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Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”
 Erik Meyer & Anne de Boer, 
 Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h twww.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

OPEN HUIS ZATERDAG 2 AUGUSTUS A.S.

ACHTERVELD 26 TE VINKEVEEN
Aan vaarwater gelegen helft van dubbel woonhuis met garage.

VRAAGPRIJS  669.000,- K.K.

DEZE WONING IS ZONDER AFSPRAAK VRIJBLIJVEND 
TE BEZOEKEN TUSSEN 11.00 EN 13.00 UUR

KOM GERUST LANGS, U BENT VAN HARTE WELKOM

www.vanderhelmmakelaardij.nl
• Aan- en verkoop
• Taxaties
• Huur en verhuur
• Hypotheken

Herenweg 46 Wilnis 0297-591 996Herenweg 46 Wilnis
Tel. 0297-591 996

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297  - 23 18 08

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

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

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

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

Alle aandacht
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Wie heeft de mooiste tuin 
van De Ronde Venen?
De Ronde Venen – Hier is hij dan: 
de eerste kanshebber om verko-
zen te worden tot de mooiste tuin 
van gemeente De Ronde Venen 
2008. Het is de tuin van Antoinette 
van Oortmarssen uit Mijdrecht. Zij 
stuurde ons een vijftal foto’s, waar-
van wij er een hebben gekozen. Zij 
schreef: “ Hierbij een paar foto’s van 
onze tuin. Ik denk dat deze foto’s 

heel mooi weergeven hoe heerlijk 
het toch wonen is in deze regio.
Daarom kon ik het ook niet laten fo-
to’s mee te sturen van het uitzicht, 
dat siert juist deze prachtige tuin. 
Onze tuin is gelegen aan het nieuw 
aangelegde Wickelhof Park en geeft 
duidelijk de sfeer weer, heerlijk ge-
nieten van de natuur.
De schapen, geiten en zelfs een 

klein varkentje staan praktisch in 
de achtertuin! Ik onderhoud de tuin 
zelf”. Heeft u ook een mooie tuin, of 
het nu een voor- of achtertuin is, 
een balkontuin, alles kan meedoen 
en kans maken om de mooiste tuin 
van De Ronde Venen 2008 en een 
waardebon te ontvangen van hon-
derd euro.
Dus: stuur op die foto’s en maak een 

kans. Stuur de foto met een kort ver-
haaltje over uw tuin, uw naam en te-
lefoonnummer (dit laatste niet voor 
in de krant, maar voor als u wint en 
wij u moeten bereiken). Stuur de fo-
to per mail naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl. Een gewone foto kan 
ook: naar redactie Nieuwe Meerbo-
de, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.

Wateroverlast in De Ronde Venen
De Ronde Venen – Zaterdagmid-
dag zorgden hevige regen- en on-
weersbuien voor veel wateroverlast 
in gemeente De Ronde Venen.

Binnen een klein uur viel er maar 
liefst 63,5 mm water en konden de 
riolen het niet meer aan.
De B. van Montzimastraat, de Bozen-
hoven en Midrethstraat in Mijdrecht 
stonden al snel blank. Ook in Vin-

keveen was het raak. Bij het bejaar-
denhuis Maria-Oord liep zelfs het 
water naar binnen.
Diverse kelders en schuren liepen 
vol.

De brandweer is met man en macht 
bezig geweest om het water weg te 
pompen.

(foto: Leo Clement)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Informatie-avond 
Afbouwwoningen 
Westerheul iv, 
vinkeveen

• vindt u dat de koopprijzen van nieuwbouw 
 woningen de pan uitrijzen?
• Wilt u invloed hebben op de indeling en 
 inrichting van uw nieuwe woning?
• Steekt u graag zelf de handen uit de mouwen?
• onderkent u dat samenwerking met elkaar 
 u extra voordelen oplevert?
• neemt u liever niet alle risico’s die aan het 
 volledig zelf bouwen zijn verbonden?

Kies daarom nu voor een afbouwwoning in Westerheul iv!!!
Het kopen van een woning is voor u een belangrijke beslissing. Uw 
investering, de locatie en de mogelijkheden om uw eigen wensen te 
realiseren, spelen daarbij een belangrijke rol. Realisatie van uw droomhuis 
via ons concept ”doe het (laatste) zelf” betekent dat u er bewust voor kiest 
om zelf de handen uit de mouwen te steken. U bouwt uw woning zelf af 
met alle voordelen van dien!

Andere voordelen van een afbouwwoning zijn:
• Projectontwikkelaarskosten en makelaarskosten zijn niet van 

toepassing.
• U bespaart op arbeidskosten door “het laatste zelf te doen”
• De kosten voor uitbouw en enkele andere opties steken zeer gunstig af 

vergeleken met anderen
• U bepaalt zelf wat u wilt uitgeven aan keuken etc., etc.

Wat betekent zelf afbouwen?
Uw afbouwwoning wordt glas- en waterdicht opgeleverd. Wij noemen dat 
“bedrijfsklaar”. Elektriciteit en water installaties (waterleidingen afgedopt) 
zijn aangelegd. De centrale verwarmingsinstallatie is bedrijfsklaar, zodat 
bij oplevering in de winter de woning verwarmd is en u over warm water 
kunt beschikken. De riolering is aangebracht en aangesloten op de 
gemeentelijke riolering. Ook de dekvloeren en de scheidingswanden zijn 
aangebracht. Uw zelfwerkzaamheid blijft daarmee overzichtelijk en u komt 
niet voor verrassingen te staan. In principe behoeft u als doe-het-zelver, 
geen vakmensen in te schakelen.

Welke keuze mogelijkheden heb ik nog meer?
Uw eigen voorkeuren komen niet alleen tot uitdrukking tijdens de afbouw 
fase. Al voor het ondertekenen van de verschillende koop- en opdracht 
overeenkomsten, hebben wij met u uw wensen in en aan uw woning 
besproken. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn:
• De gewenste indelingen op de begane grond en verdiepingen 

(binnenwanden)
• Extra uitbouwen aan de achterzijde en/of op de woningen 
 (dakopbouw/dakkapel)
• Bouwkundige voorzieningen in de vorm van funderingsbalken 
 voor later te bouwen uitbouwen
• Wijziging van installaties bv: vloerverwarming, elektra groepen en 

aansluitpunten water aan/afvoer enz.
• Kozijn indelingen

Aanmelden
Belangstellenden die zich aangesproken voelen door het afbouw-concept, 
welke door Architectenbureau van Klooster reeds zes maal in De Ronde 
Venen is toegepast en graag aanwezig willen zijn op deze informatieavond 
kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Initiatiefgroep afbouwwoningen 
westerheul IV p/a Wethouder van Damlaan 54, 3648XM Wilnis. Ook kunt 
u een e-mail sturen naar asselen@rijnhuizen.nl. Na aanmelding ontvangt 
men een persoonlijke uitnodiging met datum (medio oktober, 2008), tijdstip 
en locatie. Belangstellenden moeten wel als woningzoekende ingeschreven 
staan bij woningnet Regio Utrecht.

inloop nMe centrum 
de Woudreus in de 
zomervakantie
in de zomervakantie van 14 juli 2008 tot 25 augustus 2008 is 
het nMe centrum alleen op woensdagmiddag geopend van 
13.30 uur tot 15.00 uur. Woensdag 6 augustus en woensdag 13 
augustus is het centrum gesloten.
Hoewel er geen speciale kinderactiviteiten zijn, zijn kinderen 
altijd welkom om te komen helpen bijvoorbeeld bij het 
verzorgen van de dieren. Kinderen die dat willen (en mogen) 
kunnen een dier thuis een week houden en verzorgen. Het nMe 
centrum de Woudreus vindt u aan de pieter joostenlaan 28a in 
Wilnis. voor meer informatie: tel. (0297) 27 36 92 (Susan postma 
of conny van Kruysbergen), of woudreus@milieudienstnwu.nl. 

verloren en 
gevonden 

voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag 
van gevonden en verloren 
voorwerpen overgegaan van 
de politie naar de gemeente, 
afdeling burgerzaken. 
onderstaande voorwerpen 
zijn bij de gemeente als 
verloren of gevonden 
opgegeven:

gevonden voorWerpen 
WeeK 27, 28 en 29

• MP3 speler in een 
 Tom-Tec hoes.
• Blauwe Giant damesfiets.
• Blauw/grijze Sparta damesfiets.
• Zwarte Cumberland herenfiets.
• Zwarte Opoefiets.
• Blauwe mountainbike.
• Zwarte herenfiets met een 

dubbele stang.
• Goudkleurige damesbril met 

sterke glazen.
• Diverse sleutels.

verloren voorWerpen 
WeeK 27,28 en 29 

• MP3 plus boxjes.
• Kentekenbewijs 77-HA-43.
• Kentekenpapieren van een 

Peugeot 407 07-PH-ZD.
• Kentekenplaat van een brommer 

DLi 20 J.
• Goud/Champagne kleurige 

Batavus (censorial) damesfiets, 
met een AXA slot NR: 
975052811362389 frame NR:
T230448. Op de fiets zit een 
zilverkleurig mandje voor en een 
langwerpig mandje achter.

• Kinderfiets van het merk Giant, 
de fiets heeft gele vlammen 
op het frame en een zadel met 
zwarte noppen.

• Roze Opoefiets waarvan het 
voor spatbord ontbreekt.

• Zwart/Grijze GSM Sony Ericsson 
U600i.

• Zwarte GSM Samsung U600.
• Leesbril op sterkte, zit in een 

zwart/witte koker.
• Zonnebril op sterkte, bruin 

montuur.
• Goudkleurige varialux bril in 

koker van Hans Anders. 
• Rode portemonnee groot en 

rechthoekig.
• Zwarte leer look portemonnee.
• Lichtbruine/donkerbruine vouw 

portemonnee.
• Zwarte leren portemonnee.
• Rode portemonnee.
• Zwarte Gucci portemonnee.
• Zilveren hanger, medaillon 

met een Romeinse afbeelding 
(Camee) Groen met een zilveren 
rand.

• Gouden schakelarmband, 
armband is geelgoud met 
witgouden hartjes eraan.

• Goud kleurig horloge met een 
goudkleurige band.

• Zwart leerachtig polstasje, met 
daarin diverse documenten.

• Zwart klein polstasje, met daarin 
diverse documenten.

• Witte nummerplaat 19-PN-LB.
• Diverse sleutels.

Gemeente De Ronde Venen: 
geen baan maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij zijn een 
ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele werksfeer. Ruim 
260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk verschilt onderling enorm 
van elkaar, maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het gezicht 
van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de lokale samenleving! 
‘Samen sterk met onze inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen 
uitdragen. Wij zijn op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk 
voelen, initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor 
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk in een 
leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
• een aankomend bouwplantoetser;
• een verkeerskundige;
• een medewerker openbare ruimte;
• een senior werkvoorbereider;
• beleidsmedewerker sociale zaken.

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

veiligHeid in de ronde venen

doe altijd aangifte!
“De politie doet er toch niets mee!” Dit is een veelgehoord argument 
om geen aangifte te doen van bijvoorbeeld diefstal van een fiets of 
het bekrassen van een auto. Dit is echter niet juist. Alle aangiftes 
die bij de politie binnenkomen, ook via internet, worden bekeken op 
opsporingsindicatie. Mogelijk zijn er getuigen geweest van het strafbare 
feit of zijn er sporen achtergebleven van de dader(s). In dat geval start de 
politie altijd een onderzoek. Recent voorbeeld is de aanhouding van een 
43-jarige man die een 16-jarige jongen had bedreigd in Vinkeveen. De 
jongen heeft hiervan aangifte gedaan, maar wist niet wie deze man was. 
Via een getuige is de politie op het spoor gezet van de 43-jarige man. 
Ook een woninginbraak van eind juni in Mijdrecht is mogelijk opgelost 
doordat een getuige belangrijke informatie doorgaf aan de politie. 
Twee jongens van 14 en 17 jaar uit Mijdrecht en Wilnis zijn hiervoor 
aangehouden. 

bron van informatie
Maar ook als er geen aanknopingspunten zijn, is uw aangifte voor ons 
belangrijk. Dankzij uw aangifte weet de politie namelijk wat er speelt in 
uw wijk en waar de criminaliteit plaatsvindt. Met deze informatie kan de 
politie gerichter surveilleren. Criminele activiteiten kunnen zo beter worden 
voorkomen én de pakkans van daders wordt groter. Uw aangifte is dus 
belangrijk! U kunt aangifte doen in alle gevallen waarin u slachtoffer bent. 
Dit kan, afhankelijk van de ernst van het misdrijf, persoonlijk of via het 
internetadres van de politie www.politie.nl/utrecht. De openingstijden van 
het politiebureau aan de Anselmusstraat in Mijdrecht zijn: maandag 09.00 
uur tot 22.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

proefalarm sirene
de sirene gaat: een waarschuwing. er is iets aan de 
hand! Wat? Het kan van alles zijn. gevaarlijke stoffen 
die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval. in elk 
geval heeft die sirene u iets te vertellen. ga daarom naar 
binnen, sluit deuren en ramen, zet radio op de regionale 
zender en wacht verdere instructies af. 

radiofrequenties
de regionale radiozender radio M utrecht vertelt u wat 
er precies aan de hand is en welke maatregelen u verder 
moet nemen. de frequenties van radio M utrecht zijn: 
etherfrequentie: fM 93,1 MHz, kabelfrequentie: fM 101.3 MHz. 

Maandelijkse test 
elke eerste maandag van de maand worden de sirenes in 
nederland getest om 12.00 uur precies. Wanneer u tijdens de 
maandelijkse test de sirene niet hoort, dan kunt u dit melden bij 
de Servicelijn van gemeente de ronde venen (0297) 29 18 00. 
de volgende test vindt maandag 4 augustus om 12.00 uur 
plaats. om overlast en irritatie te voorkomen zal de test van de 
sirene eenmaal 1 minuut en 26 seconden hoorbaar zijn.

fototentoonstelling 
Straattheaterfestival 2008
Gedurende de maand augustus worden in het 
gemeentehuis foto’s van het Straatfestival van 
afgelopen juni tentoongesteld. De foto’s zijn gemaakt 
door Jim van Keulen en Jaap de Schipper, beiden 
lid van de Fotoworkshop De Ronde Venen. De 
fotografen hebben, met gevoel voor detail, de sfeer 
van de dag vastgelegd in zeventien bijzondere en 

mooie foto’s van zowel de optredende artiesten als 
het publiek, met name de kinderen. 
Deze expositie is gedurende de hele maand 
augustus te bezichtigen tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. U dient zich te melden bij de 
receptie. De receptioniste geeft u dan toegang tot de 
expositieruimte.



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

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

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

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

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

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

PlAStiC flESSEN EN flACONS

Op vrijdag 1 augustus 2008 vindt de volgende inzameling 
plaats voor de plastic flessen. 

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale afvalzak aan de weg 
zetten?
• Zet de speciale afvalzak op vrijdag 1 augustus 2008 uiterlijk om 07.30 

uur aan de openbare weg. Hoewel de inzamelauto gewoonlijk veel 
later komt, kan het zo zijn dat de verzamelauto al om 07.30 uur bij 
u langskomt. Dit kan komen door de inzet van extra auto’s of een 
verandering van de route. Als er op dat moment geen afvalzakken 
worden aangeboden, komt de inzamelauto niet op een later tijdstip terug 
om uw zak alsnog op te halen. 

• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als de 
inzamelaar de straat inkomt of langs rijdt. De kans dat u dan te laat bent 
is erg groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om 07.30 uur 
aan de openbare weg staat.

• Biedt de speciale afvalzak vooral goed zichtbaar aan voor de 
inzamelaar.

Vragen?
Mocht u vragen, klachten 
en/of opmerkingen hebben 
over de inzameling wordt 
u vriendelijk verzocht de 
Servicelijn te bellen tel. (0297) 
29 18 00, zodat hier dan zo 
goed mogelijk op ingespeeld 
kan worden. Voor extra 
afvalzakken kunt u terecht 
op het afvalbrengstation 
en bij de receptie van het 
gemeentehuis.

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

AANVRAgEN BOuWVERguNNiNg

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

De Hoef
Oude Spoorbaan Realiseren van een tijdelijk baggerdepot Aanlegvergunning 2008/0440 03-07-08

Mijdrecht
Communicatieweg 7 Gedeeltelijk veranderen van de indeling  Lichte bouwvergunning 2008/0465 15-07-08
 van een bedrijfspand
Rozenobel Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0476 18-07-08
Veenweg 162 Veranderen van de inrichting van een  Reguliere bouwvergunning 2008/0475 18-07-08
 slibverwerkingsgebouw

Vinkeveen
Achterbos 4a-8 Veranderen van een woning met  Reguliere bouwvergunning 2008/0477 18-07-08
 bijgebouw en carport

Wilnis
Burg. Van Trichtlaan 100 Vergroten van een woning met een serre Reguliere bouwvergunning 2008/0479 18-07-08
Diverse lokaties  Plaatsen van drie voetgangersbruggen Reguliere bouwvergunning 2008/0482 21-07-08
(Marickenland) en twee platforms  

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

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

VOORNEMEN tOt VRijStElliNg BEStEMMiNgSPlAN

Met ingang van 31 juli 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstel-
lingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Opm.

Vinkeveen    
Herenweg 255 Vergroten van een woning met een bijgebouwen  2008/0118 A
 en het realiseren van een zwembad

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.

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

 
VERlEENDE BOuWVERguNNiNgEN

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

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

Amstelhoek
Amstelkade 120 Vergroten van een woning door middel  Bouwvergunning fase 1 2008/0421 18-07-08
 van een kapverhoging

Mijdrecht
Westerlandweg 13 Vergroten van een geitenstal Bouwvergunning 2008/0208 22-07-08
Veenweg 182 Plaatsen van een tijdelijke  Bouwvergunning (tijdelijk) 2008/0432 22-07-08
 was- en kleedruimte

Vinkeveen    
Molenkade 5 Veranderen en vergroten  Bouwvergunning 2008/0414 22-07-08
 van een woonhuis 

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen 
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide 
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die 
in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een 

termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van 
het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te 
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven.

 
gOEDKEuRiNg BEStEMMiNgSPlAN WEStERHEul iV

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 24 juni 
2008, nr2008int224110 hebben besloten tot de goedkeuring van het bestemmingsplan Westerheul IV. Het bestemmings-
plan, de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van 31 juli 2008 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij Burgerservice op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
(openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). 

Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, ligt tussen de bestaande woonwijk Westerheul iii en bedrij-
venterrein Voorbancken te Vinkeveen. Het bestemmingsplan voorziet in een nog uit te werken bestemming “woondoel-
einden”, bestemd voor de bouw van circa 260 woningen (max. 270 woningen). Dit betekent dat deze bestemming in een 
latere fase nog gedetailleerd wordt uitgewerkt in één of meer zogeheten “uitwerkingsplannen”. De grote lijnen, waaronder de 
maximale bouwhoogte en de hoofd groenstructuur en -infrastructuur, zijn met dit bestemmingsplan vastgelegd.

Beroep
Tegen het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

tot Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben gewend, alsmede door;
• Belanghebbende die kunnen aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig genoemde 

bepalingen tot Gedeputeerde Staten van Utrecht te wenden.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit ter inzage ligt. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na 
de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking 
alvorens op het verzoek is beslist.

 
WijZigiNg BiBOB-BElEiDSlijN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 juli 2008 hebben besloten de BIBOB-beleidslijn te wijzigen. De 
BIBOB beleidslijn is in werking getreden op 1 januari 2008 en biedt het bestuursorgaan de mogelijkheid om een bepaalde 
beschikking (vergunning of subsidie) niet te verlenen of in te trekken als er gevaar bestaat dat criminele activiteiten mogelijk 
worden gemaakt met overheidsmiddelen. 

