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Slim bekeken!

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

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Alle aandacht
Dorpsstraat 7 Wilnis
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Vage antwoorden op duidelijke vragen van D66 over buurtconciërges

”Buurtconciërgewerk in huidige
vorm is wellicht niet wat
gemeente nodig heeft”
De Ronde Venen – Een paar weken geleden heeft de Stichting
Buurtconciërgewerk De Ronde Venen een e-mail gestuurd aan onze
krant, maar ook aan de D66-fractie.
Daarin vraagt de stichting aandacht
voor haar werk. Vorige week heeft
onze redactie hier al aandacht aangegeven in de krant, waarbij wethouder Van Breukelen als loco-burgemeester het niet nodig vond een
reactie te geven en wethouder Dekker de opstelling van de gemeente
niet goed begreep. Nu heeft het college (tenminste het deel dat niet op
vakantie is) via een brief toch wat
vage antwoorden gestuurd naar de
fractie van D66.
Naar aanleiding van de e-mail van
Stichting Buurtconciërgewerk De
Ronde Venen heeft de heer Houmes
namens de D66 fractie de volgende
vragen gesteld.
Nieuwe ontwikkeling
A: Waarom is het buurtbeheer door
middel van buurtconciërges door de
Stichting Buurtconciërgewerk De
Ronde Venen geen onderdeel van
het beleid Wijkparticipatie en Wijkgericht Werken De Ronde Venen?
”Sinds september 2008 wordt er

hard gewerkt om het wijkgericht
werken in de gemeente verder te
ontwikkelen.
Er is duidelijk behoefte aan een gestructureerde aanpak van wijk- en
buurtbeheer. Buurtconciërges zijn er
in vele vormen. Er zijn buurtconciërges op vrijwillige basis, maar er zijn
ook professionele conciërges veelal in dienst bij woningcorporaties.
De werkzaamheden die nu door de
buurtconciërges in de wijken worden uitgevoerd worden in de nader
vast te stellen nota Wijkparticipatie/
Wijkgericht Werken ingebed. Wijkteams en Wijkcomités gaan gezamenlijk de knelpunten in de openbare ruimte (schoon/heel/veilig) bekijken (wijkschouwen) en nemen de
actiepunten op in de wijkplannen. In
tegenstelling tot de oude wijkplannen zijn de nieuwe wijkplannen een
doorlopend proces. De servicelijn
heeft zich inmiddels bewezen. Bewoners weten de weg naar de servicelijn goed te vinden. Buurtconciërgewerk in de huidige vorm is
wellicht niet wat in de gemeente nodig is. Met de buurtconciërges is afgesproken dat we de komende periode gaan onderzoeken óf en zo ja
hoe buurtconciërgewerk in De Ron-

de Venen een plek kan krijgen in het
beleid voor wijk- en buurtbeheer.”
Naadloos
B: Passen de activiteiten van buurtconciërges niet naadloos binnen de
doelstellingen van het nieuwe beleid?
”De activiteiten van de buurtconciërges zijn vooral gericht op het
in kaart brengen van fysieke problemen in de openbare ruimte. Het
nieuwe beleid gaat uit van een veel
bredere aanpak waar ook het sociale component in vertegenwoordigd
is. Dat wil niet zeggen dat buurtconciërges geen bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en veiligheid. De wijze waarop een bijdrage
kan worden geleverd staat nu ter
discussie. Evenals in welke organisatievorm dat wenselijk is. Daarover
volgt overleg met partners binnen
het wijkgericht werken”.
C: Is juist de participatie van vrijwilligers waardoor draagvlak voor gemeentelijk beleid gestalte kan krijgen?
”Vrijwilligers zijn enorm belangrijk
om veel activiteiten in de gemeente

Gewapende overval bij
Karwei in Mijdrecht
Mijdrecht - Door twee mannen
werd op woensdagmiddag 29 juli
een gewapende overval bij Karwei
gepleegd. Zij gingen er op een motor vandoor.
Rond 16.25 uur kwam een man met
een helm op een bouwmarkt aan de
Industrieweg binnen. Hij bedreigde

een personeelslid en een klant met
een vuurwapen en ging er met een
geldbedrag vandoor. Hij liep naar
buiten, sprong achter bij een andere man op de motor, waarna zij er
met hoge snelheid vandoor gingen.
Een oplettende getuige onthield het
kenteken van de vluchtmotor en

gaf dit aan een medewerker van de
bouwmarkt door. Het bleek een gestolen motor te zijn.
Hoge snelheid
Een agent zag de motor op de rotonde Veenweg/Industrieweg met
hoge snelheid vluchten in de rich-

