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Jumbo Vinkeveen trakteert winnares 
op één minuut gratis winkelen
Vinkeveen - Afgelopen donder-
dag stond er een wel hele speci-
ale gebeurtenis op het program-
ma bij Jumbo Vinkeveen. Mevrouw 
Schreurs uit Vinkeveen had met het 
oplossen van de Jumbo woordzoe-
ker 1 minuut gratis winkelen ge-
wonnen. 
Donderdagochtend was het zover. 
Samen met haar nicht werd door 

mevrouw Schreurs de winkel van 
tevoren nog even verkend om in ge-
dachte het parcours uit te zetten. 
Hierna ging de minuut in en werd 
er fanatiek gewinkeld. Uiteindelijk 
werd er voor iets meer dan honderd 
euro bij elkaar gewinkeld, een mooi 
resultaat voor 1 minuut! Met een big 
shopper vol boodschappen en een 
mooie bos bloemen ging mevrouw 

Schreurs richting huis om nog eens 
bij te komen van haar mooie prijs. 
Naast het oplossen van de puzzel 
was er ook nog een kleurwedstrijd. 
De winnaars hiervan waren Wouter, 
Ellemijn en Boet, zij wonnen alle-
maal een speelgoed cadeaubon en 
een lekker zak snoep. Twee andere 
winnaars waren helaas op vakantie, 
zij zullen hun prijs later ontvangen.

‘Waar is mijn beertje!?’
Vinkeveen - Mijn dochter van 2 
jaar is op dinsdag 12 juli haar ted-
dybeer verloren op de Heulweg in 
Vinkeveen. Deze teddybeer had zij 
net de zondag ervoor van een am-
bulancebroeder gekregen, omdat ze 
een ongeluk heeft gehad. Ze is nog 

steeds helemaal ontdaan over het 
feit dat ze haar beer kwijt is. Heeft 
iemand het beertje gevonden? 
Breng hem terug a.u.b. Men kan mij 
bellen op nummer 0613167349.

Suzanne Hoffmans-Moorman

Mijdrechter reed 
met teveel op
Vinkeveen - Een 21-jarige automo-
bilist uit Mijdrecht is maandagnacht 
betrapt op het rijden onder invloed. 

De Mijdrechter werd omstreeks 
00.55 uur op de Bonkestekersweg 
gecontroleerd. Bij het aanspreken 
constateerden de politiemensen dat 
hij alcohol had gedronken. De uit-
slag van de ademanalyse op het bu-
reau bedroeg 520 ug/l. en omdat 
hij beginnend bestuurder is, werd 
zijn rijbewijs ingevorderd. Tegen de 
Mijdrechter is proces-verbaal opge-
maakt.
 

Man gaat door 
het lint
Vinkeveen - Een 62-jarige man uit 
Londen is vrijdagavond aangehou-
den voor wapenbezit. Omstreeks 
23.25 uur kreeg de politie een mel-
ding van een vechtpartij in een ho-
recagelegenheid aan de Baam-
brugse Zuwe. Een man zou daar 
met meerdere mensen hebben ge-
vochten. De man werd de kroeg uit-
gezet en kwam later met een kap-
mes teruglopen. Agenten kwamen 
ter plaatse. Niemand wilde aangifte 
doen, maar de man werd toch aan-
gehouden voor verboden wapenbe-
zit. 

Rijden onder 
invloed
Mijdrecht/Uithoorn – Een 68-jari-
ge automobiliste uit Uithoorn is be-
trapt op het rijden onder invloed. 

Politiemensen kregen donderdag 
21 juli omstreeks 16.45 uur het ver-
zoek om uit te kijken naar een auto, 
waarvan de bestuurder/ster hevig 
slingerend zou rijden over de pro-
vincialeweg N201 richting Uithoorn. 
Het lukte de politie om de auto te 
traceren en volgde de bestuurster. 
Zij zagen dat de Uithoornse slinge-
rend reed en in eerste instantie niet 
op stoptekens reageerde. Uiteinde-
lijk lukte het om de auto aan de kant 
te krijgen. 

Mijdrecht - Een bewoonster aan 
de Buitenkruier wist maandag-
nacht een inbraak te voorkomen. 
De vrouw werd omstreeks 03.10 
uur wakker van breekgeluiden in 
haar woning. Zij nam poolshoog-
te en zag drie jongemannen buiten 
bij het keukenraam staan. Eén ervan 
was bezig met een breekvoorwerp 

en trachtte het keukenraam open 
te breken. De vrouw schreeuw-
de naar het drietal dat wegrende 
in de richting van de Viergang. Ge-
waarschuwde politiemensen zoch-
ten de wijk af, maar vond het drie-
tal niet meer. Volgens de bewoon-
ster ging het om drie jongemannen 
in de leeftijd tussen de 15 en 25 jaar 

met een lengte van 1.65 tot 1.70 m. 
Zij droegen alledrie donkere kle-
ding. De politie vraagt eenieder die 
informatie heeft over deze inbraak-
poging contact op te nemen via het 
telefoonnummer 0900-8844. 
Ziet u iets verdachts, twijfel niet, 
maar alarmeer de politie via het 
alarmnummer 1-1-2.

Bewoonster van Buitenkruier 
weet inbraak te voorkomen

Oproep 
bestuurder

zich te melden
Mijdrecht  – De politie vraagt de 
bestuurder van een zilverkleurige 
personenauto, stationmodel, die 
was betrokken bij een aanrijding 
met een fietsster, zich te melden. 

De aanrijding gebeurde vrijdag 
15 juli omstreeks 17.15 uur nabij 
de uitrit van de Rabobank op de 
Rondweg. De fietsster, een 69-ja-
rige vrouw uit Mijdrecht, werd 
met eigen vervoer naar het zie-
kenhuis gebracht. Daar werd ge-
constateerd dat zij een gebroken 
knie had opgelopen. De bestuur-
der kan zich melden op het politie-
bureau in Mijdrecht of via het tele-
foonnummer 0900-8844.

Regio -  Sinds begin vorig jaar re-
aliseert de provincie Noord-Holland 
in samenwerking met de gemeente 
Uitoorn de aanleg van een vrije bus-
baan voor een Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) verbinding tus-
sen Uithoorn en Aalsmeer. Het tra-
cé, onderdeel van de Zuidtangent, 
loopt grotendeels over de oude 
spoorbaan, inclusief een stuk door 
de woonwijk in de Legmeer. Bij de 
Zijdelweg ter hoogte van het benzi-
nestation is een bustunnel gemaakt 
waardoor een ongelijkvloerse krui-
sing is ontstaan. Het verkeer heeft 
daardoor geen last van een over-
stekende bus die ongehinderd zijn 

weg kan vervolgen. Vanuit De Ron-
de Venen sluit de busbaan aan op 
het reeds bestaande tracé vanaf 
de busbrug richting busstation aan 
het Cort van der Lindenplein in Uit-
hoorn. In de richting Mijdrecht volgt 
de bus eerst de busbaan en vervol-
gens vanaf het kruispunt met de 
Tienboerenweg de N201. In omge-
keerde richting rijdt hij over de vrij 
liggende busbaan naast de N201 
richting Uithoorn. Op het toekomsti-
ge nieuwe en drukke kruispunt met 
de omgelegde N201 bij de Tienboe-
renweg wordt een speciale voorzie-
ning gemaakt die de bussen daar 
voorrang geeft. Het recentelijk aan-

gelegde gedeelte van de busbaan 
in de gemeente Uithoorn wordt eind 
augustus opgeleverd en naar ver-
wachting in gebruik genomen. Dat 
houdt in dat inwoners van De Ron-
de Venen dan (vanuit Mijdrecht) ge-
bruik kunnen maken van de HOV-
verbinding naar Aalsmeer en ver-
der, zoals NS-station Hoofddorp en 
Haarlem. De provincie zorgt voor de 
aanleg van de busbaan en de bus-
tunnel onder de Zijdelweg. De ge-
meente Uithoorn voert aanpassin-
gen van de weg(en) uit en legt (vei-
lige) fiets- en voetpaden aan. Ver-
der wordt gezorgd voor een goede 
toegankelijkheid van de bushaltes. 

Busbaan Uithoorn-Aalsmeer 
eind augustus operationeel

De busbaan vanuit De Ronde Venen sluit bij Amstelhoek aan op het tracé in Uithoorn

Nu de busbaan haar voltooiing na-
dert, leek het ons een mooie gele-
genheid alvast een aantal plaatsen 
van de nieuwe busbaan in Uithoorn 
onder de loep te nemen. Wij heb-
ben er twee afleveringen aan ge-
wijd. Vorige week in de uitgave van 
20 juli zag u de eerste daarvan. In 
deze krant volgt deel twee. Er res-
ten ons nog enkele weken alvorens 
de busbaan en de naaste omgeving 
compleet zijn afgebouwd en inge-
richt. Reden dat u in Uithoorn hier 
en daar nog afbouwwerkzaamhe-
den rond het tracé zult tegenkomen.



BUSBAAN UITHOORN-AALSMEER
EIND AUGUSTUS OPERATIONEEL (2)

Uithoorn - Waar de omlegging van de N201 al een belangrijke schakel is in de verkeers- en 
vervoersplannen van Aalsmeer en met name Uithoorn, mag daarbij ook de nieuwe busbaan 
niet onvermeld blijven. Ook die heeft daarin een belangrijke functie gekregen. Uit recente 
verkeersberekeningen blijkt dat de bestaande N201, ook na de ingebruikneming van de 
omgelegde versie, verkeerstechnisch gezien toch nog relatief zwaar belast wordt. Door een 
grote spreiding in rijtijden van de bussen en de toch nog steeds drukke (ontsluitings)weg, 
blijkt een betrouwbare dienstregeling niet mogelijke en is derhalve gekozen voor een aparte 
busbaan. In dit tweede overzicht van de nieuwe busbaan beperkt de beschouwing zich 
goeddeels tot het nieuwste gedeelte van het tracé, inclusief de bustunnel.

GEEN BUSHALTE BIJ BUITENHOF

Langs de busbaan zijn drie haltes voorzien, t.w. bij de Poelweg, de Noorddammerweg en 
halverwege het Burgemeester Kootpark/Weegbree. Het is mogelijk om aan beide zijden van 
de weg op te stappen. De perrons hebben een lengte van 18 meter en zijn ten opzichte van 
de businstap vrijwel gelijk in hoogte waardoor het gemakkelijker instappen is. De perrons zijn 
verder goed toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en visueel gehandicapten.
De perrons zijn voorzien van wachtruimtes, een digitaal informatiesysteem, afvalbakken en een 
 etsenstalling, Met behulp van  ets- en wandelpaden vanuit de omliggende woonwijken zijn 
de bushaltes goed bereikbaar gemaakt. Opvallend is dat er geen bushalte is gepland op de hoek 
van de Faunalaan ter hoogte van het Buitenhof en de ontsluiting met de wijk Legmeer-West. 
Juist daar waar veel mensen wonen en nog komen te wonen als de volgende bouwfasen van 
start gaan. Bovendien ligt op een steenworp afstand het nieuwe gezondheidscentrum dat, gelet 
op deze situatie, geen busverbinding (met de HOV) heeft, maar inmiddels wel een aansluiting 
met een locale busverbinding krijgt. Het bushokje in de verbindingsweg tussen de rotonde en 
de busbaan ter hoogte van het Buitenhof is reeds geplaatst. Welke buslijn daar gaat stoppen en 
vertrekken is nog niet helemaal bekend. Er zou sprake zijn van lijn 140.

Wij vroegen Senior Projectleider HOV-Zuidtangent, de heer Willem Gresnigt, om een reactie 
die ons het volgende meedeelde: “Het blijkt dat bewust niet is gekozen voor nog een 
halteplaats nabij de Faunalaan. De reden is om de snelle HOV-lijn niet teveel te verstoren qua 
reistijd door een teveel aan stopplaatsen. Overigens heeft de Stadsregio Amsterdam de regie 
daar waar het gaat om de verdeling van de halteplaatsen van alle openbaar vervoerslijnen”, 
aldus de projectleider.

VEILIGE OVERSTEEKPLAATS
Veel scholieren, maar ook andere  etsers, maken 
gebruik van de  etsroute vanuit Legmeer-West 
naar de ‘oude’ Legmeer, bijvoorbeeld om naar 
school te gaan (Alkwin Kollege/RKSG Thamen). De 
gemeente heeft zuidelijk van de busbaan vanuit 
Legmeer-West een  etspad laten aanleggen dat 
aansluit op de  etstunnel die naast de busbaan ter 
hoogte van de Zijdelweg (opnieuw) is gebouwd. 
Halverwege het Kootpark en de Weegbree 
is een speciale oversteekplaats gemaakt die 
wordt beveiligd met slagbomen, stoplichten en 
een bel die luidt als er een bus de kruising nadert en passeert. Naast de kruising liggen aan 
weerskanten tevens de bushaltes. De busbaan is aan de kant van de Weegbree gerekend vanaf 
de busbaan voor bewoners van huisnummer 11 tot 68 voorzien van een 3.30 meter hoog 
zicht/geluidsscherm. Dat is opgetrokken met een materiaal waar aan de tuinkant achter de 
aangrenzende woningen gemakkelijk planten tegenop kunnen groeien. Het uitzicht van de 
bewoners aan die kant op de busbaan wordt t.z.t. dus een ‘groene wand’. Een en ander is in 
overleg gegaan met bewonersvertegenwoordiging, evenals voor de aanleg van nieuw groen en 
watercompenserende maatregelen. Op de busbaan zelf wordt geluidsarm asfalt aangebracht. 

BUSTUNNEL
Ongeveer vijftig meter verwijderd van het busstation 
ligt de bustunnel onder de Zijdelweg. Die bestaat uit 
een open bak gedeelte van 2 x 110 meter en ruim 
25 meter tunnelbuis met een grootste breedte van 
9 meter bij een hoogte van 4.30 meter. Het grootste 
deel is inmiddels afgewerkt en ook de rijbaan is 
intussen van een laag (geluidarm) asfalt voorzien. 
Aan de naast- en op de tunnel bij de Zijdelweg 
gelegen  etspaden wordt nog druk gebouwd om 
de aansluitingen daarvan op elkaar af te werken. 
Fietsers – en met name schoolkinderen die naar 
het Alkwin Kollege en de RKSG Thamen gaan - hebben een geheel vrije  etsroute als alles klaar 
is. Oversteken over de drukke Zijdelweg is dan niet meer nodig. De provincie overweegt in de 
tunnelbuis zelf nog ingelijste en weerbestendige platen van foto’s uit vroeger tijden op te hangen 
als een ode aan de voormalige Haarlemmermeer spoorlijn. De passagiers en goederentreinen 
reden begin vorige eeuw tot 1950 (passagiers) en tot 1986 (goederen en NS-sloopmateriaal 
richting Mijdrecht) over het huidige bustracé.

