vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2009

Scheendijk
Scheendijk

Vrijwilligers zijn er overal in De Ronde Venen. Bij de kerk, het
sportveld, de club of bij één van de vele maatschappelijke
organisaties. Al die vrijwilligers bij elkaar verrichten veel
goed werk. Op 3 november wordt voor de 20ste keer de
Vrijwilligersdag georganiseerd om alle vrijwilligers uit De
Ronde Venen op deze dag te bedanken voor hun inzet voor de
samenleving.
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Afvalbrengstation

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.
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Afsluiting N201 tussen Vinkeveen
en de A2, 24 juli-17 augustus 2009
Teckop
Teckop

Vanaf 24 juli, 20:00 uur tot 17 augustus, 05:00 uur is een gedeelte van de provinciale
weg N201 afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de
kruising met de N212 (ir. Enschedeweg), Vinkeveen en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
Omdat er dag en nacht wordt gewerkt, geldt de afsluiting alle dagen van de week en 24
uur per dag.
Waarom?

De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering van groot onderhoud door de provincie Utrecht op de N201
en de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Tijdens het groot onderhoud krijgt de weg ook een aangepaste,
duurzaam veilige inrichting. De onderhoudswerkzaamheden van de provincie zijn afgestemd met de
werkzaamheden van Rijkswaterstaat die bezig is met de verlegging en de verbreding van de A2. Gelijktijdig
met de werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N201 wordt het oude viaduct van rijksweg A2 over
de Geuzensloot gesloopt.

Omleidingsroute

De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven op bijgaand kaartje. De omleiding loopt via
de N212, de N401 en de A2, afrit Breukelen (afrit 5). Voor het vrachtverkeer tussen Aalsmeer/Uithoorn en
Rijksweg A2 is een adviesroute aangegeven via de A2 en de A9.

Bereikbaarheid
•
•
•
•
•

Het fietspad langs het afgesloten werkvak blijft beschikbaar.
Het centrum van Vinkeveen is bereikbaar via de omleidingen, vanaf het kruispunt N212-N201.
Personenauto’s en openbaar vervoer kunnen vanaf dit kruispunt het centrum bereiken.
Bewoners langs de N201 kunnen hun perceel ook via dit kruispunt bereiken. Vrachtverkeer is niet
toegestaan op dit afgesloten wegvak tot aan de Herenweg.
‘Golden Tulip’ en de Groenlandsekade zijn bereikbaar via de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
De doorgang van de hulpdiensten langs het werkvak is te allen tijde gegarandeerd.

Op het betreffende traject rijden drie buslijnen van Connexxion: lijn 126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal Connexxion met een aangepaste dienstregeling rijden.
• Lijn 126 gaat rijden via de Baambrugse Zuwe.
• Lijn 130 volgt de omleidingsroute via de N212 - N401 - A2, vice versa. Daarbij doet de bus wel eerst
Vinkeveen aan via de N201 en de Herenweg.
• Lijn 121 rijdt de normale route tussen Hilversum en Loenen Kerklaan om vervolgens via de N201 en de
A2 naar Breukelen te rijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht, tel.(030) 258 38 88 (informatienr.
wegwerkzaamheden provinciale wegen Utrecht) of via wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.

Werkzaamheden knooppunt Holendrecht - Abcoude

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

2009. Vindt u dat sommige vrijwilligers het verdienen om eens extra
in het zonnetje gezet te worden, bijvoorbeeld vanwege hun motivatie,
inzet, betrokkenheid of iets anders? Meld hen dan aan voor de prijs van
“Vrijwilliger van het jaar 2009”!
Er zijn ook organisaties die een activiteit, project of dienst hebben
ontwikkeld, met of voor vrijwilligers, die veel betekent voor de omgeving.
Maarssen
Of een organisatie waar u, om uw eigen persoonlijke reden, uw
Maarssen
waardering aan wilt tonen. Meld deze organisatie dan aan voor de
prijs van “Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2009”. Medewerkers van
organisaties kunnen ook hun eigen organisatie aanmelden voor de prijs.
Behalve de waardering en de publiciteit rondom de prijzen, ontvangen de
3 genomineerde organisaties (waaronder de winnaar) uit handen van de
burgemeester cheques om hun goede werk voort te zetten, uit te breiden,
of zelf eens een feestje te bouwen.
Iedereen kan een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie voordragen.
Kent u iemand die in aanmerking komt om Vrijwilliger van het jaar 2009
te worden, of kent u een organisatie die de titel Vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2009 verdient? Maak dit dan kenbaar door vóór 30
september uw aanmelding in te sturen. U kunt een vrijwilliger of een
vrijwilligersinitiatief aanmelden door een daartoe bestemd formulier te
gebruiken. De algemeen geldende criteria zijn voor iedereen gelijk. Op de
aanmeldformulieren zijn de voorwaarden nader toegelicht. U kunt deze
formulieren digitaal invullen via www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of
ophalen bij één van de servicepunten in De Ronde Venen.
De voordrachten worden beoordeeld door een onafhankelijke Commissie
van Aanbeveling die ook een advies uitbrengen aan het college van
burgemeester en wethouders. Burgemeester Burgman zal tijdens de
Vrijwilligersdag op 3 november bekend maken wie de uiteindelijke
winnaars van 2009 zijn. De Vrijwilliger van 2009 ontvangt het bronzen
beeld ‘helpende handen’. De Vrijwilligersorganisatie van 2009 zal uit
handen van de gemeente een cheque ontvangen. Ook de twee andere
genomineerde organisaties ontvangen een cheque van de burgemeester.
Meer informatie is te vinden op de website van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor overige vragen
kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag contact opnemen met Dyanne
van Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. (0297)
23 02 80.

Wijziging busroutes

Nadere informatie

Redactie

vindt overal plaats en is verweven in de
samenleving. Vanaf heden kan iedereen foto’s aanleveren van
vrijwilligerswerk, activiteiten, feestelijkheden op het gebied van
vrijwilligers(werk) of van vrijwilligers zelf. Uit deze bonte verzameling
foto’s wordt een selectie gemaakt voor de expositie over 20
jaar vrijwilligerswerk. De mooiste, meest bijzondere of juist de
meest typerende foto’s zullen worden afgedrukt op groot formaat
canvas. In september en oktober is de tentoonstelling te zien in
de expositieruimte van het gemeentehuis. Na de vrijwilligersdag,
ontvangen de inzenders als dank voor hun deelname, hun foto op
canvas. Heeft u foto’s voor de expositie 20 jaar Vrijwilligers in Beeld?
Lever de foto’s dan digitaal aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl. Een korte toelichting mag
bijgevoegd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dyanne van Tessel op tel. (0297) 23 02 80.

Kerklaan
Kerklaan

A2
A2

Donkereind
Donkereind

VreelandVrijwilligerswerk
Vreeland

N201
N201

Golden Tulip
Golden Tulip

Vinkeveen
Vinkeveen

Mijdrecht
Mijdrecht

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

4 Vinkeveen
4 Vinkeveen

N201
N201

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

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

Loenersloot
Loenersloot

N201
N201

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

Op 3 november zal voor de twintigste keer de
Vrijwilligersdag in de gemeente De Ronde Venen
plaatsvinden. Vanwege het 20-jarig jubileum, krijgt
de dag dit jaar een bijzonder tintje. Ook in de aanloop
naar de vrijwilligersdag is er extra aandacht voor de
vele vrijwilligers en de bijzondere aspecten van het
vrijwilligerswerk door een speciale foto-expositie.

RijRnijknaka
nanaal al

Nessersluis
Nessersluis

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.

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

ink
inkel
el

WW

Servicepunten

20 jaar vrijwilligers
in beeld

3 Abcoude
3 Abcoude

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

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.

Van maandag 20 juli tot en met zaterdag 8 augustus vinden
er werkzaamheden plaats aan de A2 tussen knooppunt
Holendrecht en Abcoude. Rijkswaterstaat werkt dan ook
aan de verbindingsboog met de A9. Het aantal beschikbare
rijstroken blijft gelijk tijdens de werkzaamheden overdag.
Tijdens de avonden en in de nachten zijn er verschillende
verkeersmaatregelen, waaronder ook omleidingen.
Weggebruikers worden ter plaatse geïnformeerd. De

belangrijkste wijziging voor de weggebruiker is het rijden
over een andere helft van de weg. Zo wordt het verkeer
vanaf de A9 richting Utrecht in de week van 22 juli met een
tijdelijke verbinding op de A2 geleid. Voor actuele informatie
over werkzaamheden en de te verwachten hinder kunt u
contact opnemen met de landelijke informatielijn
tel. (0800) 80 02 (gratis) of kijken op internet:
www.rijkswaterstaat.nl/a2 en/of www.vananaarbeter.nl.

Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt de Rondeveense
Beursvloer plaats en wel op donderdag 29 oktober 2009 in hotel
Mijdrecht Marickenland in Mijdrecht.
De Beursvloer is een initiatief van het bedrijfsleven en de gemeente
De Ronde Venen en heeft als doel om de samenwerking tussen
bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Het is
dé plek waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar
ontmoeten en kunnen handelen in menskracht, middelen, kennis
en klussen. Geld is hierbij taboe. Door vraag en aanbod bijeen te
brengen, wil de Beursvloer bijdragen aan de ontwikkeling van de
samenwerking tussen organisaties en de sociale binding in De
Ronde Venen vergroten. Wat de één over heeft of graag wil bieden,
is voor de ander wellicht zeer gewenst.
Wilt u meedoen en ook gaan handelen op 29 oktober, of meer
informatie over de werkwijze? Kijk dan op de website van de
Beursvloer: www.beursvloer-derondevenen.nl.
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Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
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Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
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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.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag
van gevonden en verloren
voorwerpen overgegaan van
de politie naar de gemeente.
U kunt ook kijken bij
www.verlorenofgevonden.nl.
Onderstaande voorwerpen
zijn bij de gemeente als
verloren of gevonden
opgegeven:

•
•
•
•
•
•
•

Gevonden voorwerpen
week 28 en 29

Tijdelijk kunstwerk
RE-PEAT in
Marickenland onthuld

Op 15 juli 2009 is, onder een stralende zon, de installatie REPEAT van kunstenaar Jay Bakker onthuld door wethouder Jan
van Breukelen. Dit is het tweede kunstwerk dat in korte tijd in
het toekomstige natuurgebied in Marickenland is geplaatst.
Jay Bakker, onlangs afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, is de
eerste die de recent geplaatste platforms van kunstenaar Jan Konings in
het gebied gebruikt als podium voor een tijdelijk kunstwerk.
De installatie ligt in het weiland langs het eerste laarzenpad van
Marickenland dat in zijn geheel ongeveer drie kilometer lang is. REPEAT is geplaatst vlakbij de brug met het brugwachtershuisje (platform 3)
van Jan Konings. Het veld is te bereiken vanaf de spoordijk en sluit ook
aan op de 13 kilometer lange wandeling ‘Spoordijkroute’, die start op de
parkeerplaats van de algemene begraafplaats in Wilnis.
De installatie RE-PEAT bestaat uit 504 ongeglazuurde keramische halters
op drijvende turfblokken; materialen die eigen zijn aan het gebied De
Venen. Opgebouwd rond het getal 24 verbeeldt het turfveld het aantal
officiële instanties, dat oorspronkelijk betrokken is bij de op stapel staande
veranderingen in het gebied. Onder invloed van de weersomstandigheden
breekt de installatie langzaam af en wordt het materiaal weer opgenomen
door het landschap. Het werk reageert op de veranderingen in het gebied,
in een spel met de materie die steeds weer andere vormen aanneemt.
De installatie van Jay Bakker komt voort uit een samenwerking van
Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) met het Lectoraat Kunst en
Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie, waarbij twaalf studenten
hun visie op de veranderingen in het gebied hebben vormgegeven in
projectvoorstellen. De samenwerking maakte deel uit van het kunstplan
De Venen, waarbij CBKU kunstenaars op verschillende manieren een
koppeling maken met de gebiedsontwikkelingen in de venen. Het werk
van Bakker is een van de afstudeerprojecten die daadwerkelijk kon
worden uitgevoerd en paste goed in het project Platform Marickenland van
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp een aantal platforms van waaruit je
het landschap en de veranderingen in het gebied kunt zien en ervaren. De
platforms zijn verbonden met functionele ingrepen zoals bruggen, maar er
zijn ook platforms die bijna letterlijk een podium bieden voor activiteiten in
het gebied, zoals RE-PEAT.
RE-PEAT is financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuurfonds, gemeente De Ronde Venen en Centrum Beeldende Kunst
Utrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum
Beeldende Kunst Utrecht via tel. (030) 23 07 910, of kijken op:
www.cbk-utrecht.nl en/of www.zangsporen.nl.

Stremming vaarweg Winkel
In verband met verbredingswerkzaamheden aan de A2 ter hoogte
van Abcoude, geldt tussen de Proostdijersluis en de Angstel, een
algehele stremming van de rivier de Winkel. Er is geen kruisend
verkeer mogelijk met de A2 van maandag 3 augustus 2009 tot
zaterdag 22 augustus 2009. Dit geldt ook voor kano’s. Voor nadere
informatie kan contact worden opgenomen met Waternet via het
telefoonnummer (0900) 93 94. De meest actuele informatie over de
vaarwegen binnen het beheergebied van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht vindt u via de link:
http://www.waternet.nl/actueel/scheepvaartberichten.

•
•
•
•
•
•
•
•

Zwarte damesfiets
Grijze herenfiets
Paars/zilveren damesfiets
Grijze racefiets
Kinderbril
Rozenkrans en oorbel
Plastic tas met handdoeken,
kleding en boek
Sleutels

Verloren voorwerpen
week 28 en 29
•
•
•

Groen/blauwe herenfiets
Giant Auckland framenummer
GEM1705165
Antraciet herenfiets Giant Metro
7 versnellingen framenummer
CC7D9804t
Zwarte Gsm Nokia 6230l oud
model

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Zwarte Gsm Nokia 6300, foto
van dochter op achtergrond
Rode bril in een groene doos
Herenbril dun - bruinachtig
montuur voor de computer in 3
sterkten
Zwarte heren portemonnee
Bruine “Only” portemonnee met
foto’s, diverse pasjes en pinpas
Zwarte heren portemonnee met
een zilver driehoekje, pinpas,
ID-kaart en geld
Bruine portemonnee met
rijbewijs en verblijfsvergunning
Lederen bruine Mexx
portemonnee met daarin:
rijbewijs en diverse pasjes en
autosleutel van een Mazda 626
en Wong
Zwarte stoffen portemonnee
met rits en clip inhoud: ID-kaart,
bankpas en andere pasjes
Gouden ketting met Grieks
motief
Zilveren enkelbandje en is
ongeveer 25 cm lang
Gouden slavenarmband
inscriptie: 12-3-63 Marius
Een 3 kleurige trouwring
inscriptie: Peter 20-03-87
Een blauw/wit/rood plastic tas
(Mitsubishi) inhoud: bruine
portemonnee met geld,
pocketboek Iwan en de gedurfde
ontsnapping
Blauw/witte plastic tas inhoud:
rekeningen apotheek en
papieren van persoonsbudget
Sleutels

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema 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!

Op dit moment hebben wij de volgende (stage)
vacatures:
- een afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling,
Volkshuisvesting en Milieu;
- een senior werkvoorbereider;
- een lid van de rekenkamercommissie;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en
Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.
Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u vinden
op onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact
opnemen met ons via tel. (0297) 29 17 42.
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 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 69

Vernieuwen van een steiger

Reguliere bouwvergunning

2009/0347

13-07-2009

Mijdrecht
Rietveld 24

Plaatsen van een dakkapel

Lichte bouwvergunning

2009/0348

14-07-2009

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

Lichte bouwvergunning

2009/0342

10-07-2009

Lichte bouwvergunning

2009/0343

10-07-2009

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0346

13-07-2009

Burg, de Voogtlaan 53

Vinkeveen
Demmerik 120
Oprichten van een garage/berging
		

Als uw huisdier overlijdt, moeten er op korte termijn
beslissingen worden genomen. Wat wilt u met uw overleden
huisdier doen? Laten begraven of cremeren, er zijn
verschillende mogelijkheden hiervoor. Ook de gemeente biedt
een mogelijkheid aan.
Afvalbrengstation

Veel mensen denken dat een overleden huisdier in de GFT container mag,
maar vanwege de verspreiding van eventuele ziekten mag dit niet. Wel
kunt u ervoor kiezen om uw overleden huisdier (hond, kat of een kleiner
huisdier) naar het gemeentelijke afvalbrengstation aan de Industrieweg
in Mijdrecht te brengen. Dit kan tijdens de volgende openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-12.00
en van 12.30-16.00 en dinsdag van 12.30-16.00 uur. Het is niet mogelijk
om uw overleden huisdier bij u thuis op te halen. Paarden worden niet
beschouwd als huisdieren maar als landbouwhuisdieren, ook als ze niet
voor landbouwdoeleinden zijn gebruikt. Een overleden paard kunt u dus
niet naar het afvalbrengstation brengen. Daarnaast zijn er nog andere
mogelijkheden, die hieronder verder worden beschreven.