uit te kunnen voeren. De buurtconciërges doen al hun werk vrijwillig.
Daar is veel waardering voor geuit.
De burgemeester heeft in een aantal gesprekken laten weten dat
zij de inzet van de buurtconciërges zeer waardeert maar dat deze
waardering los staat van het feit of
in deze vorm buurtconciërgewerk
moet worden aangeboden in de gemeente. De participatie van vrijwilligers laat in ieder geval zien dat men
zich wil inzetten voor een leefbare
en veilige woonomgeving.”
D: Wat zijn de overwegingen geweest om het beperkte gevraagde
aanvullende budget van 1000,- door
Wijkparticipatie en Wijkgericht Werken De Ronde Venen te weigeren?
”De reden dat de gemeente de
Stichting Buurtconciërgewerk niet
subsidieert heeft te maken met de
ontwikkeling van het wijkgericht
werken. Daarmee is niet gezegd dat
buurtconciërgewerk geen rol heeft
in de gemeente De Ronde Venen.
Maar in welke vorm de gemeente
buurtconciërgewerk wil inzetten ten
behoeve van wijk-en buurtbeheer
wordt onderzocht”, aldus de brief
van het college.
ting van Wilnis. Hij gaf dit aan de
collega’s door, agenten gingen die
kant op, maar de motor werd niet
meer gezien. Door meerdere politie-eenheden, waaronder ook van
Amsterdam-Amstelland, en door
een politiehelikopter werd naar de
verdachten gezocht. Ook startte de
politiemeldkamer een Burgernetactie op. Al deze inspanningen leidden
niet tot de aanhouding van de verdachten.
Signalementen
Man met vuurwapen: blanke man
van ongeveer 1.70 meter, zwart
bomberjack, blauwe spijkerbroek
en hij droeg een zwarte helm. Van
de bestuurder van de motor is alleen bekend dat hij donkere kleding
droeg en een zwarte helm op had.
De motor was donker van kleur.
Op donderdagochtend rond 08.05
uur meldde een getuige dat hij op
de Veldhuisweg in Vinkeveen (route van Wilnis naar Breukelen) op recreatieterrein het Donkereindse Bos
een motor zag staan. Agenten gingen ter plaatse en het bleek te gaan
om de bij de overval gebruikte motor. Aan getuigen van de overval en
aan mensen die de vluchtende verdachten met de motor op de Veldhuisweg in Vinkeveen en/of omgeving hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de
politie van district Rijn & Venen op
tel. 0900-8844 of via meld Misdaad
Anoniem op tel. 0800-7000.

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.

Genieweg 50
Bouwerij 75
3641 RH Mijdrecht 1187 XW Amstelveen
0297-272381
020-6401199

www.autoberkelaar.nl

mijdrecht@berkelaar.nl

amstelveen@berkelaar.nl

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

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

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

Lutz:

Laatste stuks
voorjaars coLLectie

tot 70% korting
openingstijden:
di
9-21 uur
wo
9-18 uur
do
9-18 uur
vr
9-18 uur
za
9-17 uur
Herenweg 45, 3645 de vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.Lutz.nL

Controle geslotenverklaringen
Vinkeveen – Bij een controle donderdag 30 juli op de geslotenverklaringen Baambrugse Zuwe, Groenlandse- en de Vinkenkade zijn elf
bestuurders bekeurd.
Door de afsluiting van de provincialeweg N201 vanaf Vinkeveen tot
aan de rijksweg A2 is sprake van
veel sluipverkeer dat gebruik moet
maken van de omleidingsroute. Het
hoge verkeersaanbod leidt ook regelmatig tot filevorming. Dit heeft
gevolgen voor het garanderen van
de vrije doorgang van de hulpverlenende instanties zoals ambulance,
brandweer en politie. Het openbaar
vervoer (Connexxion) ondervindt
hiervan ook overlast en hinder.
De politie heeft de gemeente/provincie geadviseerd verkeersrege-

laars in te zetten om bij de wegafzettingen/omleidingen bestuurders
te informeren en te verwijzen. Het
politiewijkteam De Ronde Venen
controleert steekproefsgewijs de
geslotenverklaringen en zal, indien
nodig, bekeuringen uitdelen.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4
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Abcoudermeer