De wijziging betreft de manier waarop wordt bepaald om bescheiden (BIBOB-formulier) door de aanvrager te laten invullen. 
Deze bescheiden zijn nodig om te besluiten of een BIBOB toets daadwerkelijk wordt toegepast. Voor de wijziging was het 
uitdelen en laten invullen van de bescheiden gebaseerd op een gesprek tussen een medewerker van de gemeente en de 
aanvrager. Na de wijziging dient het BIBOB-formulier bij alle toepasbare aanvragen te worden ingevuld. De wijziging treedt 
in werking de dag na bekendmaking. 

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 
10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. 
 

WEt MiliEuBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. Door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is 

afgegeven aan:
- Metaal Mijdrecht B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een ferro- en non ferro metalen afvalinzamel-, 

opslag- en sorteerbedrijf op het perceel Constructieweg 82-84, 3641 SP in Mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 31 juli 2008 tot en met 11 september 2008 ter inzage. Tot en 
met 11 september 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA te ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend 
bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. 
Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp wel zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter 
inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.

De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 

16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een mede-
werker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.

2. Bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van:
- Aparts automaterialen B.V. voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer van toepassing is, op het perceel Ondernemingsweg 8, 3641 RZ in Mijdrecht;
- trike Centrum Vinkeveen voor het oprichten van een inrichting voor onderhoud, reparatie, verkoop en verhuur 

van trikes waarop het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel 
Oudhuijzerweg 55, 3648 AB in Wilnis.

Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur 
dient u eerst een afspraak te maken.

7 AuguStuS 2008 t/M 9 AuguStuS 2008
Waverfeest
Donderdag 7 augustus:
19.15 uur  Opening Waverfeest
19.30 uur  Prestatieloop, 2,6 - 6,2 - 12,4 km
21.00 uur  Muziek in de feesttent m.m.v. de band “Blauw” 
Vrijdag 8 augustus:
11.00 uur  Start kinderspektakel dag
16.00 uur  Ballonnenwedstrijd
19.00 uur  Sloot & slobrace vanaf 13 jaar
20.30 uur  Muziek in de feesttent m.m.v. de “Skihut on Tour” 
Zaterdag 9 augustus:
12.00 uur  Rommelmarkt
12.00 uur  Oldtimers 
14.00 uur  Buikglijden voor iedereen
15.00 uur  Tobbetjesteken vanaf 13 jaar
17.00 uur  Prijsuitreikingen
20.30 uur  Muziek in de feesttent m.m.v. de band “Vangrail”
21.30 uur  Groots vuurwerk  
Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. 
Voor meer informatie: www.waverfeest.nl 
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De omlegging van de provinciale weg heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad, zowel in politiek opzicht 
als in geografi sche en uitvoerende zin. Niettemin 
zijn de werkzaamheden volop in uitvoering. In 
onze editie van 23 juli hebben wij de aansluiting 
vanaf de A4 via de Fokkerweg en de tunnel onder 
de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij 
Oude Meer tot ‘achter’ Aalsmeer onder woorden 
gebracht. In deze uitgave van de Nieuwe Meerbode 
ziet u het vervolg.

Aalsmeer-Uithoorn
Het Projectbureau N201+, gevestigd op Schiphol-
Rijk, gaf ons welwillend de meest recente informatie 
hoe de nieuwe N201 er richting Uithoorn verder 
gaat uitzien onder de vermelding ‘wijzigingen 
voorbehouden’, want in de komende vier jaar 
kunnen er zich nog veranderingen in de uitvoering 
voordoen:

Randweg
De Randweg tussen de Legmeerdijk en de 
Noorddammerweg is begin dit jaar afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer in verband met de aanleg 
van de fl y-over.

Noorddammerweg
Er zullen geen kruisingen worden gerealiseerd 
tussen de nieuwe N201 en de huidige Poelweg, 
De Loetenweg en de Noorddammerweg. Over de 
Noorddammerweg komt wel een fraaie fi etsbrug.

Zijdelweg
De kruising met de Zijdelweg wordt vooralsnog 
gelijkvloers uitgevoerd. Op dit moment zijn de 
gemeenten Amstelveen, Uithoorn en de provincie 
Noord-Holland in overleg over de mogelijke 
realisatie van een ongelijkvloerse kruising op dit 
punt.

Amsterdamseweg
De bedoeling is ook om de Amsterdamsweg in het 
Industriegebied Noord verder door te trekken en deze 
te laten aansluiten op de nieuwe N201. Bovenaan 
bij de detailkaart van Uithoorn/Amstelhoek is dit 
te zien. De ingang van het aquaduct is daar ook 
ingetekend (voor zover dat nu is ingepland).

Bovenkerkerweg
De Bovenkerkerweg zal de nieuwe N201 onderdoor 
kruisen. De Bovenkerkerweg krijgt geen aansluiting 
op de nieuwe N201. De N201 gaat ter hoogte van 
de hoek Amstelkade en de Hollandse Dijk onder 
de Amstel door. Voor dit doel is voor een aquaduct 
gekozen in plaats van een hoge brug. Vóór het 
aquaduct versmalt de weg zich van 2 x 2 rijbanen 
naar 2 x 1 rijstrook. Zoals het er nu naar uitziet wordt 
het dus een 2 x 1 ‘enkelbaans’ aquaduct

Uithoorn-De Ronde Venen
De verdere voortgang is alleen zichtbaar in het 
geplande tracé van de weg die naar het zuiden 
afbuigt en parallel loopt aan de Tienboerenweg 
in de gemeente De Ronde Venen. Ten slotte takt 
de omgelegde N201 ter hoogte van het kruispunt 
met deze weg aan op de bestaande N201 richting 
Mijdrecht, Vinkeveen en verder naar de A2. Op 
het kruispunt wordt ook de Ringdijk 2e Bedijking 
aangesloten. Dit gedeelte zal op zijn vroegst eind 
2011 begin 2012 geheel gereed zijn. Er zijn inmiddels 
al grote bedenkingen gerezen tegen het aantakken 
op de bestaande N201 die slechts 2 x 1 rijstrook 
biedt en volstrekt onvoldoende soelaas biedt 
om het steeds drukker wordende verkeer hierop 
af te werken. Zie hiervoor ook het ingekaderde 
commentaar van de EVO op deze pagina.

De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging 
van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. Hierbij wordt samengewerkt met de 

gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn en De Ronde Venen (provincie Utrecht). 
Doel van de nieuwe weg is de verbetering van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid 
in het gebied. De totale kosten voor de Omlegging 
Aalsmeer-Uithoorn zijn geraamd op ca. 200 miljoen 
euro. Voor de Omlegging Amstelhoek- De Ronde 
Venen is dit 45 miljoen euro.
Meer en uitgebreide informatie is verkrijgbaar via 
de website: www.N201.info en via de regelmatig 
verschijnende nieuwsbrief waarop men zicht via de 
site gratis kan abonneren. Op die manier kunnen 
belangstellenden de voortgang van het project 
volgen.
(Met dank aan Projectbureau N201+ te Schiphol-
Rijk bij de totstandkoming van dit artikel)

Opwaardering N201 noodzakelijk!
De N201 is een belangrijke verkeersader ten 
zuiden van Amsterdam. Vooral voor de luchthaven 
Schiphol en de bloemenveiling Aalsmeer is deze 
ontsluitingsroute van groot belang. Vanwege de 
toenemende verkeersdrukte zal deze weg over de 
gehele lengte moeten worden verbreed van een 
2x1 naar een 2x2-baansweg. Hoewel de provincie 
Noord-Holland deze visie onderschrijft, houdt de 
provincie Utrecht nog de voet op de rem. EVO 
wil dat de provincie Utrecht vaart maakt met de 
verbreding van het Utrechtse deel van de N201.

De bereikbaarheid van mainport Schiphol en 
greenport Aalsmeer staat onder druk. 
Schiphol en Aalsmeer liggen klem tussen de A9 en de 
A4. Het toenemend aantal fi les op deze rijkswegen 
zet de bereikbaarheid van deze economische 
centra onder druk. Het opwaarderen van de N201 
biedt deze motoren van de Nederlandse economie 
een betere ontsluiting naar het oosten. Dat is goed 
voor de werkgelegenheid, de regionale economie 
en de welvaart in het algemeen.

Toekomstige werkzaamheden aan rijkswegen 
vragen om goede alternatieve routes.
Het kabinet heeft aangekondigd een 
bereikbaarheidsslag te willen maken in de 
corridor Schiphol-Almere. De iangdurige 
wegwerkzaamheden aan de A9, A1 0 Oost, A1 en 
A6 vragen op korte termijn echter om acceptabele 
alternatieven. Verkeer op de niet-verbrede sluiproute 
N201 zal anders binnen de kortste keren ook vast 
komen te staan. Dit is uiteraard niet in het belang 
van Utrecht, noch van het goederenvervoer.

Het onderzoek van de provincie Utrecht deugt niet
Het bestuur van de provincie Utrecht meent dat een 
capaciteitsuitbreiding niet noodzakeiijk is, omdat 
uit eerder verkeersonderzoek zou zijn gebleken 
dat er geen capaciteitsproblemen op deze weg zijn 
te verwachten. De onderzoekers hebben echter 
de economische ambities van deze regio niet in 
het onderzoek meegewogen. Bovendien hebben 
zij geen rekening gehouden met de geplande 
werkzaamheden aan het rijkswegennet. Kortom, 
de afhoudende houding van de Provincie Utrecht is 
gestoeld op drijfzand.

EVO dringt dan ook met klem aan op verbeterd 
onderzoek door het provinciaal bestuur van Utrecht 
om zo aantoonbaar te krijgen dat de verbreding van 
het Utrechtse deel van de N201 op korte termijn 
noodzakeiijk is.

Uit: EVO-Visie nr. 3 2008
(EVO staat voor .Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport en is gevestigd in Zoetermeer. 
EVO behartigt de logistieke belangen van 30.000 
bedrijven die goederen te vervoeren hebben. Met 
elkaar zijn de leden van EVO verantwoordelijk voor 
1,3 miljoen banen en meer dan 70 procent van alle 
goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import 
en export, over weg, water rails en door de lucht.)

Omlegging van de provinciale weg 
N201 op schema (2)

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

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

Artistieke impressie van de verdiepte Bovenkerkerweg onder 
de N201 ter hoogte van huisnummer 131

Zandhopen van de nieuwe N201 parralel aan de Randweg
Artistieke impressie van het aquaduct bij de Amstel ach-
terlangs het huidige gemaal op de hoek van de Hollandse 
Dijk/Amsteldijk

Het tracé van de N201 achter Uithoorn langs mer onderdoorgang van de Amstel 
naar Amstelhoek en aantakking op de bestaande N201 (Mijdrechtese Zuwe)

Detailkaart van de omlegging van de N201 tussen 
de tunnel bij Oude Meer via Aalsmeer en Uithoorn

Artistieke impressie van de nieuwe fi etsbrug over 
de Noorddammerweg

Het tracé van de N201 is bijna gevorderd tot aan de 
Zijdelweg tussen Carpet Right en het Shell tankstation

Kruising met de Zijdelweg gezien in de richting van de 
Bovenkerkerweg

Ook op de Bovenkerkerweg zijn al activiteiten te bespeuren. 
Op de achtergrond is nog juist het tracé te zien waar de 
N201 komt te liggen



Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Amstelhoek, omgeving Amstelkade, kater, roepnaam Pim, zes jaar   
 oud, kleurstelling geheel rood (Tel :06-18762593).
- Wilnis, omgeving Castelijn, kat, E.K.H., kleurstelling, geheel zwart,
 met een kaal geschoren plekje onder de kin, heeft met spoed
 insuline nodig, roepnaam Siep.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Arthur van Schendellaan, Jack Russel,
 kleurstelling zwart/wit (asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Wilnisser Zuwe, poesje, ongeveer 8 weken
 oud, (asiel Amstelveen). 
- Uithoorn, omgeving Zwarte Mees, konijntje, kleurstelling zwart/wit 
 (Tel. 06-17515173).
- Wilnis, omgeving Demmeriksekade, poes, wit op snoet, op rug en   
 staart, cypers. (Tel. 06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Fregat, poes, lapjes, kleurstelling, wit met
 bruin, zwart op rug en staart, oudere poes. (Tel. 17515173).
- Uithoorn, omgeving Gemeentehuis, kat, Pers, kleurstelling grijs/
 licht grijs, blauw bandje met bel. (Tel. 06-17515173.)
- Mijdrecht, omgeving Kromme Mijdrecht, kat, E.K.H.,
 kleurstelling zwart. (Tel. 06-17515173).
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Kezia is een jonge vrouw van 18 jaar die de middelbare school heeft voltooid. 
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette kent haar al vanaf dat zij baby was. 
Ze heeft n.l. jarenlang intensief samengewerkt met de moeder van Kezia, 
die lerares was. De moeder stierf plotseling en vader hertrouwde vrij snel.  
Dit maakte Kezia doodongelukkig. Ze kreeg last van fobieën en allergieën. 
Kezia ging van dokter naar dokter naar ziekenhuis etc. , maar niets mocht 
baten. Met dik opgezwollen ogen keek zij naar de grond zonder ooit op te 
kijken. Ze is heel depressief.
Sr. Annette probeert nu gespecialiseerde hulp op te sporen om  Kezia er 
weer bovenop te helpen. Laten we hopen dat zij daarin slaagt. 

Nel Bouwhuijzen

KeziaOp weg naar Peking
Regio - Jordi en Shirley gaan nog 
steeds goed. Met hun ‘oude’ karre-
tje zijn zij op weg naar Peking en nu 
en dan laten zij ons weten waar ze 
zijn.

Afgelopen week ontvingen we bij-
gaande foto met de tekst: 

“Deze foto is gemaakt in Moskou. 
Vandaag is het dag 10 van onze reis 
en gaat de reis van Perm-Yekaterin-
burg. We passeren hierbij de Euro-
pa-Azië grens.

Het weer is hier in Rusland hoog 
zomer, 38 graden is het in de auto. 
We moeten overvaren met een pont, 
maar die vaart alleen als de schip-
per niet dronken is, dus helaas, van-
daag niet. 
We hebben een klein ommetje ge-
maakt van 100 kilometer.
Als troost hebben we met de locals 
met een speedboat gevaren en daar-
na weer terug naar de snelweg. 

Groetjes en tot de volgende mail, 
Jordi en Shirley

Zomerdrive Bridge-
vereniging “De Legmeer”
Uithoorn - In het sportcomplex 
van De Scheg speelden woensdag-
avond 23 juli jl.  37 paren verdeeld 
naar sterkte over drie lijnen de acht-
ste zitting van de zomerdrive 2008. 
In de “A” lijn met 13 paren werden 
Gerda Schavemaker met Cora de 
Vroom eerste met 56,25%. Jan de 
Jong met Jannie Streng tweede met 
56,25%. 
Een gedeelde derde plaats met 
54,17% was er voor de paren Gijs de 
Ruiter met Tonny de Jonge en Beb 
Schumacher met Jenny Tonge. In 
de “B” lijn met 12 paren speelden 
Wil de Groot met Cobie Bruine de 
Bruin een sterke zitting, zij werden 
eerste met 64,17%. Het echtpaar An 
en Jan van Schaick werden tweede 
met 69,17% en Mieke van den Ak-
ker met Debora van Zantwijk derde 
met 58,75%. In de “C” lijn, ook met 
12 paren, behaalde het echtpaar 
Ankie en Kees van Burik de hoogste 
score van deze avond, met 67,50% 
werden zij hier eerste. De tweede 
plaats ging naar Anneke Houtkamp 
met Jannie Snabel met 59,17%. Lous 
Bakker met Marianne Jonkers leg-

den beslag op de derde plaats met 
58,75%. De eerst plaats in elke lijn 
gingen naar huis met een fles wijn 
en de prik prijs ging naar de paren 
die als negende eindigden. In de 
persoonlijke competitiestand moest 
Luuk Smit die deze avond niet goed 
op dreef was zijn eerste plaats af-
staan aan Ben ten Brink, deze heeft 
nu een gemiddelde van 53,54%, 
maar Luuk blijft in de race, met een 
gem. van 53,00% staat hij nu twee-
de. Op de derde plaats staat nu Gijs 
de Ruiter met 48,80%. 
In de loop van de volgende weken 
zullen meer personen acht zittingen 
hebben gespeeld en dingen zij mee 
in de eindrangschikking. Na de 13 
zittingen worden de 8 beste scores 
opgeteld en kunnen er flinke ver-
schuivingen ontstaan.  
Bent u ook geïnteresseerd in een 
avondje bridge, dit kan elke woens-
dagavond tot 27 augustus, zaal open 
vanaf 19.15 uur. De kosten zijn 5 eu-
ro per paar. Voor de indeling en in-
formatie is het prettig als u van te 
voren belt met Erika Noord op 0297-
261977.

Nieuw! CVA Gespreks-
groep voor Mantelzorgers
Uithoorn - Het Steunpunt Mantel-
zorg Amstelring start dinsdag 9 sep-
tember met een CVA gespreksgroep 
voor mantelzorgers in de gemeen-
te Uithoorn. 

Het doel van de gespreksgroep is 
het ontmoeten van mantelzorgers 
in vergelijkbare situaties hierdoor 
ervaart men steun. De groep start 
met 8 geplande bijeenkomsten om 
de week op dinsdagmiddag van 
13.3 0 uur tot 15.30 uur. De locatie 
is het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 
29. Kosten zijn 20 euro voor o.a. een 
werkboek. 
Na aanmelding maken we een af-
spraak voor een kenningsmakings-
gesprek.
Sinds september 2006 begeleidt het 
steunpunt verschillende groepen. 

Doordat we de groepen klein, 4 -6 
personen, houden is er veel ruimte 
om met elkaar van gedachte te wis-
selen, ervaringen te delen en steun 
te geven.

Door het CVA ( ook wel beroerte of 
herseninfarct) kan er veel verande-
ren in het dagelijks leven en in het 
bijzonder in de relatie met diegene 
die een CVA heeft gehad.
 
Heeft u belangstelling dan kunt u 
contact opnemen voor  informatie 
en of aanmelden bij:

Steunpunt Mantelzorg Amstelring  
Thecla Marjot
telefoon: 0900-1866 ( lokaal tarief)  
of e-mail: steunpuntmantelzorg@
amstelring.nl 

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - K.J.C. Onder ons orga-
niseert dinsdag 5 augustus de der-
de zomer prijskaartavond die weer 
voor iedereen toegankelijk is. Toe-
risten en recreanten zijn ook van 
harte welkom. 
Er worden vier giffies gespeeld op 
zijn Amsterdams, de aanvang is 
20.00 uur in café Het Meertje, Ach-

Verkeers-
controle
Wilnis – De politie heeft zondag 
27 juli van 14.00 tot 17.00 uur een 
verkeerscontrole op de Ir. Ensche-
deweg gehouden. Agenten namen 
133 blaastesten af. Drie personen 

terbos 101 in Vinkeveen.
De vorige speelavond was met 
een grote opkomst weer een suc-
ces. Eerste werd An van de Meer 
met 7269  punten, 2. Natasja Blom 
met 7187 punten, 3 . v.d. Feldz met 
7044 punten, 4. Rebecca Valen-
tin met 6934 punten, 5. Berto Blom 
met 6729 punten. Martien de Kuijer 
werd laatste met 4623 punten.
De volgende Onder Ons kaartavond 
is dinsdag 2 september.

werden aangehouden en moesten 
ademanalyse ondergaan. Twee van 
hen bleven net onder de wettelij-
ke limiet. Eén automobilist blies 255 
ug/l en tegen hem is proces-verbaal 
opgemaakt.
Een automobilist die 77 km/uur reed 
waar 50 km/uur maximaal is toege-
staan, kreeg een bekeuring.