Cremeren of begraven

Ook zijn er mogelijkheden om uw huisdier te begraven op een
dierenbegraafplaats of te laten cremeren in een dierencrematorium.
In de gemeente De Ronde Venen is er geen dierenbegraafplaats of crematorium. In bijvoorbeeld Zevenhoven of Amsterdam zijn er wel
begraafplaatsen of crematoria te vinden.

Dierenkliniek

Overleden huisdieren kunnen tijdens openingstijden ook bij de meeste
dierenklinieken in de gemeente gebracht worden. Kondig van tevoren wel
even uw komst aan. U kunt bij de betreffende kliniek bepalen of uw huisdier
gecremeerd of begraven wordt. Kiest u niet voor deze opties, dan kan de
dierenkliniek ook zorgen voor de afvoer van het dier.

Dieren langs de weg of in het water

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

Wilnis
Raadhuisstraat 36

Overleden dieren

Herenweg 71-73
Herenweg 220

Het kan voorkomen dat u dode dieren langs de kant van de weg
ziet of vindt. Als het een huisdier betreft, dan kunt u het beste de
Dierenambulance bellen. Medewerkers van de Dierenambulance komen
het overleden dier zo snel mogelijk ophalen. Ter plaatse kunnen zij
beoordelen of het huisdier gechipt is. Indien dat het geval is, kan de
eigenaar achterhaald en geïnformeerd worden. Het telefoonnummer van de
Dierenambulance is tel. (06) 53 31 55 57.
Mocht u dode dieren langs de weg of in het water zien liggen en het is geen
huisdier, dan kunt u naar de Servicelijn van de gemeente bellen, tel. (0297)
29 18 00.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
25 juli 2009
Werkochtend in de educatieve NME-tuin

Locatie: De Woudreus in Wilnis. Aanvang: vanaf 09.00 uur.

1 augustus 2009
Braderie in Mijdrecht

Braderie op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

Veranderen van de ontsluiting van de
bovenwoning vanaf maaiveld
Oprichten van een garage

Reguliere bouwvergunning
(RECTIFICATIE)
Lichte bouwvergunning

2009/0317

30-07-2009

2009/0349

14-07-2009

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.)
Aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2009 heeft besloten de Algemene
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008 (APV) aan te passen. Door een wijziging van een artikel in de APV kan het college
naast het aanwijzen van plaatsen waar honden niet mogen zijn (binnen en buiten de bebouwde kom), ook plaatsen aanwijzen buiten de bebouwde kom waar honden alleen aangelijnd mogen komen. Aanleiding voor deze wijziging is dat het college wel plaatsen
binnen en buiten de bebouwde kom kan aanwijzen waar het voor honden verboden is zoals speelplaatsen, trapvelden of andere
nader te bepalen plaatsen, maar dat alleen voor de gehele bebouwde kom (Wegenwet) een aanlijngebod voor honden geldt. Dit
betekent dat de honden buiten de bebouwde kom los mogen lopen. Uit oogpunt van het gebruik is het gewenst om ook buiten
de bebouwde kom plaatsen aan te wijzen waar honden alleen aangelijnd mogen komen. Dit is gewenst bij bijvoorbeeld tegen de
bebouwde kom aangelegen (sport)parken en de algemene begraafplaats. De gewijzigde Verordening treedt in werking met ingang
van de dag na die van bekendmaking zijnde 23 juli 2009.
Ter inzagelegging
De gewijzigde APV 2008 ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij
de balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de gewijzigde verordening te vinden op internet
(www.derondevenen.nl)
vervolg op volgende blz
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Nieuwe Meerbode - 22 juli 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan

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.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 23 juli 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:

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

Straatnaam

Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Soort vergunning
Bouwnr.
				

Aard van het bouwwerk	Soort vergunning

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 19 Oprichten van een kademuur en
onderheid terras

Bouwnr.

Opm.

Reguliere bouwvergunning

2009/0265

A

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0239
2009/0013

B
C

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 41 Vernieuwen van beschoeiingen en steigers Reguliere bouwvergunning
Vinkenkade 51
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning
		
fase 1

2009/0273
2009/0301

D
E

Mijdrecht
Hoofdweg 85a
Molenland 10

Plaatsen van tijdelijke flex-unit tbv opslag
Veranderen van een huisstal tot
kinderdagverblijf, het realiseren van een
buitenruimte en parkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A,D,E te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de periode
van 5 jaar.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening
en te verlenen onder toepassing van een binnenplanse wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
het Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en 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.
				
Mijdrecht
Bozenhoven 115
Diamant 10
Karekiet 58
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 137
Winkeldijk23
Wilnis
Blauwe Zegge 68
Poldermeester 17

Verzenddat,
vergunning

Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen
Demmerik 49

Oprichten/vernieuwen van een brug

Bouwvergunning

2009/0153

13-07-2009

Wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 4

Oprichten van lichtmasten

Bouwvergunning

2009/0106

13-07-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
door de rechtbank griffierecht geheven.
Inrichting tijdelijke flexibele bouwplaats aan de Cuilensmeer en
Loopveltweg in Vinkeveen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 14 juli 2009 aan Vink+Veenman ontheffing hebben verleend van de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) voor een tijdelijke flexibele
bouwplaats aan de Cuilensmeer en Loopveltweg in Vinkeveen. Dit in verband met werkzaamheden t.b.v. na-isolatie onder de
beganegrondvloer aan de Cuilensmeer en Loopveltweg in Vinkeveen. De vergunning geldt van 17 augustus 2009 tot en met 13
november 2009. Tijdens deze periode zullen er aan de Cuilensmeer en Loopveltweg telkens twee parkeervakken als bouwplaats
worden ingericht. 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 Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar
is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het werkadres is

Cuilensmeer te Vinkeveen 3645 WD / 3645 WE / 3645 WL / 3645 WN
Loopveltweg te Vinkeveen 3645 LJ / 3645 LK / 3645 WB / 3645 WK

Veranderen van de dakbedekking van de
uitbreiding van een notariskantoor
Vernieuwen van een hekwerk
Vergroten van een woning

Wijzigingsvergunning

2009/0254

09-07-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0221
2009/0288

09-07-2009
14-07-2009

Plaatsen en veranderen van een
bootoverkapping, insteekhaven,
beschoeiing en steiger
Oprichten van een sluiswachtershuis en
schotbalkopslag

Bouwvergunning

2009/0168

13-07-2009

Bouwvergunning fase 2

2009/0290

13-07-2009

Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 14 juli 2007,
nummer 2009INT245140, hebben besloten tot goedkeuring van het bestemmingsplan “Marickenland”. Het bestemmingsplan, de
daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van dinsdag 28 juli 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma.avond 17.30-19.30 uur). Het bestemmingsplan en de bijlagen zijn ook te downloaden vanaf de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.

2009/0306

09-07-2009

Het plan
Het bestemmingsplan “Marickenland” betreft de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Vinkeveen,
Waverveen en Wilnis en een woonwijk in aansluiting op de bestaande woonbebouwing van Wilnis.

2009/0330

14-07-2009

Plaatsen van een dakkapel op
Bouwvergunning
voorgeveldakvlak
Oprichten van een berging en een veranda Bouwvergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als 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.

Goedkeuring bestemmingsplan “Marickenland”

Beroep
Belanghebbenden die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben gewend, of een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich
overeenkomstig genoemde bepalingen tot Gedeputeerde Staten van Utrecht te wenden, kunnen beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit
ter inzage ligt. Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift
kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Hiervoor is opnieuw een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten daags na de
afloop van de beroepstermijn in werking. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek
is beslist.
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Jaarlijkse uitgaansdag van
ANBO De Ronde Venen

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 werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden 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.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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 Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
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
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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

De Ronde Venen - ANBO De Ronde Venen organiseert op dinsdag
18 augustus aanstaande de jaarlijkse uitgaansdag. De reis per luxe bus
gaat dit keer naar Leerdam, de glasstad van Nederland. Daar hoort natuurlijk een bezoek aan de glasblazerij bij! Een rondvaart op de Linge
met een heerlijke lunch zal een geweldige belevenis zijn.
Een bezoek aan een tingieterij zal

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
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: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Paviljoen de Venen in
concept op papier

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 medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.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
eetstoornissen. Landelijk infonr.
071-5234234. www.imet.nl

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

VVV/ANwB

Openingstijden De Woudreus
in de zomervakantie
De Ronde Venen - In de zomervakantie is het NME-centrum van 20
juli tot 22 augustus op maandag en
vrijdag geopend van 10.00 tot 15.00
uur.
Woensdag is het centrum open van
10.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdag en
donderdag is het NME-centrum gesloten. Hoewel er geen speciale kinderactiviteiten zijn, zijn kinderen
welkom om te komen helpen bijvoorbeeld bij het verzorgen van de

dieren. Kinderen die dat willen en
mogen kunnen een dier (muis of
konijn) thuis een week houden en
verzorgen. Als u daar belangstelling
voor heeft kunt u contact opnemen
met Meta van Dijk.
De Woudreus vindt u aan Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis.
Voor meer informatie: tel. (0297)
273692, of mail woudreus@milieudienstnwu.nl

Tijdig inschrijven voor
de Kunstbus is gewenst!
Regio – De KunstBus biedt comfortabel vervoer van en naar diverse
culturele activiteiten in de regio. Alle inwoners van de provincie Utrecht
van 55 jaar en ouder kunnen hier gebruik van maken. De KunstBus rijdt
alleen als er voldoende mensen zich
voor een voorstelling hebben ingeschreven. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt circa drie weken

Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, 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

maken kennis met de unieke kenmerken van veenweidegebied, namelijk de hoogteverschillen en lagen van het cultuurlandschap. Het
Paviljoen wordt het vliegwiel voor de
recreatieve ontwikkelingen van Marickenland en het vertrekpunt voor
een bezoek aan de omgeving: het
gebied Marickenland, het gebied de
Venen en de Vinkeveense Plassen.
Samen met de betrokken partijen
is invulling gegeven aan het huidige conceptplan. Het resultaat is
een ambitieus plan, maar een wensbeeld en nog geen eindbeeld.
Het rapport is een eerste aanzet om
te komen tot de realisatie van het Paviljoen de Venen. De volgende stap
is het uitwerken van de bouwstenen
en aanbevelingen uit het rapport,
samen met de stakeholders.
Dit betreft een uitwerking van alle in
het rapport genoemde aspecten, zoals samenwerking, promotie, financiën, ruimtebeslag, inrichting, etc.
Volgens een eerste voorlopige raming en op basis van de in het conceptrapport genoemde aannames,
gaat de realisatie van het Paviljoen
de Venen 4 miljoen kosten.
Het streven is om in december 2011
het Paviljoen in gebruik te kunnen
nemen.

Natuur Zomer Koffer in
Gerardus Majella
iPod van Renault Nieuwendijk
voor Jeffrey Baltus
Uithoorn– Jeffrey Baltus werd vorige week verrast door Renault Nieuwendijk. Hij bleek tijdens de Midzomernachtmarkt in Westwijk het juiste aantal ballen in de bagageruimte van de Renault Scénic te hebben geraden. Het waren er exact
tachtig. Nog twee bezoekers van

zORG &
DIENsTVERLENING

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

De Ronde Venen - In het recreatiedeel van Marickenland komt een
multifunctioneel bezoekerscentrum
voor het gebied De Venen. Dit Paviljoen de Venen zal uitgroeien tot een
kenniscentrum van de venen waar
informatie en ontspanning samenkomen en bezoekers een plezierige
dag beleven.
Dit is de ambitie uit het conceptplan voor het Paviljoen de Venen,
dat adviesbureau LA Group in opdracht van de gemeente De Ronde
Venen heeft gemaakt. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de inhoudelijke, organisatorische en financiële mogelijkheden en consequenties van het Paviljoen de Venen. In
het conceptplan worden verschillende organisaties in het Paviljoen
de Venen gehuisvest: het Museum
De Ronde Venen, het NME Centrum
De Woudreus, IVN De Ronde Venen
en Uithoorn, de Historische Vereniging De Proosdijlanden, het Programmateam de Venen en op termijn de VVV Hollands Midden. Het
Paviljoen wordt daarmee niet alleen
een bezoekerscentrum, maar tevens museum en recreatief knooppunt met horecavoorzieningen dat
op termijn uitgroeit tot een kenniscentrum van de venen. Bezoekers

voor de betreffende voorstelling bericht of de bus rijdt en zo ja, waar en
wanneer er kan worden opgestapt.
Omdat het aantal plaatsen beperkt
is, is het raadzaam vóór 9 augustus
a.s. te reserveren. De programmaboekjes ( waarin achterin ook het inschrijfformulier zit) zijn verkrijgbaar
bij mevrouw Rietstap, Hoofdweg 29
in Mijdrecht, tel: 0297-281888.

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 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
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, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: 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.

eveneens niet ontbreken. Het is verrassend wat met verhitting allemaal
gemaakt kan worden. U kunt dat
zelf zien. Ook kunt u zich laten verleiden om een mooi souvenir te kopen. De dag kan worden afgesloten
met een maaltijd in De Meijert.
Ook niet-ANBO leden zijn van harte welkom. Wilt u meer weten, neem
dan contact op met Marja van der
Vaart, tel. 0348 402244.

de Renault-stand hadden het juiste aantal geraden maar Jeffrey werd
als winnaar uitgeloot.
Op de foto neemt hij de eerste prijs,
een iPod-shuffle, in ontvangst uit
handen van Norella van Klaveren
namens Renault Nieuwendijk.

Instellingen Prinsenhuis
naar Energieweg
Regio - De bewoners van Gerardus
Majella zaten in een grote kring: wat
zal er in de Natuur Zomer Koffer zitten van de natuurgids van het IVN?
Er zaten foto’s in van zomerse momenten: o.a. een molen. Onmiddellijk
begonnen de mensen te zingen ‘daar
bij die molen…’
Ze zagen bomen met de mooiste
groene blaadjes, er liepen koeien in
de wei en bij al die mooie gekleurde
bloemen vlogen de mooiste vlinders.
Vlinders zoeken nectar, bijen maken
honing: tijd om te proeven. Met een
dipstokje smulden ze van de honing.

Toen kwamen de geurzakjes tevoorschijn: wat was er te ruiken... schapenwol, gras, hooi, munt, lavendel.
De meningen waren verdeeld. Wat
de een lekker vond ruiken, vond de
ander dat niet echt. En de tuinbonen
mochten nog gedopt worden. Vervolgens keek het gezelschap nog wat
foto’s over vakantie.
Er werd gezongen over de speeltuin
en er werden nectarines gegeten.
De koffer werd weer gesloten.
De gids zal in de herfst weer terugkomen.