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Stokkelaarsbrug

Reconstructie N201
van 24 juli 20.00 uur tot 17 augustus 05.00 uur 2009
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omleiding doorgaand verkeer richting
Vinkeveen/Mijdrecht en Hilversum/
A2 en vice versa
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De Baambrugse Zuwe en Vinkenkade zijn afgelopen week
afgesloten geweest voor al het doorgaande verkeer. Dat was
gedaan uit vrees voor een te grote drukte op deze wegen als gevolg
van de afsluiting van de N201 tussen de A2 en Vinkeveen. De
aanrijtijd voor hulpverleningsvoertuigen zou daardoor te lang kunnen
worden en dat wilden we als gemeente voorkomen.
Door onder andere navigatieapparatuur weten onbekenden de
alternatieve wegen in het gebied ook te vinden; zo er reden zelfs
buitenlandse vrachtwagens. Om daar een einde aan te maken
MijndenD
rec
ht zijn dinsdag 28 juli verkeersregelaars ingeschakeld om dit in
goede banen te leiden. De politie heeft ook nog gecontroleerd op
doorgaand verkeer, maar dat leidde al snel tot lange files.
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Vrachtwagens horen er echter niet thuis, daarom worden tot het
einde van de werkzaamheden aan de N201 (tot 17 augustus, 05.00
uur) verkeersregelaars ingezet bij de afrit Abcoude om te zorgen
Vech dat zij niet de Vinkenkade of Winkeldijk oprijden. De gemeente
t heeft het besluit in goed overleg met de provincie en de gemeente
Abcoude genomen. Politie en gemeente houden de komende dagen
het verkeer goed in de gaten. Mochten er tegen de verwachting
in toch problemen ontstaan met de doorstroming, sluiten wij
nieuwe maatregelen niet uit. Na openstelling van de N201 zal op
de Vinkenkade, Baambrugse Zuwe en Groenlandsekade de oude
situatie van voor de werkzaamheden weer worden hersteld.

Afsluiting N201 tussen Vinkeveen
en de A2, 24 juli - 17 augustus 2009 ‘Laat je groene hart
spreken’ tijdens de
Dag van de Venen
Teckop

Tot 17 augustus (05.00 uur) is een gedeelte van de provinciale weg N201 afgesloten voor
al het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de kruising met de N212
(ir. Enschedeweg), Vinkeveen en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4). Aangezien er dag en
nacht wordt gewerkt, geldt de afsluiting alle dagen van de week en 24 uur per dag.
Waarom een afsluiting?

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

Bereikbaarheid
•
•
•
•
•

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

Wijziging busroutes

Op het betreffende traject rijden drie buslijnen van Connexxion: lijn 126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal Connexxion met een aangepaste dienstregeling rijden.
• Lijn 126 gaat rijden via de Baambrugse Zuwe.
• Lijn 130 volgt de omleidingsroute via de N212 - N401 - A2 en vice versa. In Vinkeveen rijdt deze lijn de
normale route. Alleen de haltes Viaduct worden vervangen door tijdelijke haltes op de Herenweg.
• Lijn 121 rijdt de normale route tussen Hilversum en Loenen Kerklaan om vervolgens via de N201 en de
A2 naar Breukelen te rijden. Reizigers van en naar Vinkeveen en Mijdrecht kunnen met lijn 130 naar
Breukelen reizen.

Omleidingsroute

De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven op bijgaand kaartje. De omleiding loopt via
de N212, de N401 en de A2, afrit Breukelen (afrit 5). Voor het vrachtverkeer tussen Aalsmeer/ Uithoorn en
Rijksweg A2 is een adviesroute aangegeven via de A2 en de A9.
Voor informatie over provinciale wegwerkzaamheden kunt u contact opnemen via tel. (030) 258 38 88
of e-mail: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Stremmingen vaarwegen
Stremming vaarweg Winkel

In verband met verbredingswerkzaamheden aan
de A2 ter hoogte van Abcoude, geldt tussen de
Proostdijersluis en de Angstel, een algehele stremming
van de rivier de Winkel. Er is geen kruisend verkeer
mogelijk met de A2 van maandag 3 augustus 2009 tot
zaterdag 22 augustus 2009. Dit geldt ook voor kano’s.
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Het is zomervakantie, de belangrijkste periode van het jaar voor
de aan de route gelegen recreatieondernemers;
Het is te druk om inwoners van Vinkeveen en toeristen (het
bestemmingsverkeer) te kunnen onderscheiden van het overige
(doorgaande) verkeer;
Het is weliswaar aanmerkelijk drukker dan normaal, maar het
verkeer stroomt nog voldoende door, zodat de bereikbaarheid
voor de hulpverleningsvoertuigen niet in gevaar komt.

Maarssen

N212

Nadere informatie

Redactie

De Baambrugse Zuwe en Vinkenkade zijn met
onmiddellijke ingang weer opengesteld voor
personenauto’s en motoren, óók tijdens de
ochtendspits. Voor vrachtauto’s blijven deze wegen
afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer
op de Baambrugse Zuwe, Vinkenkade en
Groenlandsekade. De Groenlandsekade blijft afgesloten
voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van
bestemmingsverkeer op de Groenlandsekade zelf.

Vreeland

N201
Baambrugse Zuwe

D re e

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

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.

e
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Groe

0

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

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

Plassen

** alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer

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

Afvalbrengstation

Vinkeveensche

* fietspad blijft beschikbaar,
Golden Tulip en de Groenlandse Kade zijn bereikbaar via
afrit 4 “Vinkeveen” van rijksweg A2

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

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

gs

Botshol

afsluiting **

Rijnka
naal

reconstructie wegvakken(afsluiting)

Servicepunten

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

Baambrugse Zuwe en
Vinkenkade weer open
voor personenauto’s

Baambrugge

Nessersluis

An

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

de Wave

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.