Artistieke impressie van
de busbaan met bustunnel

zoals het er straks
gaat uitzien

(Ref. Provincie
Noord-Holland)

Halte ‘locale buslijn’ op de verbindingsweg tussen 
rotonde N201 en de HOV-busbaan, met links het 
Gezondheidscentrum en rechts het Buitenhof

Tussen de Burg. Kootlaan en de Weegbree is een
veilige oversteekplaats voor � etsers en voetgangers

De rijweg van de busbaan is klaar en voorzien
van vangrails. Ook het zicht/geluidsscherm
is op een laatste stukje na aangebracht

Ook de bustunnel onder de Zijdelweg
is nagenoeg gereed

De bijna afgebouwde busbaan vanaf de Zijdelweg
gezien in westelijke richting gezien

BUSBAAN AMSTELVEEN?
Als onderdeel van het Zuidtangtent netwerk legt de provincie in samenwerking met de gemeente 
Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam (SRA) de busbaan in Uithoorn aan. Het plan is later daarin 
een aftakking te maken over de voormalige spoordijk door de Legmeer naar Amstelveen. “Vanaf 
het station Uithoorn naar Amstelveen is inmiddels een Voorlopig Ontwerp gestart om te bepalen 
waar het de nitieve tracé kan gaan lopen. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeenten 
Uithoorn, Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam,” laat Senior Projectleider HOV-Zuidtangent 
Willem Gresnigt weten. “Naar verwachting zal voor het eerste gedeelte, vanaf Uithoorn tot aan 
de gemeente Amstelveen, het de nitieve ontwerp einde 2011 gereed zijn en kan er gestart 
worden met het bestek, de aanbesteding en uitvoering in 2012. Het gehele tracé zal in fasen 
worden uitgevoerd en hoe dat er uit komt te zien is sterk afhankelijk van de resultaten van het 
Voor Ontwerp en de afstemmingen met de gemeenten/de SRA. Kortom, naar verwachting wordt 
de eerste fase uitgevoerd in 2012 en is het nu nog onzeker wanneer de vervolgfasen aan bod 
komen.”

Naar nu bekend is geworden zal de busbaan – als alles volgens plan blijft verlopen – op 
dinsdag 19 augustus door de aannemer worden opgeleverd. Op 21 augustus kan de busdienst 
van start gaan als Stadsregio Amsterdam ook zover is. De o�  ciële opening van het nieuwe 
bustracé volgt na de zomervakantie. 



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 
 
 AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum  
    ontvangst

mijdrecht    
Bozenhoven 57-63 Slopen van de opstallen ten Slopen W-2011-0384 13-7-2011
 behoeve van nieuwbouwplan
 11 appartementen 
Energieweg 132 Veranderen van de inrichting Milieu W-2011-0404 15-7-2011
Industrieweg 15 Wijzigen van een bedrijfspand Bouwen W-2011-0327 09-6-2011
Kwikstaart 13 Uitbouw aan de achterzijde van Bouwen W-2011-0400 19-7-2011
 de woning 
Meerkoet 30 Vergroten van de berging en Bouwen W-2011-0393 15-7-2011
 de carport
Westerlandweg 10 Bouwen van een aanbouw aan Bouwen W-2011-0399 18-7-2011
 een ligboxenstal
Windmolen 4 Aanbouw van een serre Bouwen W-2011-0401 19-7-2011

Vinkeveen    
Achterbos 2 Gedeeltelijk plaatsen van een Bouwen W-2011-0405 18-7-2011
 beschoeiing
Aetsveld 47 Bouwen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0402 19-7-2011
Baambrugse Zuwe 61 Wijzigen van de gevel van een Bouwen W-2011-0397 15-7-2011
 woonhuis
Demmerik 31A Veranderen van de woning Bouwen W-2011-0389 15-7-2011
Demmerik 128 Uitbreiden van een bestaand Milieu W-2011-0390 13-7-2011
 warenhuis
Plaswijk 1 Vergroten van een woning met Bouwen W-2011-0385 13-7-2011
 aan- en uitbouw
Winkeldijk 19A R114 Slopen van een vakantiewoning Slopen W-2011-0398 15-7-2011
 en schuur

Wilnis    
Herenweg 182 Renoveren van een kantoorpand,  Bouwen W-2011-0392 14-7-2011
 slopen van een werkplaats en Slopen
 verplaatsen van het trafogebouw
Pieter Joostenlaan Bouwen van een 40 meter hoge  Bouwen W-2011-0391 12-7-2011
(ter hoogte van de zendmast voor
sporthal) telecommunicatiedoeleinden
Pieter Joostenlaan 30 Wijzigen van opslag munitie en Bouwen W-2011-0080 06-6-2011
 het plaatsen tuinhuisje en luifel Milieu

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

 
 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude    
Delphine 1 Vergroten van twee ramen Bouwen W-2011-0277 14-07-2011
Gein-Noord 35 Vervangen van de rieten kap-  Monument W-2011-0122 18-07-2011
 en schilderwerk
Papehof 45 Realiseren van een uitbreiding Bouwen W-2011-0298 14-07-2011
 aan de zijgevel van de bestaande Afwijken van de
 woning bestemming

mijdrecht    
A.C. Verhoefweg 2 Bouwen van een jongveestal Bouwen W-2011-0259 14-07-2011

Vinkeveen    
Arkenpark Mur 10 Bouwen van een tuinschuurtje Bouwen W-2011-0260 14-07-2011

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 wethou-
ders, 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.

 
 VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten 
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
-  Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Croonstadt-

laan 54, 3641 AL Mijdrecht;
-  Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stadhou-

derlaan 75, 3641 KD Mijdrecht 
Dit besluit ligt met ingang van 27 juli 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit 
en de reden(en) van bezwaar. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 
 tIjDelIjke plAAtsIng contAIneRs 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 juli 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Dierenspecialist Mijdrecht 
vergunning hebben verleend om tijdelijk twee containers te plaatsen aan de Prinses Margrietlaan in Mijdrecht. 
Dit in verband met de verbouwing van de Dierenspecialist Mijdrecht in Mijdrecht. Het werkadres en het adres 
van de tijdelijke bouwplaats is: prinses margrietlaan, 3641 HD mijdrecht. De vergunning geldt voor de 
periode 5 augustus 2011 tot en met 11 augustus 2011. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, 
kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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. 

 
 ontHeffIng VAn De Route VooR Het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
-  zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van primagaz neder-

land B.V., Postbus 85, 7200 AB Zutphen t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De 
Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 28 juli tot en met 10 augustus 2011. Over-
eenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om 
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw 
zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst 
Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. 
U kunt de stukken inzien bij:
-  Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
-  Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 
06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

AlArmnummer 112
www.112.nl

brAndweer 
& politie

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

ZwAnGerSCHAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

inFormAtieFColoFon

sinds 1888

Verschijnt woensdag
eDItIe 2:
De RonDe Venen, 
mIjDRecHt, WIlnIs, 
AmstelHoek, De Hoef, 
VInkeVeen, WAVeRVeen, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oplAge: 16.300

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

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

WWW.meeRBoDe.nl

SlACHtoFFerHulp
nederlAnd

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

dokterSdienSten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost in Woerden, tel. 0900-
4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApotHeek
*Apotheek 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, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 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.

dierenHulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op af-
spraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.

StiCHtinG de bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHoloGiSCHe 
HulpverleninG

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

ZorG & 
dienStverleninG

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 
Mijdrecht: Thuiszorg (voor 
persoonlijke zorg thuis), 
Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en pro-
blemen), Jeugdgezond-
heidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en 
kinderen van 0-18 jr): 
Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp 
bij het Huishouden, tel. 
0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.
nl.
uitleen, verhuur, 
verkoop van hulpmid-
delen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel 
Mijdrecht, Hofland 6, tel. 
0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-
15.00 u.
Hulplijn De Ronde 
Venen: 
tel. 0297-242136 voor 
aanvragen vrijwillige 
hulpverlening.
ned. patiënten Vereni-
ging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 
0297-582693 voor info en 
aanvragen.

vvv/Anwb
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollands-
midden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, 
do, vr 10.00-16.00 u; za 
10.00-14.00 u.

giro 5 25 25
0800-8003

www.eyecarefoundation.nl

Eye Care Foundation werkt aan
het voorkomen en bestrijden 

van oogaandoeningen
in ontwikkelingslanden



li vanaf 21.00 uur een live optre-
den van het duo R.J. Mischo & Lit-
tle Boogie Boy. In het Amerikaanse 
bluescircuit is R.J. Mischo een be-
langrijke vertegenwoordiger. Be-
kend om zijn authentieke mondhar-
monicageluid en virtuoze spel, reist 
Mischo bijna onafgebroken rond 
om zijn blues te vertolken op de vele 
festivals en in bluesclubs in de Ver-
enigde Staten en Europa.
Mischo´s loopbaan als muzikant be-
gon ruim twintig jaar geleden. In zijn 
woonplaats Minneapolis woont de 
jonge R.J. een concert bij van Mud-
dy Waters, dat een diepe indruk 
achterlaat.

De harmonicaspeler van de band, 
Mojo Buford, blijkt ook in Minnea-
polis te wonen. R.J. raakt bevriend 
met Mojo en leert harmonica spe-
len van deze legendarische artiest.
Mischo blijkt zeer getalenteerd en 
al snel leidt hij zijn eigen bluesband. 
Op zoek naar optredens besluit hij 
te verhuizen naar Californië, waar 

de vele west coast clubs volop werk 
bieden voor de gretige harmonica-
speler.
Zijn bekendheid blijft gestaag 
groeien. Regelmatig worden nieu-
we albums uitgebracht en zijn werk 
wordt bekroond met diverse Blues 
awards.
Mischo`s muziek is puur en eerlijk. 
In zijn songs bezingt hij ervaringen 
uit zijn leven en de verhalen, mee-
gekregen van zijn oude bluesmees-
ters. Tradtitioneel en fris tegelijk.
Dit geldt eveneens voor Ku-
delstaartse gitarist Hein Meijer, Lit-
tle Boogie Boy, die Mischo onder-
steunt tijdens dit optreden. Meijer`s 
“Happy Blues” sluit prima aan op 
het muzikale spel van Mischo.
Kom gezellig langs, een borrel drin-
ken en genieten van dit unieke 
spontane duo optreden op woens-
dagavond vanaf 21.00 uur in cafe 
Drinken Enzo aan de Wilhelmina-
kade 5, in Uithoorn. De toegang is 
gratis.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

 

Vermist 
- Uithoorn, Zijdelveld: Lapjeskater van 19 jaar oud met witte bef. 

Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht: Rode kater met witte voetjes en wit 

tussen zijn poten. DJ is 2 jaar oud en heeft een witte streep onder 
zijn buik. 

- Vinkeveen, Wilgenlaan: Kater met witte buik, poten en neus. De 
rug en staart zijn cypersgrijs. Hij heeft een wit puntje aan de 
staart. Hij heet Dikkie Dik en is 7,5 jaar oud.

- Wilnis, Margrietstraat: Een 3 jaar oude grijs-witte ongecastreerde 
kater. Hij heeft witte pootjes en witte buik, een wit puntje aan zijn 
staarten en vrij korte pootjes. Rest is muisgrijs. 

- Wilnis, Willemse Plantsoen: Lapjespoes. Haar buik en poten zijn 
helemaal wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten.       

- Uithoorn, Fokkemast: Schildpadpoes met witte pootjes en witte 
buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.

- Vinkeveen, Herenweg: Ongecastreerde cyperse kater van 1 jaar 
oud. Zijn naam is Kaatje. Hij is vrij tenger.

Gevonden
- Uithoorn, Anth. Fokkerweg bij Esso station: Kat. De rug is zwart 

en buik wit. Heeft witte poten met rechtsvoor zwart puntje.
- Wilnis, Pieter Joostlaan: Zwart-grijze kat. Heeft zwarte streep over 

de grijze rug, kale staart en achterpoten.
- Waverveen, Hoofdweg: Kat met rode rug en witte buik.
- Uithoorn, Libellebos: Hazelbruin konijntje.
- Uithoorn, hoek Zijdelweg bij Brandweer: Bruin hangoorkonijn 

met grote kuif op het hoofd.
- Uithoorn bij Thamerschool: Zwart katje van ongeveer 6 maanden 

oud met een klein wit vlekje op de borst en een lange staart.
- Wilnis, Burg. van Trichtlaan: Rood-witte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Burg. v. Kootlaan: Zwarte kat met wit plukje onder de 

kin.
- Uithoorn, Ter Braaklaan: Vaalroodgekleurde ongecastreerde ka-

ter.
- Vinkeveen, Demmerick: Grijs-zwarte cyperse poes.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren. Zij zouden graag meer ruim-

te hebben; wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS, 
MATRASSEN, 

SLAAPKAMERS, 
LINNENKASTEN, 

DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN, 

HOESLAKENS EN 
KUSSENS 

MET KORTING!

VERBOUWINGS
OPRUIMING

94*98_verbouwing_11_01.indd   1 27-06-11   10:42Kinderen Sint Jozefschool 
sleutelen aan eigen fiets
Vinkeveen - In de laatste weken 
van het schooljaar hebben de kin-
deren van de groepen 7 en 8 van de 
St. Jozefschool enkele uren besteed 
aan het  sleutelen aan hun fiets. Al-
tijd handig om zelf je zadel of stuur 
op de juiste hoogte te kunnen zet-
ten, en een lekke band onderweg 
zelf te plakken.
Op initiatief van de Verkeersouder is 
in samenwerking met  Deins twee-
wielers voor de kinderen een leuk 
programma opgezet. Onder bege-

leiding van enkele vaders, de leer-
krachten en monteurs van Deins 
werden er banden geplakt, verlich-
ting gecontroleerd, de ketting erop 
gelegd en de belangrijkste bouten 
en moeren nagelopen. Bij een lek-
ker zonnetje waren de kinderen erg 
gedreven, ook de meiden waren niet 
bang voor vieze handen.
Als afsluiting van deze jaarlijkse 
activiteit ontvingen  alle kinderen 
een certificaat en kortingsbon voor 
fietsaccessoires.

Harley Weekend Uithoorn compleet 
verregend, maar toch beregezellig

Uithoorn - Het zou een groot feest 
worden met heel, heel veel motoren. 
Het Harley Weekend in Uithoorn. 
Maar het weer werkte niet echt 
mee, zeker niet zondag, wat de dag 
moest worden waar belangstellen-
den weer konden genieten van hon-
derden mooie motoren. Maar niets 
van dit al.

De zaterdag, de dag van de motor-
rijders viel nog mee, maar de zon-
dag was alleen maar regen, regen, 
regen. Met bakken kwam het uit de 
hemel. Een verslag van het week-
end geschreven door een deelnem-
ner:  “The Day Before: De geplande 
“Ride out” ging prima! 115 km gere-
den door heel mooie stukje van Ne-
derland. Onderweg nog een terras-
je gepikt, en... geen druppel regen! 
Om 17.00 uur eindigde deze rit bij 
Drinken & Zo, waar een leker bier-

tje gedronken werd. Na één biertje 
werden de meeste motoren wegge-
bracht en kwam iedereen terug voor 
de BBQ.

Inmiddels waren 2 bikers geariveerd 
uit Noorwegen! Deze mannen vroe-
gen of ze naar het nieuws moch-
ten kijken, omdat ze nog niets ge-
zien hadden over de vreselijke ge-
beurtenissen in Noorwegen. Met z’n 
allen hebben we naar de vreselij-
ke beelden gekeken. Iedereen was 
behoorlijk aangedaan! Daarna toch 
maar de BBQ aangetrapt, en be-
gon de band Black Top. Na een uur-
tje was iedereen weer in de stem-
ming. Het geweldige met bikers is 
dat iedereen elkaar altijd helpt. De 
Noren werden verwend met lekker 
eten, bier en good music. Onder-
tussen kwam de regen met bakken 
naar beneden, dit mocht de pret niet 

drukken.

Zondag: De Harley dag.
s’Ochtends kwamen de eerste mail-
tjes met afzeggingen al binnen. 
Standhouder en bikers die van ver 
af kwamen moesten afzeggen. Nie-
mand gaat voor z’n lol ‘n paar uur 
in de regen rijden. Toch kwamen er 
nog wel enige standhouders opda-
gen. Er zijn er bij die al 12 jaar ko-
men. Geweldige mensen. Vanaf 
16.00 uur begon binnen in Drinken 
& Zo de band The Spunny Boy’s. 
Ouderwetse Rock ‘n Billy. En in een 
bomvol Drinken & Zo ging het dak 
eraf! De regen kan veel verpesten, 
maar een feest in Drinken & Zo gaat 
altijd door. De twee Noren heb-
ben 2 dagen en avonden met open 
mond gekeken, en meegefeest. Ier-
een stak ze een hart onder de riem 
over de vreselijke gebeurtenissen in 
Noorwegen. Oké, we moeten verder. 
De regen vergeten en op naar het 
13e Harley weekend van Uithoorn 
aan de Amstel!
De organisatie wil de sponsors 
Schijf Sloop en Grondwerken, Café 
Het Dorp, The Pool Shack, Café de 
Gevel, RVW advies Amstelveen, Mil-
lenaar installateurs, GPA Nederland, 
drukkerij Buskermolen, Ad Staat re-
novatie, Van der Veldt Bronbema-
ling, AH Jos van den Berg, Motor 
Service Uithoorn en Martin’s Smart 
Deal hartstikke bedanken! Zonder 
hun was dit echt niet mogelijk ge-
weest!