De Ronde Venen - Uit nader onderzoek is gebleken dat het gebouw
aan de Energieweg in Mijdrecht een
geschikte locatie is voor de tijdelijke
huisvesting van de instellingen van
het Prinsenhuis. In februari werd
besloten de mogelijkheden van het
pand aan de Energieweg 105 nader
te onderzoeken. Na overleg met de
betrokken instellingen, stemde het
college van B en W op dinsdag 14
juli in om het pand per 1 augustus
te huren voor een jaar.
De organisaties ROC, Vluchtelingenwerk, Atelier De Kromme
Mijdrecht en het Seniorweb, hebben inmiddels ingestemd met huisvesting in het pand aan de Energieweg. De Stichting Educatie en recreatie verstandelijk gehandicapten heeft onderdak gevonden in de
Willisstee. Enkele aanpassingen zijn
nodig om de ruimte geschikt te maken voor de huisvesting van meer-

dere organisaties. De betrokkenen
hebben voorstellen voor aanpassingen ingediend en er is een verdeling
van de ruimte gemaakt. Door multifunctioneel gebruik te maken van
de ruimten, ontstaan er mogelijkheden om extra gebruikers te huisvesten. Stichting De Baat heeft aangegeven ook graag gebruik te willen
maken van de beschikbare ruimte.
Aangezien het Prinsenhuis gesloopt
wordt, is vervangende ruimte nodig voor de instellingen die nu in
het Prinsenhuis zijn gehuisvest. Het
gaat om een tijdelijke huisvesting.
De betreffende instellingen komen
in de toekomst mogelijk in het Cultuurhuis.
Echter, naar aanleiding van een motie die in mei in de raad is aangenomen, wordt op dit moment eerst
onderzocht of de instellingen op bestaande locaties binnen de gemeente, zoals de Boei en de Willisstee,
kunnen worden ondergebracht.
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Ouderenbeleid? Laat me
niet lachen!
Door Joop Frankenhuizen
De Ronde Venen - De ontwikkelingen in de maatschappij gaan de
laatste jaren snel. Razendsnel. Of je
wilt of niet, je zult er aan moeten geloven en meedoen. Leeftijd speelt
geen enkele rol meer, althans, zo
lijkt het. De babyboomers zijn aan
de macht en vader en moeder lijken
even vergeten. Zij zijn ouderwets
en moeten zich maar aanpassen.
Maar dat lukt niet altijd. Het begint
al bij de supermarkt. Gewoon even
met geld aan de kassa afrekenen is
straks verleden tijd. Tenminste als je
de kranten mag geloven. “Pinnen
mag”, stelt de reclame nu al. Maar
wat is pinnen? Wat is een chipknip
en wat kun je er mee doen? Hoeveel mensen weten dat je daarvoor
een betaalkaart moet hebben. Hoe
kom je aan zo’n ding? Als straks dat
pinnen en die chipknip gemeengoed zijn geworden, verdwijnen dan
de geldautomaten, waar je geld uit
de muur kunt trekken en krijgen de
kooplui op de markt dan allemaal
een kastje waarmee via die chipknip een kilo appelen afgerekend
moet worden? Andere vragen zijn:
Hoe krijg ik mijn nieuwe wasmachine aan de praat, hoe programmeer
ik mijn TV, hoe werkt het afspelen
van een CD, hoe krijg ik mijn digitale foto’s netjes in mijn computer,
hoe krijg ik ze afgedrukt, hoe krijg
ik mijn belastingaangifte rond, hoe
werkt e-mail, hoe stel ik dat in, wat
is digitale TV, hoe kan ik mijn rekeningen elektronisch betalen, hoe
gaat dat met internet, kan ik daar-

lokaal waar ouderen kennis kunnen
opdoen van al die maatschappelijke
ontwikkelingen en de gevolgen ervan op hun dagelijks leven.
Van het kastje naar de muur
Seniorweb begon tien jaar terug
met de cursus: “Ouderen aan de
knoppen”, ofwel hoe programmeer
ik mijn wasmachine. Daarna volgde
al snel een serie computercursussen omdat daaraan grote behoefte bestond. Dat is nog steeds het
geval en over interesse valt niet te
klagen. Wel over de manier waarop
de gemeente SeniorWeb nu benadert. Begonnen werd in de Paus Johannes Mavo in Vinkeveen, maar al
snel werd daar naar de deur gewezen. De computers in de Mavo zijn
voor de leerlingen en niet voor ouderen. Iets dergelijks gebeurde op
het VeenLanden College. Ook daar
had het computercentrum een geselecteerde bestemming. Onder auspiciën van de inmiddels geliquideerde Stichting Leefbaarheid kon
SeniorWeb twee jaar later terecht in
het voormalige kantoor van Westhoek Wonen aan de Kerkvaart. Totdat daar vijf jaar later wederom naar
de deur werd gewezen. Wegwezen,
de ruimte is nodig voor de uitvoering van het gemeentelijk ouderenbeleid! De Stichting Welzijn Ouderen, nu De Baat geheten, gaat uitbreiden. SeniorWeb wordt opgeofferd, de Stichting Spel en Sport 55
Plus wacht iets dergelijks. Door het
vertrek van een peuterspeelzaal kan
het lesgeven aan ouderen in augustus 2005 doorgaan in het Prin-

gemeente krijgt een stuk grond aan
de Raadhuislaan. Westhoek wil het
Prinsenhuis op termijn slopen. Ergo,
de huurders moeten verkassen. Ook
SeniorWeb, ook al weten die officieel nog van niks.
Een droom
Met dat cultuurhuis begint het spel
waar de raad van De Ronde Venen
nog steeds in uitblinkt. Onverstaanbaar eindeloos gemompel over allerlei details. Hoofdlijnen? Wat zijn dat?
Uitbreiden van de bieb voor een cultuurhuis? Heel voorzichtig komt het
eerste bezwaar, daarop volgt een
tweede, dan een derde en al snel is
de Van der Haarlaan uit beeld. Andere locaties zijn bij het voormalige
NS station en het Haitsmaplein. Totdat iemand vindt dat er hier en daar
in de dorpshuizen onbenutte ruimte
zit. Al snel vinden anderen dat dan
ook. Een jaar lang praten, allemaal
voor niks. Het Mijdrechtse cultuurhuis bleek een droom.
Laat ze niet barsten
Jammer dat al die aandacht voor
dat cultuurhuis een andere gebeurtenis in de schaduw heeft gezet en
waar de huurders van het Prinsenhuis nu de dupe dreigen te worden.
Die vermaledijde grondruil. Ergens
in februari 2009 krijgen de huurders een telefoontje en horen dat ze
te zijner tijd het pand moeten verlaten. Wanneer dat zou moeten wordt
niet verteld. In afwachting van een
te bouwen Cultuurhuis zullen ze tijdelijk op de tweede verdieping van
Colombier International op het in-

Eerste rolstoelbrigade Rode
Kruis in de ronde venen
met 5 VWO afgerond!
De Ronde Venen - Vanaf de voorjaarsvakantie t/m juni zijn elke vrijdagmiddag leerlingen van 5 VWO in
het kader van hun maatschappelijke stage op pad geweest met ouderen uit zorgcentrum Nieuw Avondlicht. Alvorens met het rolstoelwandelen te kunnen starten, was er een
korte cursus vanuit het Rode Kruis
waarbij de leerlingen de praktische
zaken rondom de rolstoel leerden
kennen, uiteraard ook zelf ervaarden wat het is om in een rolstoel te
zitten en rondgereden te worden.
Daarnaast werden ook de “transfers” (vanuit de rolstoel in een gewone stoel) en jassen aan/uit geoefend en uiteraard heeft de activiteitenleidster uitgebreid verteld wat
voor bewoners er in het tehuis wonen en werden er “oefengesprekjes” gehouden. En natuurlijk ook
niet onbelangrijk kreeg iedereen
een plattegrond van Mijdrecht. Telkens had een andere leerling de
beurt om een route voor te bereiden die deels door de natuur, deels
door het winkelcentrum om winkels
te bekijken, en af en toe een boodschapje te kunnen doen.
Als afsluiting werd er iedere keer
een horeca/gelegenheid/terras uitgezocht waar de hele groep gezellig

bij elkaar zat en jong en oud over de
meest uiteenlopende dingen konden kletsen.
Goed voorbereid kon het wandelseizoen starten en de weergoden waren zelfs zo gunstig dat het alternatieve binnenspel niet uit de kast gehaald behoefde te worden.
Organisatorisch was het een goede
vorm om in 2 teams van vier leerlingen te wandelen zodat iedere groep
per 14 dagen aan de beurt kwam en
er onderling geruild kon worden terwijl er voor noodgevallen nog enkele Rode Kruisvrijwilligers achter de
hand waren. Voor het tehuis en de
activiteitenleidster was het erg belangrijk dat er iedere vrijdagmiddag ook het juiste aantal deelnemers enthousiast klaarstond om
mee op pad te gaan ! Vanuit een
groep van ruim 12 bewoners was
er iedere week veel belangstelling !
Leuk was ook het initiatief om met
een grote groep de jaarmarkt in het
centrum van Mijdrecht te bezoeken,
wat veel bekijks opleverde ! De bewoners van Nieuw Avondlicht vonden het iedere week weer een feestje om mee te mogen.
Het met Rodekruis fleece-jacks en
t-shirts geklede team met op de
achterzijde ‘Rolstoelbrigade’ was al

snel een vertrouwd straatbeeld op
de meestal gezellig drukke vrijdagwinkelmiddag.
Veel leuke reacties van jong en oud
onderweg en bij de plaatselijke horeca !
Vanuit een stukje in de krant werd
er anoniem een envelopje met inhoud geschonken voor een leuke afsluiting met hapje en drankje
voor de hele groep, omdat deze persoon het “een heel goed voorbeeld
vindt van hoe oud en jong iets samen kunnen doen !”
Al met al voor alle betrokkenen en
zeker ook voor de leerlingen van het
VLC een zinvolle invulling van hun
Maatschappelijke Stage !
Vanuit het Rode Kruis, maar zeker
ook vanuit de verzorgingstehuizen
in De Ronde Venen hopen de organisatoren uiteraard dat er volgend
schooljaar weer nieuwe leerlingen
interesse tonen om een of meer rolstoelbrigades te vormen. Aan de bewoners zal het niet liggen; zij kijken
al uit naar een volgend team voor
hun wekelijkse uitje !
Voor verdere toelichting : Rode Kruis
afd. De Ronde Venen, tel. 281281,
of de coördinator van de Rolstoelbrigade: Annie van Gelder, tel. 264090.

Afscheid van juf Ilse en
peuterspeelzaal de Rakkertjes
Vinkeveen - Na 35 jaar moet peuterspeelzaal de Rakkertjes haar deuren sluiten. Na al die jaren wordt het
vertrouwde plekje in De Boei naast
de bibliotheek verlaten. De Rakkertjes zal samengevoegd worden met
peuterspeelzaal de Duikelaar.
mee ook telefoneren en wat kan ik
nog meer met dat internet.
Ouderenbeleid?
Veel ouderen, die nog gezond van
lijf en leden zijn, gaan dan te rade bij
de kinderen of de kleinkinderen en
horen dan een stortvloed aan woorden waar ze geen touw aan kunnen
vastknopen. Bij wie kunnen ze dan
aankloppen? Bij de buurman? Bij de
gemeente? Bij hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad? Helemaal
mis, het moet allemaal van particulier initiatief komen, want de Rondeveense gemeenteraad heeft dat onderdeel van het ouderenbeleid ergens heel diep in een la weggestopt.
Blijft over een groep vrijwilligers die
zich in 1999, wat bovengenoemde
vragen betreft, het lot van die ouderen heeft aangetrokken. Die vrijwilligers, nu een stichting onder de
naam SeniorWeb, doen dit werk nu
tien jaar helemaal alleen, want steun
van de gemeente is er nog steeds
niet bij. Kijk alleen maar naar het
gesol met huisvesting. Gewoon een

senhuis. Maar wel tegen een forse
huurprijs en onveilig. Zo blijken een
jaar later alle LCD schermen gestolen. Kosten voor inbraakbeveiliging
en inrichting zijn allemaal voor eigen rekening.
Een cultuurhuis
De discussie erover wordt aangeslingerd door de bibliotheek. Regionale groeistuipen en branchevreemde activiteiten zijn oorzaak dat
de ruimte aan de Van der Haarlaan
te klein dreigt te worden. Of de gemeente wil helpen. Die wil dat wel
en zelfs nog veel meer. Waarom niet
meteen een cultuurhuis, dan kunnen ook andere culturele instellingen daar een plaatsje krijgen. Ook
kan er dan ruimte gemaakt worden voor de huurders van het Prinsenhuis, want die moeten op termijn verdwijnen. De gemeente heeft
met instemming van de gemeenteraad tussen neus en lippen door
een deal gesloten met Westhoek.
Een grondruil. De woningbouwvereniging krijgt het Prinsenhuis, de

dustrieterrein worden gehuisvest.
Geen woord over wanneer en hoe
lang. Geen woord over verhuizing,
de onkosten en de huurprijs. Tot half
juni de raad besluit het Cultuurhuis
aan de wilgen te hangen om eerst
te gaan kijken naar die vermeende
onbenutte en zwaar gesubsidieerde
ruimten ergens anders. Dan blijkt
ook plotseling dat de ruimte in Colombier maar voor een jaar gehuurd
gaat worden. Een klap in het gezicht
van de huurders die ergens in 2011
dat cultuurhuis was voorgehouden.
Nu moeten ze over een jaar weer
verkassen en weer is SeniorWeb de
pineut. Wanneer de verhuizing naar
Colombier moet plaatsvinden is nog
steeds onbekend. Ook wat er daarna moet gebeuren. College en gemeenteraad, sta eens op en denk
ook eens aan de mensen die alles
wat u nu heeft, hebben opgebouwd.
SeniorWeb is altijd netjes geweest
en heeft vol overgave getrouw haar
taken verricht. Geef ze de waardering en de ruimte die ze verdienen.
Laat ze niet barsten.

Juf Ilse zal niet meegaan met haar

peuters. Zij gaat in Mijdrecht op de
oude locatie van peuterspeelzaal
Kiekeboe halvedagopvang verzorgen bij de Klimboom, de samenwerkingspartner van Stichting peuterspeelzaalwerk de Ronde Venen.
De andere juffen en de peuters wilden het afscheid van de peuter-

speelzaal en hun juf Ilse niet zomaar
laten gebeuren. Voor alle peuters
van de Rakkertjes en de Duikelaar
was er daarom een ijsje uit de ijskar
van de IJsbeer. De peuters konden
kiezen tussen een roze of een geel
bolletje en dat viel bij iedereen in de
smaak. Hiermee wordt het trieste afscheid toch nog een beetje cool.

Vakantiesluiting Buurtbemiddeling
Amstelveen en Uithoorn
Regio - Tijdens de periode van 3
augustus tot 24 augustus a.s. is het
kantoor van buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn gesloten.
In deze periode kunnen er geen
nieuwe klachten worden behandeld.
Nieuwe meldingen voor buurtbemiddeling kunnen wel opgenomen
worden door het secretariaat van Vita welzijn en advies.

ken van een afspraak voor een intakegesprek.
Enkele tips bij problemen met uw
buren:
-.... houd het hoofd koel en laat u 		
..... niet verleiden tot lelijke woorden 		
..... en dreigementen
- .. probeer pas contact te leggen
..... als de gemoederen weer
..... bedaard zijn

Uw naam, adres, telefoonnummer
en eventuele klacht zullen genoteerd worden.

- .. u hoeft het niet eens te zijn met
..... elkaar, maar probeer elkaar te
..... begrijpen

Na 24 augustus zal contact met u
opgenomen worden voor het ma-

-.... zoek (samen) naar
..... oplossingen of verbeteringen

..... die besproken kunnen worden
- .. laat eventueel de zaak rusten tot
buurtbemiddeling contact met u opneemt.
Als u er niet uitkomt, informatie en
advies wilt of bemiddeling wenst,
dan staat Buurtbemiddeling u en uw
buren weer graag ter dienst vanaf 24
augustus a.s. Dit doen ze gratis, belangeloos en onder geheimhouding.
Contact met buurtbemiddeling kan
telefonisch: 020 5430430, per email: buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl of via uw woningbouwvereniging, gemeente of buurtregisseur.
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De eerste wens is vervuld
in Nieuw Avondlicht
De wensen variëren van een keer terug naar de oude woonplaats tot een
avondje André Rieu.
De eerste wens is deze week in vervulling gegaan. Mevrouw Driehuis
wilde graag terug naar Vinkeveen,
waar ze altijd heeft gewoond.
Dinsdag is zij heerlijk met een vrijwilligster naar Vinkeveen gegaan en
heeft daar met de rollator door het
oude dorp gelopen. Mevrouw Driehuis woonde op de hoek bij de Heulweg, helaas is haar woning er niet
meer. Wat er nog wel staat is de oude woning van de familie Borger.
Mevrouw Driehuis vertelde over de
smederij, waar vroeger de paarden
werden beslagen.
Er staan in de Heul nog wel veel oude panden. Zo ook het pand van slagerij Knigge, waar zij op het terras
een ijsje hebben gebruikt. Mevrouw
Driehuis was heel vermoeid na deze dag maar zo gelukkig om terug te
zijn geweest in Vinkeveen.
Zo zullen al de wensen van de bewoners de komende vakantieperiode in vervulling gaan. Nieuw Avondlicht is blij met dit initiatief van de Riki-stichting.

Mijdrecht - Als u bekend bent in
Nieuw Avondlicht, zal het u niet ontgaan zijn dat er in de koepelzaal een
grote parasol staat, met daaraan allemaal hartenwensen van de bewoners. Deze zomeractie is een initiatief van de Rikistichting (dit is een
onderdeel van de Zonnebloem).
De activiteit is bedoeld om de vakantieperiode, die voor veel bewoners
toch als minder prettig wordt ervaren, een warm hart toe te dragen.
Bewoners hebben allemaal een

Padvindsters beleven avontuur
met ‘De Zevensprong’
Mijdrecht – De Padvindsters van
Scouting Jan van Speyk hebben het
seizoen afgesloten met hun jaarlijkse kamp. Deze keer vond het kamp
plaats in Baarn, waar de padvindsters – meiden tussen de 11 en 14
jaar – op de fiets heen gingen.
Het thema was ‘De Zevensprong’
naar de serie en het boek van Tonke Dragt. De kinderen waren de
schoolkinderen van Meester Frans.
Ze waren verdeeld over drie groepen: de studiebollen, de skaters en
de cheerleaders. Graaf Grissestein
wilde heel graag de schat hebben, maar Grietje Grissestein (het
nichtje van de graaf) is de erfgename van de schat. Door een verzegeld geschrift op te lossen kon de
schat gevonden worden. De kinderen hebben de schat gevonden samen met de hulp van Meester Frans,

groot hart ontvangen, met de vraag
er een hartenwens op te schrijven.
Hieraan is door bijna alle bewoners
gehoor gegeven.
Om aan al deze wensen te kunnen
voldoen, heeft de Rikistichting een
geldbedrag ter beschikking gesteld,
zodat de wensen van tien van de
bewoners vervuld kunnen worden.
De Stichting Vrienden van Nieuw
Avondlicht was ook erg enthousiast over het initiatief en heeft Nieuw
Avondlicht toegezegd de overige
wensen financieel te ondersteunen.