Stremming vaarweg Holendrecht

In verband met sloopwerkzaamheden van de
oude overspanning, zal van 17 augustus t/m 28
augustus 2009 de Holendrecht geheel voor het
scheepvaartverkeer zijn gestremd, er is dan geen

doorvaart mogelijk. Buiten voornoemde periode zal
tijdens de werkzaamheden steeds één van de twee
doorvaartopeningen van de Holendrecht open blijven.
Hier kan enige hinder en oponthoud van worden
ondervonden.

Meer informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen
met Waternet via tel. (0900) 93 94. De meest
actuele informatie over de vaarwegen binnen het
beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht vindt u via de link: http://www.waternet.nl/actueel/
scheepvaartberichten.

Kom op zaterdag 29 augustus naar de Dag van de Venen.
Een avontuurlijke dag vol afwisseling. Met aantrekkelijke
doe-activiteiten voor jong en oud, bijzondere optredens en
interessante presentaties. De Dag van de Venen vindt plaats
op recreatiecentrum Oortjespad in Kamerik. Het evenement
begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
De Dag van de Venen toont hoe het unieke veenweidegebied zich in de
voorbije jaren heeft ontwikkeld en welke kansen er nog liggen. Onder het
motto ‘Laat je groene hart spreken’ wordt u van harte uitgenodigd mee
te denken en mee te praten over de toekomst van de Venen. Hoe kan
de Venen nog aantrekkelijker worden gemaakt? Wat is uw droombeeld?
In videobijdragen, foto’s, tekeningen en uitspraken worden uw ideeën
en suggesties vastgelegd. De Dag van de Venen stelt gemeenten,
landbouworganisaties, waterschappen, maar ook kunstenaars en andere
partijen, die in de Venen actief zijn, in de gelegenheid te laten zien wat
er in de afgelopen jaren al in de Venen is gerealiseerd op het gebied van
water, natuur & landschap, landbouw, recreatie & toerisme en leefbaarheid.
Wilt u zelf de schoonheid en de dynamiek van de Venen ervaren?
Kom dan op 29 augustus 2009 naar De Dag van de Venen in Kamerik.
Bezoek de kinderboerderij, fiets er op uit in de fraaie omgeving en neem
een kijkje bij de verschillende demonstraties. Wilt u meer weten over
De Dag van de Venen? Kijk dan op www.dagvandevenen.nl.

VerBEELDwedstrijd

Heeft u een fraaie foto van een activiteit of een bijzondere plek in de
Venen? Heeft u een interessante filmpje over het Venengebied gemaakt,
dat u graag aan een groter publiek wilt tonen? Of wilt u graag úw verhaal
over de Venen kwijt? Doe mee aan de verBEELDwedstrijd van de Venen
en maak kans op een van de aantrekkelijke prijzen. Hoofdprijs is een
ballonvaart voor twee personen over het gebied. De prijzen worden
uitgereikt tijdens de Dag van de Venen 2009. Voor meer informatie,
www.dagvandevenen.nl.

Samen werken aan De Venen

De Dag van de Venen 2009 komt voort uit het Herijkt Plan de Venen.
De Venen is vanwege haar weidse landschap met langgerekte kavels
en oer-Hollandse panorama’s een uniek gebied, midden in het Groene
Hart. Centraal in de
ontwikkeling van het
veenweidegebied staat
samen werken aan
meer natuur, een betere
toekomst voor landbouw
en water en volop
recreatiemogelijkheden.
Burgers, belangenorganisaties, ondernemers
en overheden dragen
ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid
bij aan een duurzame,
samenhangende
herinrichting van de Venen
en het beheer ervan.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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.

Proef Burgernet in
negen gemeenten
geslaagd
De Vinkeveense
Plassen, een prachtig
gebied