De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag en zaterdag (25 en 26 juli) wer-
den in Hoogland de regiokampioen-
schappen gehouden voor paarden 
en pony’s voor zowel dressuur als 
springen. In voorgaande selectie-
ronden hadden maar liefst 4 pony- 
en 2 paardencombinaties van LR & 
PC Willis zich weten te plaatsen voor 
dit kampioenschap van de provincie 
Utrecht.
In de klasse L2 dressuur startte bij 
de AB pony’s Yoeki Bos met haar 
dappere Kim. Yoeki stuurde Kim 
vakkundig de baan rond. De jury be-
loonde deze combinatie met 60,80% 
voor de eerste en 60,30% voor de 
tweede proef. Voor beide proeven 
leverde dit een mooie tweede plaats 
op. In het eindklassement werd Yoe-
ki met Kim ook tweede en dus reser-
vekampioen! Op zaterdag mochten 
Yoeki en Kim ook nog starten in het 
L springen. Waarschijnlijk vond Kim 
reservekampioen in de dressuur al 
genoeg, want ze had niet zo veel zin 
meer om over de hindernissen heen 
te gaan. Jammer, want deze combi-
natie heeft al meerdere malen een 
foutloos parcours gesprongen. Deze 
keer lukte het dus niet zo goed.
In de klasse B dressuur, catego-
rie DE, mochten zowel Megan van 
Bruggen met Malibu Sun Dance als 
Dewi Vis met Rox starten. Megan 
en Malibu lieten twee nette proeven 
zien. In de eerste proef werden ze 
derde met 64,30% en in de tweede 

proef  zesde met 61%. Daarmee ein-
digde ze in het eindklassement  heel 
knap als derde van een grote groep 
deelnemers. Misschien hadden De-
wi en Rox wat meer last van de hitte. 
Dewi deed erg haar best, maar Rox  
had niet overal evenveel zin in. Voor 
de eerste proef kregen ze 58,70% 
en de tweede proef was goed voor 
58,30%. 
Toch niet slecht, want deze combi-
natie zat hiermee toch bijna tegen 
winstpunten aan.
Josine Blommestijn met haar 
Holthausen Sindar (D) is kampioen 
geworden in zowel het  B springen 
als in de L1 dressuur! ’s Morgens 
vroeg liet Holthausen Sindar het pu-
bliek genieten van een foutloos par-
cours. In de barrage werden de hin-
dernissen nog eens 10 cm hoger 
gemaakt. Josine reed zonder twij-
fel op elke hindernis aan, en Sindar 
sprong er lenig over. Ze waren de 
enige die foutloos bleven, dat lever-
de meteen het kampioenslint op!
’s Middags liet deze combinatie 
zien dat ze allround zijn. Zoals ze 
’s morgens enthousiast sprongen, 
zo begonnen ze nu geconcentreerd 
aan de L1 dressuurproeven. De-
ze prachtige combinatie kreeg ho-
ge cijfers van de jury. Met 65,30% en 
68,30% werden ze twee keer eerste. 
Dat leverde dus ook zonder twijfel 
de kampioenstitel op! Josine mocht 

Wilnis - Een nieuwe vereniging! En 
niet zomaar een vereniging! Ster-
renwacht De Ronde Venen die in 
oprichting is, laat de vereniging al 
van start gaan op 08-08-´08. Hoe? 
Via de website van de vereniging, 
www.omegacentauri.nl.
De volledige naam luidt: Astro Ver-
eniging Omega Centauri Afdeling 
het Groene Hart. Doelstelling van de 
vereniging is frequent bijeenkom-
sten te organiseren voor jong en oud. 
Cursussen aan te bieden op het ge-
bied van natuur, wetenschap, tech-
niek en sterrenkunde en ruimtevaart. 
Dit alles in een jasje van simpelheid. 
Simpelheid in de zin van verstaan-
baar maken voor iedereen die daar 
naar kan luisteren en kan begrijpen. 
Een taal voor iedereen. Sterrenkun-
de bijvoorbeeld kan je op diverse ni-
veaus geven. Maar de bedoeling is 
dat dit dus niet op een niveau ge-
geven wordt die op de universiteiten 
geven worden met moeilijke woor-
den en begrippen. Om sterrenkun-
de te begrijpen, zal je dus bij de ba-
sis moeten beginnen. En dat is dus 
bij Astro Vereniging Omega Centau-

ri afdeling het Groene Hart. Nog een 
doelstelling van de vereniging is om 
excursies te gaan organiseren naar 
andere sterrenwachten en musea’s. 
De leden van de vereniging zullen 
ofwel gratis of tegen een bepaalde 
vergoeding hieraan kunnen deelne-
men. Er zullen ook dagen georgani-
seerd worden voor kinderen die bij-
voorbeeld een raket gaan bouwen 
en die echt kunnen lanceren. Het 
zal dan met waterdruk gaan en dus 
is de veiligheid wat dat betreft ge-
waarborgd. 

Doelstelling
Een andere doelstelling is om in ie-
der geval het aankomende jaar, 
2009, vele activiteiten te organise-
ren betreffende het gebeuren van 
IYA 2009, International Year of As-
tronomy. Het internationale jaar van 
de Sterrenkunde. Via de werkgroep 
die daar speciaal voor aangewezen 
is, zullen er diverse activiteiten naar 
voren geschoven worden die de lan-
delijke verenigingen kunnen helpen 
activiteiten te organiseren. Uiteraard 
zal de Astro vereniging Omega Cen-

tauri ook activiteiten organiseren. 
Bijvoorbeeld wat al vast staat, van-
af 2 april tot en met 5 april 2009 tij-
dens de nationale Sterrenkijkdagen, 
zal de Vereniging Omega Centauri 
meedoen aan 100 uur astronomie!  
Wat dit precies inhoudt zal op een 
later tijdstip bekend gemaakt gaan 
worden.

Omega Centauri 
Omega Centauri is in de wereld van 
astronomen een verzameling sterren 
op een grote hoop. Het is de groot-
ste hoop sterren in de Melkweg. Al-
leen kan men dit vanuit onze stre-
ken niet zien. Op het zuidelijke half-
rond echter wel! 
Waarom dan die naam voor de ver-
eniging? Dit omdat men veel le-
den willen hebben die zelf ook in-
put in de vereniging gaan hebben. 
Dit kan uiteraard op verschillende 
(vak) gebieden en alles wat te ma-
ken heeft met sterrenkunde, weten-
schap, techniek, ruimtevaart of na-
tuurkunde. Alles zal binnen de ver-
eniging bij elkaar kunnen komen en 
dus uiteindelijk ook in de Sterren-
wacht De Ronde Venen. 

Het doel
Het doel van de vereniging is het po-
pulariseren van wetenschap, tech-
niek, natuur en uiteraard Sterren-
kunde en ruimtevaart! Dit alles bin-
nen een vereniging die hier gehoor 
aan kan, zal en wil geven. Met be-
hulp van diverse instellingen is men 
er van overtuigd dit te realiseren.
Voor meer informatie kunt u op de 
website kijken: www.omegacentau-
ri.nl Lid worden kan daar ook, voor 
een klein bedrag per jaar krijgt u 4x 
per jaar het OC bulletin. Dit is het 
verenigingsblad en daarin staan de 
komende activiteiten en leuke we-
tenswaardigheden, interessante on-
derwerpen en uiteraard diverse foto 
opnames. Kortom, een leuke en ge-
zellige vereniging die voor iedereen 
toegankelijk is.
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Oudste man van 
Nederland overleden
Wilnis - Adrianus van der Vaart, 
sinds jaren de oudste man van De 
Ronde Venen, vanaf eind vorig jaar 
ook van de provincie Utrecht en 
zelfs van Nederland, is maandag-
morgen 28 juli jl. in zijn woning te 
Wilnis overleden. Hij bereikte de ge-
zegende leeftijd van ruim 106 jaar. 
Volgens zijn in Veenendaal woon-
achtige schoondochter Corrie van 
der Vaart had Adrianus geen zin 
meer om koste wat kost door te le-
ven. Hij was zeer beperkt geworden 
in zowel zijn gezichtsvermogen als 
zijn gehoor. En ook het bewegen 
ging steeds moeizamer. Niettemin 
woonde Adrianus van der Vaart nog 
steeds zelfstandig, zij het met hulp 
van zijn familie, buren en zorgverle-
ners. De laatste jaren kwam Adria-
nus rond de kerst vaak in het nieuws 
vanwege zijn verjaardag en steeds 
hogere leeftijd. Hij wordt donderdag 
31 juli op verzoek van de familie in 
stilte gecremeerd.

Vier koninginnen
Adrianus van der Vaart werd in 
1901 geboren en zag de complete 
industriële revolutie aan zich voor-
bij gaan. De gebroeders Wright vlo-
gen twee jaar na zijn geboorte als 
eerste mensen een kwartier lang 
met hun ‘buizen en doek’ vlieg-

tuig. Hij smaakte het genoegen om 
vier(!) koninginnen in leven te ken-
nen (Emma, Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix). Hij maakte twee wereld-
oorlogen bewust mee en was de 
eerste in het toenmalige Oudhuy-
zen en Wilnis die in een automobiel 
reed. Samen met zijn familie woon-
de hij destijds in de boerderij ‘Vee-
lust’, Oudhuyzerweg 2, hoek ir. En-
schedeweg, nu in eigendom van de 
familie Verkaik.
Adrianus huwde met Lijntje Breu-
re, afkomstig uit de Haarlemmer-
meer. Zij overleed ruim 33 jaar gele-
den op 73-jarige leeftijd. Uit het hu-
welijk werden twee zoons geboren, 
Piet en Dick. Laatstgenoemde is in-
middels 73 jaar en al weer 51 jaar 
gehuwd met Corrie.
Op hun beurt hebben zij een zoon 
die genoemd is naar zijn opa, Adria-
nus (Adrie). Hij is getrouwd met Wil-
ly, waaruit zoon Dick is geboren. Zo 
is het kringetje familienamen weer 
rond in de jongste generatie.
 Adrianus van der Vaart heeft nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
dat hij blij is met de voortzetting van 
de familietraditie. Toen hij nog wat 
spraakzamer was vertelde hij graag 
over zijn werk van vroeger. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog werkte hij als 
hulp bij een makelaar en notaris en 

daarna klom hij op als inspecteur 
bij de verzekeringsmaatschappij De 
Nationale Nederlanden. Na de oor-
log is hij zelfstandig gaan werken en 
vervaardigde hij in zijn eigen werk-
plaats in Wilnis op een ambachte-
lijke manier kokostapijten. Toen de 
weefmachines hun intrede deden 
verkocht hij de zaak aan de firma De 
Lange in Enter bij Genemuiden.
“Het is toch geweldig dat mijn 
schoonvader onze gouden bruiloft 
nog bewust heeft kunnen meema-
ken. Dat kunnen de meeste opa’s 
niet zeggen. Hij is de oudste man 
van Nederland geworden, maar hij 
wilde niet meer. Zijn lichaam was 
op. Hij verdiende het gewoon om zo 
oud te worden omdat het zo’n lie-
ve man was, alhoewel ik dat vanzelf-
sprekend ook andere schoonvaders 
van harte gun! Adrianus was boven-
dien een uniek mens die nog zelf-
standig woonde op die leeftijd. Waar 
vind je dat. En hij heeft vier konin-
ginnen in Nederland gezien en twee 
wereldoorlogen meegemaakt. Vrij-
wel geen mens in Nederland die dat 
kan zeggen”, aldus Corrie niet zon-
der trots die nu niet meer naar Wil-
nis hoeft om haar schoonvader te 
verzorgen. Zij zal hem missen en 
velen met haar. Dat hij moge rusten 
in vrede.

Adrianus van der Vaart met zijn schoondochter Corrie

Bewoners bij overlast en 
vernielingen
Uithoorn - De afgelopen vier tot zes 
weken is er bij de politie een ver-
hoogd aangiftebeeld ontstaan als 
het gaat om vernielingen van ei-
gendommen van bewoners. Moge-
lijk gaat het daarbij om vernielin-
gen aangebracht door jongeren die 
in de nachtelijke uren in het week-
end huiswaarts keren na te zijn uit-
gegaan in de horeca van het Ou-
de Dorp of in The One. Dit patroon 
wordt op dit moment verder in kaart 
gebracht. 
Om de daders te kunnen pakken 
is het nodig dat er een goed beeld 
ontstaat van wanneer, waar en wel-
ke vernielingen zijn aangericht. De 
Burgemeester van Uithoorn, de po-

litie en het opbouwwerk van Carda-
nus vragen gezamenlijk de mede-
werking van alle bewoners om bij 
de politie van iedere vernieling aan-
gifte te (blijven) doen. Dat kan via 
het telefoonnummer 0900-8844 of 
(tijdens kantooruren) door een be-
zoek aan het bureau aan de Laan 
van Meerwijk 6 te Uithoorn of via in-
ternet: aangifte.politie-amsterdam-
amstelland.nl.

Burgemeester Groen meldt dat ze de 
zorgen van bewoners deelt en geeft 
aan dat in een gezamenlijke aanpak 
van bewoners en instanties de da-
ders aangehouden moeten kunnen 
worden. Uithoorn dient immers ook 

voor je eigendommen een veilige 
plaats te zijn. De politie heeft meer 
capaciteit toegewezen om intensie-
vere aandacht te hebben voor de 
gebieden waar de vernielingen het 
meest voorkomen. Ook stelt de po-
litie per 1 september 2008 een spe-
ciale medewerker aan die als kern-
taak krijgt de overlast van jeugd en 
vernielingen te bestrijden.
Het opbouwwerk van Cardanus gaat 
de bewoners in de straat Zijdelveld 
uitnodigen om zich te organiseren 
zodat gezamenlijk een beeld opge-
maakt kan worden van welke pro-
blemen er in de straat ervaren wor-
den. Een zelfde idee bestaat  er voor 
het Oude Dorp.

De Ronde Venen krijgt zijn 
eigen Astro Vereniging Omega

LR & PC Willis trots op resultaten 
Utrechtse kampioenschappen

met haar 4-jarige Holthausen Sin-
dar afgelopen zaterdag meerijden in 
het defilé der kampioenen. Met sta-
tiedeken, sjerp en kampioenslinten 
stonden ze volleerd opgesteld ter-
wijl het Wilhelmus klonk. En daar-
na de ereronde, waarbij alle kampi-
oenen nog even hun pasjes konden 
laten zien aan het luid applaudisse-
rende publiek.
Bij de paarden mochten in de L2 
dressuur Rinske Steenhuis met 
Winston Sollenburg en Vallerie Vork 
met Winston V starten. Beide com-
binaties waren succesvol.
Rinske werd in de eerste proef der-
de met 66,20%, Vallerie tweede met 
66,30%. In de tweede proef ver-
overde Rinske de tweede plaats 
met 65,00%. Vallerie was met haar 
Winston met 61,80% goed voor 
de negende plaats. Het bleef even 
spannend hoe het eindklassement 
eruit zou komen te zien. Bij de prijs-
uitreiking bleek dat beide combi-
naties in de prijzen vielen. Rinske 
werd met haar Winston Sollenburg 
heel mooi tweede, Vallerie werd met 
haar Winston V derde! 
Deze plaatsing levert voor beiden 
een uitnodiging voor de Hippiade 
op. Zowel Rinske als Vallerie mo-
gen in het weekend van 12 en 13 
september a.s. in Ermelo gaan strij-
den om het Nederlands Kampioen-
schap.

Postduiven
Piet van Schaik winnaar 
Peronne
Regio - Het weer zag er voor de 
zoveelste week niet goed uit, on-
weersbuien teisterden het luchtruim 
en de duiven konden daardoor niet 
gelost worden. De overnacht fond-
vluchten Narbonne (Internationaal 
en ZLU), Marseille, (Internationaal 
en ZLU) en Nationaal Tarbes wer-
den zelfs uitgesteld van vrijdag naar 
de zondag. 
Plotseling was het even over met 
deze storingen en konden de jonge 
duiven tussen de gaande en komen-
de onweersstoring alsnog om 13.00 
uur gelost worden. Het ging allemaal 
boven verwachting, ‘s avonds waren 
de duiven weer thuis. Het was Piet 
van Schaik, die na vorige week al 
aan de bel getrokken te hebben met 
een paar goede uitslagen, eigenlijk 
iedereen verraste met de vroegste 
duif van de vereniging. Om 13.47.01 
uur landde de eerste duif bij Piet op 
de klep, en dat bleek dus de snel-
ste van het concours te zijn. Met dit 
resultaat werd hij 37e in het ray-
on. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
werd 2e en 3e in de vereniging, en 
91e en 93e in het rayon. De span-
ning om het jonge duivenkampioen-
schap is tot op het kookpunt opge-
voerd, het zal waarschijnlijk tussen 
Ton Duivenvoorde en Henk Snoek 
gaan, of er moet nog iets onwaar-
schijnlijks gebeuren, maar dat leest 
u volgende week. Een verslag van 
de overnacht Fondvluchten worden 
volgende week verzorgd, deze kon-
den pas maandag thuis komen.
De uitslag van Peronne was als 
volgt:
P.J. van Schaik
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
R. den Boer
H.P. Snoek

Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
Verweij-Castricum
Bosse & Zn
J. Koek



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 30 juli 2008

Mijdrecht – Sinds enkele weken ligt er bij diverse 
ondernemingen en belanghebbenden het concept: Centrum 
Mijdrecht – de toekomst in beeld – om te bestuderen. Het is 
een concept, dus heel duidelijk, zeker nog geen vaste plan, 
maar een idee om het centrum van Mijdrecht te versterken.  
Er is een uitgebreid onderzoek geweest over hoe het nu 
functioneert en hoe het zou kunnen functioneren. Het is 
een zeer lijvig rapport, waar wij als redactie, u als lezer en 
bezoeker van dit centrum, in de meest belangrijke zaken 
waarschijnlijk wel    geïnteresseerd zullen zijn. We doen dit in 
drie delen waarvan deze week deel 3:

Toekomst in beeld

Raadhuisplein als hart van centrum Mijdrecht
Het hart van Mijdrecht is het Raadhuisplein. Deze functie 
moet versterkt worden. Het is een plek om te ontmoeten 
en te verblijven. Dynamisch en afwisselend. Maar is ook 
de verbinding van het winkelcircuit tussen noord (De 
Lindeboom en Burg. Haitsmaplein) en zuid (De Passage). 
De functie als knooppunt van het winkelcircuit moet 
versterkt worden. De functie van het Raadhuisplein 
als hart van het centrum van Mijdrecht is in � guur 4 
schematisch weergegeven. Om het Raadhuisplein 
ook werkelijk als hart van Mijdrecht te kunnen laten 
functioneren is een groter plein nodig met aan het 
plein aantrekkelijke functies met een goede uitstraling. 
Zoals uit de analyse blijkt draagt de bebouwing van het 
gemeentehuis slechts beperkt bij aan de beeldkwaliteit 
en verblijfsfunctie van het Raadhuisplein. 