Deze week in Drinken & Zo
Woensdagavond 27 juli:
Akoestisch, uit de U.S.A:  R.J.Mischo 
& The Little Boogie Boy: Hein Meijer! 
Aanvang 21.00 uur. Café Drinken & 
Zo organiseert op woensdag 27 ju-

Harder Than Heavy in The Mix
Uithoorn - Zaterdag 30 juli vindt in 
Jongerencentrum The Mix de twee-

de editie plaats van Harder Than 
Heavy. Het rock en metal-feest 

wordt georganiseerd voor en door 
jongeren. Dit keer spelen er twee 
bands: Diggeth en Iron Laiden. Dig-
geth is geen band van de vastom-
lijnde plannen en strategieën. Door 
schade en schande wijs geworden 
zijn ze nu op een punt gekomen dat 
ze het vooral zelf naar de zin wil-
len hebben. Natuurlijk willen ze veel 
optreden en nieuwe nummers uit-
brengen, die drive blijft gewoon be-
staan. Diggeth speelde in juni dit 
jaar nog in het voorprogramma van 
de bekende metalbands Megadeth 
en Slayer!  Dat optreden kan trou-
wens met Diggeth ook erg goed in 
een kleine intieme akoestische set-
ting. Ter gelegenheid van The Re-
cord Store Day deden ze vooraf-
gaand aan de film The Story of Anvil 
een akoestische set van 20 minuten 
in het filmtheater Focus in Arnhem. 
Spannend om te doen en de direc-
te interactie met het publiek was 
uniek! Het muzikale contrast tus-
sen groot/overweldigend en klein/
intiem kon haast niet groter!

Tien ja ar
De Leidse Iron Maiden-coverband 

Iron Laiden is al bijna tien jaar een 
bekende in de metal-scene van de 
bollenstreek. Met (ex-Black Knight) 
Marcel van der Haven aan het roer 
van de vijfmansformatie weet de 
band op onnavolgbare wijze alle 
klassiekers van Iron Maiden weg te 
zetten. Met gitaristen Casper Teu-
nisse en  Eric van Druten (ex-Enfor-
cer), en op basgitaar virtuoso Ha-
rald Thierry in de gelederen, wor-
den er demo’s opgenomen wel-
ke enthousiast worden ontvangen. 
De band heeft regionaal een flin-
ke reputatie opgebouwd (“Iron Mai-
den, maar dan hard!” ); een reputa-
tie die in 2009 wordt bevestigd met 
een zinderende show in een vol LVC 
in Leiden. Strakgehouden door Xe-
nomorph’s drummer Marc Verhaar 
is maar één conclusie mogelijk: Iron 
Laiden’s gonna get you!  Zaterdag 
beide bands dus op het podium van 
The Mix! De avond wordt metaal 
ondersteund door DJ Jack “The Rip-
per” Kooiman. Aanvang: 20.30 uur. 
Entree: 5 euro. The Mix kun je vin-
den aan de J.A. van Seumerenlaan 1 
in  Uithoorn. Voor meer info zie ad-
vertentie elders in dit blad.
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Voortvarende samenwerking overheid en bedrijfsleven bij OLV Greenport Aalsmeer

Geld in recordtijd bijeen, vrije baan vrachtwagens op komst
Regio - Doortastend handelen en 
snel knopen doorhakken. Het kán 
wel. Overheden en bedrijfsleven 
hebben voortvarend geld beschik-
baar gesteld om de bereikbaarheid 
van bloemenveiling FloraHolland en 
de bloemen- en plantenhandelsbe-
drijven eromheen op korte termijn 
sterk te verbeteren. Dat gebeurt 
door middel van de zogenoemde 
Ongestoorde Logistieke Verbinding 
Greenport (OLV). Het project zet in 
op de aanleg van vrije banen voor 
vrachtverkeer die aansluiten op de 
nieuwe N201 en zorgen voor een 
betere ontsluiting van de veiling in 
Aalsmeer en een snelle verbinding 
met Amsterdam Connecting Trade, 
het toekomstige logistieke knoop-
punt bij Schiphol. 
Door deze infrastructurele oplos-
sing wordt de nieuwe N201 deels 
ontlast en kunnen vrachtwagens ef-
ficiënt op en neer rijden tussen vei-
ling en luchthaven. Ook zorgt de 
OLV voor een snellere verbinding 
met de snelwegen A4 en A9. Vol-
gens de planning zal de OLV wor-
den aangelegd in 2013-2014, na op-
levering van de N201. 
“Toen het rijk bereid bleek de helft 
van de kosten op zich te nemen 
en ook de provincie Noord-Hol-
land een bijdrage toegezegd had, is 
er ook vanuit het bedrijfsleven snel 
geschakeld”, geeft vestigingsmana-
ger Marcel Claessen van FloraHol-
land Aalsmeer aan. “We moesten 
eind 2010 opeens kleur bekennen! 
Dat we als gezamenlijk bedrijfsleven 
met geld over de brug zijn gekomen, 
is uniek. En dat in zo’n korte tijd.” 

Noodzaak OLV
Het bijzondere is dat zowel Flora-
Holland als de bloemen- en plan-
tengroothandelsorganisatie VGB 
geld in het infrastructuurproject ste-
ken. De partijen leggen elk 1,5 mil-
joen euro op tafel. Voor de veiling 
was het volgens Claessen een lo-
gische stap. “Het is uiteindelijk geld 
van de kwekers, maar wij als vei-
ling gelóven erin en we gáán ervoor. 
Gelukkig dat het gaat gebeuren. 
Wat ons betreft zouden we er mor-
gen mee willen beginnen. De OLV 
is noodzakelijk om de marktplaats 
FloraHolland, en ook de Greenport 
Aalsmeer als maatschappelijk-eco-
nomische cluster, goed de toekomst 
in te loodsen.”

Ook de VGB is overtuigd van het nut 
van de investering. “We hebben er 
een speciale bijeenkomst over be-
legd. Iedereen vond dat dit pro-
ject niet mocht stranden, doordat er 
vanuit de handel geen bijdrage zou 
komen”, zegt Marco van Zijverden, 
vice-voorzitter van de VGB en in 
het dagelijks leven voorzitter van de 
raad van bestuur van de handelsbe-
drijvencluster Dutch Flower Group. 
“Optimale bereikbaarheid van vei-
ling en handelsbedrijven vinden we 
enorm belangrijk. Daar vechten we 
al vele jaren voor. Want voor de han-
del zijn efficiënte logistiek en snel-
le aan- en afvoer van producten 
van levensbelang. Het ligt heel sim-
pel: als we de OLV niet aanleggen, 
staan we in 2018-2020 wéér stil op 
de N201.”

Co-financiering
Van Zijverden erkent ruiterlijk dat hij 
tot nog geen half jaar geleden niks 
zag in co-financiering van infra-
structurele projecten door het be-
drijfsleven. “Ik was tegen zulke pu-
bliek-private samenwerking. We le-
veren als bedrijfsleven al zo’n enor-
me financiële bijdrage aan de over-
heid dat je iets terug mag verwach-
ten. In het verleden hebben we ech-
ter weinig ondersteuning van het 
rijk gehad. Maar deze OLV is zo be-
langrijk voor ons dat je die niet moet 
tegenhouden. Zeker niet als je de 
snelheid ziet waarmee de overheid 
ja heeft gezegd.”
De veiling- en groothandelsverte-
genwoordiger zijn verheugd dat al-
le partijen met hun financiële toe-
zeggingen het belang van de vrije 
vrachtwagenbaan onderschrijven. 
“Het besluit ligt er, de rest kan geen 
bottleneck meer zijn”, meent Van 
Zijverden. Kortom, nu het geld be-
schikbaar is, moet het met het in-
vullen en uitvoeren van de plannen 
eveneens kunnen lukken. De sa-
menwerking tussen de betrokken 
partijen belooft volgens hen in elk 
geval veel goeds.

Alleen voor vrachtwagens
Wat Claessen het meeste aan-
spreekt in de OLV Greenport is haar 
zeer specifieke functie. “De vrije 
baan is uitsluitend bedoeld voor 
bloemen- en plantenauto’s. Dat 
is iets anders dan bijvoorbeeld de 
nieuwe N201, waar iedereen over 

mag rijden”, zegt hij. Voordeel vol-
gens hem is daarnaast dat zo’n vrije 
baan makkelijker dan een weg als 
de N201 “op korte termijn” te reali-
seren is. Het hoeft geen veertig jaar 
te duren, zoals bij die provinciale 
weg. “De OLV hoeft niet eens veel 
rijbanen te hebben,” vult Van Zijver-
den aan. “Als er weinig op- en afrit-
ten zijn, krijg je al zo veel efficiency. 
Dat effect zie je ook bij de Bloemen-
route, de N222 tussen Den Haag en 
de veiling in Naaldwijk. En het kost 
minder.” 

De komst van de OLV Greenport 
moet ervoor zorgen dat het verkeer 
op de nieuwe N201 zo soepel mo-
gelijk kan blijven doorstromen. De 
verbindingsweg voor vrachtverkeer 
biedt vooral het nieuwe knooppunt 
Legmeerdijk soelaas. Dat knoop-
punt gaat volgens de verkeers-
modellen door de voorziene druk-
te rond de veiling al vóór 2020 pro-
blemen opleveren wanneer er geen 
‘uitlaatklep’ voorhanden is. Ook in 
geval van calamiteiten is de OLV een 
uitkomst. 

Lobbywerk Greenport Aalsmeer
Beiden zijn ervan overtuigd dat de 
laatste jaren vooral het lobbywerk 
van Greenport Aalsmeer en de sa-
menwerking met Amsterdam Con-
necting Trade oplossingen voor be-
reikbaarheidsproblemen nader-
bij gebracht hebben. Greenport 
Aalsmeer, één van de vijf Green-
ports in Nederland, is de regiona-
le tuinbouwcluster waarin zes ge-
meenten, provincie Noord-Holland, 
stadsregio Amsterdam, Kamer van 
Koophandel, FloraHolland, VGB en 
andere sectororganisaties samen-
werken. 

“Als we Greenport Aalsmeer niet 
hadden gehad, dan was de OLV 
er niet gekomen. Je merkt dat de 
Greenports status hebben gekregen 
in Den Haag”, aldus Van Zijverden. 
Daarover zegt Claessen: “We staan 
als Greenport Aalsmeer heel an-
ders op de kaart dan drie jaar gele-
den. Niet alleen in Den Haag, ook in 
Haarlem en Amsterdam. Dat speelt 
allemaal een rol bij het voor elkaar 
krijgen van zaken die we belangrijk 
vinden. En iedereen in de Greenport 
heeft in het lobbycircuit zijn eigen 
ingangen richting overheid.”

“Zonder Greenport Aalsmeer zou er géén vrije vrachtwagenbaan komen”, aldus Marcel Claessen (links) en Marco van 
Zijverden. Ze staan op de flyover van de nieuwe N201 bij FloraHolland Aalsmeer.

Zoeken naar beste tracévariant
Het bepalen van de wegtracés, die 
nog onderwerp zijn van studie, is 
het lastigste aspect van de plannen. 

De kunst is het vinden van de tracé-
variant die recht doet aan de wen-
sen van zowel de omgeving als het 
bedrijfsleven. De gemeenteraad van 
Aalsmeer, de plaats waar de weg 
doorheen loopt, is de beslissende 
instantie die – waarschijnlijk later 
dit jaar – besluit over het definitie-
ve tracé. 

De aanleg van de OLV Greenport 
gaat 16,6 miljoen euro kosten. Daar-
van betaalt de rijksoverheid 8,3 mil-
joen. De andere helft wordt opge-
bracht door de Provincie Noord-
Holland (3 mln), FloraHolland en 
VGB (elk 1,5 mln), Schiphol (1 mln) 
en de Stadsregio Amsterdam (ruim 
1 mln), waarin onder meer de bij de 
Greenport betrokken gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn zitting heb-
ben.

Samenwerkingsverband 
Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. 
Met in het hart bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer is het het 
grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. 
Greenport Aalsmeer zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een 
omzet van drie miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samen-
gewerkt aan duurzaamheid, innovatie, internationale concurrentie-
positie en imagoverbetering voor de hele sector.

In Greenport Aalsmeer werken publieke en private partijen mee 
aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector. Van 
overheidskant zijn dat de Provincie Noord-Holland, de Stadsregio 
Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmer-
meer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn. Het bedrijfsle-
ven is vertegenwoordigd door FloraHolland, Kamer van Koophan-
del Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothande-
laren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht en 
Naktuinbouw. 

Kadootjes met Hart Thuis in de Dorpsstraat
Uithoorn - De winkelleegstand in 
het oude dorp schijnt over het diep-
tepunt heen te zijn. Een toenemend 
aantal ondernemers ziet er brood in 
zich er (weer) te gaan vestigen. Een 
en ander ook mede dankzij de plan-
nen van de gemeente om nieuw le-
ven in het Oude Dorp te blazen.
Zo heeft sinds media juni ook Jani-
ne Elgersma zich met een nieuwe 
woonwinkel onder de naam ‘Kadoo-
tjes met Hart Thuis’ gevestigd in het 
voormalige pand van Krijtenberg in 
de Dorpsstraat. In oktober vorig jaar 
startte zij op de Christinalaan een 
leuke cadeauwinkel onder de naam 
Kadootjes met Hart. Hiermee uit-
drukking gevend dat alle zorg wordt 

besteed aan de presentatie van 
door klanten gekochte cadeautjes, 
onder andere door die creatief in 
te pakken. Dat wordt met gevoel en 
persoonlijke aandacht uitgevoerd 
waardoor dit als een klein kunst-
werkje op zich kan worden gezien. 
Met het ‘hart verzorgd’, noemt Jani-
ne dit en die presentatie is kenmer-
kend voor de manier waarop zij haar 
winkels runt. Deze uitstraling, maar 
niet in de laatste plaats het gevari-
eerde aanbod aan leuke en zeer ge-
wilde cadeauartikelen, poppen, trol-
len, dierfiguren, letterbakfiguren en 
andere verzamelobjecten op dat ge-
bied zorg(d)en voor een toenemen-
de belangstelling en daardoor een 

zich uitbreidend klantenbestand.