De Vinkeveense Plassen vormen een uniek stuk natuur in
de gemeente De Ronde Venen. Jaarlijks genieten duizenden
recreanten en inwoners van het natuurschoon, de rust en
ruimte die de plassen bieden. De gemeente vindt het zeer
belangrijk dat het gebied ook rustig en mooi blijft en daardoor
aantrekkelijk voor iedereen die er naartoe gaat.
Om het gebied aantrekkelijk te houden, ook voor komende generaties,
werkt de gemeente nauw samen met de politie en het recreatieschap.
Gezamenlijk wordt opgetreden tegen overtredingen, verloedering en
vervuiling. Donderdag 9 juli 2009 heeft een delegatie bestaande uit
vertegenwoordigers van gemeente, politie en recreatieschap - met onder
andere burgemeester Burgman, wethouder Dekker en wijkteamchef
Dubbelaar - een uitgebreide schouw over de plassen gemaakt om te kijken
op welke punten actie moet worden ondernomen of waar verbeteringen
mogelijk zijn. Een van de punten die aan de orde kwam tijdens de schouw
is het ophogen van de legakkers met natuurlijk (snoei)materiaal. Deze
methode is al decennia lang in gebruik. Eigenaren snoeien bomen en
struiken op de legakkers en hogen daarmee hun bestaande perceel op of
breiden daarmee hun eigendom een stukje uit. De aanblik van de legakkers
waarop veel groenafval is gestort, komt bij sommigen als storend over,
maar is een gebruikelijke en natuurvriendelijke manier van landaanwas.
Uiteraard is het niet de bedoeling om de plaatsen waar het snoeiafval ligt
ook te gebruiken als dumpplek voor allerlei vuil waarvan men af wil. Het
recreatieschap ziet er op toe dat dit ook niet gebeurt.
Bij het constateren van vervuiling, zoals rommel, zwerfvuil en dergelijke
kunt u dit melden bij het recreatieschap, via tel. (030) 2974000 of
e-mail: vinkeveen@recreatiemiddennederland.nl. Belangrijk is om zo
nauwkeurig mogelijk de exacte locatie door te geven (indien mogelijk
GPS-coördinaten). Ook de politie zet zich in om de plassen zo aantrekkelijk
mogelijk voor iedereen te houden. Daarom wordt er toezicht gehouden
en vinden er controles plaats. De taak van de politie is het opsporen van
strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde. Surveillanten
treden op tegen bijvoorbeeld snelvaren, wild kamperen, vuurtjes stoken
en geluidsoverlast. Ook controleert de politie bestuurders van boten of zij
in het bezit zijn van vaarbewijzen en registratiegegevens. Toezichthouders
van het recreatieschap zijn bevoegd om bekeuringen te geven en
aanhoudingen te verrichten. Deze bijzondere opsporingsambtenaren
handhaven op het naleven van regels die gelden op de eilanden. Zo
moeten honden aan de lijn, mag er geen open vuur op de eilanden
gemaakt worden en is ’s nachts kamperen niet toegestaan. Dit laatste
geldt ook voor vissers! Ook wordt regelmatig gecontroleerd of duikers en
waterskiërs in het bezit zijn van een vergunning.
Voorkomen is in alle gevallen beter dan genezen. Vandaar dat het
belangrijk is dat alle recreanten zich aan de regels houden om er voor te
zorgen dat Vinkeveense Plassen een uniek stuk natuur blijft. Gooi daarom
geen vuil in het water, op de eilanden of de akkers, maar neem het mee
naar huis of gooi het in afvalbakken. Houd tijdens het recreëren rekening
met elkaar en veroorzaak geen overlast. Snelvaren is op de plassen niet
toegestaan omdat dit schade veroorzaakt aan de natuur. Dit geldt ook voor
de weteringen en sloten. De maximumsnelheid die gevaren mag worden
is 9 kilometer per uur. Gezamenlijk kunnen we er voor zorgen dat de
Vinkeveense Plassen een prachtig gebied blijft!

Positieve onderzoeksresultaten leiden tot advies om
burgernet landelijk in te voeren
Van november 2008 tot en met mei 2009 is Burgernet als proef
in negen gemeenten en vijf politieregio’s getest. Naast De Ronde
Venen zijn Gouda, Delft, Ede, Leeuwarden, Dantumadeel,
Breukelen, Maarssen en Nieuwegein betrokken bij deze pilot.
Burgernet is een telefonisch alarmeringssysteem, waarbij burgers
die zich hebben aangemeld worden geïnformeerd bij net gepleegde
misdrijven of andere dringende gebeurtenissen (zoals een vermist
kind of een incident in de buurt). Als aangemelde Burgernetdeelnemer krijgt u dan het verzoek uit te kijken naar relevante
informatie en die aan de politie te rapporteren zodat daarop actie
kan worden ondernomen. Burgernet heeft tot doel u als inwoner te
betrekken bij de aanpak van veiligheid in de eigen wijk. De resultaten
van deze proef zijn nu geëvalueerd.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de proef goede
resultaten heeft. Praktische problemen zijn zo veel mogelijk opgelost.
De belangrijkste bevindingen op een rij:
- Een zeer groot aantal mensen heeft zich aangemeld, wat laat
zien dat men een grote bereidheid heeft om zich in te zetten voor
de veiligheid in hun wijk. Bij de afronding van de proef, waren er
bijna 26.000 deelnemers.
- In totaal zijn er 192 oproepen via Burgernet gedaan. Op 32%
van deze oproepen is gereageerd door Burgernetdeelnemers.
De helft van deze gevallen is opgelost. Van het totale
aantal oproepen is 1 op de 10 aan te merken als een echt
Burgernetsucces. De informatie van de Burgernetdeelnemers
heeft daar een directe bijdrage geleverd aan de oplossing.
- Deelnemers vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan
de veiligheid in hun wijk, maar verwachtten niet dat Burgernet
daar een grote rol in speelt. Deelnemers zien Burgernet vooral
als een mogelijkheid om de politie te helpen bij het opsporen van
verdachte en vermiste personen.
- Naar aanleiding van vragen en klachten van deelnemers zijn
gedurende de proef verbeteringen doorgevoerd. Dit betrof onder
andere het versturen van meerdere start of afloopberichten,
wachttijden tussen aanmelding en deelname en informatie
over de mogelijkheid voor het invullen van het aan- en
afwezigheidsrooster (om ongewenste telefoontjes, bijvoorbeeld
’s-nachts, te voorkomen). Een veelgehoorde suggestie om het
telefoonnummer van Burgernet zichtbaar te maken bij het bellen
kon helaas om technische redenen niet worden gerealiseerd.
- Het overgrote deel van de deelnemers (80%) is tevreden of zeer
tevreden over Burgernet, 95% is bereid deelnemer te blijven.
Kortom: Burgernet is positief ontvangen en heeft positieve resultaten.
Op basis van de resultaten van de proef worden de ministers van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van
Justitie geadviseerd om Burgernet landelijk in te voeren. Hier zal de
komende tijd een beslissing over genomen worden.