Herindeling

De verwachte  gemeentelijke herindeling zal waarschijn-
lijk gevolgen hebben voor het huidige gemeentehuis in 
Mijdrecht. Daardoor ontstaan mogelijkheden voor het 
herde� niëren van het Raadhuisplein en de omliggende 
omgeving.  
Dit biedt de mogelijkheid om:
-  Het Raadhuisplein te vergroten en beter in te richten 
als verblijfsgebied waardoor meer mogelijkheden zijn 
voor festiviteiten/ evenementen; 
- Het noordelijke en zuidelijke deel van de Dorpsstraat 
beter met elkaar te verbinden waardoor een beter 
winkelcircuit ontstaat;
-  Het Raadhuisplein te voorzien van aantrekkelijke 
wanden en ruimte te bieden voor verblijf zoals bankjes 
en horeca (terrassen);
-  Een aantrekkelijke locatie voor de weekmarkt te 
creëren.
Het hart van het centrum krijgt hiermee een sterke 
kwaliteitsimpuls. Gezien de maat en de schaal biedt 
centrum Mijdrecht geen ruimte voor een tweede plein 
met verblijfsfunctie. Het wensbeeld heeft daarom één 
goed functionerend plein in plaats van twee onvolledige 
pleinen. Daar moet rekening mee gehouden worden bij 
de herpositionering van het Burg. Haitsmaplein. 

Aantrekkelijk winkelcircuit

Naast het versterken van het hart van het centrum 
door het ‘vernieuwde’ Raadhuisplein, zouden ook de 
winkelcircuits aan beide zijden van het Raadhuisplein 
(de noordelijke en zuidelijke pool) verbeterd moeten 
worden. Het Raadhuisplein fungeert daarin als schakel 
tussen beide polen. Dit is weergegeven in � guur 5. 
Een tweezijdige bewinkeling van het winkelcircuit 
‘Dorpsstraat - Lindeboom-Burg. Haitsmaplein  - 
Raadhuisplein’ is gewenst (zie � guur 6 oranje cirkel). 
Hiervoor zijn aanpassingen nodig van het Burg. 
Haitsmaplein en De Lindeboom. Het Raadhuisplein 
speelt in dit winkelcircuit een rol als onderdeel van het 
winkelcircuit, de koppeling naar het zuidelijke deel én 
als verblijfs- of rustmogelijkheid.  Door de wijzigingen 
van het Raadhuisplein ontstaat er in het zuidelijke 
deel ook een winkelcircuit Dorpsstraat- verlengde 
Passage (langs Swaab)- Passage en via Raadhuisplein 
naar het noordelijke deel en visa versa. Ook hier weer 
vormt het Raadhuisplein de koppeling met het overige 
winkelgebied (zie � guur 6, groene route). Hierbij liggen 
dan ook kansen om het pleintje tussen de verlengde 
Passage en De Passage te koppelen aan de winkelroute.  
Hiermee wordt als het ware een winkelcircuit in de vorm 
van een 8-tje gevormd. Dit is een gewenst patroon qua 
winkelcircuit. Waarbij tegelijkertijd een onderscheid 
is waar te nemen tussen twee routes. Eén route voor 
recreatief winkelen in de Dorpsstraat met kleinschalige 
winkels met hoofdzakelijk modisch en recreatief aanbod 
en een secundaire route met als belangrijkste trekkers/ 
functies: winkelcentrum De Passage, het nieuwe 
Raadhuisplein, de nieuwe ontwikkelingen rond De 
Lindeboom en de kerk met het kerkplein. Deze route 
heeft met name een dagelijks en gericht aanbod.

Herontwikkeling winkelcentrum 
De Lindeboom en omgeving

Het is gewenst de noordelijke pool van het centrum 
te versterken.   Vooral de Molenhofpassage en De 
Lindeboom zijn sterk verouderd. Een structurele 
herontwikkeling van De Lindeboom biedt kansen 
om de ambities voor het centrum ook tot uitvoering 
te brengen. Met structurele herontwikkeling kan 
de detailhandelstructuur versterkt worden en de 
winkelroute verbeterd. Het biedt kansen voor verbetering 
van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Janskerk. 
Ook geeft het mogelijkheden om de beeldkwaliteit 
te verbeteren, zowel van het noordelijke deel als de 
entree van het centrum. Functiemenging kan versterkt 
worden door winkels, woningen, maatschappelijke 
voorzieningen en ondergronds- of dekparkeren te 
combineren. Door herontwikkeling kunnen daarnaast 
extra woningen gerealiseerd worden, wat ten goede 
komt aan de functiemenging en de levendigheid in het 
centrum. Herontwikkeling biedt kortom kansen om het 
gehele centrum een impuls te geven. 

Slopen

De ambities zoals benoemd in de analyse kunnen 
alleen gerealiseerd worden als er sprake is van een 
structurele ingreep. Sloop van de bebouwing van het 
winkelcentrum De Lindeboom in samenhang met 
herinrichting van het huidige Burg. Haitsmaplein lijkt 
onvermijdelijk. Bovendien kan dan voor meervoudig 
grondgebruik worden gekozen en een geheel nieuwe 
kwaliteit en sfeer worden gecreëerd. Ook de winkelroute 
kan sterk verbeterd worden door een meer duidelijke 

circuitvorming en een aanhaking op de bestaande 
hoofdwinkelroute (Dorpsstraat) van Mijdrecht door 
een naar buiten gericht winkelcentrum te realiseren. 
Hierdoor is ook een open, tweezijdig bewinkelde route 
van de Dorpsstraat over het huidige Burg. Haitsmaplein 
naar het Raadhuisplein mogelijk. Dit is een verbetering 
ten opzichte van de bestaande situatie van het 
winkelcentrum De Lindeboom waar de twee routes, 
binnenlangs en buitenlangs, met elkaar concurreren. Op 
deze manier wordt de winkelrouting helderder en wordt 
de passantenstroom geconcentreerd. Hierdoor wordt 
een groter deel van de route tweezijdig bewinkeld en 
daarmee aantrekkelijker. 

Parkeergarage

Door een ondergrondse parkeergarage te realiseren 
kan het huidige Burg. Haitsmaplein verkleind worden. 
Verkleining van het plein is gewenst om zo een meer 
intiem en beschut gebied te creëren, dat meer aansluit 
bij de maat en schaal van Mijdrecht centrum. Door een 
goede afstemming tussen bebouwing en openbare 
ruimte kan hier ook een constructieve bijdrage worden 
geleverd aan de verbetering van de beeldkwaliteit van 
het centrum nabij de Stationsweg/Croonstadtlaan en 
daarmee de entree van het centrum. Uitgangspunt is 
om de waardevolle elementen zoals de Ringvaart en 
het groene dijktalud te behouden. Door verkleining van 
het Burg. Haitsmaplein is er geen fysieke ruimte meer 
voor de weekmarkt. Het vergrote Raadhuisplein zal een 
betere locatie voor de weekmarkt bieden. 

Kerkplein

Een van de ambities van het centrum van Mijdrecht is 
om de zichtbaarheid en de beleving van de Janskerk 
te verbeteren. Het is een waardevol object en het 
is daarom gewenst om deze ook in een passende 
omgeving te plaatsen. De herontwikkeling van het 
huidige winkelcentrum De Lindeboom biedt hiervoor 
kansen. In de huidige situatie is een kleinschalig 
plein voor de kerk, dat tevens toegang geeft tot de 
bijbehorende begraafplaats. De ambitie is deze ruimte 
te behouden en te versterken als rustig en kleinschalig 
plein. Door herontwikkeling van het winkelcentrum De 
Lindeboom kan deze pleinruimte fysiek goed worden 
vormgegeven en daarmee de ambitie gerealiseerd 
worden. De kwalitatieve impuls van de omliggende 
bebouwing zal daar een belangrijke rol in spelen. Door 
een nieuwe doorgang (alleen voor (brom-)� etsers en 
voetgangers) te introduceren tussen de Croonstadtlaan 
en het Kerkplein wordt de kerk meer betrokken bij het 
centrum. Hierdoor zal de beleving van de Janskerk als 
totaal sterk toenemen. Dit is zowel een meerwaarde 
voor de Janskerk als voor het centrum van Mijdrecht. 
Dit Kerkplein moet dan het kleine rustige plein in het 
centrum worden, als tegenhanger van het dynamische 
Raadhuisplein.  Uiteraard moet dit toekomstbeeld in 
samenwerking met het kerkbestuur worden uitgewerkt. 

Parkeren

Het is gewenst de huidige parkeercapaciteit in het 
centrum te vergroten. Voor alle nieuwe ontwikkelingen 
is dan ook uitgangspunt dat parkeerplaatsen op eigen 
terrein worden gerealiseerd, of dat wordt bijgedragen 
in de openbare parkeervoorzieningen. In veel gevallen 
heeft dit tot gevolg dat parkeren ondergronds of via 
dekparkeren nodig is. Als het Burg. Haitsmaplein wordt 
bebouwd is ondergronds of dekparkeren een absolute 
voorwaarde. Hierbij moet, naast de parkeerplaatsen ten 
behoeve van de ontwikkeling, zelf ook minimaal het 
huidige aantal openbare parkeerplaatsen terug komen. 
Dit kan in de vorm van dek- of ondergrondsparkeren, 
waarbij openbare toegankelijkheid van de 
parkeerplaatsen gegarandeerd is. Bij nieuwe 
ontwikkeling is met betrekking tot het parkeren en de 
ontsluiting van de garage of dek een regierol van de 
gemeente gewenst. Immers de locatie van de ontsluiting 
kan grote invloed hebben op de verkeersbewegingen in 
het centrum.
 

Verkeer en toegankelijkheid centrum 

Uitgangspunt is om, behalve een voetgangers- of 
� etsdoorsteek tussen de Croonstadtlaan en het  
Kerkplein, geen nieuwe wegen te realiseren. Een 
ander uitgangspunt is om bestaande openbare ruimte 
binnen het centrum niet ingrijpend te wijzigen. Door 
de doorsteek voor � etsers en voetgangers te realiseren 
tussen de Croonstadtlaan en het Kerkplein ontstaat er 
een goede alternatieve � etsroute vanaf de Stationsweg 
in noordelijke richting. Hierdoor ontstaan er kansen om 
een deel van de winkelroute (Dorpsstraat, verbinding 
tussen Burg. Haitsmaplein en Dorpsstraat) ook beter 
‘� etsluw’ te maken. Dit komt de winkelroute ten goede. 
De basisgedachte is om het Raadhuisplein uit te laten 
groeien tot ‘hart’ van het centrum Mijdrecht. Hierdoor 
ontstaat een koppeling tussen het noordelijke en 
zuidelijke deel van het centrum van Mijdrecht. Niet 
alleen in (winkel)route, maar ook in beleving en als 
rust- en ontmoetingsplek van het centrum. Buiten de 
openingstijden van de winkels zal ook het Raadhuisplein 
zijn eigen aantrekkingskracht moeten hebben. Door 
het Raadhuisplein te vergroten, waardoor meer ruimte 
is voor evenementen en horeca en de weekmarkt, 
kan het Raadhuisplein ook werkelijk uitgroeien tot 
een aantrekkelijk verblijfsgebied. Daarbij wordt een 
duidelijke keus gemaakt voor het Raadhuisplein als 
verblijfs- en ontmoetingsplek.  De omvang van de kern 
Mijdrecht heeft onvoldoende potentie om twee met 
elkaar concurrerende pleinen met een verblijfsfunctie 
(bankjes, terrassen, etc.) te hebben.  Weliswaar heeft 
het Burgemeester Haitsmaplein een aantrekkelijke rand 
(ringvaart en dijktalud), maar door de decentrale ligging 
in centrum en concurrentie van het Raadhuisplein heeft 
het minder toekomstwaarde als verblijfsgebied. Vanuit 
het toekomstbeeld van het centrum als geheel is het 
gewenst te kiezen voor één goed functionerend plein: 
het Raadhuisplein. 

Haitsmaplein

Het Burg. Haitsmaplein wordt ingezet om nieuwe 
ontwikkelingen zoals detailhandel, wonen, parkeren, 
mogelijk te maken. Ook wordt het hierdoor mogelijk om 
een betere entree van het centrum te realiseren en de 
ruimtelijke kwaliteiten van het centrum te behouden. 
Uiteraard moet dit toekomstbeeld verder worden 
uitgewerkt. Dit toekomstbeeld moet leiden tot een 
aanzienlijke impuls voor het centrum van Mijdrecht. 

Concept toekomstvisie 
dorpcentrum Mijdrecht

Raadhuisplein moet 
het hart worden van 
centrum Mijdrecht (3)

Het Raadhuisplein moet straks zonder het gemeentehuis, het dorpshart worden

Winkelcentrum de Lindeboom zal gesloopt moeten worden en elders gedeeltelijk herbouwd

Een deel van de Croomstadtlaan

Figuur 4:   Raadhuisplein als hart van centrum Mijdrecht

Figuur 5:   Raadhuisplein als schakel tussen winkelgebieden

Bron: KOW architecten
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* stichting de Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl

* PlusBus
Voor meer informatie over de PlusBus en 
aanmelding kunt u contact opnemen met de 
servicepunten in de gemeente.

* stichting ‘Thuis sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling zorg
   (CIz)
Telefoon 0900 - 1838

Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofland 6, mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* steunpunt mantelzorg 
Telefoon 23 02 80

* stichting ‘spel en sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
telefoon 28 55 90

Voor meer informatie over de Plus Bus en 
aanmelding kunt u contact opnemen met 
de servicepunten in de gemeente.

U kunt bij het servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• financiële diensten van Rabobank Veenstromen

servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN mijdrecht
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

servicepunt Wilnis
dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 gE Vinkeveen
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl 

Algemeen telefoonnummer: 0297-587600
www.servicepuntderondevenen.nl

mobiel servicepunt (iedere wo.):
06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en 
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht (oneven weken)

U BENT VAN HArTE WELKOm! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De 
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, 
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen 
en Zuwe Zorg.

Het servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van rabobank Veenstromen.

sAmEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EW mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
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STICHTING  SAMENLEVEN DE BAAT

ACTIVITEITEN
VAN

dE BAAT

‘s Morgens zingen 
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Gymnastiek

Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.00
Biljarten

Geen
volksdansen

t/m 31 augustus

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkrans-

gebed
Geen stagym

t/m 31 augustus

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten
Ouderen  buiten 
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

PrOgrAmmA
PLUsBUs

elke do.
14.00-16.00

Koersbal

Rollator spreekuur
géén spreekuur
i.v.m. vakantie

Alléén op
5 & 12 aug.
15.30-16.15

Zitgymnastiek

do. 7 aug. 10.00 u
Lidl of Plus &
koffiedrinken.

Di. 12 aug. 13.00 u

vr. 15, 21, 29 aug. 
10.00  C1000 &
koffiedrinken.
vr. 15, 29 aug.

14.00 Aldi & koffie.

Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 4.- voor leden
en 5,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.

Noteert u alvast de data: 
7 aug., 4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.

Mantelzorgsalon
vrijdag 29  aug.  van 14.00 tot 16.00 uur

Servicepunt, Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Het Kookpunt
start in

september weer.

vr. 1 aug. 15.00
Eucharistieviering

Alzheimer Café
woensdagavond 13 aug., verzorgingshuis

Zuiderhof, Futenlaan 50,  Vinkeveen
V.a. 19.30 uur  staat de koffie klaar.

Het programma begint om 20.00 uur
en eindigt om 21.30 uur.

do. 7 aug.
Filmmiddag
Welzijnszaal

Scootmobiel-toertochten
zijn op de volgende data:

5 aug. Kunstroute,
2 sept., 7 okt.

Steunpunt mantelzorg
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé

in Zuiderhof.  Toegang  v.a. 19.30
programma begint om 20.00 u.

Mantelzorgsalon Elke laatste vr. v.d. 
maand 14.00-16.00 Servicepunt, Mijdrecht

1ste dinsdag
v.d. maand

20.00 u
Klaverjassen

Laatste vrijdag
v.d. maand
14.00 uur

Bingo

di. 12 & 26 aug.
13.00 u

Boodschappen
 in Wilnis

Kosten 3 euro

do. 21 aug. 14.00
Boni/markt & koffie

di. 19 aug. 10.00
Bieb V’veen

wo. 20 aug. 10.00
Bieb Mijdrecht
Kosten 3 euro

vr. 1 aug. 13.00
Bezoek kasteel 

Sypesteyn.
Niet voor diegene 

slecht ter been.
Kosten 14 euro,
excl. consump.NIEuW iedere

3e di. 9.30-12.00
Knutselgroep voor 

mannen Rode 
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

vr.  8 aug. 15.00
Weeksluiting
Chr. Ger. kerk 

Mijdrecht

vr. 15 aug. 15.00
Weeksluiting

De Rank Mijdrecht

do. 21 aug. 12.00
Thema-maaltijd

wo. 13 &  27 aug.
10.45-11.45

Rabobank Bus

vr. 22 aug. 15.00
Weeksluiting

Herv. kerk Wilnis

vr. 29 aug. 15.00
Weeksluiting

Janskerk Mijdrecht

zo. 3 aug. 9.45
Inloopzondag

di. 5, 19, 26 aug.
14.30

Sjoelen

wo. 6 & 20 aug.
10.45-11.15

Rabobank Bus

wo. 6 aug.
14.00-15.30

Meytex Textiel
ondermode verkoop

di. 12 aug. 14.30
Bingo

do. 14 aug. 14.30
Huiskamergesprek

di. 26 aug. 9.30
Decibel

hoortoestellen

do. 28  aug. 12.00
Jaarlijkse BBQ
gezamen lijke 

maaltijd

vr. 29 aug. 15.30 
Café Hans

za. 2 aug.
14.30-16.00

Bingo

wo. 6 aug.
14.30-16.00

Knikkerspel

do. 7 & 28 aug.
14.30-16.00

Creatief

ma. 11 aug.
14.30-16.00

‘IJsproeverij in
het Tuinhuis’

wo. 13 aug.
14.00-17.00

uitstapje naar
Amstelveen

do. 21 aug.
14.30-16.00

Zingen rond
het park

do. 7 aug.
14.00

Muziekmiddag

di. 19 aug.
14.30
Bingo

do. 21 aug.
14.00

Muziekmiddag

do. 7 aug. 14.30
Film: Kruistocht in 

spijkerbroek
Kosten: 8 euro,

excl. consumpties

vr. 8 aug. 10.00
Vissen in Abcoude. 
Hengels aanwezig.

Kosten 15 euro
excl. consumpties

wo. 13 en 27 aug. 17.00
Eten in Uithoorn in 

Zorgcentrum
Het Hoge Heem 10 euro

excl. consumpties

do. 14 aug. 10.00
Varen met Zonneveer 

over Nieuwkoopse
Plassen. Kosten 14 euro,

excl. consumpties

vr. 22 aug. 10.00 
naar Ter Schuur,

ambachten, speelgoed
& collectie Anton Pieck.

Kosten 28 euro,
excl. consumpties

do. 28 aug. 13.00
Dubbelexpositie

‘Marickenland’,  Verhalen 
polder Groot Mijdrecht 

Zuid. Kosten 9 euro,
excl. consumpties 

5 augustus:
scootmobiel Kunstroute
De Scootmobiel Kunstroute start op dinsdag 
5 augustus om 10 uur bij Nieuw Avondlicht. 
Deze tocht is speciaal voor 55 plussers met 
een scootmobiel, maar andere geïnteresseer-
den op de fiets zijn na aanmelding ook van 
harte welkom.

Om 10:30 vertrekken we voor een route langs 
allerlei kunstobjecten in Mijdrecht. Een zeer 
bevlogen kunstliefhebber en goed verteller 
Dhr. Henk Butink zal over de objecten het een 
en ander vertellen.