Soos De Cirkel verlaat
als eerste het Prinsenhuis
De Ronde Venen - Ja, het was bijna een begrip. Nee, het was een begrip. Dinsdagavond tussen 19.00 en
21.30 uur Prinsenhuis Mijdrecht:
Soosavond voor verstandelijk gehandicapten. Maar afgelopen jaar
kwamen er veel geruchten.
Het Prinsenhuis wordt verkocht aan
Westhoek. Soos De Cirkel moet net
als alle andere gebruikers naar een
nieuw onderkomen.
Er wordt gesproken over een cultuurhuis waar alle gebruikers van
het Prinsenhuis gebruik van zouden
kunnen maken.
Dit moet nog gebouwd worden en
dus moet er voor een paar jaar een
noodoplossing gevonden worden.
Soos De Cirkel heeft zelf heel veel
locaties bekeken en overlegd waar
zij naar toe konden. Het is erg moeilijk een geschikte ruimte te vinden.
De gemeente heeft een locatie gevonden aan de Energieweg. Niet
echt een geweldige locatie voor verstandelijk gehandicapten, te afgelegen, maar men moet wat.
Maar:
Het is nu zo goed als zeker, er komt
geen cultuurhuis in Mijdrecht.
Het Prinsenhuis wordt verkocht aan
Westhoek.
De gebruikers van het Prinsenhuis kunnen het eerste jaar naar de
Energieweg, maar moeten daarna
zelf voor een onderkomen zorgen.
Soos De Cirkel besluit dan zelf een
locatie te zoeken waar ze langer in
kan blijven.

Na een jaar weer verhuizen is namelijk geen goed plan.
Na heel veel zoeken en overleg door
de vrijwilligsters en het bestuur van
Soos “De Cirkel” is nu bekend geworden dat Soos De Cirkel haar intrek gaat nemen in Dorpshuis De
Willisstee.
Dinsdag 1 september zal de soos
het nieuwe seizoen hier starten. U
gaat hier natuurlijk nog van horen.
Voor de mensen die niet weten wat
Soos De Cirkel is, volgt hier een uiteenzetting. Ruim 20 jaar geleden
stak een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar om wekelijks een gezellig ‘avondje uit’ te organiseren
voor verstandelijk gehandicapten
van alle niveaus uit regio De Ronde Venen. “Soos De Cirkel” was geboren en werd ondergebracht in
de “Stichting Recreatie en Educatie verstandelijk gehandicapten De
Ronde Venen”.
Dat er vraag naar zogenaamde
soosavonden was, kan men wel
stellen. In ruim 20 jaar tijd heeft men
het aantal deelnemers zien groeien van 20 tot ongeveer 70 personen.
De soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de
maanden juni, juli en augustus, van
19.30 tot 21.30 uur gehouden en is
onder begeleiding van een achttal
enthousiaste vrijwilligers.
De indeling van een soosavond ziet
er als volgt uit:
19.30 - 20.00 uur
gezellig met elkaar koffie drinken

Naast dit spannende themaverhaal hebben de meiden nog meer
erg leuke dingen gedaan. Maar er
moest toch ook ‘gewerkt’ worden,
want elke avond moesten de meiden zelf koken in een zelfgebouwde keuken van palen hout. En natuurlijk slapen in de zelf opgezette
tent. Gelukkig waren daar ook punten mee te verdienen. Net zoals met
de vele spellen in het bos en natuurlijk de spannende hike, een lange speurtocht door het bos.
Vanwege het mooie weer zijn de
meiden zelfs gaan zwemmen in een
buitenbad in het bos om even lekker
op te frissen. Op woensdag werden
de nieuwelingen gedoopt tijdens de
traditionele ‘kampdoop’. Ze moeten

dan een parcours afleggen en aan
het einde krijgen ze een kampdoopnaam. Elke avond werd afgesloten
met een kampvuur. Maar één dag
klopte er iets niet... de dag werd begonnen met een kampvuur en afgesloten met ochtendgym! Dat bleek
een ‘andersomdag’ te zijn. Weer
eens wat anders!
Het groepje van de skaters heeft het
kamp uiteindelijk gewonnen met
179 punten. De cheerleaders zijn
tweede geworden met 166 punten
en de studiebollen derde met 162
punten.
De padvindsters van Scouting Jan
van Speyk kunnen terugkijken op
een geslaagd kamp. Volgend jaar
weer!
Kijk voor meer informatie op
www.janvanspeykgroep.nl.

O.A.S.E. gaat sluiten
Uithoorn - Met ingang van 1 oktober is de huidige locatie niet meer
beschikbaar voor O.A.S.E.
Doorstarten is niet mogelijk daar er
geen andere locatie beschikbaar is.
Dat zou hoge kosten met zich mee
brengen. Bepaalde groepen kunnen
ondergebracht worden op een andere locatie. Wat de sociale support
en de hulpverlening betreft spijt het
de hulpverleners zeer dat zij dit, na
33 jaar, niet kunnen continueren.
Hierbij willen zij dan ook de vrijwil-

20.00 - 20.30 uur
1e ronde activiteiten of cursus
20.30 - 21.00 uur
pauze, fris/chips kan worden gekocht tegen een kleine vergoeding
21.00 - 21.30 uur
2e ronde activiteiten of cursus
Tijdens deze avonden worden er tal
van activiteiten georganiseerd, zoals
knutselen, disco- en bingo-avonden, dartswedstrijden, het spelen
van allerlei (gezelschaps‑)spellen
maar ook worden er diverse cursussen gegeven. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld koken, tekenen, computeren, linedancing, yoga, etcetera. Voor ieder wat wils
dus. Maar ook als men alleen voor
de gezelligheid komt dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Het
motto van de soos is dan ook: “Alles mag, niets hoeft!”
Maar het absolute hoogtepunt waar
de deelnemers echt naartoe leven
is de Playbackshow, die om het jaar

wordt gehouden. Een groots evenement, dat inmiddels al 10 keer georganiseerd is en waar zo’n 400 toeschouwers kunnen genieten van ca.
15 spetterende acts.
De kosten voor al deze activiteiten
en cursussen worden betaald van
subsidies maar sponsoring speelt
hierbij ook een heel grote rol. Ook
betalen de deelnemers een klein
bedrag aan contributie, dat grotendeels gezien moet worden als opvoedkundig element.
Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, neemt u
dan gerust contact op met de coördinator van de soos. Haar naam
is Angela van Adrichem en is bereikbaar op 0297-593 545/06 23 93
78 15.
Het adres van de soos is: Soos De
Cirkel, Dorpscentrum De Willisstee,
Pieter Joostenlaan, 3648 XR Wilnis.
Tel. 06 27 38 19 36 (dinsdag tussen
18.00 -22.00 uur

Beveiligingscamera’s staan er, maar werken niet

Voet-fietsbrug over de Kromme
Mijdrecht (tijdelijk) buiten gebruik
De Ronde Venen - De zelfbedieningsvoet- en fietsbrug over de
Kromme Mijdrecht tussen de Amstelkade en bungalowpark Zomerlust ter hoogte van Zevenhoven (gemeente Liemeer) is tijdelijk buiten
gebruik gesteld. De brug, die onderdeel is van een drukke recreatieroute voor wandelaars en fietsers, maar ook gebruikt wordt door
omwonenden om van de ene oever
naar de andere te komen, functioneert niet meer. De techniek van de
brug heeft het moeten afleggen tegen het vandalisme. De jeugd die
hier graag zwemt, ook al is dat verboden gelet op de borden ‘verboden
te zwemmen’, gebruikt de brug dikwijls als ‘springplank’, vaak met z’n
tienen tegelijk. Ook laat men zich
aan de bascule optrekken om zich
daarna van een flinke hoogte in het
water te laten vallen. Allemaal spannend natuurlijk, maar daar kan het
mechaniek van deze brug niet tegen. Bovendien is het gevaarlijk als

Jan Thomtidon en Mejufvrouw Rozmarijn en deze aan de rechtmatige
erfgename Grietje gegeven.

ligers, sponsors, adverteerders, donateurs en andere belanghebbenden bedanken voor het vertrouwen. Dankzij al deze personen is het
O.A.S.E. mogelijk gemaakt om heel
veel voor de gemeenschap betekend te hebben.
U wordt in de gelegenheid gesteld
om afscheid te nemen van O.A.S.E.
Hiervoor stelt zij u in de gelegenheid
op zaterdag 8 augustus aanstaande
van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Hulpverlening bij tijdelijk
huisverbod
De Ronde Venen - Het college van
B & W besloot dinsdag 14 juli in te
stemmen met een subsidieaanvraag
van Zuwe en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) om
tot een uniforme en adequate aanpak van huiselijk geweld en uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod
te komen. De aanvraag heeft met
name betrekking op de wijze waarop binnen de provincie Utrecht de
hulpverlening wordt geregeld als
een huisverbod is opgelegd.
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht. Deze
wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld tien dagen de toegang tot hun
huis te ontzeggen, met name in situaties waarin het strafrecht geen mogelijkheid biedt om in te grijpen. Het
doel van de wet is om een adempauze te bieden waarin de hulpverlening op gang kan komen voor
zowel het slachtoffer als de dader.
Voor een effectieve inzet van een
huisverbod is het samengaan van
maatregelen en nauwe samenwer-

king nodig tussen gemeente, politie en hulpverlening. De hulpverlening is in twee opzichten geregeld vanuit de centrumgemeente Utrecht, namelijk via de inzet van
Altrecht crisisdienst en via de inzet
van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. ASHG voert de regie
over de inzet van hulpverlening, gedurende de eerste 10 dagen en gedurende een eventuele verlenging
van het huisverbod. Om te komen
tot een gecoördineerde en beheerste inzet van het tijdelijke huisverbod
en vroegtijdige inschakeling van de
hulpverlening is afstemming binnen
de SUW-regio en het district Rijn en
Venen essentieel. Het Districtsoverleg Huiselijk Geweld (DOHG) vormt
hiervoor een adequaat platform. De
gemeenten in de SUW-regio en het
district Rijn & Venen moeten voor
eigen rekening een Districtsoverleg
Huiselijk Geweld (DOHG) regelen.
Met honorering van de gezamenlijke subsidieaanvraag van Zuwe en
ASHG krijgt de regio/het district de
beschikking over zo’n platform.

een boot de brugdoorgang invaart.
Volgens een woordvoerder van de
provincie Utrecht, onder wiens beheer de brug valt, wordt de brug
wel gerepareerd, maar zal daarna voorlopig buiten gebruik blijven,
dus ‘open’ blijven staan. Eerst zal in
overleg met Waternet en eventueel
de gemeenten Liemeer en De Ronde Venen een oplossing gevonden
moeten worden om ‘misbruik’ van
de brug tegen te gaan. Al eerder is
de brug doelwit geweest van vandalen. Die trekken zich hoegenaamd
niets aan van de palen met beveiligingscamera’s bij de brugopritten omdat ze (volgens hen) toch
niet functioneren… De pakkans van
mogelijke daders is dus nihil.
De oostelijke oever aan de kant van
De Ronde Venen, bij de uitgang van
het caravanpark, wordt veelvuldig
als recreatieve ligweide aan het water gebruikt. Logisch dat men daar
ook gaat zwemmen. Het zou misschien een idee zijn om zwemmen
op bepaalde plaatsen langs de oever buiten de vaarzone toch toe te
staan en dan wellicht tijdens het
zwemseizoen een springplank en/of
een klimtoren in het water te plaatsen waar de jeugd vanaf kan sprin-

gen. Grotere kans dat dan de brug
van springers verschoond blijft. Beter toezicht van ouders zou ook een
bijdrage kunnen leveren. Je kunt
niet altijd en overal een politieauto neerzetten. Bovendien werkt dat
vaak averechts. Zodra de brug voor
zowel voetgangers als fietsers weer
beschikbaar is, zullen wij u dat laten weten.

Fietsendief
aangehouden
Vinkeveen - De politie heeft op
donderdag 16 juli een 18-jarige fietsendief betrapt, doordat de 40-jarige eigenaresse de verdachte op
haar fiets zag rijden.
Rond 18.30 uur werd de 18-jarige
man uit Mijdrecht in een weiland ter
hoogte van de Prinses Beatrixstraat
in Baambrugge aangehouden, nadat hij bij het zien van de politie op
de vlucht was geslagen; de fiets had
de man achtergelaten. De 18-jarige
verklaarde op het bureau de fiets
gestolen te hebben. Tegen de man
is proces-verbaal opgemaakt.
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Tijdelijke afsluiting N201:
buslijnen worden omgeleid
De Ronde Venen - De afsluiting
van de N201 van 24 juli tot 17 augustus heeft ook gevolgen voor het
openbaar vervoer in De Ronde Venen. De bussen van de lijnen 121,
126 en 130 die respectievelijk richting Hilversum, Amsterdam ZuidOost en Breukelen Station rijden
worden gedurende drie weken omgeleid via een andere route. Aldus
rijdt lijn 121 de komende weken helemaal niet meer van Mijdrecht via
Wilnis en Vinkeveen naar Hilversum
vice versa, want Breukelen station

is voor korte tijd het begin en eindpunt, zo laat Connexxion ons desgevraagd weten. Lijn 126 rijdt weliswaar vanaf Mijdrecht naar Amsterdam-Bijlmer, maar doet dat via
de halte Herenweg bij het viaduct,
Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade. Saillant detail: de bushaltes
op deze (voormalige) route zijn onlangs verwijderd… Buslijn 130 vanuit Uithoorn-busstation rijdt de normale route door Vinkeveen met als
laatste halte de Herenweg bij het
viaduct en gaat vervolgens via de

N201 naar de kruising met Waverveen/Wilnis-Woerden waarna de
N212 wordt gevolgd richting Kockengen via de N401 en vervolgens
door naar Breukelen.
De halte Groenlandsekade bij het
hotel naast de A2 vervalt dus. Misschien wat lastig, maar het zal ongetwijfeld allemaal wel meevallen. Het is vakantietijd, waardoor
wellicht minder mensen van de lijnen gebruik zullen maken en het is
slechts voor drie weken.

Hoefse Jeugdkamp weer
één groot feest
De Hoef - Vond u het ook zo stil in
De Hoef vorige week? Geen zorgen,
dat is alweer voorbij! De kinderen
van het Hoefse Jeugdkamp zijn alweer thuis. Moe maar voldaan van
het leuke weekkamp. Alle 51 vindingrijke kinderen zijn weer keurig thuis afgeleverd. En de kampleiding? Die gaat voorlopig vroeg naar
bed.
Het thema was dit jaar maffia, dus
veel spaghetti, donkere zonnebrillen
en ijs! Op de eerste kampdag werd
het kamp omgetoverd in een heus

maffiahol. Compleet met gevangenis waarin op de muren wanhoopskreten van gevangenen mochten
worden geschreven. De kinderen
hebben zich daar helemaal in uitgeleefd. En zo werd de binnenkant van
de gevangenis de beste bron van
informatie voor de kampleiding met
betrekking tot het stelen van chips
en snoep en wie op wie is!
Naast de verschillende maffiapraktijken als een dropping, zwemmen,
levend stratego, balspelen en het lezen van Donald Duckies was er ook

een spannend nachtspel waarbij
Maffe Fia moest worden gered uit
de handen van maffiabaas Don Calzone.Afgelopen zaterdag vertrokken
de kinderen op de fiets vanuit Loon
op Zand weer naar De Hoef. Na een
week prachtig weer werden de kinderen geconfronteerd met een pittige uitdaging. Het was zwaar, maar
ze hebben het allemaal gered. Maffe Fia: “Kinderen, jullie hebben super gefietst en bedankt voor de leuke week! Groetjes van mij.”
www.hethoefsejeugdkamp.nl

Toezicht politie op de
feestweek in Vinkeveen
Vinkeveen - Politiemensen van het
wijkteam De Ronde Venen hebben woensdag 15 juli toezicht gehouden op de Feestweek Vinkeveen waar een braderie plaatsvond
op de Herenweg, Heulweg en Demmerik. Er werd ook gesurveilleerd
op de Vinkeveense Plassen. Bij het
toezicht verleende politiemensen te
paard van de Afdeling Levende Have assistentie. De feestelijkheden op
de braderie en in de feesttent aan
Demmerik verliepen ordelijk en beheersbaar.
Bij het houden van toezicht werden
diverse namaakartikelen in de kramen aangetroffen en in beslag genomen. Drie bootbestuurders kregen een bekeuring voor het overschrijden van de toegestane snelheid op de Vinkeveense Plassen.
Drie personen kregen een bekeu-

ring omdat zij zich op verboden terrein bevonden bij een school aan
het Tuinderslaantje en een automobilist kreeg een bekeuring voor het
parkeren in het parkeerverbod.
Ook donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 juli hield de politie toezicht op en rond het feestterrein
aan Demmerik. Er vonden ook surveillances op de Vinkeveense Plassen plaats omdat veel bezoekers
van de Feestweek Vinkeveen met
de boot komen. Bij het toezicht houden kreeg het wijkteam ondersteuning van politiemensen die werkzaam zijn in het Westteam. De feestelijkheden in en rond de feesttent
verliepen veilig en beheersbaar. Volgens de politie was sprake van een
goede samenwerking met het personeel van de beveiliging en met leden van de organisatie.