Werkzaamheden Kerklaan en
Roerdompstraat in Vinkeveen
Vanaf maandag 17 augustus 2009 wordt de laatste fase van
de reconstructie van de Kerklaan en Roerdompstraat in
Vinkeveen uitgevoerd. De werkzaamheden duren bij goed
weer ongeveer 3 weken. Het werk bij de Roerdompstraat
wordt uitgevoerd bij de gehele postcode 3645 en bij de
Kerklaan bij de postcodes 3645 ES, 3645 ET en 3645 EV.
Kerklaan van Herenweg tot aan kruising Tuinderslaantje/
Julianalaan

In de Kerklaan zal in week 34 ter hoogte van Maria-Oord een oversteek
gemaakt worden waarbij de weg wordt versmald. De fietsstroken worden
voorzien van belijning en een rode coating. De Kerklaan zal is in deze fase
vanaf de Herenweg voor bewoners en bestemmingsverkeer tot aan het
drempelvlak bij de St. Jozefschool, zij het met enige hinder, bereikbaar zijn.

Roerdompstraat en Kerklaan tot en met de kruising
Tuinderslaantje/Julianalaan

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
12 augustus 2009 t/m 15 augustus 2009
Wilnisfestival

Wilnisfestival aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Met onder andere
dagactiviteiten zoals kindermiddag met Biba Boerderij activiteiten,
55+ middag en een beachvolleybaltoornooi. ’s Avonds optredens
van Helemaal Hollands, Tilt, Frans Duijts Broadway, Monique Smits,
Riverside en Starkoo. Elke avond zijn er taxi ’s aanwezig. Voor het
gehele programma en kaartverkoopadressen verwijzen wij u naar de
website www.wilnisfestival.nl.

De Roerdompstraat en Kerklaan krijgen tot aan het drempelvlak nabij de
St. Jozefschool een nieuwe asfaltlaag. Dit gebeurt nadat er onder het
kruispunt van de Kerklaan met het Tuinderslaantje en de Julianalaan een
nieuw riool is gelegd. Gedurende de werkzaamheden aan dit kruispunt
is het hier niet mogelijk de Julianalaan in te rijden. De Julianalaan is
gedurende deze werkzaamheden in tweerichtingen vanaf de Herenweg
bereikbaar. Het Tuinderslaantje naar Achterveld blijft gedurende de
aanleg van het riool in week 34 voor het verkeer vanaf de Plevierenlaan
via de Roerdompstraat bereikbaar. Gedurende de weken 35 en 36 is het
Tuinderslaantje bereikbaar vanaf de Herenweg via de Kerklaan. In week 36
is het, tijdens de asfaltwerkzaamheden op het kruispunt, wel mogelijk dat
het Tuinderslaantje en Achterveld korte tijd met de auto niet bereikbaar zijn.

Omleiding doorgaand verkeer

Voor de duur van de werkzaamheden wordt een omleiding ingesteld via de
Plevierenlaan, Reigerstraat, Heulweg en Herenweg en vice versa.