Kosten voor de tocht zijn 5 euro incl. 2 keer 
koffie en gebak. Aanmelden kan tot vrijdag 
1 augustus bij Stichting De Baat, tel. 0297-
230280.

Hoe meld ik mij af voor
ongewenste reclame?
Iedereen wordt dagelijks op allerlei manieren 
geconfronteerd met reclame, op de televisie 
of in de krant,   maar soms is er sprake van 
direct marketing. Bij direct marketing kiest 
een bedrijf ervoor om de klant persoonlijk te 
benaderen. Dit gebeurt vaak via de telefoon, 
per post of via een onaangekondigd bezoek.
De ouderenadviseurs van Stichting De Baat 
komen in hun werk vaak klanten tegen die in 
zijn gegaan op aanbiedingen waar ze al snel 
weer spijt van hebben. Het is soms moeilijk 
om weer van deze aanbiedingen af te komen. 
Meestal is er sprake van een annuleringspe-
riode van een week maar daarna zitten klan-
ten vaak vast aan een jaarcontract. Dit brengt 
vaak hoge kosten en veel administratieve 
rompslomp met zich mee.
Als u het moeilijk vindt om NEE te zeggen te-
gen een verkoper die u opbelt of aan de deur 
komt, kunt u zich gratis opgeven bij infofilter. 
Via deze stichting kunt u zich afmelden voor 
ongevraagde reclame. Het werkt dus eigenlijk 
net als de bekende ‘NEE/JA’- of ‘NEE/NEE’-
stickers op de brievenbus (die zijn te halen 
op het gemeentehuis). Het afmelden kan via 
de website www.infofilter.nl of via de telefoon 
0900 - 666 10 00. 

U kunt ook een briefje sturen naar: 
 
stichting Infofilter 
Postbus 666 
1000 Ar AmsTErdAm
 

Vermeld daarbij uw personalia (adresgege-
vens en eventueel uw telefoonnummer) en 
het medium via welke u geen reclame meer 
wenst. Voor meer informatie is de website 
mijnprivacy.nl van het CBP (College Bescher-
ming Persoonsgegevens) interessant.

Meer informatie over ongewenste telefoni-
sche reclame kunt u vinden op de website van 
postbus51.nl of www.consuwijzer.nl   Maar na-
tuurlijk kunt u ook contact opnemen met de 
ouderenadviseurs van Stichting De Baat

zelfverdediging voor 
jong en oud!
meiden van 10 t/m 12 jaar en 55 
plussers die graag zelfverzekerder en 
weerbaarder willen worden, zodat zij 
zichzelf beter kunnen verdedigen, kun-
nen vanaf oktober 2008 deelnemen 
aan de cursus zelfverdediging.

De cursus is voor meisjes van 10 tot en 
met 12 jaar en kost 50 euro. Een cursus 
bestaat uit 8 lessen van 75 minuten en 
wordt afgesloten met een officieel exa-
men, waarbij de ouders worden uitgeno-
digd. De lessen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 14.30 tot 15.45 uur (bij 
voldoende aanmeldingen start een twee-
de groep van 16.00 -17.15 uur) in de 
gymzaal van de Veenzijdeschool in Wilnis. 
De zelfverdedigingcursus voor vrouwen 
en mannen van 55 jaar en ouder is ook op 
woensdagmiddag, maar dan van 13.00-
14.15 uur op dezelfde locatie. 
De eerste les is op 1 oktober 2008.
Inschrijven kan tot en met 14 september.

Voor informatie over de cursus zelfver-
dediging of voor inschrijven hiervoor, kan 
men contact opnemen met Stichting de 
Baat op tel.nr. 0297 230 280.

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

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



van 13 en 14 jaar oud, maar op dat 
moment was er onvoldoende ver-
denking tegen het viertal om ze aan 
te houden.

Later kreeg de politie namen door 
van de vermoedelijke daders en 
bleek het om het gecontroleerde 
groepje te gaan. Hun ouders zijn 
gebeld en in overleg met hen zullen 
de jongeren naar Bureau Halt wor-
den doorverwezen of proces-ver-
baal krijgen.
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Met de groetjes van Willem de Wever

Verkeerssituatie onveilig 
in Vinkeveen
Vinkeveen - Vinkeveen is een mooi 
dorp en vooral het ‘oude gedeelte’ is 
klein, knus en gezellig maar onvei-

lig! Zeker wat het verkeer betreft en 
we hebben het maar even niet over 
de drugdeals in cafés.
Vinkeveen, het mooie oude dorp-
je aan de Vinkeveense Plassen, 
is o.a. een sluiproute voor veel 
(werk)verkeer dat o.a. de file wil om-
zeilen op de A2.
Vooral Demmerik en de Baambrug-
se Zuwe zijn hier de dupe van en 
de Zuwe is weer eens van nieuwe 
drempels voorzien. Echter op Dem-
merik gebeurt helemaal niets!
Al heel lang is het verkeer dat vé-
él te hard rijdt op Demmerik een 
probleem, wonder boven wonder 
zijn er nog geen grote ongelukken 
gebeurd, maar hoe lang duurt dit 
nog!?
Kinderen die naar school fietsen en 
vooral oudere mensen moeten hals-
brekende toeren uithalen om heel-
huids op hun bestemming te komen 
als zij over Demmerik fietsen.
Vooral het stuk Demmerik vanaf de 
brug bij ijssalon de IJsbeer tot de 
kruising bij Beets (richting Donker-
eind) is een stuk waar snelheden van 
80 km per uur niet vreemd zijn, ter-
wijl het 30 km hoort te zijn, een wa-
re racebaan dus, en met een mooie 
springschans op de oude spoor-
wegovergang bij het Spoorhuis!
Gevolg: veel doodgereden dieren, ir-
ritatie bij bewoners en weggebrui-
kers, maar vooral hele gevaarlijke si-
tuaties!

Gevaar bij verkeer van rechts
Bij de Spoorlaan en Wilgenlaan is 

er een verkeer van rechts situatie, 
maar als men van de Spoorlaan of 
Wilgenlaan komt, moet men zeer 

goed uitkijken, want door de veel te 
hoge snelheid wordt daar absoluut 
geen rekening mee gehouden door 
het verkeer wat op Demmerik rijdt 
en wordt er meestal doorgereden.
Schoolkinderen die van de Spoor-
laan en Wilgenlaan af komen, moe-
ten heel voorzichtig zijn, maar ook 
de senioren hebben het er moeilijk 
mee om veilig over te steken.
Hebben de bewoners van de Wil-
genlaan pas geleden een brief van 
de gemeente gekregen om mee te 
denken over de verkeersveiligheid 
óp de Wilgenlaan, het zou beter zijn 
om eerst de verkeersveiligheid in de 
buurt maar eens goed aan te pak-
ken, om te beginnen met Demme-
rik. Daarnaast mag er ook wel ge-
keken worden naar de Spoorlaan, 
want daar worden ook snelheidsli-
mieten dik overschreden, zeker nu 
er veel meer bedrijfsverkeer is door-
dat aannemersbedrijf VOBI weer 
een aantal extra boxen aan bedrij-
ven heeft verhuurd.
Naast de overlast van grote vracht-
auto’s, die de straten kapot rijden 
met hun enorme gewicht, zijn het nu 
ook de werknemers van de bedrij-
ven aldaar die het gaspedaal goed 
weten te vinden.

Kan dat niet een beetje minder?? 
Verschillende mensen zijn al ge-
waarschuwd door bewoners op de 
Wilgenlaan, dus…. nemen ze toch 
lekker de Spoorlaan, en wat blijkt? 
Je kan er nog sneller rijden ook! 
En wat dacht je van de cicade aan 

het einde van de Spoorlaan? Een 
hele gevaarlijke onoverzichtelijke 
bocht waar men soms de meest fan-
tasierijke capriolen uit moet halen  
om een tegenligger te ontwijken.

Er is pas geleden een spiegel(tje) 
opgehangen door gemeenteme-
dewerkers zodat je nu in de bocht 
nog wat meer gas kan geven om-
dat je meer zicht hebt op de tegen-
liggers…. Hoe lang gaat dit nog 
goed?

Al eerder zijn er vragen gesteld bij 
de gemeente over de snelheden op 
Demmerik, maar na de vraag waar-
om er niet iets gedaan wordt, is het 
antwoord: “Men moet zelf meer ver-
antwoording nemen en zich aan de 
snelheid houden”.
Of men zegt: “Ik weet het niet”…..
ook zo’n vertrouwd antwoord van 
onze ambtenaren.
Kom nou toch! Dit werkt zo niet, 
want iedereen heeft haast en wil zo 
snel mogelijk op zijn/haar bestem-
ming zijn, dus gas erop en zeker 
niet remmen voor die arme dieren 
die niet beter weten! 

Is er hier soms (ook) geen geld voor 
beschikbaar net als de verloedering 
van de Vinkeveense Plassen?

Uitstellen plannen nieuwe 
Dorpscentrum Mijdrecht….
Misschien kan de gemeente be-
sluiten om voorlopig de plannen 
voor een nieuw dorpscentrum in 
Mijdrecht nog even uit te stellen en 
eerst orde op zaken stellen in Vinke-
veen! Het centrum en het gemeen-

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Orchidee in het 
Botshol

Mijn orchidee groeit in 
het Botshol, het mooiste 
natuurgebied van De Ronde 
Venen. Het gebied dat je in 
de winter schaatsend en in de 
zomer vanaf een fluisterboot of 
roeiboot kunt beleven. Het ijs 
of het water met z’n rietkragen 
is op z’n mooist met de zon 
er op. 

Bij zonnig weer is de 
belangstelling voor de Botshol 
roei excursie van het IVN dan 
ook groot. Deelnemers komen 
uit de directe omgeving, maar 
ook uit Alkmaar en Brabant. 
Het is een excursie die zeer 
de moeite waard is. Eenmaal 
in de boot en varend hoor 
je de rietzangers, tjiftjafs en 
karekieten, maar je ziet ze niet. 
Ze blijven uit de buurt als ze 
het geplons van de roeispanen 
horen. Boven de Grote Wije 
zie je altijd wel een roofvogel: 
een rondcirkelende buizerd of 
een stil hangende kiekendief.  
Van een vlucht ganzen ben 
je ook verzekerd. Ganzen 
zijn er namelijk genoeg in het 
omringende weidegebied. En 
een solitaire aalscholver komt 
zeker overvliegen op zoek 
naar een visje. Behalve de 
rietkragen, de stilte, de vogels 
en de mooie waterlelies zijn er 
planten in het Botshol gebied 
om je over te verwonderen. Zo 
is er galigaan tussen het riet, 

een plant die er  kan groeien 
vanwege het brakke water. 
Omdat er ooit zee en wadden 
waren, zit er namelijk nog zout 
in de bodem. Je ervaart natuur 
en merkt tegelijk op dat het 
gebied onderhouden is. Het 
water is helder, het riet wordt 
gesneden en de sloten zijn 
bevaarbaar.

In juni en begin juli zijn er 
wilde orchideeën. Ze zijn 
zeldzaam en hebben gunstige 
weersomstandigheden nodig 
om tot bloei te komen. Dit 
jaar staan ze rozig te pronken 
tussen het riet en zijn vanaf het 
water te zien. Maar voor de 
meest zeldzame orchidee van 
het gebied moet je iets meer 
moeite doen. Deze bijzondere 
roomwitte orchidee groeit op 
een eiland en staat verstopt  
tussen het hoge bloeiende 
gras, de gele rolklaver en 
de stekelige kale jonkers. Hij 
geurt alleen ’s avonds, ruikt 
als een verfijnd parfum en 
wordt daarom welriekende 
nachtorchis genoemd. Als ik de 
welriekende heb ontdekt, denk 
ik stiekem ‘mijn orchidee’. 

Ik hoop dat mijn orchidee 
er volgend jaar weer groeit, 
zodat ik hem in de avond kan 
zoeken en ruiken.

Ria Waal

tehuis in Mijdrecht zien er prach-
tig en verzorgd uit. Heren ambtena-
ren, ga eens kijken in dat ene ‘win-
kelcentrum’ in Vinkeveen…. of vaar 
eens een rondje op de Vinkeveense 
Plassen op een mooie dag, want dat 
zal dan toch even slikken zijn verge-
leken bij het prachtige goed onder-
houden en verzorgde Mijdrecht. 
Veroudering, leegloop, leegstand en 
verloedering alom in Vinkeveen en 
op de Vinkeveense Plassen!
Een sterk verouderd winkelcentrum 
met parkeerproblemen, een leeg-
loop van winkeliers en onderne-
mers, omdat er niet echt wordt mee-
gewerkt als je wat moois in Vinke-
veen wilt bouwen (voorbeeld Koele-
man Electro) en panden die al (te) 
lang leeg staan (zoals bijvoorbeeld 
naast de apotheek) . 
Mag natuurlijk niet teveel kosten in 
Vinkeveen, Mijdrecht daarentegen 
glimt! 
In Mijdrecht wordt op dit moment 
op verschillende plaatsen de snel-
heid gemeten en ook zijn er op ver-
schillende plaatsen (weer) nieuwe 
maatregelen getroffen….. maar in 
Vinkeveen? Gebeurt helemaal niets, 
en je zou bijna zeggen, zoals als ge-
woonlijk.

Duidelijk
Maar al eerder werd het duide-
lijk dat Vinkeveen en Waverveen er 
maar een beetje aanhangen, veel 
winkels verdwijnen naar Mijdrecht. 
Politiebureau in Mijdrecht, Ge-
meentehuis in Mijdrecht, postkan-
toor in Mijdrecht, het nieuwe zwem-
bad (straks) in Mijdrecht, mooie 
winkelcentra in Mijdrecht, grote 
evenementen in Mijdrecht, mooie 
aanlegsteigers voor pleziervaart in 
Mijdrecht (terwijl in Vinkeveen er 
ook wel een aanlegsteiger kan wor-
den gemaakt voor de brug van Kem-
pers vanaf de zijde van de  Plas), de 
Vinkeveense Plassen en natuurge-
bieden staan onder grote druk en 
ga zo maar door….
Beste raadsleden (in Mijdrecht): het 
wordt echt eens tijd om wat aan de 
verkeersveiligheid op Demmerik te 
doen en deze keer niet alleen bij de 
scholen, wat trouwens wel prima 
gedaan is! 
Jammer alleen dat er dan ook direct 
van de daken geschreeuwd wordt 
hoe fantastisch de heer Dekker dit 
heeft geregeld, terwijl het toch ge-
woon zijn taak is.
Het verkeer op Demmerik moet snel 
vertraagd worden voordat er ernsti-
ge ongelukken gebeuren! Tijd voor 
aktie dus!
Drempels of versmallingen, er moet 
nu echt wat gaan gebeuren!
Wij gaan er vanuit dat men inziet dat 
het echt gevaarlijk is op Demmerik 
in Vinkeveen. Natuurlijk is het zo dat 
verkeersdeelnemers verantwoorde-

lijk zijn voor wat er gebeurt en het 
zou fijn zijn als autobezitters reke-
ning houden met de snelheid, voor-
al in de bebouwde kom. Helaas is 
de werkelijkheid anders... 
Nog een tip…… Ga eens gezel-
lig fietsen en via Demmerik daar-
na gezellig winkelen in Winkelcen-
trum Zuiderwaard, want gezellig is 
het er wel!

Willem de Wever uit Vinkeveen

Plaatsen ondergrondse 
afvalcontainer

Uithoorn – Begin deze maand  heeft 
B&W in principe de plaatsen be-
paald waar ondergrondse afvalcon-
tainers worden geplaatst. Het gaat 
hierbij om 76 containers voor zoge-
naamd restafval (inclusief groente 
en fruit), 24 containers voor glas en 
18 containers voor papier en karton. 
Deze locatiebepaling is een uitvoe-
ring van het raadsbesluit van no-
vember 2006 waarin is bepaald dat 
bij hoogbouw en gestapelde bouw 
wordt overgegaan op ondergrondse 
afval inzameling.
Bij de keuze voor de locaties zijn 

onder meer de volgende uitgangs-
punten gehanteerd:
- maximale loopafstand van 75 me-
ter (geldt alleen voor containers 
voor restafval)  
- afwezigheid van ondergrondse ka-
bels en leidingen;
- locatie goed te bereiken voor de 
inzamelwagen;
- locatie van de papiercontainers 
niet bij winkelcentra en andere pu-
bliekstrekkers
- afstand tot bestaande boven-
grondse locaties van glasbakken.
De locatiekeuzes liggen vanaf 16 ju-
li 2008 gedurende 8 weken formeel 
ter inzage. Iedereen kan bezwaren 
via een zienswijze indienen. Na deze 
8 weken zullen de zienswijzen wor-
den beoordeeld en locaties eventu-
eel gewijzigd. Daarna zal B&W over 
een definitief voorstel een besluit 
nemen.

Agent bedreigd
Vinkeveen -  Woensdag 23 juli is 
een agent in een woning aan de 
Botsholsedijk zodanig bedreigd, dat 
twee agenten hun vuurwapen ter 
hand hebben genomen.
Rond middernacht kreeg de poli-

tie de melding van een brand op 
een recreatiepark en ging ter plaat-
se. Een man gaf aan dat bij een van 
de huisjes gepoogd was brand te 
stichten. Toen de agenten ter plaat-
se kwamen, was het brandje al uit. 

Twee andere mannen zouden ge-
tuigen zijn geweest van de poging 
brandstichting en werden door de 
politie ondervraagd. Eén van deze 
getuigen gedroeg zich opvallend, 
waardoor agenten besloten zijn ge-
gevens na te trekken. Hij bleek ge-
signaleerd te staan voor 15 dagen 
hechtenis of een geldboete. De 
agenten wilden de man vervolgens 
aanhouden en meenemen naar het 
bureau en liepen mee naar zijn wo-
ning om medicijnen op te halen. In 
de woning trok de man een groot 
mes en bedreigde hij één van de 
agenten. De agenten pakten daarop 
hun vuurwapen en richtten het op 
de verdachte, die het mes liet zak-
ken en zo in de boeien kon worden 
gezet. Hij is ingesloten. De poging 
brandstichting is in onderzoek.