Woondecoraties
Mede om die reden en om wat meer 
‘in de loop’ van het winkelend pu-
bliek te komen, besloot zij onlangs 
een tweede winkel te openen in het 
Oude Dorp, maar nu met de nadruk 
op aantrekkelijke woondecoraties 
in de breedste zin van het woord, 
waaronder ook in gips en beton, ge-
kleurde kussens en allerhande heb-
bedingetjes. Vandaar de naam ‘Ka-
dootjes met Hart Thuis’. Maar ook 
voor aardige en betaalbare present-
jes en bijzonder (sier)serviesgoed 
kan men er terecht. “De winkels 
vullen elkaar aan; hier ligt het ac-
cent meer op woondecoraties, leu-
ke meubeltjes en toebehoren, in de 
Christinalaan voeren de cadeautjes 
de boventoon. Veel bezoekers en 
klanten uit Uithoorn en omgeving 
weten de weg naar die winkel in-
tussen goed te vinden, maar ook uit 
Hoofddorp, Aalsmeer en zelfs Am-
stelveen zien we geregeld aanloop. 
Hier in de Dorpsstraat spreek ik al-
lerlei mensen die aangeven dat zij 
verrast zijn dat we een tweede win-
kel hebben en uit nieuwsgierigheid 
eens een kijkje komen nemen. Uit 
gesprekken blijkt dan dat zij uit de 
Meerwijk, Amstelhoek en Mijdrecht 
komen. En dat terwijl de winkel pas 
een paar weken open is. Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst”, laat 
een blij ogende Janine weten. Ook 
haar tweede winkel munt uit door 
een gevarieerd aanbod aan leu-
ke en kleurrijke artikelen dat bo-
vendien betaalbaar is. Janine is ie-

Feestelijke circusshow ‘Celebration’

Circus Renz komt naar Uithoorn
Uithoorn - Dertig topartiesten van 
over de wereld én meer dan twintig 
bijzondere dieren: Circus Herman 
Renz komt eraan! Met de jubileum-
productie CELEBRATION laat Ne-
derlands grootste circus het hoog-
geëerd publiek in 2,5 uur tijd ge-
nieten van het beste op circusge-
bied; een feestelijk uitje tijdens de 
zomervakantie! Circus Herman Renz 

komt van 4 tot en met 7 augustus 
naar Uithoorn. Het circus is te vin-
den aan de Randhoornweg, Leg-
meer. Ondermeer de prijswinnende 
act van Tom Dieck Jr. die met zijn vijf 
leeuwen op het befaamde circus-
festival van Monte Carlo een bron-
zen clown - de Oscar van de cir-
cuswereld- won, is te zien. Een gro-
te groep Cubaanse acrobaten, zee-

leeuwen, paarden, evenwichtskun-
stenaars, krachtacrobaten, trapeze-
artiesten en clowns maken de show 
compleet.                              
De bijzondere aankleding van de 
show met kleurrijke kostuums, 
sfeervolle belichting en speciaal ge-
schreven muziek -gespeeld door 
een echt live circusorkest!- maakt 
‘Celebration’ tot een waar circus-

sprookje. De eerste voorstelling in 
Uithoorn is donderdag 4 augus-
tus  om 15.00 uur. Er zijn in totaal 7 
voorstellingen. Naast dit artikel ziet 
u een bon. Knip deze uit en bij inle-
vering aan de kassa van het circus 
ontvangt u een fikse korting op uw 
toegangsbewijs. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.renz.nl

mand die het in de vingers heeft om 
een assortiment aan cadeauartike-
len, woondecoraties met bijbeho-
rende accessoires en bijzonder ser-
viesgoed samen te stellen dat ken-
nelijk in de smaak valt bij een breed 
scala aan belangstellenden. Het as-
sortiment zoekt zij zelf uit. Het komt 
overal ter wereld vandaan. Er zit-
ten vaak stukken bij die je ergens 
anders niet ziet of kan kopen. Dus 
veelal een wisselende collectie. Het 
aanbod is vrij uniek te noemen, 
want van sommige artikelen zijn er 
slechts een paar en op is op.

Workshops en meubels 
restaureren
Naast het beheer van twee winkels 
die zij samen met bevriende relaties 
bemenst, knapt Janine in haar ei-
gen werkplaats op afroep teakhou-
ten meubels en beschadigde meu-
bels op. Verder organiseert zij vanaf 
september regelmatig workshops. 
Geen massale uitvoeringen, maar 
in een knusse sfeer en betaalbaar 
voor volwassenen en kinderen. Het 
is een activiteit die aansluit bij haar 
winkels en de gevoerde collectie(s).
‘Kadootjes met Hart’ en ’Thuis’ zijn 
winkels die huns gelijke in Uithoorn 
en omstreken niet kennen. Het is de 
moeite waard er eens (vrijblijvend) 
een kijkje te nemen. Kadootje met 
Hart Thuis: Dorpsstraat 24, 1421 AT 
Uithoon. Tel. 06-26062060. Ope-
ningstijden: dinsdag van 13.00 tot 
17.30 uur, wo t/m za van 10.00 tot 
17.30 uur. Kijk voor meer informatie 
op de website: 
www.kadootjesmethart.nl.
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Oorwerk audiciens is geselecteerd om voor een gerenommeerde
fabrikant van hooroplossingen een test met een nieuwe generatie
hoortoestellen uit te voeren. De nog op de markt te verschijnen
hoortoestellen maken deel uit van een complete serie, geschikt
voor lichte tot matige gehoorverliezen. Oorwerk is voor deze test
op zoek naar mensen met ervaring in het dragen van hoortoestel-
len. Maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor tekort
schiet en die daar iets aan willen veranderen. Herkent u zich hier-
in? Meld u dan aan om de hoortoestellen gedurende detestperio-
de uitgebreid te testen. De complete hooroplossingen bieden een
uitstekende geluidskwaliteit in talloze geluidssituaties.
De synergie van de verschillende producteigenschappen zorgt
voor een helder geluidsbeeld en een sterk verbeterd spraak
verstaan.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
Neem dan contact op met onze audiciens voor meer informatie.

Oorwerk Uithoorn
Winkelcentrum Amstelplein, Schans 2, 1421 BB Uithoorn
T: 0297 520 100,
E: uithoorn@oorwerk.nl
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Oorwerk zoekt
testpersonen
voor proef met nieuwe hooroplossing

www.oorwerk.nl
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 onderwer-
pen 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 vergade-
ring 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 redac-
tie een standpunt inneemt.

Hondenuitlaatveld of 
vuilnisbelt?

Dagelijks loop ik met mijn hond 
over het losloopveld van de Ad-
miraal van Ghentlaan, dat ge-
legen is aan een sloot. Regel-
matig staat mijn hond op een 
afstandje kauwend naar mij te 
kijken. Elke keer weer ben ik 
verbaasd wat mensen allemaal 
neergooien in het grasveld: le-
verworst in stukken gesneden, 
hele broden (al dan niet be-
schimmeld), kroppen sla, an-
dijvie en gekookte rijst en ma-
caroni. Allemaal zaken die vol-
gens mij gewoon in de vuilnis-
bak horen. Eendjes eten geen 
sla, andijvie of leverworst. Ook 
eten ze geen beschimmeld 
brood. En als je dan toch din-
gen hebt om de eenden te voe-
ren, gooi het dan in het water! 
Ook nu zit ik weer in spanning 
of mijn hond een stuk gewone 

leverworst gegeten heeft, of zal 
het vergiftigde leverworst zijn? 
Het is voor geen enkel beest 
gezond om dergelijke dingen te 
eten. Niet voor mijn hond, niet 
voor de hond van iemand an-
ders en ook niet voor alle kat-
ten die buiten lopen. Om het 
nog maar even niet te hebben 
over al het ongedierte dat aan-
getrokken wordt door etens-
resten die zo voor het grijpen 
liggen…

Mijn verzoek aan iedereen, 
en ik denk dat ik dat wel na-
mens alle dierenliefhebbers uit 
de buurt mag doen, is dan ook: 
gooi het brood voor de eendjes 
in het water en de rest gewoon 
in de vuilnisbak!   

M. Jacobs
Uithoorn

Gemeente met geld 
teveel?!

Communicatie is belangrijk. 
Het is fi jn dat de gemeente ons 
als inwoners informeert over 
lopende zaken zoals wegom-
leggingen, afsluitingen, etc. 
Maar waar ik telkens weer 
kromme tenen van krijg is de 
overvloed aan mailingmateri-
aal, brieven, fullcolourplatte-
gronden etc. die je als inwoner 
in de bus krijgt.
Deze informatie is nog niet 
eens up-to-date. De brede 
school en de bebouwing in de 
Legmeer West staan er bijvoor-
beeld nog niet eens op.
Ik wil wel eens weten (en waar-
schijnlijk meerdere inwoners 
met mij) waarom dit allemaal 

op zo’n overvloedige manier 
moet gebeuren. 
Kan dit niet net zo goed in een 
artikel in de krant en/of via So-
cial Media. Lijkt mij toch kos-
tenbesparend?!
Graag zie ik de gemeente eens 
aan het woord in een interview 
met aandacht voor de volgende 
onderwerpen. Hoe worden dit 
soort campagnes bedacht? Is 
er wel behoefte aan deze vorm 
van communicatie, etc. Het lijkt 
mij dat er al genoeg belasting-
geld is uitgegeven het afgelo-
pen jaar?
 

 M. Frank
Uithoorn

‘Is ouder worden een 
zegen of een straf’

Mijdrecht - Er is al veel ge-
schreven over ons nieuwe 
zwembad in Mijdrecht. Maar 
toch wil ik ook nog een duit in 
het zakje doen.
Zojuist teruggekomen van mijn 
wekelijks banen zwemmen 
(dinsdag en vrijdag), moet mij 
het volgende van het hart.

Al jaren zwom ik in het bad in 
Vinkeveen. Niks mis mee! Ba-
nen zwemmen in het gro-
te bad en wanneer je zin had 
kon je gelijk gebruikmaken van 
het verwarmde bad om even-
tueel oefeningen en/of gym te 
doen. Echter in het nieuwe bad 
mag dat allemaal niet. Afgelo-
pen vrijdagochtend mocht ik 
er eigenlijk ook niet in, want er 
moest bijbetaald worden. Al ja-
ren koop ik een grote 65+ jaar 
zwemkaart, zodat ik zonder 
geld op zak kan genieten van 
het zwemmen. Helemaal ver-
ontwaardigd ben ik, omdat er 
nu bijbetaald zou moeten wor-
den om op vrijdag te zwemmen. 
Graag zou ik en vele ouderen 
met mij gebruikmaken van het 
verwarmde bad en één van de 

bubbelbaden.
Mijn leeftijd is 71 jaar en wij ou-
deren moeten toch blijven be-
wegen!
Het ‘ongeluk’ wil dat ik er blijk-
baar niet als 71-jarige uit-
zie want de dame aan de balie 
durfde op te merken dat ik ten 
onrechte gebruikmaakte van 
een 65+ kaart!! Het is toch van 
de zotte dat je de ene dag wel 
met de 65+ kaart naar binnen 
mag om banen te zwemmen en 
de andere dag zou ik moeten 
bijbetalen?? Kan dit nou echt 
niet anders?

Het door het zwembad gehan-
teerde rooster slaat door de 
veelheid aan mogelijkheden en 
informatie nergens op. Veel ou-
deren blijken daar moeite mee 
te hebben. Er is mij gebleken 
dat er op dinsdag en vrijdag-
morgen nooit meer dan ± 10 
zwemmers zijn.
Dus waar hebben we het over? 
Het zwembad is toch voor ieder-
een?
Dit wilde ik even kwijt.

Margreet Kooltjes,

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon  0297-563813

Help, heermoes in m´n tuin!
Onkruid wieden vind ik een 
prettige, rustgevende bezig-
heid. Maar het moet wel re-
sultaat opleveren. Eén soort 
lijkt van jaar tot jaar alleen 
maar toe te nemen. En dat 
is heermoes. Al wiedend 
vroeg ik me af: wat is eigen-
lijk het ‘nut’ van heermoes? 
En hoe kan ik hem het beste 
bestrijden? Heermoes is een 
paardenstaart. Paarden-
staarten bloeien niet, maar 
verspreiden zich met sporen, 
net zoals varens en mossen. 
300 miljoen jaar geleden, 
nog voor de dinosauriërs, 
kwamen ze al massaal voor. 
Ze waren zo groot als bo-
men. Nu zijn er wereldwijd 
nog zestien soorten over. Een 
ervan is heermoes.
Alle paardenstaarten heb-
ben holle stengels en leden 
die je uit elkaar kunt trek-
ken. Hun stevigheid danken 
ze aan die holle stengel en 
de grote hoeveelheden kie-
zelzuur die ze uit de bodem 
opnemen. Bovengronds kan 
heermoes een halve meter 
hoog worden, maar onder 
de grond kunnen de zwarte 
wortelstokken wel anderhal-
ve meter lang worden! Deze 
plant voelt zich thuis in op-
gebrachte en omgewoelde 
grond zoals in tuinen.
Bijna alle planten zijn afhan-
kelijk van schimmels in de 
grond om goed te kunnen 
groeien. Paardenstaarten 
niet. Er is in Nederland maar 
één insect die op paar-
denstaarten leeft. En dat is 
de paardenstaartsnuittor. 
Koeien en andere grazers 
eten geen heermoes. De 
plant is giftig en door het 
kiezelzuur moeilijk verteer-
baar. Hij is zelfs giftig voor 
planten die om hem heen 
groeien: grassen ontkiemen 
en groeien minder goed in de 

buurt van heermoes. Maar: 
heermoes is bekend om zijn 
geneeskrachtige werking. 
Hij is vochtafdrijvend, bloed-
stelpend en nog veel meer. 
Heermoes slaat  mineralen 
uit de ondergrond op, in 
hoge concentraties. Daarom 
wordt de plant bijvoorbeeld 
gebruikt als indicator van 

goudhoudend erts … Om-
dat de plant zeer mineraal-
rijk is, kan het ook goed als 
meststof gebruikt worden. 
Dan moet je er wel eerst een 
stinkende gier van brouwen 
(1 kilo groene heermoessten-
gels op 10 liter water 10 da-
gen laten staan). 

Al met al toch wel een inte-
ressante plant ... Maar nog 
steeds ben ik hem liever kwijt 
dan rijk. Ik gebruik zelf nooit 
gif in mijn tuin, maar dat zou 
ook niet helpen. Alleen en-
kele bestrijdingsmiddelen 
die niet langer offi cieel op de 
markt zijn, kunnen heermoes 
aan. Er zit dus niks anders 
op dan blijven schoffelen en 
wieden. En zorgen voor ge-
noeg andere planten die de 
heermoes kunnen overscha-
duwen. Want dat helpt ook.

Ineke Bams,
IVN-natuurgids 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

toen

NU

Deze week: Dorpsstraat vanaf hoek Kerkstraat
te Mijdrecht

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

Bestemming bereikt!
Uithoorn - De kajuit werd tijdelijk 
ingeruild voor een treincoupé tij-
dens de musical van groep 8 van 
Openbare basisschool De Kajuit. 
De trein van Amsterdam naar Mar-
seille ging vertrekken. De techni-
sche dienst had het maar druk en 
later stapten er opvallende reizi-
gers in. Iedereen had oog voor de 
prachtige diamant van de vrouw van 
de oliesjeik. Maar wat hadden zij 
een verwende kinderen ... Ook is er 
een nieuwe kok aan boord gegaan, 
maar kon deze kok eigenlijk wel ko-
ken? De trein vertrekt, maar bij de 
eerste de beste tunnel gebeurde 
er iets vreselijks: de diamant werd 
gestolen! Op het volgende station 
stonden de ‘special agents’ al klaar 
om de boel te onderzoeken. Na een 
uitvoerig onderzoek met fi lmpjes 
van bewakingscamera’s en de inzet 

van nieuwe media, waren de ‘spe-
cial agents’ zeker bij de tijd en kwa-
men ze erachter dat de diamant ge-
woon aan boord van de trein was. 
De oliesjeik had de diamant netjes 
voor zijn vrouw bewaard. Na al dat 
avontuur en feesten op station Pa-
rijs, heeft iedereen in uiterst goede 
stemming station Marseille bereikt 
net als dat groep 8 zijn eindbestem-
ming op Openbare Basisschool De 
Kajuit heeft bereikt. 
De schoolloopbaan op de basis-
school zit er op. Na de Cito-toets, 
de schoolkeuze voor de middelbare 
school en het schoolkamp, is het nu 
tijd om te genieten van een welver-
diende vakantie om uitgerust en vol 
goede moed aan een nieuwe reis op 
de middelbare school te beginnen. 
De Kajuit had met groep 8 een ge-
weldige tijd!