Openbaar vervoer

De bushaltes in de route Kerklaan en Roerdompstraat zullen voor de duur
van de werkzaamheden buiten gebruik zijn. Het openbaar vervoer rijdt in
deze periode via de Reigerstraat, Heulweg en Herenweg.
Ook bij deze laatste werkzaamheden is enige hinder en ongemak niet te
vermijden. Wij proberen deze tot en minimum te beperken. Wij vragen u
begrip en uw medewerking om ook deze laatste fase tot een goed einde
te brengen. Voor vragen betreffende de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met projectleider dhr. Prümers via tel. (0297) 29 16 94 of
e-mail civieltechnischbeheer@derondevenen.nl.

Historische Vereniging
viert jubileum met
tentoonstelling
De Historische Vereniging Proosdijlanden bestaat 25 jaar
en dat mag gevierd worden. Samen met Museum De Ronde
Venen, NME centrum De Woudreus en IVN De Ronde Venen
hebben zij een tentoonstelling samengesteld die het verhaal
verteld van het ontstaan van en het leven in dit bijzondere
landschap. ‘Tot de bodem uitgezocht… 25 jaar Historische
Vereniging in De Ronde Venen’ is vanaf 8 augustus gratis te
bezichtigen in Museum De Ronde Venen.

Een kwart eeuw doet de vereniging, geheel gerund door enthousiaste
vrijwilligers, onderzoek naar de geschiedenis van De Ronde Venen.
Zij hebben daarbij heel wat historische schatten aan kennis en objecten
verzameld. De tentoonstelling laat dit werk zien aan de hand van
verschillende vensters. Thema’s als geologie en de eerste bewoning, de
ontginning van het gebied, de vervening, de droogmakerijen en de strijd
tegen en met het water komen daarbij aan bod, evenals de infrastructuur,
het agrarisch bedrijf en natuurbeheer en de recreatie.
Iedereen die nieuwsgierig is naar het ontstaan van het Ronde Venen
gebied, of daar meer van wil weten moet zeker een bezoekje brengen
aan deze tentoonstelling. De thema’s worden toegelicht met interessante
en bijzondere objecten. Zo zijn er diverse maquettes te bewonderen,
maar ook schilderijen en prenten, archeologische opgravingen en diverse
landkaarten. Ook is er een turfslee en een Vinkeveense schouw te zien.
De jongste aanwinst van het museum, een geurprent van Marickenland
door Jan Konings, zal ook te zien en te ruiken zijn.
Kortom; alle zintuigen worden geprikkeld in deze tentoonstelling.
De expositie is gratis te zien vanaf 8 augustus t/m 31 oktober 2009 in
Museum de Ronde Venen, Herenweg 240 in Vinkeveen. Voor meer
informatie kunt u bellen naar tel. (0297) 262 223 of kijken op
www.museumderondevenen.nl. Het museum is geopend van april t/m
oktober op woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,
in juli en augustus is het museum ook op zondag geopend.

Klompenrace 2009

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat Wilnis haar
900 jarige bestaan vierde. Dat was de aanleiding voor
het eerste Wilnis Festival. Dit Festival kreeg de naam
Feestweek. Die week duurde tien dagen waarin echt
van alles georganiseerd werd: zeskamp, steprace,
gondelvaart, skischans springen en nog veel meer. Een
heel leuke activiteit toen was de Klompenrace. Een race
op oud Hollandse klompen, rennend door het dorp.
Vanwege het vijfentwintig jarig jubileum van het festival, wordt deze
Klompenrace herhaald. Daarom organiseert de brandweer Wilnis
op woensdag 12 augustus een klompenrace. Samen met sponsor
Advisor zal de start om 19.00 uur plaatsvinden.

Inschrijving

Wilt u (weer) meedoen met de Klompenrace? Dan kunt u zich vanaf
heden aanmelden via het inschrijfformulier dat nu al te downloaden
is via de site van het Wilnis Festival (www.wilnisfestival.nl onder het
kopje programma woensdag). Ook op de dag zelf, kunt u zich nog
van 14.00 uur tot 18.45 uur nog inschrijven. Deelname is gratis. Het
ingevulde formulier stuurt u naar klompenrace@wilnisfestival.nl óf
via de post naar brandweer Wilnis, Pieter Joostenlaan 26, 3648 XR
Wilnis.

Parcours

De deelnemers starten voor de Brandweerkazerne bij het
festivalterrein.Het te lopen parcours gaat via de Pieter Joostenlaan
en de Herenweg, naar de Dorpsstraat. Dan via het fietspad naast
de Enschedeweg naar de Ringdijk. Vervolgens via het park naar de
finish bij de feesttent. De deelnemers ontvangen bij inschrijving een
stempelkaart. Deze kaart moet op 3 plaatsen worden afgestempeld.
De snelste loper en loopster ontvangen na afloop de “Gouden
Wilnis Klomp”. Deelnemen kan vanaf 15 jaar en uitsluitend op oud
Hollandse houten klompen. De prijsuitreiking is direct na afloop van
de race.
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Nieuwe Meerbode - 5 augustus 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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.