Eiergooiers opgepakt
Mijdrecht - Vier jongeren hebben 
dinsdag 22 juli een woning aan de 
Kerspelstraat met eieren bekogeld. 
De politie kreeg omstreeks 15.20 
uur de melding van het vandalisme 

en keek naar het groepje jongeren 
uit. Op de Heemradensingel contro-
leerden zij twee jongens van 13 en 
14 jaar oud, afkomstig uit Vinkeveen 
en Wilnis en twee meisjes uit Wilnis, 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja!
Het is echt 

zomer
Het is zomer. Dat weten wij 
nu wel. Een echte Nederland-
se broeierige zomer. Voor onze 
vierdaagse wandelaars begint 
die als de vierdaagse is afge-
lopen en ‘iedereen’ weer mooie 
gedachten mee naar huis heeft 
genomen om van na te genie-
ten. Als de mensen die het mee-
maakten hun verhalen gaan ver-
tellen, dan glinsteren hun ogen. 
De positieve geest die daar in 
Nijmegen heerste is nauwelijks 
onder woorden te brengen. Ja! 
Ja! Voor het nieuws is het nu 
komkommertijd, maar dat geldt 
niet voor iedereen. Eigenlijk gaat 
alles gewoon door toch? Ja! Ja! 
Gaat het toch nog gebeuren? 
Gaat de eigenaar van het terrein 
van het voormalige bowlingcen-
trum en sporthal toch nog bou-
wen? De stenen uit het wandel-
pad rond het terrein zijn er bijna 
allemaal uitgeroofd. Hoe zat het 
nu ook weer met dat pad? Was 
het gemeente grond? Waren die 
stenen van ons? Het werd vroe-
ger onderhouden door de ge-
meente. Daaruit zou je af kun-
nen leiden dat het pad eigen-
dom is van de gemeente ( dus 
van ons, toch?). Iedere Ronde-
vener is wel eigenaar van een 
steentje of zelfs twee. “Wat heeft 
de gemeente daarmee gedaan?” 
vraagt men zich af. Heeft de ge-
meente die grond aan de eige-
naar van het terrein cadeau ge-
daan of geruild of verkocht? Ca-
deau lijkt mij bijna niet mogelijk. 
150m pad x 3m is toch 450 m2. 
Dat geef je toch niet cadeau, of 
wel? Dat keer de grondprijs van 
bouwgrond van circa 350 euro 
zou een cadeautje betekenen 
van 157.500 euro. Een klap geld, 
maar ja, je weet het nooit bij ons 
gemeentebestuur, dat springt 
zo makkelijk om met ons geld. 
(Denk maar aan Allround). We 

komen er nog wel achter. Ja! 
Ja! Ik was met de vierdaagse in 
Elst, een plaats dicht bij de cam-
ping in Oosterhout. De C1000 
daar had vorig jaar november 
een metamorfose ondergaan. 
Zo’n mooie supermarkt heb ik 
nog nooit gezien. De ruimte, 
de sfeer, de kleuren, de karre-
tjes, de mandjes, de zithoek met 
koffie/thee, aan alles is gedacht. 
Gewoon een belevenis. De Aldi 
die daar tegenover is gevestigd, 
was daarentegen echt een rom-
melmarkt te noemen. Voor wei-
nig meer betalen, alles te koop! 
Niet te geloven. En! En! “Vlak 
voor de deur” een paar plaat-
sen voor gehandicapten. Prach-
tig geregeld. Ja! Ja! Moet je de 
C1000 in Mijdrecht zien. Voor de 
deur ruimte genoeg voor plaat-
sen voor gehandicapten, maar 
nee, nee, nee, niets van dat al-
les. Jammer. De bedrijfsleider 
zegt dat zij wel willen, maar dat 
de gemeente niet meewerkt.  
Ja! Ja! Het is bijna dagelijkse 
kost. Uit allerlei plaatsen in Ne-
derland komen de berichten tot 
ons. Het energiezuinige balans-
ventilatiesysteem of iets der-
gelijks, dat ook door Westhoek 
Wonen zonodig in de flats in 
Proostdijland-noord moest wor-
den toegelaten, levert proble-
men op. Het werd de bewoners 
zelfs onder druk van de gang 
naar de rechter door de strot ge-
drukt.. Het moest en het zou ge-
beuren van Westhoek. De mooie 
entreehal verpest met een sme-
rige kast. Het systeem valt on-
der categorie nadelig voor de 
gezondheid. Luister maar naar 
de kritiek van het Astmafonds 
en de vereniging Eigen Huis. Ja! 
Ja! De GGD heeft geconstateerd  
dat de slechte gezondheid van 
de bewoners van Vathorst in 
Amersfoort met het ventilatiesy-

steem te maken heeft. Wat ho-
ren we nog meer? “De energie-
zuinigste woningen in Neder-
land zijn ook de ongezondste.” 
Ja! Ja! Dat is wel een gedurf-
de uitspraak van de Hoogleraar 
Annelies van Bronswijk. Toch? 
Het is toch belangrijk dat je wo-
ning gezond is. Ja! Ja! 
“Je eigen huis moet toch ge-
zond zijn!” Voor de gezondheid 
is het belangrijkste dat de wo-
ning goed geventileerd wordt 
met frisse buitenlucht. Zet maar 
regelmatig elke dag even de 
deur of het raam open en laat 
maar frisse lucht je huis binnen 
stromen. De vochtige lucht ver-
dwijnt uit huis. Het voelt min-
der broeierig aan, minder kil 
en het huis warmt in de winter 
veel sneller op. Je hoeft de ver-
warming niet zo hoog te zetten 
omdat het huis gerieflijker aan-
voelt. Lekker een beetje bewe-
gen voor het open raam en diep 
inademen zou ook wat zijn. Ja! 
Ja! 
Dat is gezond. Dat bereik je niet 
door voor het ventilatiesysteem 
te hangen. Als nu blijkt dat het 
onderzoek naar het ventilatiesy-
steem in de woonwijk Vathorst 
in Amersfoort oplevert dat het 
systeem niet goed is voor je ge-
zondheid, wat doet Westhoek 
Wonen dan? Wat doet West-
hoek Wonen dan voor haar be-
woners? Wordt het dan ook in 
de flats van Proostdijland-noord 
verwijderd of aangepast? Zou-
den ze dat doen? Zouden ze een 
keer hun ongelijk erkennen, of 
zouden de bewoners weer strijd 
moeten leveren? (Hoe zou on-
ze wethouder huisvesting daar 
over denken?) Net zoals met al 
die overbodige verlichting in die 
flats. Wij en zij moeten de oren 
maar eens te luister leggen bij 
de gemeente Amersfoort. Ja! 
Ja! Het is warm vanmiddag, we 
gaan maar even siësta houden, 
dat doen de inwoners van zui-
delijke landen als Spanje en 
Portugal ook. Die hebben er er-
varing mee. Een paar keer je ar-
men en voeten onder de koude 
kraan helpt ook erg goed. Dat 
spaart je hart. Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Pas op: Dierenambulance 
kost ongevraagd geld

De Ronde Venen - Hoe bestaat 
het: pas op voor de Dierenambu-
lance Mijdrecht, dit kost u 113,50 
euro om je eigen kat terug te krij-
gen!
Dierenambulance Mijdrecht is in 
staat je kat van de straat te ha-
len zonder dat deze ook maar iets 
mankeert. 24 Juni is Luna, zo heet 
deze kat, door mijn dochter nog 
verzorgd en voorzien van eten. ‘s 
Avonds is deze kat na een mel-
ding dat het hier zou gaan om een 
zwerfkat, door de dierenambu-
lance zomaar en zonder gegron-
de reden meegenomen. Na eni-
ge dagen werden de verzorgers 
bezorgd, de afspraak is toen ge-
maakt het weekeind af te wachten 
en dan op informatie uit te gaan. 
Hieruit bleek al gauw, na een bel-
letje, dat de kat in Amstelveen was 

geplaatst bij het dierentehuis. Na 
wat heen en weer bellen is de kat 
‘maandagavond 30 juni direct op-
gehaald door de eigenares, dit kon 
alleen tegen betaling van een be-
drag van 113,50 euro, dit voor de 
gemaakte onkosten. 

Het is niet in dit geval aan de da-
mes van de dierenambulan-
ce Mijdrecht om een kat zo maar 
mee te nemen die niks mankeert, 
dit is niet toegestaan. In zo’n ge-
val als deze is er een gerechtelij-
ke uitspraak gedaan dat de die-
renambulance geen gezonde die-
ren mag oppakken en de eigenaar 
in het gelijk gesteld is. Dit zou toch 
bekend moeten zijn? Maar om de  
eigen woorden te gebruiken van 
de dames: ze is zo mooi, een echte 
ras kat en gechipt, daarom nemen 

wij hem maar mee. Dus iedereen 
met een gewone huiskat wordt 
hierin gediscrimineerd en laten ze 
wel lopen. Ik word al weken van de 
dierenambulance naar de opvang 
verwezen en terug, wie neemt er 
nu eens de verantwoordelijkheid? 
Ik ben het nu zat, ik wil mijn geld 
terug van de dierenambulance 
Mijdrecht. Dit bedraagt 113,50 eu-
ro exclusief de onkosten die ik in 
de afgelopen tijd heb moeten ma-
ken. Door met dit schrijven naar 
buiten te komen, wat ik liever niet 
gedaan zou hebben, maar de Die-
renambulance Mijdrecht liet mij 
geen andere keus! Zou dit mis-
schien tot de enige oplossing kun-
nen leiden? 

Een dieren liefhebber. naam en 
adres bij redactie bekend

Nieuw parkeerbeleid...?
Enkele weken geleden ontvin-
gen de bewoners van de flats 
een brief van de gemeente, 
daarin werd er vanaf dat mo-
ment een nieuw parkeerbeleid 
aangekondigd.
Dit vanwege het feit dat de eer-
ste parkeerterreinen bij de flats 
zijn gerenoveerd. Om eendui-
dend te zijn heeft men voor het 
gemak alvast overal een nieuw 
bord geplaatst met de tekst: 

“uitsluitend in de vakken”. Ook 
voor de Monnetflat en de Ro-
meflat gelden deze nieuwe re-
gels, terwijl een aantal vakken 
in gebruik zijn i.v.m. renovatie. 
Toch is men van mening dat er 
toch maar alvast bekeurd moet 
worden......Logisch?
Waar laat je de auto als je b.v. ‘s 
avonds laat thuiskomt en er ner-
gens plek is? Als antwoord kun 
je krijgen: “Dat is ons probleem 

niet!” Begrijpt u het nog....? Ook 
inmiddels een bekeuring ont-
vangen? Misschien is het een 
idee om met elkaar van ons te 
laten horen! Met elkaar bezwaar 
indienen, want zeg nou zelf, dit 
gaat toch alle redelijkheid te bo-
ven!
Laat wat van je horen.....

L. Bakker
Monnetflat 9, Uithoorn

Dit is toch niet te geloven!

Waar is de verantwoordelijkheid bij 
de ouders van tegenwoordig?

Mijdrecht - Tot mijn verbazing zie 
ik afgelopen week in de omgeving 
van de Communicatieweg een 
kart (vierwielig voertuig) met ho-
ge snelheid mij passeren.
Wat mij nog veel meer verbaas-
de: de chauffeur had een kind 
op schoot. Dit kind had de leef-
tijd tussen een half tot anderhalf 
jaar! Ik ben toen de weg op gelo-
pen om deze chauffeur op de te-
rugweg aan te spreken op zijn on-
verantwoordelijk gedrag waarmee 
hij mogelijk zijn kind en zichzelf in 
gevaar bracht.
Past u maar op voor het volgende: 
Hier was hij dus duidelijk niet van 
gediend en gaf gas waardoor hij 
zicht vast reed op mijn scheenbe-
nen, door achteruit meer afstand 
te nemen en opnieuw op mij in 
te rijden, hierbij reed hij zich voor 

de tweede keer vast, toen was de 
maat helemaal vol.
Door het kind af te geven aan de 
vermoedelijke moeder, kon hij zijn 
woede nog meer uiten, zo stapte 
hij vloekend en tierend op mij af 
en duwde mij met geweld van de-
ze locatie. Om dit conflict niet ver-
der te laten escaleren draaide ik 
hem maar de rug toe.
In dit geval ben ik opgekomen 
voor een weerloos kind om het te 
beschermen tegen de grillen van 
een jong persoon, wellicht de va-
der en moeder, die duidelijk hun 
verantwoordelijkheid niet aankun-
nen. Het is aan iedere persoon in 
dit geval op te komen voor dit kind 
en dat heb ik gedaan!
Politie: Navraag bij de politie te 
Mijdrecht leert mij dat ik niet zelf 
moet optreden, maar 112 of de po-

litie bellen! Dus met andere woor-
den: ik moest maar toezien dat in 
de tijd van wachten, en dit kan 
lang duren, er een vreselijk onge-
luk voor mijn neus zou gebeuren. 
Maar dacht je dat ik bijval uit de-
ze (politiehoek) zou krijgen? Nee 
hoor.
De wet schrijft voor dat er een con-
statering moet zijn door een amb-
tenaar (politie) voor er maatrege-
len genomen kunnen worden.
Ik zei: ik vind het mijn plicht als 
verantwoordelijke burger in dit ge-
val meteen in te grijpen en dan 
maar een pak slaag op de kop toe 
tnemen.
Waar anderen nalatig in zijn, kun-
nen velen goed doen!
Een bekend spreekwoord geldt 
hier ook weer. Als het kalf verdron-
ken is, dempt men de put.

Wateroverlast Spoorlaan
Vinkeveen - Vinkeveen is een wa-
terrijk gebied. En dat is te merken 
ook, niet  alleen in de sloten maar 
ook op onze wegen is het een 
groot waterballet. Natuurlijk, wan-
neer er sterke neerslag is, kan er 
hier en daar wat water op de weg 
komen te staan. En zolang dat 
van korte duur is van b.v. 12 uren 
geeft dat weinig overlast. Nee, het 
heeft weinig te maken met de op-
warming van de aarde, maar eer-
der met slecht onderhoud en aan-
leg van de wegen en riolering. Zo 
heeft de Spoorlaan al jaren ach-
tereen te kampen met een slecht 
functionerende riolering. Bijna ie-
der kwartaal is er een verstopping 
door een riolering die verzakt is. 
Het gevolg van een niet onderhei-
de rioolput, goedkoper in aanleg.
En zoals iedere inwoner van Vin-
keveen weet, moet je hier zelfs 

onder een bloemkool nog heien. 
Gelukkig heeft de gemeente een 
klein stukje van ongeveer 10 me-
ter hersteld waardoor het iets ver-
beterd is. Maar niet op een dag 
als gisteren waarbij de hele straat 
blank stond. Dan kun je ook pro-
blemen met de riolering verwach-
ten. Daar kijken wij al lang niet 
meer van op. Amstelveen, een ge-
meente met vergelijkbare proble-
men (ze zitten ook voor een groot 
deel op veen) kent dit soort pro-
blemen helemaal niet. In de 35 jaar 
dat ik daar heb gewoond, heb ik in 
geen van mijn woningen te maken 
gehad met problemen met de ri-
olering die langer dan drie maan-
den voortduurde.
Na jarenlange problemen met de 
riolering hebben we er nu een pro-
bleem bij. Het water komt nu uit de 
straatputten in plaats dat het er-

in verdwijnt. Vervolgens loopt het 
over de straat in een andere put 
waaruit de gemeente het met een 
pomp de sloot in pompt.
Vervolgens loopt het via de eerste 
put weer terug de straat op. Wij 
hebben de gemeente op de hoog-
te gebracht en ook de DWR. Im-
mers, deze zorgt voor de water-
stand in Nederland. Beide doen 
tot op heden weinig. DWR zegt dat 
we bij de gemeente moeten zijn 
en de gemeente zegt dat het komt 
door de harde regen. Dat het ook 
gebeurt bij motregen zal niemand 
verbazen. Hoog water in de sloot 
geeft water op de straat. Waar ken-
nen we dat probleem nog meer in 
de Ronde Venen?

Met vriendelijke groeten,
J. Lechner, Spoorlaan 25

Vinkeveen

WVA-Vaarpuzzeltocht op 
zondag 17 augustus
De Ronde Venen - Ook dit jaar 
wordt er namens de Watersportver-
eniging Vinkeveen-Abcoude de zo-
genaamde Vaarpuzzeltocht gehou-

den, namelijk op zondag 17 augus-
tus aanstaande.
Net als bij de vorige tochten kent de 
editie van 2008 een thema en dat zal 

dit keer de ‘gemeentepolitiek’ zijn. 
Aan de hand van een aantal cryp-
tische omschrijvingen moeten de 
varende deelnemers in totaal 9 lo-

caties opsporen. Op die gevonden 
locaties is het de bedoeling om zo 
snel dan wel zo goed mogelijk een 
opdracht uit te voeren die in het te-
ken staat van de gemeentepolitiek. 
Daarbij ligt de nadruk op de aan-
staande vorming van de gemeente 
‘Vecht en Venen’.

Een van de uit te voeren opdrach-
ten wordt hierbij alvast verklapt: De 
deelnemers krijgen een laken, verf 
en kwast mee om onderweg een 
gemeentewapen voor ‘Vecht en Ve-
nen’ te ontwerpen. 

De jury zal met name letten op het 
positieve gehalte van het ontwerp: 
deelnemers, die ‘Vecht en Venen’ 
bijvoorbeeld uitwerken in de sfeer 
van ‘Ruzie maken en Modder gooi-
en’, zullen op dit onderdeel met een 
lage score genoegen moeten ne-
men. De inschrijving op zondag 17 
augustus vindt plaats van 10.00 tot 
11.00 uur in het WVA-clubschip en 
de boten worden om 16.00 uur te-
rug verwacht. Het inschrijfgeld be-
draagt 15 euro per boot.

Tenslotte nog een advies aan de 
bootbemanning: Neem vooral 
een ‘goeie spreker’ mee, want per 
boot zal iemand de politieke idea-
len, wensen, kritiek zo goed moge-
lijk moeten verwoorden en bij voor-
keur pakkender en overtuigender 
dan dat meestal in de raadzal het 
geval is...

Informatie bij Jos van Wijk, tel. 06-
22942262 of de VVV, tel. 0297-
214231.

Stijging fietsendiefstallen
Regio - De afgelopen twee maan-
den zijn in de Regio Utrecht opval-
lend meer fietsen gestolen dan vorig 
jaar. In sommige districten is sprake 
van een grote stijging.

Veel fietsen worden weggenomen 
bij openbare gelegenheden: stati-
ons, scholen en winkelcentra.

De grootste stijging van fietsendief-
stal is te zien in de maand juni. In 
2007 waren er 833 aangiftes tegen 
1310 aangiftes in 2008.

De afgelopen dagen zijn al meerde-
re fietsendieven c.q. helers aange-
houden op gestolen fietsen. In de 
meeste gevallen ging het om fietsen 
waarvan de sloten waren vernield.

Bij een aantal dieven werden ook lo-
pers aangetroffen waarmee je enke-
le AXA-sloten kan openen. Bekend 
is dat een paar oudere type sloten 
van AXA hiervoor gevoelig voor zijn.

Tips
Tips om fietsendiefstal te voorko-
men:
- Gebruik twee type sloten: ring-
slot, beugelslot of kettingslot; die-
ven zijn vaak gespecialiseerd in één 
type slot
- Zet de fiets ergens aan vast en 
haal het slot door het frame én het 
voorwiel
- Zet de fiets op een plek, waar 
wachtenden uitzicht op hebben, bij-
voorbeeld in de buurt van een bus-

halte
- Zet de fiets in een bewaakte stal-
ling

Tips om de politie te helpen
Koop nooit een (vermoedelijk) ge-
stolen fiets. Dit kunt u zelf checken 
door op www. fietsdiefstalregister.nl 
het framenummer in te voeren.

Mocht uw fiets zijn gestolen, doe al-
tijd aangifte.
Mocht u iets verdachts zien op plek-
ken waar veel fietsen staan, belt u 
dan direct 112.

Daarnaast is het belangrijk dat u de 
kenmerken van uw fiets kent, zoals 
merk en type en noteer frame- en 
chipnummer.
Doe aangifte bij diefstal. Om het 
makkelijk te maken om framenum-
mer en merk of chipnummer te no-
teren en te bewaren, kan iedereen 
op www.fietsdiefstal.nl zijn persoon-
lijke fietspaspoort invullen.

Op die manier zijn die gegevens al-
tijd bij de hand om aangifte te doen 
na diefstal. Aangifte kan via internet 
(www.politie.nl/utrecht).