Tijdens het houden van toezicht zijn
in de verschillende kernen van de
gemeente De Ronde Venen bekeuringen uitgedeeld.
Er werd bekeurd voor onder meer
het overschrijden van de toegestane snelheid (8x), het drinken van alcohol op straat (2x), voor wildplassen (3x), defecte verlichting (4x),
het niet handenvrij bellen (1x), technisch gebrek aan bromfiets (1x)
en parkeren in parkeerverbod (1x).
Voor het rijden onder invloed van alcohol werd een 28-jarige automobilist uit Mijdrecht betrapt.
Politiemensen zagen hem vanaf het
feestterrein met hoge snelheid wegrijden waarop hij werd gecontroleerd. Na de ademanalyse op het
bureau bleek dat hij 700 ug/l alcohol in zijn lichaam had en waarop
zijn rijbewijs is ingevorderd.

Blinde weer ziend door zoen

Wilnisse schennispleger
aangehouden
Wilnis - De politie heeft vrijdagavond 17 juli een 46-jarige inwoner
uit Wilnis aangehouden. De man
wordt verdacht van het plegen van
openbare schennis.
De politie kreeg die avond een mel-

Moeite

te steken. Of een
café te versieren.
realiteit. Zij zijn

met

. Er moet echter

elijk onderzoek
naar oogtumoren

geleidestok met gps en obstakeldetectie. De
eerste proefmodellen van de geleidestok van
morgen zijn er. Voor doorontwikkeling is veel
geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten
sowieso met veel vragen. Hun omgeving ook.
Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn,
een onmisbare vraagbaak. En die willen we
graag laten voortbestaan.

met

zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter
nog veel worden gedaan.
Want veel wetenschappelijk onderzoek
blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren
bij kinderen onder de zes jaar. En waarom
hebben zoveel automobilisten navigatie
in de auto maar is de modernste techniek
nauwelijks beschikbaar voor blinden en
slechtzienden? De witte stok, eigenlijk al
honderden jaren nauwelijks het niveau van
een boomtak ontstegen, moet dringend
worden opgewaardeerd naar een intelligente

geleidestok met gps en obstakeldetectie. De
eerste proefmodellen van de geleidestok van
morgen zijn er. Voor doorontwikkeling is veel
geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten
sowieso met veel vragen. Hun omgeving ook.
Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn,
TEL (030) 254 57 11
een onmisbare vraagbaak. En die willen we
graag laten voortbestaan.

schoonplein een man aan die voldeed aan het opgegeven signalement.
Hierop is de man aangehouden en
meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Moeite

Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of een
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te versieren.
Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Zij zijn
blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.
Die groei komt doordat we steeds ouder worden.
Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben
ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit
van blinden en slechtzienden verbeteren. Visueel
beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig
jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel
bereikt. De pratende geldautomaat bijvoorbeeld.
Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand
die blind is en weer ziend geworden door een

ding dat een man zijn geslachtsdeel
liet zien aan vier minderjarige kinderen die aan het spelen waren op
een schoolplein aan de Rembrandtlaan. Toen agenten ter plaatse gingen, troffen zij in de buurt van het

lezen?

Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk
onderzoek,
toegankelijkheidsprojecten,
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk.
Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt?
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De
overheid geeft het niet. Gelukkig is er het
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder
jouw gift blijven blinden en slechtzienden in

www.gratisloepje.nu

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 22 juli 2009

R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

Ja! Ja! Begraafplaats
in Uithoorn

Het is altijd hetzelfde.
Of het zich nú afspeelt
of 2000 jaar geleden, dat doet er eigenlijk weinig
toe. Wat er ook gebeurt, het draait altijd banaal
om geld en macht... Wat ook altijd hetzelfde is,
is de manier waarop de machthebbers omgaan
met de mensen die geen macht hebben. Er
wordt gegoocheld met cijfers en feiten om de
gewone mensen een loer te draaien. Er wordt
gemanipuleerd. Of het nu om overheden gaat,
of om instellingen gaat, of om de kerk. Vooral
van die laatste verwacht je dat niet. Dan gaat
het om gelovigen. Daar zou je niet mee mogen
manipuleren. Toch? Toch gebeurt het. Ja! Ja! Toch
gebeurt het. Vroeger gebeurde het. Iedereen
kent het gezegde uit Brabant afkomstig van de
burgemeester tegen de pastoor: “Als u ze dom
houdt, dan hou ik ze arm.” Ja! Ja! De tijden zijn
nauwelijks veranderd als het om geld gaat. En het
gaat hier om de begraafplaats van de parochianen
van St. Jan de Doper uit Uithoorn en Amstelhoek
die volgens insiders niet goed zijn voorgelicht
en ook geen mogelijkheid hebben om bezwaar
te maken. Ja! Ja! Wij hebben als niet-gelovigen
er voor kunnen strijden om via allerlei wettelijke
regels en de Raad van State misstappen van
de overheid te controleren en aan te vechten.
Dat is in de katholieke kerk niet zo. Dat is een
ouderwets feodaal systeem waar de parochianen
weinig te vertellen hebben. Ze mogen alleen
altijd maar dienstbaar zijn en moeten alles wat
de bisschop beveelt als zoete koek slikken. Geen
wonder dat de kerken leeglopen. In Nederland
zijn de mensen mondig geworden. Die slikken
gemanipuleer niet meer, die gaan in verzet of
lopen weg bij die kerk. We hebben kunnen lezen
dat de begraafplaats bij St. Janskerk in Uithoorn
dicht moet. Dat die geruimd moet worden.
Waarom? Dat levert geld op. Dat levert ordinair
heel veel geld op. Dat levert misschien wel een
miljoen euro (1.000.000,--) op. Dat is in wezen
geld dat de parochianen hebben opgebracht. De
katholieken in Uithoorn en Amstelhoek hebben
daar zoals men zegt vaak krom voor gelegen.
Zo ging dat vroeger. Nu niet meer. Nu wordt er
als vrijwilliger aan het onderhoud van de kerk
en de begraafplaats gewerkt. Dat is helemaal
niet in geld uit te drukken. Ja! Ja! Hoe zit het
nu met zo’n begraafplaats. Ik heb begrepen dat
het geweide grond is. Dat weiwater is gebruikt
om de begraafplaats in te zegenen. Dat is toch
heilig water dat de bisschop over de grond,

samen zegeningen heeft uitgestrooid. Hoe wordt
die grond nu ontheiligd? Gaat de bisschop er
dan over plassen? Ik ben benieuwd hoe dat
gaat. Maar ik denk dat er heel wat parochianen
niet blij mee zijn dat hun begraafplaats wordt
geruimd en dat de resten van hun dierbaren
zomaar met een of ander graafapparaat bij
elkaar geharkt gaan worden om verbrand te
worden. Allemaal om een boel geld. Banaal,
vindt u niet? Ja! Ja! Zo gaat het. Of niet? We
zullen het horen. Nu gaan ze al stenen ruimen
terwijl die helemaal geen kwaad doen. Dat is
om het aanzien van de begraafplaats voor de
achterblijvers onaangenaam te maken. Dat
kondigen ze aan precies in de vakantieperiode.
Dat zijn banale machthebbersmanieren. Die
zitten altijd te kijken wanneer zij het kunnen
aankondigen om de minste bezwaren te krijgen
van onze parochianen. In de vakantie. Ja! Ja! Dat
doen wij in de vakantie. Goed idee, jongens! Dat
doen wij in de vakantie. Dat doen wij door niet
lang van te voren ons voornemen kenbaar te
maken (dat zijn bekende machtsspelletjes). Ja!
Ja! De mensen krijgen maar een paar weken, zeg
maar een paar dagen, om na te denken. Jammer
voor hen dat ze met vakantie zijn. Toch? Moet je
maar niet op vakantie gaan. Ja! Ja! Waarom niet
nu aankondigen en in oktober pas doen. Te veel
kans op bezwaren.Toch? Ja! Ja!
(Het wordt vervolgd).
De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuwe
racebaan geschapen. In Vinkeveen. Er wordt
onzinnig hard gereden. 50km is niet genoeg
in een straat waar mensen wonen en kinderen
naar school gaan. In de Kerklaan wordt idioot
hard gereden, zelfs door het openbaar vervoer,
Ja! Ja! Dat is lachen. Een bus reed zo hard dat hij
zelfs de halte voorbij reed en een stuk achteruit
terug moest rijden om een vergeten passagier
op te pikken. Er wordt veel te hard gereden in de
Kerklaan. Er wordt idioot hard gereden. Zou de
wethouder daar nog iets aan gaan doen. Voor de
Reigerstraat waar niemand zijn voordeur heeft,
heeft hij wel zijn gewicht in de schaal gelegd.
Vriendjes misschien? Vroeger was er een sluis in
het midden van de Kerkstraat. Geen gelukkige
oplossing maar het verkeer werd geremd. Die is
nu weg. Komt die er weer? Wij zullen het maar
weer afwachten. Kijken wat de wegendeskundige
ambtenaren weer uitdokteren. Ja!Ja! Afwachten.

Reactie op artikel over
kippendumping
Afgelopen week ontving onze redactie de volgende
brief van de dierenbescherming. Hoewel wij het zeker niet eens zijn met de kritiek hierin, plaatsen wij
de brief wel. Onder de brief geven wij een korte reactie van onze kant:

bescherming – samen met Duurzaam Fauna Advies – nog met de gemeente De Ronde Venen gaan
praten, maar vooralsnog zal de Dierenbescherming
waar noodzakelijk de door de andere partijen gemaakte kosten vergoeden.

In de Nieuwe Meerbode van 8 juli stond een uitgebreid en met foto’s geïllustreerd artikel over de
vangst van 30 gedumpte kippen in De Ronde Venen bij Wilnis. De waardering voor het werk van de
Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland die
uit het artikel blijkt, delen wij volledig en het is goed
dat daaraan positieve aandacht wordt besteed. Een
andere partij die een belangrijke rol heeft gespeeld
blijft echter volledig buiten beeld en dat is Duurzaam Fauna Advies van Peter van Poelgeest uit
Purmerend (en niet de “kippenopvang Amsterdam”
die in het artikel wordt genoemd). Na het vangen
van de kippen door Michel en Riek heeft Peter van
Poelgeest zich over de 30 kippen ontfermd en ze
een goed tehuis bezorgd.

Wij verzoeken de redactie voortaan beweringen
over de Dierenbescherming bij ons te verifiëren, alvorens die op te schrijven.
Hans G. Paar
voorzitter Dierenbescherming
Aalsmeer en omstreken.

Daarnaast is in het artikel een volkomen verkeerd
beeld van de Dierenbescherming geschetst. Wij
weten niet waar uw medewerkster de beweringen
over de Dierenbescherming vandaan heeft gehaald,
maar verificatie bij de Dierenbescherming had een
volstrekt ander beeld gegeven. Allereerst zijn kippen óók dieren, want ook het welzijn van alle dieren valt onder onze taak, ook het vee, zie maar ons
jaarthema over het welzijn van paarden. Nu zijn er
ook kippen die als (buiten)huisdieren worden gehouden, dus om alles maar onder “vee” te stoppen
is ook nog eens te kort door de bocht en dat doen
wij dan ook niet zomaar. Overigens was het in dit
geval wel ‘vee’, want veel kippen hadden een gekapte snavel, hetgeen inhoudt dat zij in grote aantallen als legkippen zijn gebruikt in waarschijnlijk
weinig diervriendelijke omstandigheden. Het dumpen van de kippen duidt daar ook op en daarom
heeft de Dierenbescherming ook aangifte van het
dumpen gedaan.
De Dierenbescherming heeft, kennelijk buiten het
zicht van de medewerkster, een belangrijke coördinerende rol in deze zaak gespeeld, die onze infolijnmedewerkers en één van onze inspecteurs vele uren heeft beziggehouden. Daar klagen wij niet
over, want dat is ons werk. Naast het overleg met de
Dierenambulance en Duurzaam Fauna Advies heeft
de Dierenbescherming ook contact gehad met de
gemeente De Ronde Venen. Die kunnen zelf inderdaad niet veel doen, maar vervolgens behoren zij
wel de kosten van de operatie te betalen, wat de
gemeente Breukelen, waar ook een aantal kippen
liepen, al wel heeft gedaan. Daarover zal de Dieren-

Reactie van de redactie: Het verslag over de kippendumping is opgetekend uit eigen ervaring van
de redactie van de Nieuwe Meerbode. Onze redactie was als eerste bij de gedumpte kippen, daar de
eigenaar van het stuk grond waar de eerste gedumpte kippen liepen, geen enkel contact kon krijgen met wie dan ook van de dierenbescherming en
ons belde. Onze redactie heeft zelf diverse malen
met de dierenbescherming gebeld (en met de gemeente, met de politie, met de AIVD en werd door
hen allen van het kastje naar de muur gestuurd.
Wij hebben het dus niet van horen zeggen, maar
van eigen waarnemingen en eigen contacten. Ook
de medewerkers van de dierenambulance hebben moeten smeken bij de dierenbescherming om
toch iets voor de kippen te doen. Een medewerkster van de dierenbescherming heeft zelf gezegd
dat zij niets konden doen omdat het geen dieren
waren maar dat het onder pluimvee viel, precies zoals in ons verslag te lezen was. Bij de tweede dumping heeft onze redactie samen met de twee mensen van de dierenambulance, uren gewerkt om de
kippen te vangen, ze veilig te stellen en van voer
en drinken te voorzien. Omdat deze mensen van de
dierenambulance maar bleven bellen met de dierenbescherming en vertelden dat er een groot artikel in de krant zou verschijnen, werd er gezegd
door de dierenbescherming dat de kippenopvang
gebeld kon worden en dat de dierenbescherming
het geld dan wel zou voorschieten en het terug zou
halen bij de gemeente De Ronde Venen.
De medewerkers van dierenambulance hebben deze opvang gebeld en niet de dierenbescherming.
Als er twee mensen echt hebben gewerkt aan de
oplossing en het welzijn van deze kippen zijn het
die twee mensen van de dierenambulance en zeker
niet de dierenbescherming. Om dan nu zo verontwaardigd te doen past niet, vinden wij,
Redactie Nieuwe Meerbode
Nel van der Pol

John B. Grootegoed

Parochiebestuur ontmoedigt
verlenging grafrechten historische
begraafplaats Zijdelveld
Enkele weken geleden werd bekend dat het
parochiebestuur van de Emmaüsparochie veel graven
op de historische begraafplaats aan het Zijdelveld wil
ruimen. Naar aanleiding van onze brief in de krant zijn
veel oud-bestuursleden van de voormalige parochie
De Schans benaderd door verontruste nabestaanden.
Alom heerst verbazing en ontzetting over het
voorgenomen beleid. Het feit dat het nieuwe reglement
voor de begraafplaats al eind 2007 is vastgesteld, dus
nog vlak vóór de sluiting van het kerkgebouw, toont
aan dat er sprake is van opzet. Dat deze reglementen
pas onlangs zijn gepubliceerd en mensen nota
bene in de vakantieperiode op zeer korte termijn
moeten reageren voor een verlenging van rechten,
kan niet anders worden uitgelegd dan een vorm van
onbehoorlijk bestuur. Ter vergelijking: de gemeente
Uithoorn geeft nabestaanden ruimschoots een half
jaar de tijd om hierop te reageren. Ons zijn afschriften
voorgelegd waaruit blijkt dat nabestaanden van het
parochiebestuur rekeningen hebben ontvangen
tot zelfs wel 2760 euro voor het verlengen van de

grafrechten voor een dubbel graf voor een periode
van 10 jaar. Dit terwijl de begraafplaats tot voor kort
op basis van vrijwillige bijdragen van parochianen
door vrijwilligers voortreffelijk werd onderhouden. Het
is ons derhalve duidelijk dat het parochiebestuur op
een dergelijke wijze wil ontmoedigen dat mensen hun
grafrechten voor bestaande graven verlengen. Onze
mening is dat de historische begraafplaats behouden
moet blijven in de huidige staat tot ten minste
2028. Ons rest geen andere conclusie dan dat het
parochiebestuur voornemens is om de begraafplaats
op zo kort mogelijke termijn te ruimen opdat het
gehele perceel van de historische begraafplaats zo
spoedig mogelijk aan de hoogste bieder kan worden
verkocht. Wat ons betreft: een schandelijke vertoning
die een kerkelijke instelling niet past!
Actiegroep Open de Kerk
opendekerk@live.nl
secr. Schans 322
1423 CE UITHOORN