Het circus bij peuter-
speelzaal Berend Botje
Uithoorn - Donderdag 21 juli was 
geen gewone dag op Peuterspeel-
zaal Berend Botje in Uithoorn.
Al ruim een maand deden de kinde-
ren opdrachten die te maken had-
den met het grote gebeuren van af-
gelopen donderdag en leerden ze 
liedjes en eindelijk was het dan zo-
ver: het circus!

De hele ochtend deden de kinde-
ren onder leiding van ouders aller-
lei dingen uit het circus. Zo was er 
clowntje prik (met een blinddoek op 

de neus op de goede plek plakken), 
schminken, koekhappen en bal-
lengooien. Tussendoor konden de 
kinderen cakejes versieren en een 
broodje worst eten met een ijsje als 
toetje. 

Aan het einde werden de ouders 
verrast door de kinderen die alle 
liedjes zongen die ze de afgelopen 
maand geleerd hadden. Het was 
een geweldige ochtend! Juf Eleanor, 
Juf Helma en Juf Margreet en niet te 
vergeten alle hulpouders: bedankt!



Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

iedere maandag

10.30-12.00 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee
(koepelzaal)

wo. 3 aug.
Zandsculpuren in

Garderen op de
Veluwe.
22 euro

Eetcafé
Het Pruttelpotje

Op de even weken
v.a. 16.00 u
in Allround

iedere dinsdag

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. 
koersbal (koepelzaal)

biljarten (komzaal)
14.30-16.00 u. soos-
middag (koepelzaal)

19.00 u. film

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

elke di.morgen 10.30 u.
knikkerbaan, 

rummicub

do.ochtend 4 aug.
Boodschappen doen

3 euro
do. 4 aug. Film 

Mr. Bean’s Holiday’
7 euro

10.00 u. 
Seniorweb DRV

internetcafé

iedere woensdag

9.30 u. gymnastiek 
(komzaal)

10.45 u 
beter bewegen 

(koepelzaal)

Elke wo 9.30 u. 
handwerken
Rode Kruis

10.30 u. elke even
wo.dagen

‘Kun je nog zingen?’ 

om de week op 
wo.morgen
schilderen

1e wo 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

2e wo 14.00-16.00 u. 
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u. 

bingo

middag 
biljarten

vr. 5 aug.
Pannenkoeken eten
boerderij Meerzicht

A’damse bos
6 euro

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)
 

14.30-16.00 u. soos

19.00 u. muziek

  Iedere do. 9.00 u. 
biljarten

9.45 u. 
rozenkransgebed

10.30 u.
beter bewegen

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.00-16.00 u.
koersbal

10.15 u. en 
14.00-16.00 u
klaverjassen

wo. 10 aug.
Naar de botanische 

tuin in Utrecht
13 euro

start na de zomer
Passage Mijdrecht

iedere vrijdag

ong. 15.00 u.
weeksluiting

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

14.30-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

do. 11 en 25 aug.
en wo. 17!!

Tussen 12.30 en 
13.30 u

boodschappen doen
prijs 3 euro

vanaf september
Onze kontakt morgen

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

ACTIVITEITEN
VAN DE BAAT

Alzheimer Café in Zuiderhof
iedere 2e wo. vd maand v.a. 19.30 u.

In aug. geen Alzheimercafé

Rabobankbus: wo, even weken
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u. 
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe 

elke di.15.15-17.00 u. 

Mantelzorgsalon in De Buurtkamer,
G. van Aemstelstr. 5. Elke laatste ma. vd
maand 13.30-15.30 u. Volgende: 29 aug.

Kookpunt! 1e vr. v/d maand en op de 
maandagen op de oneven weken.

Eerstvolgend: ma. 29 aug. In aug. niet vrijdags.

Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) do. 4 aug.

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN AUGUSTUS 2011

Rabobankbus: wo, oneven weken
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
 Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe 

elke di. 15.15-17.00 u. 

In juli en augustus 
is er geen 

Open Tafel

Passage, afd.
Vinkeveen /Waverveen 

Her. Ver. Gebouw 
Vinkeveen

wo. 31 aug. 20.00 u
Startavond Wilnis

Activiteiten St. Spel 
en Sport 55+ 

zie website: www.
spelensport55plus.nl 
of bel: 06-21918353

ma. 1, 8, 15, 22
en 29 aug.

10.30 u
Zingen rond

de piano

di. 9 aug.
14.30 u

Bloemschikken

di. 16 en 23 aug.
14.30 u

Soos

di. 30 aug.
14.30 u.
Creatief

wo. 3, 10, 17, 24
en 31 aug.

10.30 u
Bewegen

do. 18 aug.
10.30 u

Zing mee met
koor Shalom

do. 4, 11, 18
en 25 aug.

19.00 u
Muziekavond

vr. 5 aug.
Eucharistieviering

vr. 12, 19 en
26 aug.

Weeksluiting

di. 2 aug.
10.45-12.00 u

Raboservicebus

di. 2, 16, 23
en 30 aug.

15.00 u
Sjoelen

zo. 7 aug.
10.00-11.45 u

Inloopzondag

di. 9 aug.
15.00 u
Bingo

vr. 26 aug.
15.30 u

Café Hans

ma. 29 aug.
14.00 u

Kaarten

di. 30 aug.
10.45-12.00 u

Rabobank
servicebus

ma. 1, 15 en 29 aug.
Spelmiddag

ma. 8 en 22 aug.
Quizmiddag

wo. 3, 17 en 31 aug.
10.30 u

Zingen met
dhr. Regeling

wo. 3 aug.
14.30 u

Knikkerbaan

wo. 10 en 24 aug.
Schilderen

in het
tuinderslaantje

do. 4 aug.
Zingen rond

het orgel

vr. 5, 12, 19
en 26 aug.

Weeksluiting

vr. 19 aug.
Eucharistieviering

za. 27 aug.
14.30 u

Spelmiddag

di 16 aug 14.00 u
Bingo

vr. 19 aug.
Winkelen en

lunchen in
Bisonspoor
prijs 5 euro

wo. 24 aug.
Burger’s Zoo

37 euro

vrij. 26 aug.
Vissen bij fort

Abcoude
9 euro

ma. 29 aug.
Eten bij Allround

10 euro

wo. 31 aug.
Tuincentrum
Het Oosten

4 euro

do 4 aug. 14.00 u
Mr. Bean’s Holiday

do 11 aug. 14.00-16.00 u
Borrelmiddag met muziek van

dhr. Schouten

do 25 aug. 14.00-16.00 u
dhr. Ger Dijkshoorn speelt en zingt

bekende liedjes

 

 BUURTKAMER VINKEVEEN
Tuinderslaantje 4 
Geopend: dins- en donderdag 
van 10.00-12.00 u. 
BUURTKAMER MIJDRECHT
G. van Aemstelstraat 5. 
Geopend: dins- en donderdag 
van 10.00-12.00 u.

vr. 12 aug.
Historische

tuin
Aalsmeer

14 euro 

do. 18 aug.
Richting Schagen

naar Westfriese
folkorefeesten

16 euro

NA DE ZOMER WEER AAN 
DE SLAG MET

UW CONDITIE?
Op maandag ochtend kan er om 
9.00 uur in de Willisstee geswingd 

worden op muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geen ingewik-
kelde danspasjes, maar wel lekker bewegen op muziek. En 
..dat Swing een sport is zult u ervaren. Buiten bij de Wil-
lisstee gaat op dezelfde ochtend om 9.30 uur de Sportief 
Wandelgroep op pad. Deze groep gaat trainen aan (wan-
del)techniek, kracht en uithoudingsvermogen. Hoewel er 
geen lange afstanden worden afgelegd is het een pittige 
training. En…bewegen in de buitenlucht en natuur geeft  
je een heerlijke oppepper. Trekt dit u aan of een van de 
andere activiteiten van Spel en Sport, dan bent u in sep-
tember welkom voor een proefles. Voor meer info tel:  
(06) 21918353 of e-mail:  bebu@spelensport55plus.nl

FAMILIE EN VRIENDEN OP VAKANTIE?
KOM NAAR DE BUURTKAMER!
Alle 55 plussers uit de gemeente De Ronde Venen zijn 
ook in de vakantiemaanden van harte welkom in de 
buurtkamers Vinkeveen en Mijdrecht. Elke dinsdag en 
donderdag van 10.00 - 12.00 uur zorgen de vrijwilli-
gersteams ervoor dat de koffie klaar staat en er tijd is 
voor gezelligheid.  Er hoeft niets, er mag van alles en er 
zijn geen kosten aan verbonden! U kunt er de krant en 
tijdschriften lezen, spelletjes doen, kaarten en creatief 
bezig zijn, maar vooral ook om gezellig bij te praten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Stichting De Baat. Tel.nr: (0297) 230280.

DOE JIJ EEN MBO-OPLEIDING OF HBO-OPLEIDING
EN BEN JE VOOR HET NIEUWE STUDIEJAAR OP
ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS?
Dan is Stichting De Baat misschien wel een optie?! 
Stichting De Baat is een stichting voor zorg en welzijn in De 
Ronde Venen. Zij biedt verschillende doelgroepen allerlei 
activiteiten en diensten.  Zo biedt De Baat ondersteuning 
aan ouderen in de vorm van: maaltijden, personenalarme-
ring, tuin- en klussendienst enz. Allerlei zaken waar oude-
ren behoefte aan kunnen hebben. Maar De Baat doet meer 
voor ouderen. Zo organiseert zij: filmmiddagen, computer-
les, zelfverdediging enz. 
De Baat heeft ook tiener- en jongerenwerk. De jongeren-
werkers organiseren voor en met jongeren allerlei activi-
teiten: cursussen, inloop, disco’s, sportactiviteiten enz. Dit 
doen zij voornamelijk in en om JC Allround, het jongeren-
centrum.  Verder geeft De Baat informatie en advies aan 
allerlei verschillende doelgroepen, organiseert zij het wijk-
gericht werk (met o.a. een buurtkamer) en is het steunpunt 
vrijwilligerswerk een onderdeel van De Baat. 
Kortom, een veelzijdige instelling met 22 ervaren mede-
werkers, die prima in staat zijn stagiaires te begeleiden. 
Begeleiding, werkplek en extra`s 
Als stagiaire krijg je bij De Baat in overleg een prima werk-
plek met computer. Je krijgt een standaard stagevergoe-
ding en bent verzekerd. Verder heb je ook alle voordelen 
die vrijwilligers bij De Baat hebben. Dat betekent dat je 
wordt uitgenodigd voor uitjes, leuke activiteiten en dat je 
regelmatig de kans krijgt cursussen te volgen.
De Baat is een professionele, maar ook gezellige instelling 
om te werken. 
Wij hebben plek voor stagiaires die onder andere de 
volgende opleidingen volgen: 
MBO-opleidingen binnen Zorg, Welzijn en Sport + diverse 
HBO-opleidingen binnen Zorg, Welzijn en Sport.

Wil je meer weten? Heb je interesse in een stageplaats 
bij De Baat? Neem dan contact op met Stichting De Baat 
(Wendy de Waal) telefoon (0297) 230280 of mail naar: 
w.dewaal@stichtingdebaat.nl.

BUURTREGELS IN DE BORSALIASTRAAT
Op dinsdag 12 juli is om 19.30 uur door de Bewoners-
werkgroep Speelplek De Borsaliastraat en opbouwwerker 
Annelies de Hoop van Stichting De Baat een bord met 
buurtregels onthuld. Met de buurtregels wil de werkgroep 
bereiken dat het woon- en speelklimaat op en rond de 
speelplek aan de Borsaliastraat verbetert. 
De onthulling geschiedde door één van de aanwezige kin-
deren die, op de schouders van Wijkagent Job van Benne-
kom zittend, het bord onthulde. Hierna las een ander kind 
de regels op het bord voor en is er met de kinderen en ou-
ders gesproken over het hoe en waarom van de regels. 
Terugkerende 
geluidsoverlast
Voorafgaand aan 
de onthulling ver-
telde opbouwwer-
ker Annelies de 
Hoop kort waarom 
het bord er geko-
men is. Aanleiding 
was de voortdu-
rend terugkeren-
de geluidsoverlast 
die bewoners in de afgelopen jaren hebben ondervonden. 
Voor het Wijkteam Proostdijland, een samenwerkingsver-
band van gemeente, Westhoek Wonen, de politie en De 
Baat in het kader van wijkgericht werken, waren de klach-
ten aanleiding om met bewoners in gesprek te gaan. Vanuit 
het wijkteam is verder onderzoek gedaan in de omgeving. 
Hieruit bleek dat de overlast breed herkend werd. 
Buurtregels handhaven
Één van de maatregelen om de situatie rond de speelplek 
te verbeteren is het opstellen van  buurtregels. Gehoopt 
wordt dat kinderen zich aan de regels houden, maar ook 

dat hun ouders daarop gaan 
toezien. De regels zijn tus-
sentijds ter beoordeling voor-
gelegd aan bewoners uit de 
omliggende straten. Het wordt 
nu ook makkelijker om elkaar 
op ongewenst gedrag aan te 
kunnen spreken met verwijzing 
naar de regels op het bord.   
Herinrichting speelplek
De werkgroep buigt zich met 
het wijkteam nog over moge-
lijkheden tot herinrichting van 
de speelplek om de plek leuker 
te maken voor de doelgroep 

peuters, kleuters en kleine kinderen. Voetballen is er verbo-
den. Dat kan op andere locaties zoals het Cruyffcourt en het 
nabijgelegen trapveldje aan de Hoofdweg.
Meer informatie
Voor meer informatie of reacties kan contact worden opge-
nomen met Opbouwwerker Annelies de Hoop, telnr: (0297) 
230280 of per mail: a.dehoop@stichtingdebaat.nl

DAG VAN DE OUDEREN
Vrijdag 30 september 2011 14.00 tot 17.00 uur

in de Meijert te Mijdrecht

LEVENSVERHALEN
Een gezellige middag waarin

levensverhalen centraal staan
Met een optreden van Passe Partout, allerlei informatie, 

fotografie, workshops en nog veel meer.
U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Toegang gratis en u ontvangt 2 consumptiebonnen.

DE GEHEUGENGROEP 
Afspraken vergeten, voortdurend spullen kwijt, moeilijk uit 
uw woorden kunnen komen? Problemen met het geheu-
gen kan het dagelijks leven een stuk ingewikkelder maken. 
Bekend is dat bewegen een positief effect heeft op het 
lichaam, maar dit geldt ook voor de hersenen. Deelnemers 
van De Geheugengroep gaan daarom onder begeleiding 
van een docente Spel en Sport oefeningen doen die goed 
zijn voor spieren, balans, coördinatie en in het bijzonder 
voor het geheugen. 
Wanneer
De Geheugengroep vindt iedere 1e en 3e maandag van de 
maand plaats in De Buurtkamer (G. van Aemstelstraat 5 te 
Mijdrecht). We starten om 14.45 uur en eindigen om 16.30 
uur. Het laatste half uur staat in het teken van het uitwisse-
len van tips en ervaringen onder het genot van een kopje 
koffie met wat lekkers erbij.  Deelname aan de geheugen-
groep is kosteloos en vrijblijvend.
De Geheugengroep op maandag 1 en 15 augustus
Is dit iets voor u, dan bent u van harte welkom. In de 
maand augustus vindt De Geheugengroep op 1 en 15 au-
gustus plaats. Aanmelden kan bij Stichting De Baat, telnr: 
(0297)230280,of per e-mail, info@stichtingdebaat.nl
Wat voor u?
Bent u partner van iemand met geheugenproblemen, dan 
bent u ook van harte welkom. U kunt meedoen aan het be-
weeggedeelte dat plaatsvindt in gymzaal De Brug, maar u 
kunt er ook voor kiezen om in De Buurtkamer te blijven en 
samen met de coördinator van het Steunpunt Mantelzorg 
van gedachten te wisselen. 
Indien u meer informatie over de geheugengroep wilt,  
kunt u contact opnemen met Stichting de Baat, telnr: 
(0297) 230280 of per e-mail:  e.smit@stichtingdebaat.nl

CINEMA PLUS: DE FILM DICHTBIJ HUIS!  
Donderdag 4 augustus draait er weer een bioscoopfilm 
voor ouderen in de welzijnszaal van Zuwe Maria-Oord.
De zaal gaat open vanaf 14.00 u en de film start om 14.30 u.
Vrijwilligers van Stichting De Baat staan klaar om u gastvrij 
te mogen ontvangen. In de pauze wordt gezorgd voor een 
kopje koffie en is er de gelegenheid om met anderen te 
praten. 
Nieuwsgierig welke film we draaien?
Vraag naar de filmtitel bij één van de servicepunten, tel: 
(0297) 587600. Kosten cinema plus kaartje € 4,00 euro p.p., 
dit is inclusief een kopje koffie. Als u graag vaker naar de 
film wilt, kunt u ook in één keer een vijf film rittenkaart ko-
pen voor maar € 15,00.
Heeft u problemen met vervoer? 
U kunt meerijden met de Plusbus of de Buurtbus. Aanmel-
den voor de Plusbus kan bij één van de servicepunten, 
telnr: (0297) 587600.
Data: 1 september, 13 oktober, 10 november en 8 decem-
ber. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Pim Jongsma van Stichting De Baat, telnr (0297) 230280 of 
mailen naar:  p.jongsma@stichtingdebaat.nl.