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Voor het  Rode Kruis op reis naar
Kurdzhali in Bulgarije

Dagboek van Aad en Rona van der Zwan

Mijdrecht/Kurdzhali - Maandag 7 juli jl. vertrok een 
vrachtwagen van Breewel Transport uit Mijdrecht met 
een lading hulpgoederen voor een verzorgingscentrum 
(‘Hospice’) in Kurdzhali, gelegen in het zuiden van 
Bulgarije, dicht bij de grens met Griekenland. Een en 
ander in samenwerking met het Rode Kruis afdeling 
Stichts Weidebied. Al eerder heeft u in deze krant 
kunnen kennismaken met dit transport voor het goede 
doel. Tot slot kunt u in deze uitgave van chauffeur 
Aad van der Zwan en zijn echtgenote Rona in hun 
reisverslag lezen hoe het hen onderweg naar Kurdzhali 
is vergaan. “Vrijdagmorgen 4 juli jl. hebben we bij Zuwe 
Zorgcentrum in Woerden de auto geladen. Daaronder 
17 bedden, 50 matrassen plus een aantal kastjes en 
stoelen. De bak is behoorlijk vol. Terug bij Breewel 
aan de Nijverheidsweg in Mijdrecht hebben we de reis 
doorgesproken. Ik zag dat Petra Verbruggen (onze 
personeelsfunctionaris) de reis super had voorbereid. 
Petje af voor al dat werk. Ik zou er tijdens deze reis 
veel gemak van hebben.”

Maandag 7 juli
“Al vroeg wakker. Toch wel spannend, zo’n reis van 
een kleine 3.000 kilometer. Om 9 uur bij Breewel 
onze bevoorrading ingeladen en wat zakken met 
knuffels, speelgoed en kleding erbij gedaan. Je weet 
nooit, er zijn altijd wel mensen daar die iets kunnen 
gebruiken. Daarna met ‘vader Piet Breewel’ eerst even 
koffie gedronken en wat oude verhalen gedeeld over 
de vroegere ritten die je wel bij blijven, ook bij Piet 
Breewel. Om 10 uur kwam een hele delegatie mensen 
ons uitzwaaien. Rode Kruis, Rabobank en mensen van 
de krant. Mijn vrouw Rona houdt hier niet zo van, 
maar dit hoort erbij. Mensen moeten weten dat dit 
soort dingen nodig zijn en gelukkig ook wel gedaan 
worden. Het is 11 uur, we gaan vertrekken, ik had de 
hoop dat we die dag ergens bij Regensburg zouden 
komen maar dat viel tegen. Je kunt niet meer lekker 
de gang erin houden tegenwoordig in Duitsland. Een 
en al ‘Baustellen’ en inhaalverboden. Nou ja dan maar 
naar Geiselwind bij Toni, dat is denk ik 20 jaar terug en 
er is niets veranderd. Lekker gegeten, nog wat gelopen 
en naar bed.”

dinsdag 8 juli
“Vroeg op weg, kijken of we een stukje Hongarije 
in kunnen komen. Dat ging goed, maar wat is alles 
veranderd aan de grenzen. Dat was even zoeken, maar 
het verliep best. We haalden de truckstop ‘lomo’ even 
voor Budapest in Hongarije, daar stoppen de meeste 
Hollanders die op deze landen rijden. We hebben hier 
nog wat informatie gekregen van andere chauffeurs en 
het advies om via Bucarest te gaan, in plaats van via 
Vidin. We zouden de andere dag wel zien.”

Woensdag 9 juli 
“Op weg naar Roemenië. Het wordt spannender ook 
voor mij. Ik heb best veel gezworven in die 30 jaar als 
chauffeur, maar dit is toch anders. Aan de grens stond 
een aardige rij vrachtwagens; de ouderwetse controles 
kunnen ze nog niet erg los laten uit ‘de oude tijd’. Het 
ging redelijk vlot, maar we hadden evengoed nog wel 
een tijd werk. Aan de andere kant van de grens kregen 
we wat moeilijkheden met zigeuners. Ze begonnen 
mijn auto te wassen ondanks dat ik gezegd had dit 
niet te doen. We stapten 

uit om een vignet te gaan kopen en toen begon een 
van hen mij te bedreigen van als je niet betaalt heb 
je een probleem… Wat moet je als je daar voor het 
eerst bent. Ik keek om me heen en zag een auto van 
Boekestein; die rijden heel veel op deze landen. Het 
was een Turkse chauffeur, hij sprak gelukkig goed 
Hollands en hij heeft mij direct geholpen. Hij gaf me 
wat Roemeens geld. Geef hem dit maar, zei hij. Die 
zigeuner vond dit niet genoeg en begon weer allerlei 
verwensingen naar me uit te kramen. De chauffeur van 
Boekestein kwam erbij, zei iets tegen hem en zei tegen 
ons dat we met hem koffie gingen drinken. Nou dat 
was hard nodig op dat moment, want ik was echt even 
kwijt waarom we hierheen gegaan waren. Ik was in 
staat om terug te keren. We zagen het even niet meer 
zitten op dat moment. Deze chauffeur adviseerde ons 
ook om via Bucarest te rijden in verband met slechte 
wegen en lange wachttijd bij de boot in Vidin, dus dat 
zouden we doen. Na een vignet gehaald te hebben en 
de koffie op was gingen we weer op weg, Roemenië in. 
We waren allebei wel nieuwsgierig wat we daar zouden 
meemaken. We konden nog ongeveer 4 uur rijden en 
zouden voor het donker stoppen. In deze landen is het 
van licht gelijk donker en dan ook écht donker!
We vonden even voorbij de stad Sibiu een bewaakte 
plaats om te overnachten, nou dat was wat. Geen toilet 
bleek achteraf, dus terug naar de natuur. Nou is dat 
voor mij niet zo’n probleem, maar voor Rona is dat erg 
ongemakkelijk. Maar we hebben ons gered en erom 
gelachen.

donderdag 10 juli
Vroeg vertrekken, de Karpaten door. Dat is het echte 
werk, zo’n twee uur haarspeldbochten met klimmen 
en dalen. We hebben wel genoten van een gigantisch 
mooie natuur. We zijn dan ook een paar keer gestopt 
om foto’s te nemen. Het ging langzaam maar hadden 
toch binnen 6 à 7 uur de Bulgaarse grens bereikt. 
Alweer zoiets moois om te zien: de Donau over via een 
oude maar mooie brug. Gisteren hadden we gehoord dat 
we wel even naar het kinderopvanghuis in Rousse, een 
grensstadje net in Bulgarije, langs konden gaan. Dit is 
ook een project waar het Rode Kruis afdeling Stichts 
Weidegebied actief is. Dat deden we graag natuurlijk. 
Zo gezegd zo gedaan. Na wat bellen en vragen werden 
we erheen gebracht. Voor wat euro’s bracht iemand 
ons voor de deur. Ze vonden het heel fijn dat we even 
langs kwamen en toen we de knuffels en het speelgoed 
uitgeladen hadden kon hun dag helemaal niet meer 
stuk. Die kwamen nu toch geweldig van pas.
We hebben daar gezien waar ze zich mee moeten redden 
en o jongens, wat hebben wij het dan goed in ons 
landje. We waren best onder de indruk. Na een paar uur 
moesten we toch nog een stuk gaan rijden, anders zou 
het vrijdag erg laat worden voor onze eindbestemming. 
Het was nogal een smal straatje daar en mijn eerste 
aanrijding en hopelijk mijn laatste was er een feit. 
Ik moest achteruit steken, maar daar stond toevallig 
een Lada van een medewerkster van het huis. Het was 
gelukkig maar een koplamp. Gelukkig zijn de prijzen 
daar flink lager dan bij ons. 
Zonder verzekering dus maar 
even geregeld. Met donker 
worden zijn we weer gestopt 

bij zo’n supertruckstop. Alles went, ook de ongemakken 
in deze landen wat wij niet gewend zijn.”

Vrijdag 11 juli
De grote dag. Na vier dagen, waarvan we de laatste 
twee best wel zwaar waren en waarbij we best wel 
een paar dipjes hebben gehad, zouden het volgens de 
planning wel halen vandaag en rond 12 uur aankomen 
in Kardzhali, zoals het daar heet. Na een telefoontje 
naar de mensen daar hoorden we over een omleiding 
voor vrachtwagens. We moesten eerst nog een flink stuk 
over een weg waar eigenlijk geen weg meer was. Dat 
was even flink stof happen maar na een tijdje hadden 
we de borden Kardzhali bereikt.
Ze kwamen ons tegemoet rijden en reden ons voor 
naar het verpleeghuis. Daar aangekomen zijn we 
eerst voorgesteld aan alle vrijwilligers en het vaste 
personeel. We hebben wat gegeten en gepraat over 
onze reis hier naartoe. Toen was het tijd om te gaan 
lossen, de mensen stonden al te wachten. Het was 
‘lekker warm’, ongeveer 35 graden, dus even lekker 
zweten, maar met de laadklep en zoveel mensen was 
het uitladen binnen een uurtje gebeurd. Alles werd 
buiten in de tuin neergezet en zou later naar binnen 
gebracht worden. Wij werden door Nicolai (de man van 
het Rode Kruis aldaar) naar een hotel gebracht om 
ons op te frissen zei hij, want vanavond hebben we 
een feestje. Nou die mensen kunnen best een feestje 
bouwen. Alle vrijwilligers waren er. De meesten doen 
thuiszorgwerk bij de vele oude mensen in het stadje. 
Het werd een gezellige avond en met wat handen 
en voetenwerk konden we veel over elkaar kwijt. Ze 
vonden het heel wat dat wij van zover kwamen om die 
spullen te brengen. Op onze beurt vonden wij het een 
prestatie dat zij de senioren altijd vrijwillig verzorgden. 
Vandaar ook dat er af en toe een dergelijk avondje werd 
georganiseerd en dit was een speciale gelegenheid. Het 
werd een gezellige avond met live muziek waarop werd 
gedanst. Ze doen erg veel aan volksdansen, iets dat erg 
leuk was om mee te maken.”

Zaterdag 12 juli
Na een goede nachtrust werden we opgehaald om naar 
het ‘Hospice’, verpleeghuis te gaan.
Dat hebben we kunnen bezichtigen. Het gedeelte dat 
was gerenoveerd met geld van het Rode Kruis is erg 
mooi geworden en daar zijn ze echt blij mee. Alle 
kamers hebben onder meer airco gekregen en dat is 
geen overbodige luxe voor de ouderen. Ga maar na, het 
is er de hele zomer tussen de 30 en 40 graden warm. 
Het andere gedeelte wordt met tussenpozen langzaam 
aan ook gerenoveerd, zodat het hele verpleeghuis later 
goed kan functioneren. Alle bedden en andere dingen 
waren al op zeker moment binnengezet en zouden 
later hun plek krijgen. Als je de bedden ziet die ze nu 
hebben was dit beslist nodig. Zowel voor de senioren 
als ook voor het personeel. Het is geen werken voor 
hen met die lage bedden. Ook alle stoelen kwamen van 
pas, want wat ze er hadden stond op instorten. Kortom, 
dat we de spullen hebben gebracht was de reis dubbel 

en dwars waard.

We zijn die zaterdag en de dag er op, zondag,  super 
verzorgd door Nicolaï en zijn vrouw. We hebben veel 
van de omgeving gezien. Zoals een grote dam in het 
meer daar tussen de bergen. Wat een mooi land is het. 
Schitterende natuur, we hebben echt genoten. Ook 
hebben we lekker gegeten waarbij ze ons van alles 
hebben laten proeven.

Zondag 13 juli
Vandaag zijn we nog even naar een evangelisch kerkje 
geweest. We hadden niet verwacht dat daar aan te 
treffen. Thuis zijn we ook lid van een evangelische 
gemeente en weten dat dit daar vaak niet zo 
geaccepteerd wordt. Totdat men toetrad tot de EU 
werd men er zelfs om vervolgd! Fijn om te zien dat ze 
daar midden in een oude woonwijk een nieuw kerkje 
neergezet hebben. De vrouw die ons uitgenodigd had 
(ook een vrijwilliger) was blij dat we meegegaan waren. 
Het was ook erg fijn om dezelfde liederen te horen, wel 
in het Bulgaars maar dat is om het even.”

Maandag 14 juli
Het moest er toch van komen, ‘vakantie’ voorbij en 
aan de terugreis beginnen. We zouden nu via Sofia 
gaan en met de ferry de Donau over. Dat liep allemaal 
best en we kwamen dan ook nog een aardig eind in 
Roemenië. Tegen de avond reden we in de buurt van 
de stad Craiova, daar moesten een paar truckstops zijn. 
Maar wat we daar aantroffen deed ons besluiten om 
nog maar een eind verder te rijden. Er was namelijk 
een omleiding voor vrachtwagens en die ging door een 
woonwijk. Dat is met geen pen te beschrijven. Het 
stonk er verschrikkelijk. Er liep een geul van ongeveer 
10 meter breed en 2 tot 3 km lang. Aan beide kanten 
‘huizen’. Die geul werd gebruikt als vuilstort. Overal 
zaten kinderen en liepen honden. Half gesloopte auto’s, 
trailers en motoren uit auto’s lagen langs de hele 
weg. Veel zigeuners zaten in groepjes voor de huizen. 
Sommigen waren bezig met die half gesloopte troep. 
We zijn er snel doorheen gereden, maar dit vergeten we 
niet snel meer. Na ongeveer 100 km verderop vonden 
we uiteindelijk een aardige plek om te overnachten.”

dinsdag 15 juli 
Vandaag zouden we een slecht stuk krijgen was ons 
verteld, nou dat hebben we geweten. Ik heb in 30 jaar 
chauffeuren heel slechte wegen meegemaakt. Maar dit 
spande toch wel de kroon. We hebben in 5 uur ongeveer 
90 km kunnen afleggen. Wat een gestuiter en geklapper. 
Boven de 30 km per uur moest je niet gaan. Het leek na 
die 5 uur wel of we twee dagen bezig waren. Maar aan 
alles komt een eind dus ook daaraan.
Petje af voor de chauffeurs die op die landen rijden. En 
die zijn er want er worden bijvoorbeeld ook bloemen 
heen gebracht.

Woensdag 16 & donderdag 17 juli
We stopten net over de grens in Hongarije. De 
laatste twee dagen liepen als een speer. We hebben 
onderweg helemaal geen file gehad en waren dan ook 
donderdagmiddag weer in Holland. Eerst een lekker 
frikadelletje met mayo en dan snel naar huis.”

naschrift
Thuis bezig dit verslag af te ronden denk je 
onwillekeurig na over deze reis. Eigenlijk is het 
van de gekke dat je hier vandaan een paar bedden 
en wat meubels zo’n eind weg brengt. Maar als wij 
het niet doen hebben die mensen daar gewoon 
niks, letterlijk! Omdat daar gewoon niet omgekeken 
wordt naar bejaarde mensen, noch wordt er 
geld voor hen uitgetrokken. Het zijn landen met 
zeer grote sociaal-maatschappelijke verschillen. 
Ongeveer 200 km bij Kurdzhali vandaan, aan 
de Zwarte Zee, schieten de mooiste hotels uit 
de grond om de toeristen van alle gemakken te 
voorzien. Veel mensen rijden er in dikke auto’s en 
hebben ook veel te verteren. Een ander groot deel 
heeft gewoon niets. Ongetwijfeld zal het met het 
verstrijken van de jaren daar in sociaal opzicht ook 
wel gaan veranderen. Tot aan die tijd echter zullen 
wij die minderbedeelden nog wat moeten blijven 
steunen. Gelukkig zijn er veel organisaties, zoals 
het Rode Kruis, die hiermee bezig zijn. Bedenk dat 
wij net na de oorlog ook hulp nodig hadden en 
kregen. En dat er zelfs bij ons in deze welvarende 
tijd nog veel voedselbanken zijn die tal van 
huishoudens in hun dagelijkse levensbehoefte 
voorzien…. Dus hulp is overal nodig.
Als ze mij vragen, ga ik (ondanks wat moeilijkheden 
onderweg) direct weer op pad. Maar nu eerst weer 
een poosje aan het gewone werk.
Wij hebben het graag gedaan en willen hierbij 
Zuwe Zorg bedanken voor de hulpgoederen, het 
Rode Kruis voor hun inbreng, Breewel voor het 
Transport en de pers voor hun belangstelling!

aad en rona van der Zwan
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Herhaling heroïsche 
fietsmarathon
Vinkeveen - Zaterdag 2 augustus 
is het zover. Dan volgt de zinderen-
de herhaling van de heroïsche fiets-
marathon die de inmiddels zestig-
jarige geboren Vinkevener Gerrit 
Kroon vijfendertig jaar geleden al 
eens eerder reed. Een rondje IJssel-
meer binnen vierentwintig uur.
Op vrijdag 3 augustus 1973 stapte 
de toen nog jeugdige sporter Kroon 
met twee fietsmaatjes om zes uur 
’s morgens vanuit zijn toenmalige 
woonplaats Vinkeveen op de race-
fiets om pas drieëntwintig uur later 
op de thuisbasis terug te keren.

Misverstand
“Het ging die dag geweldig’, ver-
telt de kranige fietsliefhebber, put-
tend uit zijn geheugen. “Het eerste 
stuk ging heel voorspoedig. Om 11 
uur waren we al bij het monument 
op de Afsluitdijk en met een prima 
windje mee zaten we kort daarna in 
Friesland. Maar daar ging het mis. 
We raakten ons volgwagen kwijt. En 
destijds bestonden nog geen mo-
bieltjes, dus wat nu? Alles lag in die 
wagen, het eten, onze reserveon-
derdelen, ons geld. We hadden niets 
meer. Het werd een enorme klus. 
Rammelend van de honger zijn we 
tegen de avond in Meppel ten einde 
raad een politiebureau binnen ge-
stapt. Daar hebben we om wat geld 
gevraagd, zodat we iets te eten kon-
den kopen. Onze volgwagen heeft 
de hele dag keurig volgens schema 
gereden, maar wel een uurtje voor 
ons uit… Het laatste stuk was he-

lemaal een ramp. Het begon te re-
genen en het was inmiddels diep in 
de nacht. Pas om vijf uur de volgen-
de ochtend kwamen we volkomen 
afgeleefd in Vinkeveen terug. Onze 
eerste reactie toen was dan ook om 
het ‘nooit meer’ te doen. Een jaar la-
ter gingen we, veel beter voorbereid, 
opnieuw. Dat ging wel even pretti-
ger!” herinnert Kroon zich breed 
glimlachend.

Opnieuw
Komende zaterdag gaat Gerrit Kroon 
opnieuw van start voor een rond-
je IJsselmeer. Tussen zonsopgang 
en zonsondergang wil de dappere 
Breukelenaar de driehonderdvijftig 
kilometers wegwerken. Deze keer 
is er een batterij aan hulptroepen 
beschikbaar. Buurman Arnold van 
der Linden begeleidt Gerrit op een 
brommertje. Zoon Patrick volgt met 
enkele bekenden in een volgwagen 
vol geladen met voedsel, drank en 
reserveonderdelen.

Een tweede reservebusje is paraat 
om zijn Vinkeveense fietsmaatjes 
Cees en Dick van der Greft, die de 
laatste honderdvijftig kilometer met 
Gerrit op fietsen, op de juiste plek 
af te zetten en om van dienst te zijn 
als pech onverhoopt mocht optre-
den. En alle begeleiders hebben een 
mobiele telefoon bij zich! Als dan 
ook het weer nog een beetje mee 
zit, hoopt Kroon rond negen uur ’s 
avonds weer in Breukelen terug te 
zijn. Een behoorlijke uitdaging.

Sas’70 zoekt ervaren 
volleyballers
Uithoorn - De Uithoornse volley-
balvereniging Sas’70 is op zoek naar 
enthousiaste dames die haar tweede 
damesteam, dat speelt in de tweede 
klasse, willen komen versterken. 