Gediplomeerd dierenverzorger

Regio - Op dinsdag 14 juli werden
op kinderboerderij Boerenvreugd in
Aalsmeer diploma’s uitgereikt aan
15 cliënten van de Kinderboerderijen van Ons Tweede Thuis.
In bijzijn van afgevaardigden van
het Wellantcollege en Ons Tweede Thuis kregen allen het MBO diploma dierverzorging niveau 1. Tijdens de opleiding hebben de cliënten geleerd wat de dieren eten,
welke verzorging verschillende dieren nodig hebben, en hoe je veilig en hygiënisch werkt. Karin Keizer, verantwoordelijk sectormanager
van Ons Tweede Thuis benadrukte
in haar toespraak dat de nieuwe gediplomeerden hun werk daarvoor al
jaren prima deden, maar dat ze nu
een officiële proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Ook voor de
buitenwereld is het nu duidelijk dat
de dierverzorgers van Ons Tweede
Thuis goed zijn in hun werk en dat
de dieren van de kinderboerderijen
daar wel bij varen.
Ons Tweede Thuis doet inmiddels de
dierverzorging op zes kinderboerderijen in Amstelland en de Meerlanden. De cliënten werken onder be-

geleiding van begeleiders, maar zijn
daar naarmate hun kennis groeide, steeds zelfstandiger in geworden. Buiten alle kennis en diploma’s

zijn het bovendien allemaal mensen
die toegewijd zijn aan de dieren op
de boerderij. Het plezier in het werk
staat voorop!

Jongeren bekeurd voor
verbranden afval
Vinkeveen - De politie heeft in de
nacht van zondag 19 op maandag
20 juli acht jongens bekeurd voor
het verbranden van afval.
Op zondagavond kreeg het Recreactieschap Midden Nederland de
melding dat jongeren bij de Noordplas (Botshol) aan het kamperen
waren en daarbij de boel zouden
vervuilen.
De melding werd doorgegeven aan
de politie. Agenten gingen poolshoogte nemen en troffen daar twee
jongens. Zij verklaarden daar met
zijn achten te kamperen en daar te
verblijven voor de feestweek in Vinkeveen. Rondom de tenten troffen
de agenten afval en menselijke ont-

lasting aan en er was onder andere
een houten bank gebruikt om een
groot kampvuur te maken.
Omdat niet de gehele groep aanwezig was, spraken de agenten af later
terug te komen. Dat deden zij rond
01.00 uur ’s nachts.
Zij troffen toen de gehele groep van
acht jongens van 16-18 jaar afkomstuig uit Maarssen (4), Breukelen
(2), Tienhoven (1) en Nieuwersluis
(1). De acht kregen allemaal een
proces-verbaal van 150 euro voor
het verbranden van afval.
Tevens stelt het Recreatieschap
Midden Nederland hen aansprakelijk voor de ontstane schade.
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Van 24 juli tot17 augustus

Afsluiting van N201 tussen
Vinkeveen en de A2
Omleidingroute
De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven op
bijgaand kaartje. De omleiding loopt
via de N212, de N401 en de A2, afrit
Breukelen (afrit 5).
Voor het vrachtverkeer tussen
Aalsmeer/Uithoorn en Rijksweg A2
is een adviesroute aangegeven via
de A2 en de A9.
Bereikbaarheid
Het fietspad langs het afgesloten
werkvak blijft beschikbaar.
Het centrum van Vinkeveen is bereikbaar via de omleidingen, vanaf het kruispunt N212-N201. Personenauto’s en openbaar vervoer kunnen vanaf dit kruispunt het centrum
bereiken.
Bewoners langs de N201 kunnen
hun perceel ook via dit kruispunt
bereiken. Vrachtverkeer is niet toegestaan op dit afgesloten wegvak
tot aan de Herenweg.
‘Golden Tulip’ en de Groenlandsekade zijn bereikbaar via de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
De doorgang van de hulpdiensten
langs het werkvak is te allen tijde
gegarandeerd.

De Ronde Venen - Vanaf 24 juli, 20:00 uur tot 17 augustus, 05:00
uur is een gedeelte van de provinciale weg N201 afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. Het betreft het
gedeelte tussen de kruising met de
N212 (ir. Enschedeweg), Vinkeveen
en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
Omdat er dag en nacht wordt gewerkt, geldt de afsluiting alle dagen
van de week en 24 uur per dag.
Waarom?
De afsluiting is noodzakelijk voor de
uitvoering van groot onderhoud door

de provincie Utrecht op de N201 en
de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Tijdens het groot onderhoud
krijgt de weg ook een aangepaste,
duurzaam veilige inrichting.
De onderhoudswerkzaamheden van
de provincie zijn afgestemd met de
werkzaamheden van Rijkswaterstaat die bezig is met de verlegging
en de verbreding van de A2. Gelijktijdig met de werkzaamheden van
de provincie Utrecht aan de N201
wordt het oude viaduct van rijksweg
A2 over de Geuzensloot gesloopt.

Wijziging busroutes
Op het betreffende traject rijden
drie buslijnen van Connexxion: lijn
126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal
Connexxion met een aangepaste
dienstregeling rijden.
Lijn 126 gaat rijden via de Baambrugse Zuwe.
Lijn 130 volgt de omleidingsroute
via de N212 - N401 - A2, vice versa.
Daarbij doet de bus wel eerst Vinkeveen aan via de N201 en de Herenweg.0
Lijn 121 rijdt de normale route tussen Hilversum en Loenen Kerklaan
om vervolgens via de N201 en de A2
naar Breukelen te rijden.
Nadere informatie
Tel.: (030) 258 38 88 (infonummer
wegwerkzaamheden
provinciale
wegen Utrecht)
E-mail: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

En wéér is het ‘diamant’ in
de huwelijkse staat

Last van ongedierte? Bel
Corné van Vliet!
Mijdrecht - De zomer is bij uitstek de periode dat (vliegende) mieren, wespen, bijen, muizen en ratten
er in groten getale op uit gaan om
voedsel te zoeken. De hoge temperaturen zorgen als geen ander voor
het uitkomen van eitjes bij vliegende en kruipende insecten.
Het zomerse weer lokt bovendien
allerlei ander ongedierte als ratten en muizen naar buiten of laten binnenshuis sporen achter om
hun aanwezigheid kenbaar te maken. Hoe dan ook, ze zorgen dikwijls
voor overlast. Dan is het goed te weten dat er een bedrijf voor u klaar
staat om de zaken deskundig aan te
pakken, namelijk Veenweide Diensten van Corné van Vliet, gevestigd
in Mijdrecht. Eigenaar en tevens uitvoerder van een breed aanbod aan
schoonmaak- en reinigingsdiensten
in de breedste zin van het woord en
gecertificeerd ongediertebestrijder.
Corné (36) behoort tot de groep
succesvolle (kleine) ondernemers
waaraan De Ronde Venen rijk is.
Veenweide Diensten biedt zich aan
voor het schoonmaken van kantoren
en woningen, glasbewassing, gevelreiniging en het gespecialiseerd reinigen en onderhouden van vloeren,
waaronder die van natuursteen, zoals marmer, travatin en hout. Het
laatste wordt ook gedaan in samenwerking met het bedrijf CP Vloeronderhoud te Wilnis die voor klanten
in heel Nederland dit soort vloeren
reinigt en onderhoudt.
Corné weet waarover hij praat gelet
op de uitleg hoe dat onderhoud in
zijn werk gaat waarbij speciale producten worden gebruikt. Corné is in
april 2008 met zijn eigen bedrijf gestart. Daarvóór was hij ruim 10 jaar
in loondienst bij Van Dam Bedrijfsdiensten. Vanwege de toeloop aan
werk heeft hij inmiddels iemand in
dienst genomen. Als zelfstandig ondernemer is Corné er niet vies van
de handen uit de mouwen te steken
om allerlei schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, zowel binnen
als buiten.
Dat deze vorm van dienstverlening
op prijs wordt gesteld en hij in zijn
werk kwaliteit levert, blijkt uit het

Mijdrecht - Waar Amsterdam en
Antwerpen al vele jaren lang de
naam hebben ‘diamantstad’ te zijn,
blijkt de regio De Ronde Venen een
goede derde te worden. Althans, als
het gaat om diamanten huwelijken.
Toegegeven, een wereld van verschil (in stoffelijke vorm) maar niet
minder opzienbarend. Want hoeveel
diamanten – en zelfs platina – huwelijken in De Ronde Venen de revue al niet gepasseerd zijn, is nauwelijks bij te houden. Het leven is
hier kennelijk goed.
Deze keer komen Chris Nijhuis en
zijn echtgenote Jenny Nijhuis-Brinkers daarbij in beeld. Ze zijn nog gezond van lijf en leden, ook al ontkom je op die leeftijd niet altijd aan
kleine onvolkomenheden en ongemakken in de gezondheid. Maar dat
mag bij beiden geen naam hebben.
Gelukkig maar. Chris werd geboren
in Wilnis op 17 februari 1928, zijn
echtgenote zag in Ambt Delden in
de Achterhoek het levenslicht op 31
maart 1926. Vanwege zijn jeugdige
leeftijd ontsprong Chris de dans van
de Duitse bezetter. Jenny is van oorsprong een boerendochter en was
veel op de boerderij van haar ouders
te vinden. Totdat zij op een keer in
1947 in de bus zat naar Hoofddorp
om als zorgverlener hulp en bijstand

te verlenen aan een inwoner aldaar.
“Laat het toeval nou zo zijn dat ik
ook in die bus zat en ik weet ook
nog dat het sneeuwde buiten”, vertelt Chris. “Maar in eerste instantie
zat ik er niet voor haar, want ik was
op weg naar Aalsmeer. Ik vond haar
echter zo leuk – en zij mij kennelijk
ook – dat we na de korte kennismaking in de bus elkaar zijn blijven
ontmoeten. Kort en goed, we kregen
verkering zoals dat heet en zijn enige tijd later getrouwd op 15 juli 1949
in Mijdrecht. Eerst op het gemeentehuis, daarna voor de kerk. Dat was
toen in de Janskerk omdat we Nederlands-Hervormd zijn.”
Chris en Jenny kregen drie kinderen,
twee jongens en een meisje. Een
zoon en dochter wonen in De Ronde Venen, de andere zoon in Duitsland. Inmiddels zijn er vier kleinkinderen en evenzoveel achterkleinkinderen. Chris herinnert zich nog dat
hij destijds nog een poos bij Rijkenberg heeft gewerkt. Die had toen
een kruidenierszaak, maar had ook
een winkel in schoenen, tassen en
lederwaren. Lang geleden allemaal.
De laatste jaren van zijn werkzame leven heeft Chris nog bij Pimentel gewerkt waar hij met de vut en
vervolgens met pensioen ging. Bekendheid kreeg Chris Nijhuis in het

Mijdrechtse als penningmeester en
wedstrijdsecretaris bij SV Argon. Dat
heeft hij zo’n twintig jaar gedaan en
werd als verdienste voor deze clubactiviteiten benoemd tot erelid van
de club. Het gezin Nijhuis heeft lange tijd gewoond aan de Molmlaan
in Wilnis. Daarna zijn Chris en Jenny verhuisd naar de Stadhouderlaan
in Mijdrecht waar ze nu alweer 19
jaar wonen.
Burgemeester Marianne Burgman
bracht een bezoek aan het bruidspaar om haar gelukwensen persoonlijk over te brengen, vergezeld
van een cadeautje in de vorm van
een prachtig boek over het plassengebied in De Ronde Venen.
Ook de Commissaris van de Koningin had zich niet onbetuigd gelaten
en per brief namens de Koningin
zijn welgemeende felicitaties toegestuurd. Een avondje heerlijk uit eten
met de kinderen zat natuurlijk aan
deze dag vast. En zaterdag 18 juli was er in De Meijert een receptie
om anderen de gelegenheid te geven het bruidspaar te feliciteren met
deze mijlpaal in hun leven.
Bruidspaar Nijhuis-Brinkers, namens de Nieuwe Meerbode alsnog
van harte gefeliciteerd met uw diamanten bruiloft. Op naar het platina!

ruime klantenbestand dat hij in korte tijd heeft opgebouwd. In De Ronde Venen behoren daar bijvoorbeeld
ook toe Rendez Vous, Het Rechthuis, het Oude Parochiehuis en De
Strooppot en een aantal kantoren.
Alleen al van deze bedrijven krijgt
Corné veel werk toegeschoven om
de zaken dagelijks schoon en netjes te houden.
Ongedierte bestrijding
“De basis van mijn activiteiten ligt in
de schoonmaak- en reinigingsactiviteiten. Waar echter steeds meer
vraag naar is, is het bestrijden van
ongedierte. Zoals wespen, (vliegende) mieren, zilvervisjes, vlooien, vliegen, muggen, broodkevers, kakkerlakken, muizen, ratten en dergelijke. In deze periode ligt het accent
voornamelijk op het verwijderen van
wespennesten”, legt Corné uit die
zich voor het aanpakken van deze plaag vaak laat informeren door
een ongedierte bestrijdingsbedrijf in
Barendrecht dat tevens gespecialiseerd is in het verwijderen van wespennesten.
“Voor ongediertebestrijding moet
je tegenwoordig gediplomeerd zijn
en per soort ongedierte weten hoe
je die moet bestrijden dan wel het
vermeerderen van de beesten moet
voorkomen. Je mag niet alle gifsoorten meer gebruiken en als je dat
doet moet je het gedoseerd met een
minimum aan gif doen, op een manier die het meest effectief is.
Het milieu mag er niet of nauwelijks
onder lijden. Ik bestrijd ongedierte
zowel buitenshuis als binnenshuis,
bij zowel particulieren als bedrijven,
op het platteland maar ook in verstedelijkte gebieden.
Op bepaalde tijdstippen is een stad
als Amsterdam bijvoorbeeld een eldorado om ongedierte te bestrijden,
speciaal bij supermarkten en groothandelsbedrijven van food en nonfood en niet te vergeten restaurants
en (snack)bars. Maar ook in ziekenhuizen en kantoorpanden met kabelgoten tussen (systeem)plafonds
komt veelvuldig ongedierte voor.
Dan heb ik het hoofdzakelijk over
ratten en muizen. Daar kun je dagwerk aan houden. Je moet daarbij

oppassen dat die beesten niet ‘aasschuw’ worden, wat betekent dat ze
na verloop van tijd leren dat in lokdoosjes giftig aas zit en dat ze daar
dus niet meer van eten. Zelfs leren
ze het hun nakomelingen dat niet te
doen. Dan moet je weer wat anders
bedenken.
Je kunt ook direct de sporen zien
van muizen waar ze veel naartoe
gaan en wat dus hun favoriete plekjes zijn.” Maar ook het preventief
voorkómen van ongedierte als ratten en muizen voor bedrijven die
van te voren moeten kunnen aantonen dat ze ongediertevrij zijn, behoort tot de activiteiten van Veenweide Diensten. Daartoe dient ook
een logboek te worden bijgehouden, hetgeen betekent dat er regelmatig controle moet plaatsvinden of
ongedierte al dan niet in of rond het
pand aanwezig is. Corné is een erkend ongediertebestrijder. De certificering is 5 jaar geldig. Tussentijds
moet hij daarvoor regelmatig een
opleiding volgen.
Die worden gegeven in Wageningen
in het kader van het Vakbekwaamheidsdiploma
Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels. Een en ander onder auspiciën van de stichting Kennis en Advies exameninstituut Dierplagen (KAD). Toe maar… Dit jaar
volgt Corné zijn laatste cursus van
de vier. Bij het behalen van het diploma kan hij weer vijf jaar vooruit
in het vak van ongediertebestrijding.
Mocht Corné iemand aannemen wie
hij dit ook wil laten doen, dan moet
ook hij/zij het volledige cursuspakket volgen.
Hoewel Veenweide Diensten ingeschreven staat op Hofland in
Mijdrecht zijn de opslag en werkplaats gevestigd aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Nog wel, want in het
kader van de aanleg van Marickenland zal dit straks niet meer mogelijk zijn en zal het bedrijf t.z.t. moeten verkassen.
Wie Corné van Vliet van Veenweide
Diensten nodig heeft kan hem altijd
bellen op 06-30957037 of de website bezoeken: www.veenweide.nl
voor meer informatie.