MANTELZORGSALON 29 AUGUSTUS 2011
‘KOFFIEMIDDAG’  
Iedere laatste maandag van de maand wordt er in Mijd-
recht een mantelzorgsalon georganiseerd. De mantel-
zorgsalon is een ontmoetingsgroep voor mensen die 
zorgtaken hebben voor een familielid of buur. 
Wilt u graag andere mantelzorgers ontmoeten in een ont-
spannen omgeving, nieuwe energie opdoen en gewoon 
even gezellig kletsen onder het genot van een kopje koffie/
thee met iets lekkers erbij? Of wilt u juist graag informatie 
uitwisselen, zorgen delen, hulp vragen? Dan bent u maan-
dagmiddag 29 augustus tussen 13.30 en 15.30 uur van har-
te welkom in de Mantelzorgsalon in De Buurtkamer (G. van 
Aemstelstraat 5 te Mijdrecht). Schroom niet om te komen, 
misschien kunnen wij met een kleine oplossing het zorgen 
voor een ander minder zwaar maken.  
Mocht u het lastig vinden om van huis te gaan of heeft u 
iemand nodig die uw zorgtaken even overneemt, dan kunt 
u contact opnemen met een van de Servicepunten. Zij 
denken met u mee voor een oplossing, telnr: 
(0297) 587600. 

ALZHEIMER CAFé  In verband met de
zomervakantie zijn er in de maanden juli 
en augustus geen Alzheimer cafés. 

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERSWERK 
-  Twee chauffeurs die mensen van thuis willen ophalen
 en wegbrengen voor activiteiten van Spel en Sport 55+ 
 op de maandag.
-  PR man/vrouw voor Stichting Spel en Sport 55 Plus
 (vacaturenummer: 4804)
-  De basisscholen de Eendracht en de Hoflandschool
 zoeken nog klaar-overs om de leerlingen veilig te
 helpen oversteken. (vacaturenummer 4871 )
-  Vereniging Geestdrift zoekt een medewerker voor de
 Depressielijn (m/v) (vacaturenummer 4864)
-  Het bestuur van de afdeling De Ronde Venen van
 de ANBO is op zoek naar twee nieuwe bestuurleden
 (vacaturenummer 4850)
-  Zideris zoekt een maatje voor een vrouw van 51 jaar
 om te wandelen (vacaturenummer: 4697)
De Baat zoekt o.a. vrijwilligers voor:
-  (technische) Vrijwilligers voor het Repair Café op de
 donderdagmiddag in De Buurtkamer Mijdrecht.
-  Vrijwilligers die maatje willen worden bij Maatje voor
 Twee
Voor meer informatie over 
deze of vele andere vacatu-
res voor vrijwilligerswerk in 
De Ronde Venen kunt u kij-
ken op de websites:
www.steunpuntvrijwilligers-
werk.info of www.stichtingdebaat.nl. U kunt ook contact 
opnemen met coördinator Dyanne van Tessel, via tel.nr 
(0297) 230280 (op di. en do.) of mailen naar: d.vantessel@
stichtingdebaat.nl.
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Dinsdag 19 juli:
Nadat de 65 deelnemers en begeleid(st)ers  een 
kop koffie of thee hebben genuttigd in het res-
taurant van zorgcentrum Het Hoge Heem is op 
dinsdag 19 juli om 10.30 uur de Uithoornse rol-
stoel4daagse van start gegaan. Met een vrien-
delijk zonnetje was het perfect wandelweer. Via, 
via arriveerden de deelnemers om ongeveer 
12.00 uur bij de Qui Vive kantine aan het eind 
van de Vuurlijn. De koffie en thee stonden hier 
al klaar, verzorgd door enkele vrijwilligers van 
Qui Vive. De lunchpakketten waren intussen 
vanuit Het Hoge Heem gearriveerd. Het werd 
een gezellig uurtje daar in De Kwakel. Na de 
lunch werd de tocht vervolgd door de Legmeer, 
en met een stukje Arthur van Schendellaan te-
rug naar Het Hoge Heem waar ze om 15.00 uur 
moe maar voldaan aankwamen.   

Woensdag 20 juli:
Voor twee vrijwilligers begon deze dag wel erg 
vroeg. Zij waren om 05.30 uur al onderweg naar 
Utrecht om de rolstoelbus te laten repareren 
(de laadklep was kapot gegaan). Zij waren ruim 
op tijd terug om rolstoelers thuis op te halen en 
naar Het Hoge Heem te brengen. De rest van de 
vrijwilligers was ook weer keurig op tijd aanwe-
zig, zodat allen op tijd van start konden gaan. 
Vandaag gingen ze met 67 rolstoelen op pad. 
Het weer was ook deze dag weer buitengewoon 
goed, beter wandelweer kun je je niet wensen. 
Door weer een andere route door de Legmeer 

te nemen hebben de mensen een goed beeld 
gekregen hoe mooi deze wijk is, de oh’s en ah’s 
waren niet van de lucht. Uiteindelijk kwamen ze 
bij de kantine van de Legmeervogels uit waar  
de lunch werd gebruikt, met een broodje kroket 
als extraatje wat erg op prijs werd gesteld. Om 
ongeveer 15.00 uur arriveerde het gezelschap 
weer bij Het Hoge Heem waar men nog even 
kon napraten onder het genot van een kopje 
koffie of thee met een stuk boterkoek. De twee-
de prachtige dag.

Donderdag 21 juli:
Een paar rolstoelers hadden een rustdag geno-
men, zodoende werd met 62 rolstoelen gestart. 
Met (het wordt eentonig) wederom prachtig 
wandelweer. Nu maakten ze een rondgang door 
Meerwijk. Omdat er in deze wijk (nog) geen lo-
catie te vinden is waar met de groep overdekt 
geluncht kon worden is een beroep gedaan op 
Buurtbeheer Meerwijk met de vraag of zij een 
tent konden sponsoren. Hierop werd positief 
gereageerd en vandaar dat allen deze dag, don-
derdag 21 juli, op het Amstelplein in een tent 
de lunch konden gebruiken. Tot hun verras-
sing was de tent bij aankomst prachtig versierd 
met vlaggetjes en op de tafels stonden bloeien-
de plantjes, geschonken door bloemenspecia-
list Otto. Na de lunch ging de tocht verder via 
het Oude Dorp, Amsteldijk-Noord naar het Li-
bellebos. Toen ze het bos uitkwamen begon het 
iets te regenen, de meeste rolstoelers vonden 
het de moeite niet waard om de regencape aan 

te doen, maar toen ze de Heijermanslaan had-
den bereikt begon het toch iets harder te rege-
nen, zodat de regencapes alsnog tevoorschijn 
kwamen. Deze weersomslag mocht de pret niet 
drukken en al helemaal niet toen iedereen bij 
Perlo Plaza in winkelcentrum Zijdelwaard werd 
getrakteerd op een ijsje. Hierna was het nog en-
kele meters naar de finish, maar zo te horen was 
het weer een geweldig leuke tocht. 

Vrijdag 22 juli:
Men is om 11.00 uur met 65 rolstoelen aan de 
wandeling begonnen. Wederom was het prach-
tig wandelweer. Via de Europarij-flats maakten 
ze een rondje door het Libellebos om bij de Pot-
gieterlaan uit te komen, daarna richting Valeri-
uslaan waar ze in het atrium van het Karel van 
Manderhof de lunch hebben gebruikt. Hierna is 
er nog een rondje Zijdelmeer gemaakt waarna 
ze om 15.45 uur bij de bibliotheek aankwamen 
waar bloemen werden uitgedeeld aan de deel-
nemers. Aangekomen bij Het Hoge Heem wer-
den de deelnemers ingehaald door familie en 
kennissen en werd een herinneringsplaatje uit-
gereikt. Muzikale ondersteuning werd gegeven 
door een zevental leden van accordeonvereni-
ging Con Amore uit Vinkeveen. Daarna werd de 
4daagse afgesloten met een gezamenlijke pan-
nenkoekenmaaltijd in het restaurant van Het 
Hoge Heem. De reacties van deelnemers en vrij-
willigers waren dusdanig positief dat men heeft 
besloten om volgend jaar voor de vijfde keer de 
rolstoel4daagse weer te gaan organiseren.

Rolstoel4daagse 
een geweldig feest voor 
deelnemers en begeleiders

Organisaties/bedrijven die deze 
4daagse mogelijk hebben gemaakt:

✓  Het Nederlandse Rode Kruis afd. Uithoorn/De Kwakel
✓  Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
✓  Tennis/hockeyvereniging Qui Vive
✓  Voetbal/handbalvereniging de Legmeervogels
✓  Wooneenheid Karel van Manderhof
✓  Buurtbeheer Meerwijk
✓  Gemeente Uithoorn
✓  Bloemenspeciaalzaak Otto
✓  Lunchroom, banketbakkerij Perlo Plaza 
✓  Hogerwerf bloemen en planten
✓  Accordeonvereniging Con Amore uit Vinkeveen
✓  en natuurlijk alle vrijwilligers.



Vinkeveen - Koor Eigen Wijs uit 
Vinkeveen is gestart in 2001 met 9 
leden en bestaat dit jaar 10 jaar. Op 
dit moment bestaat het koor uit 30 
leden zowel dames als heren van-
af 18 jaar tot... zolang men het leuk 
vindt. Zij zingen een breed repertoi-
re van modern tot klassiek en in di-
verse talen Het koor legt zich toe op 
het ondersteunen van kerkdiensten 
maar is ook te vinden op korenfesti-
vals en andere optredens.
De afgelopen jaren hebben zij suc-
cesvolle kerstconcerten georgani-
seerd met gastzangers uit de hele 
regio. Dit jaar vieren zij hun 10-jarig 
bestaan en willen hier zeker muzi-
kaal gezien niet aan voorbijgaan, ze 
geven dan ook een speciaal kerst-
concert in samenwerking met het 
alom bekende Deep River Quartet! 

Leuke activiteit
Zo aan het einde van dit seizoen en 
om het tienjarig bestaan nog een 
extra feestelijk tintje te geven, zijn 
de leden gezamenlijk de Betuwe in-
getrokken. Dit in leren jas, leren cap 
en gezeten op een goede oude ‘So-
lex’. Hoewel het gemiddelde koor-
lid dit niet van oudsher zelf had ge-
daan, kwamen bij het aanrennen 
van de Solex en het soepel opsprin-
gen, vele herinneringen boven.
Na een uurtje toeren kon worden 
vastgesteld dat navigeren en kaart-
lezen geen vereiste is voor het kun-
nen zingen. Toen uiteindelijk ruim 
twee uur later iedereen was terug-
gekeerd, werd de hele tocht nog 
eens uitgebreid besproken bij de 
boerenbarbecue.

Christmas in Concert
Christmas in Concert is het concert 

in december dat u niet mag mis-
sen. Dit concert van het Deep Ri-
ver Quartet samen met het jubile-
rende Vinkeveense koor Eigen Wijs 
is hét kerstconcert van het jaar! Het 
hele palet aan emoties komt op de-
ze avond voorbij: van ontroerend tot 
uitbundig en van verstild tot opzwe-
pend. Niet alleen als koor of quar-
tet hun eigen repertoire ten geho-
re brengen, maar zeker ook tijdens 
hun gezamenlijke optredens, zowel 
voor als na de pauze.
Tijdloze kerstklassiekers met res-
pect voor de traditie worden door 
de vier zangers van het Deep River 
Quartet afgewisseld met meer po-
pulaire kerstliedjes. Maar dat ge-
beurt natuurlijk wel op z’n Deep Ri-
vers, wat betekent dat ze voorzien 
zijn van een prachtig arrangement 
en met veel enthousiasme worden 
gebracht. Dit is zeker geen kerst-
concert dat alleen maar wordt ge-
geven omdat het toevallig kersttijd  
is! 
Christmas in Concert is dé reme-

die tegen een winterdip, tegen kou-
de handen en wintertenen. Begeleid 
door een eerste klas band brengt 
Deep River u al snel op de juiste 
temperatuur. Het tienjarig bestaan 
viert het koor dit jaar onder meer, 
vanuit de gedachte ‘Amateur meets 
Professional’, met dit zeer speciale 
concert samen met het Deep River 
Quartet.
Laat u een avond lang verleiden 
door het onweerstaanbare enthou-
siasme van het Deep River Quartet 
en het koor Eigen Wijs en verlaat de 
zaal na afloop met een ongekende 
dosis nieuwe energie en een grijns 
van oor tot oor! Zo’n avond als deze 
doet de akelige, gure koude buiten 
helemaal vergeten.

Daar móét u bij zijn! 
Zaterdag 17 december aanstaande 
in de H. Hartkerk Vinkeveen, aan-
vang 20.30 uur. 
Toegangskaarten zijn na de zomer 
verkrijgbaar bij de leden van koor 
Eigen Wijs of via www.cultura-drv.nl

Uithoorn - Op vrijdag 22 juli organi-
seerde de vereniging Speeltuin Tha-
merdal haar oprichting met een zes-
kamp op het speelplein bij Ponde-
rosa op de Plesmanhof. Maar liefst 
honderd kinderen tussen de 4 en 8 
jaar deden mee van wie er 50 zich 
vooraf hadden aangemeld. Voor de 
peuters was een speciale peuter-
hoek ingericht waar ook veel animo 
voor was. En het weer zat ook nog 
eens mee.

Er stond een rij bij de inschrijfta-
fel waar iedereen zijn gegevens 
kon nalaten om later meer te ho-
ren van de Speeltuin Thamerdal. 
Voor slechts 1 euro kregen de kin-
deren een stempelkaart waarop de 
6 activiteiten op stonden vermeld. 
In willekeurige volgorde konden ze 
die vervolgens langsgaan. Zo was 
er een groot springkussen, een zak-
loopparcours, ringwerpen, doel-
schieten, chipsketting rijgen en voor 
iedereen was er limonade en een 
koek. Ook konden de kinderen zich 
nog laten schminken.

Om half 4 was er nog een verras-
singsact: Piraat Vissegraat kwam 
langs en maakte veel lol met de kin-
deren door samen liedjes te zingen, 
te spelen en ballonfiguren te maken. 

Mede door de hulp van vele vrij-
willigers was het een zeer geslaag-

de middag. Ook de jonge vrijwilli-
gers hebben het geweldig gedaan, 
zij zijn ook juist belangrijk voor de 
vereniging.