Heb jij gevolleybald op tweede klas-
se niveau en lijkt het je wat om weer 
een balletje te slaan, kom dan vrij-
blijvend een keertje meetrainen. Wij 

trainen, vanaf 12 augustus 2008,  
op dinsdagavond van 21:30 uur tot 
23:00 uur in Sporthal de Scheg, Ar-
thur van Schendellaan 110-A in Uit-
hoorn.
Voor informatie kunt u terecht bij: 
Secretaris Sas’70
Dione Holthuizen
Tel.0297-530814
E-mail: secretaris@sas70.nl

Ruud Stolte van Bike2Play 
noodgedwongen (even) 
met de trein
Uithoorn/Gobiwoestijn - Inwo-
ner van Uithoorn Ruud Stolte van 
het politiekorps Amsterdam/Am-
stelland, bericht ons dat het fiets-
team Bike2Play afgelopen week de 
Gobiwoestijn binnentrok, maar dat 
het niet zo verliep als men wel ge-
dacht had. Voor het fietsen wel te 
verstaan. Hij berichtte ons van uit 
Mongolië het volgende: “Afgelopen 
week was erg zwaar. We wisten dat 
we Ulaan Batar aan zouden doen 
en hebben daar een rustdag geno-
men. Daar heb ik ook weer een aan-
tal foto’s op onze site geplaatst (zie 
www.bike2play.nl onder fotoalbum). 
Gisteren is mijn vrouw Hannie ook 
in China aangekomen en die houdt 

samen met mijn 2 zoons en schoon-
dochter een rondtour door China. 
Ales alles op t5ijd verloopt zullen we 
elkaar op 6 augustus ontmoeten in 
Peking bij het Olympisch Stadion op 
het moment dat wij daar aan komen 
fietsen…” (Dat is dus al volgende 
week woensdag!Red)

Hete zandbak
“Na ruim 9.700 km zijn we nu in 
Saynshand aangekomen in Mongo-
lië. Dat ligt over de helft van de Gobi 
woestijn. Het is hier ontiegelijk heet. 
Overdag 44 graden Celcius en veel 
wind tegen. Er zijn hier geen wegen; 
het is de hele dag rijden over ste-
nen, grind, mul zand of gewoon af 

en toe gewoon ‘ATB-en’, een soort 
klunen. Het is niet te doen. Het is 
ene hete zandbak. De eerste dag 
door de Gobi woestijn hebben we 
een gemiddelde kunnen halen van 
slechts TIEN kilometer per uur. Dat 
schier dus niet op. Na 70 km waren 
we kapot. Stinkend en smerig van 
het zand dat overal op en in je li-
chaam zit. De volgende dag hadden 
we weer veel wind tegen, zelfs zand-
stormen en onweer. Ook toen weer 
over de hele dag een totaalafstand 
van 70 kilometer. Daardoor loopt 
ons daggemiddelde van 110 km per 
dag een enorme deuk op. We MOE-
TEN 28 juli de grens over in verband 
met de visa en de gids die op ons 

staat te wachten. We moe(s)ten nog 
200 kilometer in twee dagen rijden 
om naar de grens te komen. Onder 
gegeven omstandigheden ga ik dat 
niet redden…”

Trein
“Gisteren heb ik met nog vier an-
deren het besluit genomen om me 
niet over de kop te gaan rijden en in 
deze stad te stoppen. Dat wil zeg-
gen, vannacht hebben we er over-
nacht en komende nacht om 02.00 
uur nemen we de trein tot aan de 
grens met China. Daar zullen wij 
weer met de andere fietsers van het 
team herenigd worden en daarvan-
daan gezamenlijk naar Beijing op-
rijden. Ik baal er enorm van dat ik 
de hele route dus niet helemaal fiet-
send zal af leggen. Maar ik denk dat 
het gezonde verstand en het luiste-
ren naar je lichaam in dit geval be-
langrijker is. Dit internetcafé kwam 
ik tegen op zoek naar een bank om 
geld te wisselen.
Weet dat het goed met me gaat en 
dat ik me dus niet over de kop heb 
gejaagd door kost-wat-kost de he-
le reis te fiets te moeten en willen 
volbrengen. De omstandigheden 
zijn voor mij persoonlijk gewoon te 
slecht om het te volbrengen. Ik ben 
enorm moe en ben blij dat ik de be-
slissing genomen heb om die 200 
kilometer (noodgedwongen) over te 
slaan. Hadden we wat meer dagen 
overgehouden, had ik het wellicht 
wel gered. Of ik teleurgesteld ben? 
Ja. Maar toch ook tevreden dat ik 
dit allemaal mag meemaken. Ik heb 
nog zoveel te vertellen over de din-
gen die we onderweg hebben mee-
gemaakt, maar dat bewaar ik tot 
ene volgende keer als ik weer thuis 
ben. Weet dat we op 6 augustus 
door de Nederlandse ambassadeur 
in Peking ontvangen zullen worden 
en dat op 10 augustus een groots 
onthaal is in het Holland Heineken 
Huis. Dat feest wordt door zowel 
Right to Play als door sponsor Hei-
neken georganiseerd. Ik houd jullie 
op de hoogte.”
Aldus Ruud Stolte vanuit Saynshand 
in Mongolië die inmiddels, gezien 
zijn uitspraak, maandag jl. de grens 
zal zijn gepasseerd. Of dit ook zo is 
gebeurd horen we wellicht een vol-
gende keer. Een stukje met de trein 
of niet, de redactie vindt het nu al 
een enorme prestatie om een der-
gelijke afstand af te leggen op de 
fiets. En dat gelet op de (plaatselij-
ke) omstandigheden onderweg. Als 
de eindstreep wordt gehaald is dat 
bijna drie keer de afstand van de 
Tour de France!

Spannende finale tussen Aruba en 
Bonaire bij koninkrijkspelen

Uithoorn – Honk en Softbal Ver-
ening Thamen uit Uithoorn. Ont-
staan uit de VVU (Voetbalvereniging 
Uithoorn) 45 jaar geleden zelfstan-
dig geworden en begonnen op de 
Boterdijk op het oude veld van VDO. 
We praten over HSV Thamen (Honk 
en softbalvereniging Thamen). Om-
dat Meerwijk gebouwd werd moest 
er verhuisd worden en dat gebeurde 
naar de Vuurlijn. “Waar nu ongeveer 
het Amstelplein staat was vroeger 
onze standplaats aldus Wim Schou-
ten. Nu bestaat de vereniging uit 
250 leden met 19 teams in de leef-
tijd vanaf zes jaar tot ongeveer 45 
jaar. Er zijn elf jeugdteams dus zowel 
honk en softbalteams en acht senio-
renteams. Het verschil tussen honk-
bal en softbal is dat je bij honkbal 
met een bovenhandse worp de bal 
gooit en bij softbal met een onder-
handse worp. Bovendien is de bal 
bij het softballen groter. Als je bij de 
vereniging begint draai je mee met 
de trainingen en als dat bevalt, kun 
je lid worden en dan dus spelen. Het 
seizoen loopt vanaf half maart met 
een oefenprogramma dat vijf weken 

duurt. Dan begint half april de com-
petitie en die duurt tot eind septem-
ber. De ene week zijn er thuiswed-
strijden de volgende week ergens in 
de regio. Dat wil dan zeggen rayon 
Noord Holland. Nu staat er een mooi 
clubhuis wat ook al weer 25 jaar oud 
is maar begonnen is met een nood-
voorziening. De kosten van het club-
huis zijn grotendeels door de leden 
zelf opgebracht. Met trots vermeldt 
Wim Schouten dat de club drie keer 
de Europacup Softbal heren heeft 
gewonnen. Verder is er elk jaar een 
jeugd en ouder weekend met kam-
peren en grote barbecues.

Politiemensen
Maar nu de Koninkrijkspelen. Wim 
Schouten vertelt: “ Het gaat dus zo-
als de naam al zegt om spelen tus-
sen politiemedewerkers van het Ko-
ninkrijk in eerste instantie dus Ne-
derland, Aruba, Bonaire en Curaçao 
St. Maarten en later is daar Surina-
me bijgekomen. Die softbalwedstrij-
den vinden nu al sinds 1997 plaats 
en dat was op Bonaire. Het was ei-
genlijk meteen al vanaf het begin 

een succes en elk jaar werden de 
spelen uitgebreid en is het nu een 
culturele uitwisseling geworden. 
Want er zijn niet alleen de spelen. 
De vrijdag daarvoor begint het al 
met een welkomstparty waarbij de 
130 gasten welkom werden gehe-
ten door korpschef Bernard Welten. 
De gasten werden ondergebracht 
in de marinekazerne in Amsterdam. 
Gevolgd op zaterdag door een wel-
komst ceremonie met volksliederen 
en een toespraak van de districtchef 
Ad Smit tevens voorzitter van de po-
litiesportvereniging met  de politie-
kapel van Suriname die de delega-
ties begeleidde.

Daarna was er een volleybaltoernooi 
waar Nederland de eerste prijs be-
haalde. Op zondag ging het hele ge-
zelschap naar de Kwakkoe maandag 
was er een dominotoernooi, dins-
dag dus softbal, woensdag schiet-
wedstrijden, basketbal en poolbil-
jarten op donderdag een kerkdienst 
en parade in uniform met een defi-
lé met hoogwaardigheidsbekleders 
gevolgd door ’s avonds een cultu-

rele avond in Amsterdam. Vrijdag 
is er overdag een voetbaltoernooi 
met s’avonds een songfestival. Za-
terdag naar Rotterdam naar het zo-
mercarnaval en zondag is er een af-
scheidsfeest met prijsuitreiking. Elk 
jaar wordt de culturele week in één 
van de deelnemende landen gehou-
den. Het Nederlandse team bestaat 
uit vijf politiemensen die zich op de 
een of andere manier hebben on-
derscheiden en vijf mensen van an-
dere korpsen uit Nederland. 

Spannend was het die softbalspe-
len en een extra feestelijk tintje was 
nog het feit dat burgemeester Ber-
ry Groen de eerste bal gooide bij de 
eindfinale tussen Aruba en Bonai-
re. Het ging er hard aan toe en aan 
de kanten werden de spelers toege-
juicht en aangemoedigd. Ondanks 
het feit dat Bonaire alle wedstrijden 
had gewonnen kwamen zij in de fi-
nale toch tekort en behaalde Aru-
ba met 16 -6 een spetterende over-
winning. Curaçao kwam op de der-
de plaats en Nederland op de vier-
de plaats.



De Kwakel - Het was de afgelopen 
week de derde week voor de voor-
spellers van de Tour De Kwakel.
Ook voor hen zou het een onge-
kend spannende week worden, 
want net als in de echte tour staat 
alles heel dicht bij elkaar in het klas-
sement. Het was dan ook veel stui-
vertje wisselen van de gele trui. Met 
name Joris Voorn en Peter Maijen-
burg mochten dit gewilde kleinoot 
aantrekken. De sponsoren van deze 
trui, Henny en Marga Kouw van Ha-
mar cards,  hadden deze week waar 
voor hun geld. Op de brede en grote 
borstkas van Peter kwam de jaarlijk-
se cartoon goed tot uitdrukking. 
Om de strijd eerlijk te houden tij-
dens deze competitie zijn ook alle 
bloedwaarden van de deelnemers 
gecontroleerd. Behoudens de nodi-
ge alcohol en hier en daar een beet-
je nicotine, zijn er geen afwijkingen 
geconstateerd, en dat doet de tour-
directie goed.
Sommige renners dienden nog 
wel protest in. Zo ook Alex van der 
Hulst. Hij reclameerde bij de jury dat 
hij tekort punten had gehad. Het 
feit dat de jury ook een mens is, zou 
dit best eens kunnen. Maar na de 
briefjes er op na te hebben gesla-
gen bleek dat de jury het toch bij het 
goede eind had. Alex had namelijk 
bij het inleveren van zijn voorspel-
ling de nummer 10 van zijn briefje 
gekrast en daarna een andere naam 
ingvuld. Hij deed dit echter niet op 
zijn blauwdruk. De gekraste renner 
kwam wel in de uitslag voor,  en de 
andere renner niet.

Hierdoor kon het gebeuren dat Alex 
het extra puntje niet kreeg, en bo-
vendien een extra punt in mindering 
kreeg wegens onterecht reclame-
ren. Dit zijn kostbare puntjes voor 
Alex want hij is in de onderste regi-
onen terug te vinden in de stand.

Ontsnapping
In de echte Tour de France vliegen 
de renners er elke dag in om tot 
een geslaagde ontsnapping te ko-
men. Ook in de Tour de Kwakel zijn 
er van die renners die dat proberen. 
Do van Doorn is er zo één.  Elke dag 
weet hij wel een briefje in te leveren 
met een paar “konijnen”. 
Het begrip “konijnen” is jargon voor 
onbekende renners in het peloton. 
Hij hoopt daarmee de dagelijkse 
jackpot te winnen. In de rit dat Cyril 
Dessel won en Sandy Casar twee-
de werd had hij beide renners in zijn 
voorspelling staan, alleen in omge-
keerde volgorde. Het leverde hem in 

ieder geval wel twee punten op, en 
daarmee was hij spekkoper.
Ook Lydia Vlasman had een goe-
de voorspelling ingeleverd. Waar de 
meeste renners nul punten haalden, 
haalde Lydia er 3 en dat mag een 
knappe prestatie genoemd worden.
Dat het inleveren van de voorspel-
lingen voor de Tour de Kwakel een 
gezelschapspel is bleek afgelopen 
vrijdagavond. Het traditionele Open 
Kwakels Kampioenschap bamzaai-
en, ook wel “knobbelen” genoemd 
werd gehouden.

De opkomst deze avond was redelijk 
groot, zo konden er genoeg deelne-
mers worden opgeschreven voor dit 
kampioenschap. Na een spannen-
de competitie, met de nodige hila-
rische momenten kwam er uitein-
delijk een winnaar te voorschijn. Hij 
woont nog net op het randje van De 
Kwakel, namelijk de Bilderdam. Bart 
de Bruyn mag zich een jaar lang 
Open Kwakels Kampioen Bamzaai-
en noemen.

Twee dagen
Met nog twee dagen voor de boeg 
kan er nog niet gezegd worden wie 
deze spannende Tour de Kwakel zal 
gaan winnen.

Er zijn nog zeker 6 gegadigden die 
op zeer korte afstand van elkaar 
staan. De voorspellers zitten dus 
weer met zijn allen rondom de te-
levisie gekluisterd in het karakte-
ristieke Tourhome. Zaterdag tijdens 
de tijdrit zullen er wel weer de no-
dige strepen door de “gouden lap” 
worden gehaald als de renner weer 
eens niet in de top tien eindigd.
Volgende week maandag weten we 
wie de Tour de Kwakel dit jaar heeft 
gewonnen.

Stand:  
Joris Voorn  114 pnt
Peter Maijenburg  113 pnt
Henk Raadschelders  112 pnt
Frank Vlasman  109 pnt
Ria Verhoef
Harold van Rijn
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Van Rijn Rally Racing
Mijdrecht - Zoals elk jaar wordt het 
Rallyracing seizoen op het Eurocir-
cuit in Valkenswaard afgesloten met 
een wedstrijd voor het Europees 
Kampioenschap. Elk jaar is dit eve-
nement een groot succes met als 
winnaar het publiek! Een EK wed-
strijd staat altijd garant voor span-
ning, sensatie en vooral snelle rally-
race wagens. Van Rijn Racing gaat 
hieraan ook deelnemen! En wel in 
de divisie 1A, oftewel de super 1600, 
auto’s met een 1600 motor en alle-
maal rond de 200 pk.  Het gehele 
weekend staat garant voor een waar 
spektakel, voor zowel jong als oud!
De wedstrijden vinden op 16 en 17 
augustus plaats, zaterdag wordt er 
gestart met de trainingen en de 1e 
manches van elke klasse. Een waar 
spektakel voor jong en oud. Van 
Rijn Racing start dus in de divisie 
1A, met de SEAT Cordoba 1600. Met 

180 pk onder de kap, hoopt Den-
nis van Rijn uit Mijdrecht een kans 
te maken op een finale plek, die op 
17 augustus verreden worden. Maar 
het deelnemersveld is sterk, dus 
het zal een grote uitdaging worden! 
Het team is dit seizoen, na een paar 
jaar afwezigheid in de rallyracing, 
voor het eerst gestart. Vanaf wed-
strijd één heeft het team hard ge-
werkt om de resultaten iedere keer 
te verbeteren. En met succes, want 
na 5 wedstrijden staat Van Rijn 10e 
algemeen in het Nederlands Kampi-
oenschap. Het team zal er alles aan 
doen om dit resultaat te continue-
ren komende EK wedstrijd.  Hopelijk 
wordt het vele werk beloont!  

Kijkje nemen
Het Van Rijn Racing team staat met 
de accommodatie opgesteld in het 
paddock, tussen zowel nationale als 

internationale concurrenten. Daar 
kunt u een kijkje nemen hoe het 
Mijdrechtse team te werk gaat om 
de Cordoba van de nodige service 
te voorzien.

Dus kom ons aanmoedigen op 16 
en 17 augustus op het Eurocircuit 
te Valkenswaard. De wedstrijden 
beginnen beide dagen om 10.00u. 
Voor meer informatie kijk op onze 
site: www.vanrijnracing of op de site 
van het circuit: www.eurocircuit.nl 

De Partners van Van Rijn Racing: 
Autobedrijf van Rijn, Theo van Rijn 
Autoschade, Funderingsmachine’s 
J.J. van Rijn, HTC van Rijn, , W.J. 
van Rijn Bouw- en Timmerwerken, 
P.J. van Rijn – Timmerwerken, Octo-
ral Nederland B.V., Onderhoudsbe-
drijf R. de Wit v.o.f., Vis Olie, Go Fast 
Energy drink Nederland  

Alle renners op doping 
gecontroleerd in Tour De Kwakel

Nieuwe leden welkom
De Ronde Venen - Bridgevereni-
ging De Ronde Venen bestaat in de-
cember 20 jaar. Dat betekende 20 
jaar veel speelplezier voor alle le-
den. Dit 20-jarig bestaan zal dit jaar 
met een speciale jubileumdrive ge-
vierd worden. Gespeeld wordt op de 
dinsdagavonden in de Meijert in de 
periode september tot juni.

De eerste avond van elk seizoen 
is een vrije speelavond. Daarna 
wordt wekelijks weer in competitie-
verband gespeeld in een A- en B-

lijn. De uitslag van elke speelavond 
vindt plaats binnen 5 minuten na af-
loop van de laatste spelronde.
Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er elk jaar 
weer tesamen met de leden van de 
Vinkeveense bridgevereniging een 
lentedrive. Aan het eind van het ka-
lenderjaar vindt er tevens een kerst-
drive plaats. Het ledenaantal van de 
vereniging is stabiel en ligt al jaren 
op circa 60 leden. Het ligt echter in 
de bedoeling het aantal leden uit te 
breiden. 

De vereniging heeft dus plaats voor 
nieuwe leden. Heeft u belangstel-
ling om in het nieuwe seizoen bij de 
vereniging te komen bridgen, kom 
dan zonder enige verplichting een 
avond meespelen om de sfeer te 
proeven. Er is plaats voor zowel be-
ginnende als ervaren bridgers.
De vereniging heeft ook bridgekof-
fers beschikbaar, welke tegen ge-
ringe komsten door leden geleend 
kunnen worden om thuis met ande-
ren te spelen of om te oefenen. 
Voor inlichtingen en aanmeldingen 
om een avond vrijblijvend mee te 
spelen kunt u bellen met Theo van 
Nes, tel. 0297-593618.

Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

De Nierstichting is jarig. 
Kadotip: word donateur.
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