Heel veel halters van klei
in Marickenland
De Ronde Venen - Ongeglazuurde keramische halters op drijvende
turfblokken. Vanaf woensdag 15 juli
jl. is de installatie RE-PEAT van kunstenaar Jay Bakker te zien in Marickenland, het toekomstige natuurgebied in gemeente De Ronde Venen.
Bakker, onlangs afgestudeerd aan
de Gerrit Rietveld Academie, is de
eerste die de recent geplaatste platforms van kunstenaar Jan Konings
in het gebied gebruikt als podium
voor een tijdelijk kunstwerk.
De installatie RE-PEAT bestaat uit
turf, klei, water en wind; materialen en elementen die eigen zijn aan
het gebied De Venen. Opgebouwd
rond het getal 24 verbeeldt het turfveld het aantal officiële instanties
dat oorspronkelijk betrokken is bij
de op stapel staande veranderingen
in het gebied. Onder invloed van de
weersomstandigheden breekt de
installatie langzaam af en wordt het
materiaal weer opgenomen door het
landschap. Het werk reageert op de
veranderingen in het gebied, in een

spel met de materie die steeds weer
andere vormen aanneemt.
Kunst in Marickenland
De installatie van Jay Bakker komt
voort uit een samenwerking van
Centrum Beeldende Kunst Utrecht
met het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld
Academie, waarbij twaalf studenten hun visie op de veranderingen
in het gebied hebben vormgegeven
in projectvoorstellen. De samenwerking maakte deel uit van het kunstplan De Venen, waarbij CBKU kunstenaars op verschillende manieren koppelt aan de gebiedsontwikkelingen in De Venen. Het werk van
Bakker is een van de afstudeerprojecten die daadwerkelijk kon worden uitgevoerd en paste goed in het
project Platform Marickenland van
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp
een aantal platforms van waaruit je
het landschap en de veranderingen
in het gebied kunt zien en ervaren.
De platforms zijn verbonden met

functionele ingrepen zoals bruggen,
maar er zijn ook platforms die bijna letterlijk een podium bieden voor
activiteiten in het gebied. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk, zoals de installatie van Jay Bakker.
Locatie en wandelroutes
De installatie ligt in het weiland
langs het eerste wandelpad van Marickenland dat in zijn geheel ongeveer drie kilometer lang is. RE-PEAT
is geplaatst vlakbij de brug met het
brugwachtershuisje (platform 3) van
Jan Konings. Het veld is te bereiken
vanaf de spoordijk en sluit ook aan
op de langere wandeling ‘Spoordijkroute’ van 13 kilometer, die te vinden is op www.marickenland.nl en
op de website van de ANWB bij de
wandelroutes.
RE-PEAT is financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, gemeente De Ronde Venen en Centrum Beeldende Kunst
Utrecht.
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Open dag bij KDO groot
succes

PK Sport Streetdance
show een groot succes
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het weer zover, de jaarlijkse
dansshow van PK Sport werd weer
gehouden in De Boei in Vinkeveen.
Dit jaar kwamen er 4 groepen aan
bod die hun dansjes uitvoerden, namelijk de kidsswinggroep voor de
allerkleinsten, de dancestars groepen 1 en 2 voor de middelleeftijden
en de streetwisegroep waar de oudsten in zitten. De dag werd georganiseerd door de dansleraressen Kallista Nonnekes en Anne Ratterman
die het hele jaar hard gewerkt hebben om tot de uiteindelijke show te
komen.
De show zat goed in elkaar en was

een lust om naar te kijken. Er kwamen dansen voor van verschillende artiesten. De Dancestarsgroepen deden een dans op Belle Perez,
waar ze Spaanse pasjes op deden,
maar ook deden ze een dans op het
nummer 1001 nights van Chipz! en
het nummer Kus gaat Los van Kus
waar ze een echt feestje van hebben gemaakt! De kidsswinggroepen waren verbazingwekkend mooi
verkleed in allerlei kostuums en het
was een pracht om naar te kijken.
Ze deden dansjes op Toveren en
Blub, Ik ben een vis van K3 en een
dans waar ze met pompons in hun
hand mee zwaaiden op het nummer

Going up van Djumbo. De Streetwisegroep moest het spits afbijten met
hun openingsdans die ze deden op
een mix met verschillende stijlen
nummers erin. Ze spetterden van
het podium af en bij de rest van de
dansen deden ze het ook erg goed.
De einddans werd gedaan door alle groepen en ook dat was een mix
die Anne Ratterman ze heeft aangeleerd.
Al om al was het een spetterende
ochtend en iedereen kijkt nu al uit
naar het volgende jaar van de PK
Sport dansshow.

Meeùs Tennis Plassentoernooi
aanstaande zaterdag van start
Vinkeveen - Komende zaterdag 18
juli begint het 34ste Plassentoernooi
op het tenniscomplex Molmhoek in
Vinkeveen. Met een recordaantal inschrijvingen, ruim 400 wedstrijden,
belooft het een geweldig toernooi
te worden. Met meer dan 19 deelnemers categorie heren enkel 3 en
bij de dames 3, 11 deelnemers, kan
gesproken worden van toptennis op
het Vinkeveense Meeùs Plassentoernooi. Vanzelfsprekend zijn alle
andere categorieën ook ruim vertegenwoordigd!
Het plassentoernooi wordt dit jaar
georganiseerd in samenwerking
met Meeùs Assurantiën B.V., Heijmerink TBI bouw, Reinders schilderwerken en Alrec in-store brand
experience solutions.
Toptennis, gezelligheid en fantastische plassenmenu’s!
Naast toptennis en gezelligheid
wordt er gekookt op topniveau door
een club vrijwilligers die het culinaire vak goed in de vingers hebben.
Elke avond is er een thema op culinair gebied. Dit prikkelt de zintuigen!
Prins Tennis Clinic op zondag 19 juli, 17.00 uur. Schrijf je in.
Tijdens dit toernooi zal er een Prince
Tennis Clinic gegeven worden. Deze
tennis clinic duurt circa 1,5 uur en
is geschikt voor tennissers van alle
niveaus.
De clinic kan o.a. bestaan uit:
- Oefeningen met een professioneel
ballenkanon.
- Een hard serveerwedstrijd met een
servicevak vol prijzen.
- Het terug proberen te slaan van
een service van 200 km/h.

sen, en de ruime doucheruimtes.
De meeste bezoekers bleven toch
wel even stilstaan bij de kantine op
de eerste etage waar de contouren
van keuken, bestuurskamer en toiletgroepen duidelijk zichtbaar waren. Hier kreeg men een goede indruk hoe de kantine er definitief uit
komt te zien. Veel bewondering ook
voor het uitzicht vanaf deze verdie-

ping. Het handbalveld, hoofdveld en
tweede veld kunnen – ook vanaf het
daar aanwezige terras - prima worden overzien.
Tot slot werd er nog even nagepraat
in de “oude” kleine kantine, die nog
even stand houdt maar toch ook de
tweede week van oktober tegen de
vlakte gaat.

Nordic Walking De Ronde
Venen op locatie
De Ronde Venen - Ieder jaar gaan
de leden van Nordic Walking de
Ronde Venen op locatie. De maand
juni leent zich daar het beste voor.
De avonden zijn lang en het weer
zit vaak mee. Onder leiding van Leo
Neuteboom gaan de groepen op de
avonden naar verschillende locaties. Dit jaar werden Bosdijk, ’s-Graveland, Waterleidingduinen Zandvoort, Langvelderslag en de Botshol
aangedaan. Nordic Walking op zijn
mooist, wat een kick het geeft als je
dit beleeft. Echt nordiccen met een
goede techniek geeft zo’n enorm
lekker sportgevoel. Door het bos,

langs de vloedlijn, over een heuvel
of een duin! En dan dus die combinatie met werkelijk een prachtige
natuur. In alle gebieden hebben de
deelnemers ook de mooiste dieren
kunnen bewonderen. Herten, reeën,
vossen, maar ook heel veel bijzondere watervogels waaronder de Ibis
zijn waargenomen. Uiteraard wordt
er pittig getraind maar de gezelligheid staat altijd centraal. Op sommige locaties werd er tijdens of na
afloop een heerlijke duik in zoutof zoetwater genomen. De afsluiting gebeurde altijd op de inmiddels bekende prettige wijze waarbij

de deelnemers culinaire bijdragen
leverden die uiteraard voorzichtig
werden weggespoeld. In september
start het nieuwe seizoen. Docent
Leo Neuteboom heeft inmiddels een
uitwisselingsprogramma opgesteld
waarbij docenten van de Atletiekunie elkaar bijstaan op locaties in
heel Nederland. De leden van Nordic Walking de Ronde Venen zullen
op zaterdagen in het najaar de mogelijkheid krijgen om o.l.v. hun eigen docent en een gids/docent op
“vreemde locaties” te lopen. Er zullen heel verrassende locaties bij zijn.
Voor info : 0297-289027

Derde seizoenszege voor
Carla van Rooijen op Texel
- Allerlei leuke en leerzame tennisoefeningen van onze leraren die u
gratis tennistips geven.
Prijzen zijn er ook!
Naast het meten van de servicesnelheid ligt het servicevak boordevol
prijzen! Elke prijs die u met uw service raakt mag u mee naar huis nemen. Tevens kunnen de deelnemers
leuke prijzen winnen met de tennisspellen. Aan het eind van de clinic
maakt elke deelnemer kans om een
racket van Prince, een paar tennisschoenen van K-Swiss of een tennisvakantie van Camelot reizen te
winnen.
Opgeven voor deze clinic is mogelijk
op info@plassentoernooi.nl.
Finaleweekend en feestavond
In het weekend van 25 en 26 ju-

AKU organiseert
Decathlon Polderloop
De Kwakel - Het Feestcomité en
AKU organiseren op donderdag 30
juli alweer de 21e hardloop wedstrijd door de Kwakelse dreven.
Voorzien van een chip, veel publiek
en naast de afstanden van 1 km, 4
km en 10 km voor de liefhebbers
ook een officiële 10 km. KNAU loop
voor de gedreven atleten, wordt gerekend op een grote deelname.
Naast hoofdsponsor Decathlon en
de vele plaatselijke sponsors, zonder
wie de organisatie van zo’n evenement eigenlijk niet meer goed mogelijk is, vraagt AKU deze keer extra
aandacht voor “A Sisters Hope”.
Deze organisatie beijvert zich voor
het stimuleren van borstkankeronderzoek en plaatst hiervoor collectebussen om de financiële noden
wat te lenigen en de sporters even
te laten beseffen dat gezond kun-

De Kwakel - Zaterdag 11 juli was
het dan zover, KDO opende haar
deuren, zodat iedereen de gelegenheid kreeg de voortgang van
de nieuwbouw zelf te aanschouwen. Veel mensen hadden de aankondigingen gelezen want de opkomst was ondanks de zomervakantie overweldigend. Het hoofdbestuur van KDO had dit niet verwacht. Door de aanwezige bestuursleden, beheerder en de aannemer de heer Frank van den Aardweg zelf, werd in groepen uitgelegd
wat de status was en welke technieken worden toegepast. Zo is bijvoorbeeld het gehele gebouw voorzien van vloerverwarming. Om dit
te verwezenlijken moest wel eerst
12.000 meter slang aangebracht
worden. Verder is ondertussen aangebracht : 1.477 mtr heipaal, 28.000
kg wapeningsstaal, 70.000 kg staalconstructie, 455 m3 beton, en worden er 250.000 stenen gemetseld.
Enthousiast werd gereageerd op de
grootte van de kleedkamers, waar
nu wel 15 volwassen kerels inpas-

nen hollen niet altijd vanzelfsprekend is. De Polderloop is tevens de
opmaat voor de zomeravond hardloopwedstrijden bij de “buren” van
de maanden augustus/september,
zoals die in De Waver op de 6e, in
Baambrugge op de 21e, in Abcoude op de 25e en in Aalsmeer op 8
september worden gehouden. Voor
eenieder dus een prachtige gelegenheid om deze zomermaanden
conditie, snelheid en sociale loopcontacten op te bouwen en te onderhouden, gesteund door echte
tijdregistratie, prima organisatie en
gezelligheid en de onderlinge competitie tussen de loopmaatjes eens
op scherp te zetten. Het parcoursrecord bij de dames staat al jaren
op naam van Kristijna Loonen met
34.07 en het wordt tijd dat dit eens
een keer gaat sneuvelen. Het record

li worden op zaterdag de halve finales en op zondag de finales gespeeld. Op zaterdag 25 juli is de inmiddels welbekende feestavond, dit
jaar wordt er een White Summer
Night Party georganiseerd. Doordeweeks overdag speelt het Veteranen
toernooi zich af en is vrijdag de finaledag!
De inschrijving voor het toernooi is
gesloten!
Op www.plassentoernooi.nl kun je
tijdens het toernooi de schema’s
vinden en ook alle overige informatie over het plassentoernooi. Wegens het overvolle schema beginnen de wedstrijden in het weekend
om 8.30 uur!
Tot ziens op het Meeùs Plassentoernooi!
bij de heren is nog kersvers van vorig jaar met een “Afrikaanse” tijd
van 29.54, gescoord door niemand
minder dan Hugo van den Broek
uit Castricum. Inschrijven is mogelijk in de feesttent op het aangegeven feestterrein in De Kwakel vanaf
18.30 uur en de starttijden zijn voor
de 1 km (t/m 11 jaar) om 19.00 uur,
4 km om 19.15 uur en de 10 km trim
en KNAU om 20.00 uur. De inschrijfgelden zijn in volgorde: 1, 3,50 en 5
euro. Het parcours bestaat voor de
10 km uit een rondje van 4 km en
een laatste ronde van 6 km en volgt
de dijkjes van de Legmeerpolder en
de Vuurlijn. Voor parcoursrecordverbetering is 100 euro uitgetrokken en
voor de diverse leeftijdsgroepen op
de 10 km KNAU zijn steeds 3 geldprijzen uitgeloofd. Vermaard en dus
niet te missen is het Polderfeest in
de tent, waar ook de prijsuitreiking
van de 10 km zal plaatsvinden, die
van de andere lopen direct na einde afstand. Contactpersoon: Jos Lakerveld, (Atletiek Klub Uithoorn), tel:
0297 565358.