Dat er zoveel kinderen op deze mid-
dag zijn afgekomen bewijst maar 
weer dat er veel behoefte is om ac-
tiviteiten voor kinderen te organi-
seren. Veel ouders gaven ook weer 
aan dat er zoiets nog ontbreekt in 
Uithoorn en dat juist het samenko-

men met andere ouders en kinde-
ren een toegevoegde waarde heeft. 

Alle vrijwilligers, sponsors, buurtbe-
heer Thamerdal en stichting Carda-
nus worden hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage. Nu even lekker genie-
ten van de vakantie en dan op naar 
de volgende activiteit van Speeltuin 
Thamerdal. De vereniging is te vol-
gen op facebook onder Speeltuin-
vereniging Thamerdal.
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De Zwaluw uit Nes aan de Amstel 
steunt Afrikaanse schoolkinderen
Nes aan de Amstel - Het afgelo-
pen schooljaar hebben de kinderen 
en ouders van basisschool ‘de Zwa-
luw’ het project Timau in Kenia ge-
steund. Het doel van dit project is 
de schoolopleiding van een wees-
kind te bekostigen tot het moment 
dat het kind zelfstandig kan wonen 
en leven.
De laatste twee schoolweken ston-
den in het teken van ‘Afrika’. Het the-
ma werd ingeluid door de Afrikaan-
se verhalenverteller Adrie Gloude-
mans. Door zijn interactieve manier 

van vertellen werden alle kinderen 
van groep 1 tot en met groep 8 uit-
gedaagd om actief mee te doen.

De dagen daarna gingen de kinde-
ren samen met hun leerkracht al-
leen wat te maken heeft met Afrika 
uitvoeren: knutselen, schrijven, dan-
sen, film kijken en nog veel meer.

De laatste dag van het schooljaar 
werd feestelijk afgesloten door ‘Afri-
ka in school’. De kinderen kregen 
workshops dans, zang, djembé, ko-

ken, Afrikaanse maskers en siera-
den maken, die met veel enthousi-
asme werden ontvangen.

’s Middags gaven de leerlingen een 
demonstratie van de workshops op 
het schoolplein voor alle ouders en 
mensen uit het dorp. Het enthousi-
aste publiek en de fantastische op-
brengst van de collecte voor Timau 
waren een perfecte afsluiting van 
een geslaagd schooljaar op basis-
school de Zwaluw in Nes aan de 
Amstel. 

Polderfeest De Kwakel, al
36 jaar een feest en spektakel
Regio - Woensdag 3 augustus be-
gint het 36ste Polderfeest in De 
Kwakel met de Polderfeestbarbe-
cue. Dit betekent de aftrap van vijf 
dagen muziek, spel en spektakel.

Woensdag 3 augustus
Vanaf 17.00 uur is iedereen van har-
te welkom op de Polderfeestbarbe-
cue, die alweer voor de vijfde keer 
zal worden gehouden. Kaarten voor 
dit smaakvolle festijn zijn nog tot 
30 juli te koop bij Kwaliteitsslagerij 
Eijk en Veld. De kosten zijn voor vol-
wassenen 12 euro, kinderen van 6 
tot en met 15 jaar betalen 8 euro en 
de kids tot en met 5 jaar eten gra-
tis mee. 
De Polderfeestbarbecue sluit om 
21.00 uur.

Donderdag 4 augustus
Ook dit jaar organiseert het Feest-
comité samen met AKU Uithoorn 
de 23ste Kooyman-Polderloop, die 
door het afwisselende parcours en 
de gezellige sfeer altijd veel deelne-
mers trekt. Er zijn dit jaar weer di-
verse prijzen te winnen waaronder 
die voor de eerste tien heren en eer-
ste tien dames. Ook is er een bedrag 
van maar liefst 100 euro te verdie-
nen voor de deelnemer die het par-
coursrecord weet te verbeteren. Bij 
de heren staat dit record op de 10 
km op 29.54 minuten en bij de da-
mes op de 10 km op 34.07 minuten. 

Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in 
de feesttent en het inschrijfgeld be-
draagt 1 euro voor de 1 km (t/m 11 
jaar), 3.50 euro voor de 4 km en 5 
euro voor de 10 km. De lopers van 
de 10 km ontvangen tevens een 
chip, teneinde de juiste persoon-
lijke eindtijd te registreren. Het in-
schrijfgeld van de 1 km wordt be-
steed aan Stichting Run4Schools. 
De 1 km start om 19.00 uur, de 4 km 
om 19.15 uur en de 10 km begint om 
20.00 uur aan de loop. De prijsuitrei-
king van de 1 en 4 km is direct na 
afloop bij de start en om 21.15 uur 
zal de prijsuitreiking van de 10 km 
plaatsvinden in de feesttent. Voor 

inlichtingen: www.aku-uithoorn.nl. 
Zanger en entertainer Jan Leliveld 
zal de avond opluisteren met zijn 
gezellige, Nederlandstalige feest-
muziek. De entree is gratis.

Vrijdag 5 augustus
Om 14.00 uur begint in de tent het 
kinderprogramma met een optreden 
van Arie Safari en zijn vreemd ge-
vederde vriendje Toekie Toekan. Alle 
kinderen tot 12 jaar, die van de na-
tuur, dansen en meedoen met ge-
zellige jungleliedjes houden, moe-
ten zeker komen!

Entree is gratis
’s Avonds om 21.00 uur opent de 
tent haar deuren voor de Mega Pi-
ano Toppers, die deze avond zullen 
neerstrijken in De Kwakel. De be-
geleidingsband van Martin Morero 
speelt al uw verzoeknummers, die 
kunnen variëren van Pavarotti tot DJ 
Tiësto. Kaarten zijn reeds in de voor-
verkoop verkrijgbaar.

Zaterdag 6 augustus
Terwijl de kinderen zich vermaken 
met kleien en een paar attracties op 
het veld, begint voor de jeugd van 
12 tot en met 15 jaar en de volwas-
senen de zeskamp. Dit niet weg te 
denken onderdeel op het Polder-
feest is al jaren een succesnummer 
en zal ook dit jaar veel spektakel be-
loven.
Vanaf 14.00 uur strijden de teams 
om de eerste plek, de originaliteits-
prijs of de mascotteprijs, maar ook 
om de beker voor de beste buik-glij-
er tijdens de 7e Kwakelse buikglij-
kampioenschappen. Inschrijven kan 
alleen telefonisch tussen 08.00 en 
17.15 uur bij Gerrit of Bart Burggraaf, 
tel. 0297-561276. Teams bestaan uit 
niet meer dan 5 personen en moe-
ten om 13.30 uur aanwezig zijn. De 
prijsuitreiking vindt plaats om onge-
veer 17.00 uur. 
Na het succes van vorig jaar zal De 
BOLLE Jan Show wederom de tent 
veranderen in een bruine kroeg, met 
gezellige meezingers en de groot-
ste partyhits van Hazes tot Wolter 

Kroes. De tent is open vanaf 21.00 
uur en kaarten zijn reeds in de voor-
verkoop verkrijgbaar.
Voorverkoop vrijdag- en zaterdag-
avond
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
E-Markt Schalkwijk
Café Bolle Pouw
Coop Rehorst in Nieuwveen
Dierenspeciaalzaken van Tol in Uit-
hoorn

Entreeprijzen voor 
beide avonden
Aan de tent 15.00 euro
Voorverkoop 12.50 euro

Zondag 7 augustus
De laatste dag van het Polderfeest 
is de gezellige familiedag, die begint 
om 12.45 uur met het ballonnen op-
laten. Degene van wie de ballon het 
verst komt en van wie het kaartje 
wordt teruggestuurd, ontvangt een 
prijs. 
Voor alle kinderen staan er binnen 
en buiten de tent attracties klaar, 
waaronder het visspel, het goud-
zoekspel en het ballenbad. Ook voor 
de oudere jeugd staan er prachtige 
attracties zoals een rodeostier, een 
Wipe Out baan en quadbaan. Er kan 
geknutseld worden en de paarden-
koets rijdt deze middag ook. Voor 
alle attracties geldt het gebruik van 
een strippenkaart, die zondagmid-
dag te koop is in de kinderhoek.
Om 14.45 uur start Quakels got Ta-
lent met een optreden van de band 
AliceGood. Geïnspireerd door bands 
als Queen en Kiss spelen deze ou-
dere jongeren een stevig potje rock, 
dat moeiteloos wordt afgewisseld 
met sweet soul en fantastic funk. 
Vanaf 16.30 uur neemt DJ Dolphin 
het muzikale heft in handen. Met 
zijn ruime collectie cd en vinyl be-
schikt hij over alle denkbare mu-
ziek. Van après-ski tot salsa en al-
les daar tussenin, plakt hij moeite-
loos aan elkaar om er een geweldig 
feest van te maken. 
De entree is gratis. Om 18.00 uur is 
het einde van het 36ste Polderfeest. 
Voor meer info: www.polderfeest.nl.

Zeskamp Speeltuin Thamerdal 
een daverend succes

Vinkeveens Koor Eigen Wijs 
viert dit jaar tienjarig jubileum
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Veel regen en wind, vuur en
vlam in Kwakelse Tourhome
De Kwakel - De renners van het 
tourspel krijgen in het laatste jaar 
van het Tourhome het zwaar te ver-
duren. De Tien Plagen lijken te zijn 
uitgeroepen over het Kwakelse mo-
nument. Eerst dreigt het monu-
mentale pand als de ark van Noach 
van erve Vlasman af te drijven, ver-
volgens slaan de vlammen aan al-
le kanten uit. Gelukkig werden deze 
vlammen vakkundig in de hand ge-

houden door Arjen Vlasman en zijn 
reddende engelen Ria Verhoef en 
Marga Kouw. Zij waren het die vrij-
dagmiddag de barbecue verzorgden 
bij de aankomst op Alpe ‘d Huez. 

Vele voorspellers van de etappes in 
Frankrijk hadden deze middag vrij 
genomen om de aankomst in het 
Tourhome te volgen. Met de ‘lap-
pen’ op de schoot en lappen op het 

Mooie prestaties tijdens 
Randhoorn Athletics
Uithoorn - Afgelopen vrijdag werd 
op het terrein van AKU voor de 
tweede keer de Randhoorn Athle-
tics gehouden. Om de deelnemers 
optimale omstandigheden aan te 
kunnen  bieden heeft de organi-
satie dit jaar  besloten elektroni-
sche tijdwaarneming in te huren. 
Dit bleek een goede zet, want on-
danks het matige weer en de vakan-
tieperiode waren er ruim 60 atleten 
uit alle hoeken van Nederland naar 
Uithoorn gekomen om een mooie 
prestatie te leveren op hun favo-
riete onderdeel. Even leek het er-
op dat er zelfs een heuse topper uit 
het buitenland naar AKU zou ko-
men om de limiet voor het WK at-
letiek in Zuid Korea  te slechten, 
maar helaas was deze atleet verhin-
derd. Maar ondanks dit tegenvaller-
tje bleken de weergoden de overi-
ge atleten goed gezind, want tijdens 
de westrijd bleef de verwachte re-
gen grotendeels weg, al stond er af 
en toe wel een aardige wind.
Uiteraard was de thuisclub goed 
vertegenwoordigd en zijn er ve-
len met mooie prestaties terug naar 
huis gegaan. Zo liep Bram Anderie-
ssen, eerste jaars D-junior, solo naar 

een hele mooie tijd van 3.06,21 min. 
op de 1000 meter, waarmee hij in 
zijn leeftijdscategorie bij de besten 
van Nederland hoort. Ondanks deze 
mooie prestatie had hij zelf het idee 
dat het allemaal nog wel wat harder 
kon en die snellere tijd gaat er zeker 
nog wel komen.

In de volgende serie liep Sjoerd 
Heemskerk met behulp van zijn ei-
gen haas Thom de Wildt naar een 
PR van 2.56,09 min. en ook hij had 
het gevoel dat het nog veel sneller 
kan.
Bij de meisjes liep Lotte Krause naar 
een  tijd van 3.17,20 min, met vlak 
daarachter Evelien Hooijman, Linda 
Sprenger en Githa de Wildt.
Bij het verspringen eindigde Simo-
ne de Jong als tweede met een af-
stand van 4.49 meter en sprong eer-
ste jaars D-juniore Isabel Hooijman 
naar een mooie afstand van 3.66 
meter.
Na een kleine regenpauze eindigde 
John van Dijk als tweede op de 5000 
meter in een tijd van 16.55,94 min. 
waarna de gezellige avond met een 
goed gevoel voor de meeste atleten 
afgesloten kon worden.

Prijsklaverjassen Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 2 augus-
tus organiseert Klaverjasclub On-
der Ons weer een zomer prijskaart 
avond voor iedereen die van kaarten 
houdt, dus ook voor vakantiegan-
gers en recreanten. Er zijn weer veel 
mooie prijzen te winnen. Er worden 

drie partijen gespeeld van zestien 
gifjes. Let op: het is niet in ‘t Meer-
tje zo als het altijd was, maar bij Bar-
Bistro De Proosdij Haven aan de He-
renweg 277. U kunt uw auto parke-
ren recht tegen over op het parkeer-
terrein.

P.V. ‘Rond de Amstel’
Wim Wijfje wint de jonge 
duivenvlucht
Regio - Zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma, een 
jonge duivenvlucht vanuit het Belgi-
sche Duffel met een gemiddelde af-
stand van 129 km en een Dagfond 
(lange afstand)vlucht vanuit het 
Franse Argenton met een gemid-
delde afstand van 672 km plus nog 
een Internationale vlucht vanuit het 
Franse Marseille. De vluchten van-
uit Argenton en Marseille werden 
zaterdag uitgesteld naar zondag.  
Marseille werd om 07.00 uur ge-
lost, en Argenton om 09.00 uur, bei-
de vluchten met een WZW wind. De 
jonge duiven werden zaterdag om 
10.15 uur in Duffel gelost met een 
west-noordwestenwind die soms 
hard was, met flinke windvlagen en 
onderweg ook een buitje, maar niets 
houdt ze tegen, ze kwamen vlot naar 
huis. Om 12.25.31 uur klokte Wim 
Wijfje uit De Kwakel de eerste duif 
van de vereniging, zijn duif maak-
te 1225,804 meter per minuut of-
wel ruim 73½ km per uur. Piet van 
Schaik (hier is hij weer) uit Uithoorn 
werd 2e en Theo Kuijlenburg uit 
Amstelhoek 3e. Ondanks de ongun-
stige wind werd Wim in Rayon F 72e, 
Piet 81e en Theo 82e. De sponsor-
prijs was voor Bosse & Zn. Zondag-
middag om 17.3221 uur klokte Hans 
Half uit Amstelhoek de eerste duif 
van de vereniging, en deze maak-
te een snelheid van 1312,926 meter 
per minuut, dat is ruim 78½ km per 
uur. Ron den Boer uit Uithoorn werd 
2e en Hennie Pothuizen uit Vinke-
veen 3e. Martien v.d. Hoort werd 1e 
in de B-Groep. In Rayon F was Hans 
17e, Ron 26e, Hennie 39e, Bosse & 
Zn 48e, Martien v.d. Hoort uit Uit-
hoorn 49e en Cor van Bemmelen uit 

De Hoef 64e.

De uitslagen zijn als volgt:
Duffel 
488 duiven en 15 deelnemers.
W. Wijfje
P.J. van Schaik
Th. Kuijlenburg
M. Bosse
H.P. Snoek
Argenton 
130 duiven en 13 deelnemers 
H. Half
R. den Boer
C. Pothuizen
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
Eindstand Eendaagse 
Fond (lange afstand)
Onaangewezen
1. Bosse & Zn 
2. C. Pothuizen
3. R. den Boer 
4. H. Half
5. Ginkel & Berg
Aangewezen
1. Bosse & Zn
2. C. Pothuizen
3. R. den Boer
4. H. Half
5. M. v.d. Hoort
Eindstand oude duiven
Onaangewezen 
1. C. Pothuizen
2. Bosse & Zn 
3. R. den Boer 
4. Ginkel & Berg
5. H. Half
Aangewezen
1. Bosse & Zn 
2. C. Pothuizen
3. R. den Boer
4. Ginkel & Berg
5. Th. Kuijlenburg

Petanque/jeu de boules

Vrijdagavondcyclus Boule Union 
Thamen succesvol afgerond
Uithoorn - Vrijdag 22 juli werd de 
tweede en laatste avond van de cy-
clus in Uithoorn gespeeld.
Van de 26 deelnemende doubletten 
waren er negentien die aan beide 
avonden deelnamen.
Boule Union Thamen scoorde goed 
op de thuisaccommodatie aan de 
Vuurlijn met een tweede, derde en 
vierde plaats. De winnaars van de 
eerste avond, Arno Saeijs en Jeroen 
Bouwman, kwamen nu niet verder 
dan een zevende plaats, net buiten 
de prijzen.

Onder leiding van Jan Depping 
(bondswedstrijdleider) en Ton van 
der Haak (bondsscheidsrechter) 
werd het toernooi in goede banen 
geleid. Ook het weer werkte mee. 
Slechts één kort buitje speelde een 
deel van de deelnemers even par-
ten, maar was geen spelbreker. 
Doordat er na de eerste speelronde 
dertien winnaars over waren, moest 
er een equipe met het kleinste ver-
lies opgewaardeerd worden naar de 
winnaarsronde. In het Zwitserse sy-
steem spelen winnaars tegen win-
naars en verliezers tegen verliezers 
in de tweede ronde. Hierdoor moest 
gewacht worden tot alle equipes 
hun eerste ronde gespeeld hadden. 
Uiteindelijk moest er geloot wor-
den tussen twee equipes, die bei-
de met 12-13 verloren hadden, wie 
er opgewaardeerd zou worden. Ook 
na de tweede ronde moest een op-
waardering plaatsvinden, omdat er 
zeven equipes met tweemaal winst 
over waren. Uiteindelijk bleven er 
vier equipes over, die ongeslagen 
bleven. 

Tegenpunten
Het saldo tussen gescoorde en te-
genpunten bepaalt dan de plaats 
waar men eindigt. Aan deze twee-
de avond namen twee voormalig 
Nederlandse kampioenen deel. Raj-
en Koebeer en Kees Koogje speel-
den in verschillende equipes. Bei-
den zijn ook deelnemer aan het WK 
geweest. Het was mooi dat zij el-

kaar in de derde speelronde, een 
soort finale dus, tegenkwamen. Raj-
en speelde met Cees Verburg en 
Kees met Italo Pialorsi, een voorma-
lig meervoudig winnaar van de vrij-
dagavondcyclus in voorgaande jaar.
Kees Koogje was deze avond echt 
in vorm en schoot en plaatste als de 
beste. Na tweemaal winst met 13-
0 werd ook de derde partij in winst 

omgezet (13-1). Daarmee werden 
zij avondwinnaar (3 +36) en eindig-
den ook op de eerste plaats in de 
totaalstand.
Op de tweede plaats eindigde een 
lid van Boule Union Thamen (3 
+28). Jaco de Haan speelde samen 
met Toos v/d Meer van OSB Bode-
graven. Op de derde plaats kwam 
een volledige equipe van Boule Uni-
on Thamen, Ria van Beek en Hans 
v/d Wal (3 +15) en de nummer twee 
van de eerste avond, Alfonso Ata-
nes/Günther Jacobs (BUT) eindig-
den als vierde met 3 +7.
De resultaten van de overige leden 
van Boule Union Thamen waren: Je-
roen Stiekema/Henk v Rekum (13e), 
Ina en Bert Hoekstra en Mike en Jo-
an van Rekum exaequo 16e en Ni-
co v/d Meer met Henri Draper (18e)

Extra
Het strijdtoneel verlegt zich nu naar 
Lisse voor de tweede speelavond 
daar en de vierde in totaal. Ook in 
Lisse zijn er prijzen voor de drie 
beste equipes uit de rondes in Lisse 
en drie extra prijzen voor de equi-
pes, die in dezelfde samenstelling 
aan alle vier de avonden hebben 
deelgenomen. Komende zondag is 
er alweer de volgende activiteit bij 
Boule Union Thamen. 31 juli wordt 
het clubkampioenschap tête-à-tête 
(enkelspel) gespeeld. De but wordt 
om 11.00 uur voor het eerst uitge-
worpen. Weer een week later heeft 
het grootste evenement van Boule 
Union Thamen van het jaar plaats.
Zondag 7 augustus start om 10.30 
uur het Open Uithoorns Petanque-
kampioenschap doubletten.
De reguliere speeltijden van Boule 
Union Thamen zijn dinsdag 19.30-
22.00 u, woensdag 13.30-15.30 uur 
en donderdag 19.30-22.00 uur. Voor 
nader informatie: Henk van Rekum, 
tel. 0297-565377.

rooster werd het een gezellige mid-
dag. Steeds meer mensen sloten na 
hun werk aan, vervolgens ging de 
middag over in de laatste knobbe-
lavond. Mira Wahlen kwam tegen de 
nacht  met de laatste tussenstand, 
de lijst werd nog steeds aange-
voerd door de zo rustig rijdende Jim 
Voorn. Deze ‘plaag’ wist zijn voor-
sprong voor het afsluitende week-
end te vergroten tot zes punten. Het 

moet raar lopen als voor deze aan-
voerder de zee zich niet als eerste 
splitst, Marc van Wees zal hard door 
moeten rijden om niet als dolende 
in de woestijn achter te moeten blij-
ven. Roy Klijn kwam de wisselbeker 
deze week alvast terugbrengen. Een 
prolongatie van zijn titel zag hij niet 
meer zitten, verleden tour bijna alles 
goed voorspeld, deze tour er telkens 
naast. Precies voorspellen deed tot 
nu toe Luc van der Meer het best, 
deze mazzelaar ging met de ro-
de trui het afsluitende weekend in. 
Voor deze trui liggen nog vele ka-
pers op de kust, zeker met de af-
sluitende rit op het Champs-Elysées 
in het verschiet. De deelnemers le-
veren dan hun Laatste Tien Gebo-
den in en dan maar afwachten of de 
renners in Frankrijk zich daar maar 
aan houden. In het ploegenklasse-
ment zijn de renners van ‘De laatste 
Lap’ er ook niet zeker op, op slechts 
acht punten volgen de renners van 
‘Het laatste rondje’. Als sprinkhanen 
willen zij zich op de koplopers stor-
ten.

Kaal gevreten zal binnenkort ook 
het land van Co Vlasman er bij lig-
gen, de tempel zal worden afgebro-
ken. Maar de deelnemers van het 
tourspel zijn er van overtuigd dat 
zij volgend jaar het beloofde land in 
zullen trekken.
Daar zal voor de 57e jaar het unie-
ke spel worden voortgezet, uw tour-
reporter ondertekent met een laat-
ste snik.
Gele trui:
1 Jim Voorn 129 pnt
2 Bertil Verhoef 123 pnt
3 Joep Voorn 123 pnt
100 Marc van Wees 77 pnt
Rode trui:
1 Luc van der Meer 26 pnt
2 Jim Voorn 25 pnt
3 Theo Bartels 25 pnt
Ploegen:
1 De laatste lap 394 pnt
2 Het laatste rondje 386 pnt
3 De laatste snik  381 pnt
20 Het laatste moment 321 pnt
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Basisschool De Vuurvogel neemt 
afscheid van meester Cees
Regio - Vorige week nam basis-
school De Vuurvogel afscheid van 
meester Cees van Duren. Mees-
ter Cees gaat namelijk met pensi-
oen en heeft afscheid genomen van 
De Vuurvogel en speciaal van zijn 
leerlingen. Een paar weken gele-
den heeft hij afscheid genomen van 
het team. Dat was een fijne middag, 
want vele (oud-)collega’s gaven ac-
te de présence (wat een warm weer-
zien was) en zijn huidige collega’s 
hebben hem enorm in het zonnetje 
gezet met een schat aan cadeaus 

en er was een enorm leuk lied ge-
maakt door een paar enthousiaste 
collega’s. De directie nam met een 
enige toespraak afscheid van mees-
ter Cees en daarna zongen zijn oud-
collega’s een lied waarin enorm veel 
leuke, warme herinneringen waren 
verwerkt. 
Dinsdag 19 juli was meester Cees’ 
laatste werkdag en nam hij afscheid 
van zijn leerlingen en hun ouders. 
Hij ontving vele leuke en origine-
le cadeautjes en alle kinderen van 
De Vuurvogel werden getrakteerd 

op ijs. Maar... ook oud-leerlingen 
namen afscheid en hun aanwezig-
heid werd eveneens enorm gewaar-
deerd. 
Na vele jaren werkzaam te zijn ge-
weest in het onderwijs gaat mees-
ter Cees nu genieten van zijn wel-
verdiende pensioen. Kinderen, ou-
ders, het team van De Vuurvogel en 
het bestuur van ICBO Uithoorn wil-
len hem via de Meerbode nogmaals 
hartelijk danken en hem nog ve-
le jaren in goede gezondheid toe-
wensen.

Met de A-Ford op vakantie
Waverveen -  Een zevental leden 
van de A-Ford club Nederland is  
compleet met hun historische au-
to en dito caravan aan de trekhaak 
deze week neergestreken op het 
campingterrein van Recreatieboer-
derij Botsholland aan de Botshol-
sedwarsweg in Waverveen. Zij ma-
ken deel uit van een apart clubje 
met veelal oudere liefhebbers dat 
al 18 jaar een paar weken erop uit 
trekt door Nederland. Daarbij wordt 
telkens voor een recreatieterrein in 
een andere provincie gekozen. Dit 
keer werd dat de provincie Utrecht, 
waarvan de tocht naar Waverveen 
de naam ‘Hooiberg rit’ kreeg. Deze 
bezitters van een A-Ford uit de tijd 
van Al Capone, de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw, gaan niet 
alleen met hun historische voertuig 
op vakantie. Als zij naar een cam-
ping gaan, zit er vaak ook een old-
timer type caravan aan de trekhaak 
vast. “Geen grote, want dat trekt ie 
niet”, merkt A-Ford rijder Gerard van 
der Salm op. Hij is afkomstig uit Ber-
kel en Rodenrijs en heeft zelf een 
caravan van het merk ‘Otter’ uit be-
ginjaren vijftig achter zijn nostalgi-
sche auto. Overigens heeft Gerard 

niet alleen een A-Ford, maar ook 
nog een Ford V8, zo’n zelfde type als 
waarin Prins Bernhard ooit heeft ge-
reden. Die auto is gebruikt als de-
coratie in de TV-serie over Juliana. 
“De V8” heb ik helemaal uit elkaar 
gehaald en gerestaureerd. Dat heeft 
mij acht maanden gekost en het no-
dige geld natuurlijk. Of er nog on-
derdelen voor deze auto’s te krijgen 
zijn? Jazeker, er rijden er nog zoveel 
van rond dat men in Amerika nog 
vrijwel alle onderdelen vanuit voor-
raad kan kopen.”
Zijn mede-A-Ford bezitters op de 
camping komen van overal uit het 
land. Zoals Louis Kennis uit Rijsber-
gen. Hij heeft ook een A-Ford uit 
1929, maar weer een ander type dan 
die van Gerard, want er zijn er meer-
dere uitvoeringen. “Op het parkeer-
terrein hierachter zie je een vier-
deurs, een prachtige blauwe twee-
deurs (van een eigenaar uit Voe-
ren, Limburg) een unieke cabriolet 
(eigenaar uit de buurt van Linne bij 
Roermond ), een type met een door-
lopend lederen dak tot halverwege 
de achterkant (van Louis Kennis) en 
een die dat alleen in het midden van 
het dak heeft (de beide grijze au-

to’s). Ook zie je verschillen in radi-
ateurs aan de voorkant. Ook zijn er 
met en zonder reservewiel(en) aan 
de zijkant in het voorspatbord. Maar 
de viercilinder lijnmotoren zijn bijna 
wel allemaal gelijk en alles is me-
chanisch, overigens zonder benzi-
nepomp, want de tank zit hoog ge-
plaatst voor de voorruit. De brand-
stof loopt vanzelf naar de carbura-
teur. Bougiekabels zijn eveneens 
nergens te vinden. Vanaf de ver-
deler gaan vier koperen strips naar 
de bougies. Enkele A-Fords hebben 
zelfs nog een zijklepmotor. De ver-
warming wordt met de koelvin door 
een buis naar binnen in het koets-
werk geblazen. Sommige typen au-
to’s hebben een houten vloer, maar 
vaak wel lederen bekleding,” weet 
Louis een aantal kenmerken op te 
sommen.

Kapot gaan kan niet…
Schakelen en koppelen is een 
kunst, want bij een aantal van dit 
soort auto’s moet je het principe van 
‘dubbelclutch’ toepassen. Dat bete-
kent tussengas geven om de om-
treksnelheid van de tandwielen in 
de versnellingsbak op elkaar aan te 
passen om zonder ‘tandengeknars’ 
te kunnen schakelen. Als het warm 
weer is moet je niet in al te lage toe-
rentallen rijden want dan wordt de 
motor te heet, helemaal als je met 
de caravan erachter rijdt in heuvel-
achtig terrein. ”Een voordeel is wel 
dat de radio, de airco of de stuurbe-
krachtiging bij ons in dit soort au-
to’s nooit stuk gaat... Veel luxer heb 
je niet aan boord. Het is echt spar-
taans, maar dat hoort er nu een-
maal bij”, vertelt Louis lachend. Op 
het campingterrein staat zijn cara-
van, een gerestaureerde Hausbrand 
uit 1930. Die werden destijds in Bla-

ricum gemaakt. Anderen hebben 
weer andere merken, maar het zijn 
wel allemaal kleine typen. De klas-
sieke A-Fords hebben niet zoveel 
vermogen dat zij een grote caravan 
mee aan de haak kunnen nemen. 
Verder rijden ze ook niet zo hard. 
Zeventig, tachtig kilometer per uur 
is al mooi met de caravan erachter. 
Vanuit alle delen van het land is men 
ieder voor zich naar de camping van 
Johan van den Bosch op de Bothol-
sedwarsweg nummer 17 getuft. 
Want die camping was voor dit jaar 
uitgezocht. Kleinschalige campings 
of boerderijrecreatie heeft de voor-
keur. Dan zijn ze bij Johan aan het 
juiste adres (zie www.botsholland.
nl). Daar zijn ze nu met z’n zevenen. 
Gerard: “De A-Ford club Nederland 
geeft een eigen periodiek uit. Daar 
geef je in aan dat je een tocht wilt 
maken. Belangstellenden kunnen 
reageren. Op die manier krijg je dan 
een groep bij elkaar. Dit keer is het 
maar een klein groepje, maar voor 
hetzelfde geld zijn het er wel vijftien 
of zestien. De leeftijden variëren van 
zestigers tot en met tachtigers, voor 
zover de gezondheid en de rijvaar-
digheid dat toelaten.”

Anke Kennis is een van de echtge-
notes die geregeld met hun man-
nen meegaan tijdens de nostalgi-
sche ritten van A naar B. Anke or-
ganiseert (van te voren) de uitstap-
jes die er vanaf de camping worden 
gemaakt. De betreffende plaatsen 
en locaties worden per A-Ford be-
zocht waarbij de caravan op het ter-
rein blijft staan. “Dat zorgt telkens 
voor veel bekijks en dan halen we 
vaak ook de media, want iedereen 
vindt het leuk om de auto’s te zien 
en op de foto te zetten”, zegt Gerard, 
ten getuige waarvan hij een aantal 
fraai geïllustreerde artikelen toont 
in verschillende kranten. Bij dezen 
kan hij er dan weer een toevoegen 
aan zijn verzameling.