Holten - Het zijn drukke tijden voor
de triatleten van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team. Een week
geleden deden Sander en Birgit
Berk mee aan het EK Triatlon en
stond een grote teamdelegatie aan
de start van de Triatlon van Noordwijkerhout. Afgelopen weekeinde
won Carla van Rooijen op Texel haar
derde wedstrijd van dit seizoen.
Een week geleden stonden Sander en Birgit Berk, die worden gesponsord door Multi Supplies en P.
Hoekwater, aan de start van het EK
triatlon in Holten. Sander Berk werd
voor eigen publiek 21ste in het topveld. Het was niet het resultaat waar
hij op had gehoopt, maar het was
wel zijn beste klassering ooit op een
Europees kampioenschap. Tijdens
het laatste gedeelte van het looponderdeel had Berk nog veel atleten in weten te halen. Zijn zus Birgit eindigde in Holten op de 27ste
plek, doordat ze na het zwemmen
een goede fietsgroep had gemist
en die opgelopen schade later niet
meer kon goedmaken.
Triatlon Texel
Afgelopen zaterdag was de Triatlon van Texel, waar het Multi Supplies Triathlon Team al sinds de be-

ginjaren van het team in de zomer
heeft meegedaan. Frans van Heteren hield de traditie dit jaar samen
met Carla van Rooijen in stand. De
twee multi’s gaven meteen een visitekaartje af voor het team. Beiden stonden op het podium van
de kwarttriatlon. Het zwemonderdeel over 1000 meter werd gelukkig
voor Van Rooijen in een vlakke Waddenzee afgelegd. Op de fiets kon ze
haar achterstand goedmaken. Ze
haalde een aantal dames in op de
fiets. Tijdens het 10 kilometer lange
looponderdeel nam de Multi-dame
al snel de leiding in de wedstrijd. Na
2.12.20 kwam ze met ruim zes minuten voorsprong als eerste dame over
de finish. Het betekende haar derde
overwinning al in dit seizoen. Frans
van Heteren kon op Texel ook zeer
tevreden zijn over zijn wedstrijd. Het
zwemmen was dan misschien niet
super gegaan bij hem, op de fiets
voelde hij zich wel sterker. En dat
ondanks de wind (windkracht 4)
op het Waddeneiland. Van Heteren
pakte na 1.55.00 uur met slechts 12
seconden achterstand op de nummer twee het brons.
Triatlon Utrecht
Een dag later stonden Fokko Tim-

Jeroen Hijstek fietste sterk in Noordwijkerhout en Utrecht.
Foto: Pieter van der Meer.
		

mermans en Jeroen Hijstek namens
het Multi Triathlon Team in Utrecht
aan de start voor een kwarttriatlon,
die werd gekenmerkt door veel regen. Jeroen Hijstek uit Nieuw Vennep had een sterk fietsonderdeel en
liep ook een goede afsluitende 10
kilometer.
Hij finishte in 2.21.00 uur op een
vijftigste totaalplek en een vijfde plek in zijn categorie Heren 50.
Aalsmeerder Fokko Timmermans finishte slechts drie minuten achter zijn teamgenoot op de 69ste totaalplek. Hij kon vooral erg tevreden
zijn over het zwemonderdeel waarbij hij als 38ste uit het water was
gekomen. Timmermans finishte in
2.24.16 uur als 35ste in de categorie Heren20-40.
Triathlon Noordwijkerhout
Een week eerder stond in Noordwijkerhout een hele teamdelegatie aan de start. Op de kwarttriatlon
werd Frans van Heteren tweede in
1.59.34 uur, wat in de categorie Heren 40 goed was voor de eerste plek.
Corné Klein uit De Kwakel kwam na
een rustperiode in Noordwijkerhout
weer terug en finishte slechts een
minuut achter Van Heteren op de
derde overallplek.
Bij de Heren 40 werd hij daarmee
tweede. Tonny Blom stond dit keer
net buiten het podium. Hij finishte
in 2.03.46 als achtste overall en vierde bij de Heren 40. Jeroen Hijstek
stond in de categorie Heren 50 wel
op het podium. Hij werd tweede in
2.12.18 uur. Fokko Timmermans was
in 2.17.56 uur als twintigste gefinisht
in zijn leeftijdscategorie onder de 40
jaar. Freek de Boer uit Zwaanshoek
won in Noordwijkerhout de achtste triatlon met drie minuten voorsprong. De Multi-triatleet, die vorig
jaar een seizoen verloren zag gaan
door ziekte, liet met een sterk looponderdeel zien weer op de goede weg te zijn. Menno Koolhaas uit
Amstelveen viel in Noordwijkerhout
ook op door zijn sterke lopen. Tussen veel oudere mannen werd de
jonge Multi knap elfde, en in zijn eigen leeftijd was hij de snelste.
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Wat vindt u : moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden
die vechten voor behoud van het kerkhof
Vervolg van de voorpagina
Regio – Er is nogal wat commotie ontstaan rond de op

handen zijnde ruiming van de R.-K. begraafplaats aan
het Zijdelveld in Uithoorn. Een kerkhof waar vele Uithoornaars en Amstelhoekers hun dierenbare(n) hebben
begraven. Bertus Smit en zijn zus Dineke Koek-Smit zijn
heel boos. Boos op het R.-K. kerkbestuur van de R.K.parochie St. Jan de Doper die maar ‘even’ hebben besloten dat deze begraafplaats per 1 augustus a.s. wordt
gesloten. Er kan niemand meer begraven worden, maar
wat erger is, het ligt in de bedoeling dat het hele kerkhof
wordt geruimd, leeggehaald. Per 1 september worden,
als het kerkbestuur haar plannen doorzet, de meeste
stenen al verwijderd.
En dit wil een groep nabestaanden koste wat kost, voorkomen. Een van de grote voorvechters tot behoud van
het kerkhof en woordvoerder van de (nu nog kleine)
actiegroep is Bertus Smit uit Mijdrecht. Aan het woord
Bertus Smit: “Via een neef uit Amstelveen kreeg ik te horen dat er bij de begraafplaats in Uithoorn, waar onder
anderen mijn opa en oma liggen begraven en drie ooms,
een bord stond dat de begraafplaats dicht ging en dat
bij het graf van mijn opa en oma ook een bordje stond
dat dat graf geruimd ging worden en dat we contact
konden opnemen met het kerkbestuur, zodat we eventueel de steen konden krijgen.
Grafrust
Ik heb toen direct gebeld. Ze zouden me terugbellen. Ik
heb twee weken rustig afgewacht, maar ik hoorde maar
niets. Toen heb ik ’s maandags weer gebeld en toen
werd me gezegd dat ik rustig moest afwachten, ik werd
echt teruggebeld.
Diezelfde middag deden ze dat ook en werd mij verteld
dat ik zo snel mogelijk over de post formulieren zou krijgen, die ik moest invullen, ondertekenen en dan kwam
alles in orde.
Ik kreeg toen papieren waarin stond wanneer mijn opa
en oma begraven waren, waarin stond wanneer de grafrechten verlopen waren en dat was november 2008. Dus
in principe hebben we geen recht meer op grafrust zoals
dat heet.
Maar waarom hebben ze niet laten weten dat het grafrecht afliep? Dan hadden we het gewoon kunnen laten
verlengen. Ik begrijp het wel, daar hadden ze geen zin
in. Ze hebben gewoon gewacht tot de meeste rechten
zijn verlopen en toen konden ze hun plannen uitvoeren.
In die brief stond ook dat de begraafplaats per 1 augustus dicht ging en dat men in september begon met de
ruiming van de grafstenen bij alle graven waar een geel
bordje stond.
Als je gaat kijken op het kerkhof staat er bij meer dan
90% van de graven gele bordjes, dus het merendeel van
de stenen willen ze maar even weghalen. Hoe weet je
dan nog waar je dierbare ligt?
Buitenland
Ze hebben gewoon bij al die graven bordjes gezet en
als je niet reageert dan halen ze de steen sowieso weg.
Daar had ik nog een discussie over met zo’n woordvoerder van het kerkbestuur. Hoe weten al die nabestaanden
dat? Stel, je bent een half jaar in het buitenland. Of je
komt een paar keer per jaar omdat je verder weg woont.
Dan kom je weer en hup... alles weg, dan is er alleen
nog gras. Maar er liggen ook nog mensen die nog niet
zolang geleden begraven zijn. Daar zijn ze verplicht om
de rechten nog te verlengen. Maar die mensen moeten
dat wel weten.
Maar dat vind ik zo raar. Er zullen dus nog tien jaar lang
graven blijven op dat kerkhof. Daar zijn rechten op.
Waarom dan de andere ook niet in tact houden? Waarom een zo’n mooi onderhouden kerkhof de vernieling
in werken.
Het wordt elke week door vrijwilligers netjes verzorgd,
het ziet er echt prachtig onderhouden uit, waarom dan
dit? Alleen maar voor geld? Moet ook deze rustplaats
weer zo nodig volgebouwd worden?
Ik roep iedereen op, help ons deze rustplaats te behouden. Laat u horen. Weet iemand hoe je dat wettelijk gezien nog zou kunnen tegenhouden? Help ons!
Vindt u ook dat dit kerkhof niet verloren moet gaan, laat
u dan horen. Bij dit kerkhof kan het kerkbestuur niet
zeggen dat het oud en krakkemikkig is en dat het zogenaamd gevaarlijk zou zijn zoals bij de prachtige kerk
aan de Schans. Dit kerkhof wordt keurig onderhouden,
ziet er gelikt uit. Help mee om dit zo te houden. Als men
stenen gaat ruimen wordt het een zooitje en geef je het
kerkbestuur een stok om de boel stuk te slaan”, aldus
Bertus Smit

Wilt u ons steunen:
zie de bon op de voorpagina!!
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (1)

Impressie van de nieuwe fietsbrug bij de Geniedijk en van de A4 afbuigende nieuwe N201
Aalsmeer / Uithoorn / De Ronde Venen
- Sinds 2005 wordt intensief gewerkt aan
de omlegging van de provinciale weg N201.
De laatste tijd gaat het hard met de uitvoering van verschillende deelprojecten, waaruit de omlegging van de weg bestaat. Zo
is de Kruisweg aangepast met 2 x 3 rijstroken en is de onderdoorgang van de Ringvaart al bijna klaar. Het verdere tracé in de
vorm van open ‘tunnelbakken’ is al duidelijk te zien aan de oostkant van de Ringvaart ter hoogte van de Oosteinderweg,
Aalsmeerderweg, Middenweg en Hornweg
tussen Aalsmeer en Oosteinde. Maar ook
het verdere tracé en de diverse nog te realiseren aansluitingen, zoals bij de A4, zijn interessant genoeg om er (weer) eens ruime
aandacht aan te schenken. Dat gebeurt de
komende weken met een aantal afleveringen in deze krant. Dit in samenwerking met
het Projectbureau N201+ van de Provincie
Noord-Holland. Zie ook www.N201.info.
Omdat er overal langs het tracé werk is
aanbesteed kan er in het tijdbestek om bepaalde redenen nog wel eens wat veranderen in de planning. Dat overkwam de redactie van deze krant bij het verslag van de
inloopavond over de Omlegging N201 Amstelhoek in de Thamerkerk te Uithoorn op
7 juli jl. Daarbij werd melding gemaakt van
het feit dat op 13 juli werkzaamheden aan
de Amsterdamseweg in Uithoorn zouden

starten. Tussen de ontvangen informatie
van het Projectbureau en de redactionele
verwerking bleek dat de planning intussen
was veranderd. De betreffende werkzaamheden zijn voorlopig opgeschort tot na de
bouwvakvakantie. Voorts was er bij vergissing halverwege de tekst een zin in beland
dat op 7 september aan de Aalsmeerderweg werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Dat had niets met de aansluiting van
de N201 op de Amsterdamseweg te maken. Onze excuses. In deze eerste aflevering richten wij onze blikken op de nieuwe
aansluiting vanaf de A4 tot de onderdoorgang van de Ringvaart bij Oude Meer.
A4 en N201
De nieuwe aansluiting van de N201 op de
A4 is op zich al een kunstwerk met diverse op- en afritten, viaducten en fly-overs.
Langs een gedeelte van de A4, tussen het
brugrestaurant en de bestaande op- en afritten met de N201 (Kruisweg) en de aansluiting met de A5 – kruispunt De Hoek –
worden aan beide kanten parallelwegen
met elk 2 rijstroken aangelegd. Deze rijbanen zullen worden voorzien van het nieuwste verkeersinformatiesysteem via matrixborden. Het verlegde tracé van de N201
sluit op deze parallelwegen aan. Er komen
twee nieuwe op- en afritten naar en van
de A4. Voor deze aansluitingen wordt een
nieuw viaduct gebouwd over de A4, naast

het bestaande busviaduct van de Zuidtangent. De op- en afritten zijn bestemd voor
de bereikbaarheid van o.a. Hoofddorp e.v,
Rijsenhout, Schiphol-Rijk, Aalsmeer, Uithoorn e.v. en het toekomstige bedrijventerrein aan de N201, waaronder Schiphol Logistics. De bestaande op- en afritten bij de
Kruisweg zoals die er nu zijn, komen dan
te vervallen. Voor het verkeer van en naar
Hoofddorp komt nog een extra aansluiting op de huidige N201. Die aansluiting
ligt naast de baan van de Zuidtangent. Het
verkeer van en naar Aalsmeer kan gebruikmaken van deze aansluiting. Verder wil de
gemeente Haarlemmermeer nog een extra
weg aanleggen tussen de afrit en het station van Hoofddorp.
Het project omvat liefst zes grote kunstwerken (viaducten, fly-overs), waaronder
een fraaie ‘pergola’ in de busbaan over de
N201. Wat nu langs de A4 te zien is, is de
aanleg van de infiltratievoorziening voor
hemelwater. Volgens de planning zal eind
van dit jaar worden begonnen met de aanleg van het project; oplevering staat gepland in het tweede kwartaal 2012.
De nieuwe aansluiting ligt op een steenworp afstand van de Geniedijk die door de
A4 wordt doorsneden. Pal daarnaast wordt
over de snelweg een nieuw voet- en fietsviaduct aangelegd in het verlengde van het
huidige fietspad in de route Aalsmeer/Rijsenhout en Hoofddorp. De bestaande ver-

binding via het busviaduct verdwijnt op termijn. De fietsbrug zal naar verwachting eind
2010 gereed zijn. De Geniedijk behoort tot
de Stelling van Amsterdam en staat op de
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco.
In die zin wordt de dijk zoveel mogelijk ontzien bij de realisatie van de plannen.
Aalsmeerderweg-Fokkerweg
Vanaf de A4 gezien buigt het nieuwe tracé van de N201 op maaiveldhoogte naar
het oosten parallel aan de Kruisweg richting Aalsmeerderweg. Deze gaat met een
viaduct over de N201 heen. De N201 doorsnijdt het gebied dat onder de naam Schiphol Logistics een bedrijventerrein wordt en
buigt vervolgens ter hoogte van de kruising
met de Fokkerweg naar het noorden. Er komen aansluitingen met de verschillende
bedrijventerreinen en kantoorparken via de
zogenaamde Aorta, een wegstelsel dat dit
gebied ontsluit. In eerste instantie was het
de bedoeling dat de N201 via een hooggelegen weg (fly-over) de kruising (boven de
Fokkerweg) zou passeren om wat verderop weer gelijkvloers op deze weg uit te komen. Die variant is zo goed als zeker van
de baan. Een andere optie is in beeld gekomen, namelijk de ‘Boerenlandvariant’. Die
zou moeten voorzien in een wat eerdere afbuiging van de N201 om (door middel van
een viaduct?) de Kruisweg en de ernaast
gelegen parallelweg te passeren en weste-

lijk van de bebouwing van Schiphol-Rijk op
de grens met Rozenburg door het boerenland zijn weg te vervolgen. Vandaar ‘Boerenlandvariant’. Aansluiting op de Fokkerweg vindt dan plaats achter de industrieterreinen van Oude Meer. De weg draait op
die plaats via een nog aan te leggen wegen rotondeconstructie naar het oosten richting Ringvaart met aansluiting op de tunnel onder de Ringvaart door. De Fokkerweg
vervolgt zijn weg richting Schiphol-Oost en
wordt t.z.t. uitgevoerd in 2 x 2 rijstroken.
Overigens is de Boerenlandvariant nog niet
zeker. Op dezelfde strook grond is namelijk ook een parallelle Kaagbaan op Schiphol gepland. Inmiddels is een nadere studie
gestart naar de mogelijkheid van deze ‘omlegging’ om Schiphol-Rijk heen. Het Projectbureau N201+ kon er ons om die reden
nog niets over meedelen. Het voornemen is
wel de studie en het overleg tussen partijen snel af te ronden zodat minister Camiel
Eurlings daaraan al dan niet nog dit jaar zijn
goedkeuring kan geven. De verwachting
is wel dat de nieuwe omlegging de nodige vertraging in de oplevering van het eerste deel van de nieuwe N201 met zich meebrengt. In de volgende aflevering over de
omlegging van de N201 beginnen we bij de
ondertunneling van de Ringvaart.
(wordt vervolgd)

Als voor de ‘Boerenlandvariant’ wordt gekozen kruist de N201 dit stuk grond
verderop met een viaduct over de Kruisweg en de naast liggende parallelweg

Het verloop van de omgelegde N201 met aan weerskanten nog te realiseren bedrijventerreinen

Tussen de bebouwing door zou het tracé van de N201 in de ‘Boerenlandvariant’
op de grens van Schiphol-Rijk en Rozenburg uitgezet kunnen worden

Ontsluitingsweg als deel van de ‘Aorta’ voor het
bedrijvenpark Schiphol Logistics. Rechts hiervan
buigt het tracé van de N201 af richting Kruisweg

Nieuw aan te leggen aansluiting van de N201 op de A4 met links
de locatie van de nieuwe fietsbrug bij de Geniedijk en geheel
rechts de bestaande kruising met de Kruisweg die t.z.t. komt te
vervallen. Beneden de kruising met de Aalsmeerderweg.

De ‘Aorta’ sluit aan op het kruispunt met de Fokkerweg. Waar eerder de N201 hierop zou uitkomen met een fly-over is (tot dusver) niet meer
van toepassing.

Het ‘boerenland’ westelijk van Schiphol-Rijk waar het tracé kan komen te liggen.
Minister Eurlings moet daarvoor toestemming geven. Hier was ook de parallelbaan van de Kaagbaan gepland.

Aansluiting van de nieuwe weg op de tunnelingang bij de Ringvaart. Rechts het
stuk omgelegde Fokkerweg, links van het midden de contouren van de rotonde.
Op de achtergrond Schiphol.