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen. Zo ergert 76% zich zeer
aan het achterlaten van rommel in bos of strand, 64% aan zwervend
afval als blikjes en papier en 62% aan troep in de berm. Terwijl files
‘slechts’ door 26% van de ondervraagden als ‘zeer ergerlijk’ wordt
ervaren en de wachtrijen bij de kassa door 17%.
(Bron: www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl)

Eén aluminium blikje vergaat pas
	na een miljoen jaar!
Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is
weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor
bestemd zijn. Afval dat op straat of in het groen terecht
komt, vergaat pas na jaren, of soms zelfs helemaal niet.
Zwerfafval zorgt dus voor een jarenlange ergernis en niet te
vergeten vervuiling voor het milieu.
Wat is zwerfafval?

Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van
consumpties. Denk hierbij aan frisdrankblikjes, patatbakjes en flessen.
Maar ook sigarettenpeuken en kauwgom vallen onder zwerfafval. De
afgelopen jaren is het zwerfafval enorm toegenomen. Dit komt onder
meer door de veranderde eet- en drinkgewoontes. Veel producten
zijn in kleinere porties verpakt en makkelijker onderweg te gebruiken.
Helaas verdwijnt niet al het afval in de vuilnisbakken, maar komt er
veel op straat terecht, in het plantsoen of langs de snelweg. Niet
alleen slecht voor het milieu, maar ook nog eens gevaarlijk. Dieren en
kinderen kunnen zich verwonden aan kapotte blikjes of glas.

Is zwerfafval een probleem?

Als je het aan de Nederlandse bevolking vraagt is het ronduit ‘ja’.

overgegaan van de politie naar
de gemeente. U kunt ook kijken
bij www.verlorenofgevonden.nl.
Onderstaande voorwerpen zijn
bij de gemeente als verloren of
gevonden opgegeven:

Gevonden en
verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag van
gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
week 30 en 31 2009
-

Kentekenplaat 80-TJ-GP
Rode damesfiets
Grijze herenfiets
Grijze damesfiets
Zwarte herenfiets
Geel/blauwe meisjesfiets
Roze mobiel
Bruin doorschijnend bril
Zilveren armband

Een plastic patatbakje is na 90 jaar pas vergaan en een aluminium
blikje vergaat zelfs pas na een miljoen jaar! Andere voorbeelden:
Sigarettenpeuk: 1 tot 5 jaar
Bananenschil: 3 jaar
Metalen blikje: 1,5 tot 50 jaar
Plastic frisdrankfles: 5 tot 10 jaar
Plastic zak: 10 tot 20 jaar
Kauwgum: 20 tot 25 jaar
Aluminium blikje: 80 tot1 miljoen jaar
Patatbakje: 90 jaar
Plastic sixpack-houder: 100 jaar
Glazen fles: 1 miljoen jaar

Wat doet de gemeente aan zwerfafval?

De gemeente heeft namens de overheid een taak om het zwerfvuil
zo veel mogelijk te beperken. Dit doet ze onder andere door op
verschillende plekken vuilnisbakken te plaatsen.
Ook zijn er in de gemeente opvallend rode blikvangers geplaatst. Deze
staan op de zogenaamde snoeproutes. Een snoeproute is de route
die een leerling aflegt van huis naar school en vice versa, inclusief
de route naar de supermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd.
Het zijn de loop- en fietsroutes maar ook de routes van en naar busen treinstation. Al fietsend/lopend kan het afval gemakkelijk in de
blikvanger gegooid worden.
U kunt een bijdrage leveren en veel Nederlanders blij maken door geen
afval op straat of in de natuur achter te laten.

-

Een blauw schoentje met
bloemetjes en kraaltjes maat 19
Zwarte dubbelen fietstas met
boodschappen erin
Sleutels

Verloren voorwerpen
week 30 en 31 2009
-

I-pod Touch 16 GB
Geel/blauw kinderfiets met rode
zadel en spaakversiering
Grijze Sparta Delphi DLX
herenfiets met zwart/oranje
accenten op frame
Gehoorapparaat Atlov audio
Bruine portemonnee met
bankpas, rijbewijs en diverse
pasjes

-

-

-

Zwarte portemonnee met
bankpas rijbewijs en visakte
Zwarte Esprit Billfold
portemonnee met rijbewijs, twee
bankpassen, creditkaart, diverse
pasjes en geld
Kentekenpapieren
Een blauw/goud Batavus
herenfiets met acht
versnellingen
Zwarte mobiel met rode klep
merk Samsung
Een gouden schakelarmband
met bedeltjes: stier, leeuw,
boogschutter en honden kopjes
(rottweilers)
Geel pakket van Bon Prix
Een gele kentekenplaat
71-SK-NR
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!
Op dit moment hebben wij de volgende (stage)
vacatures:
- een afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling,
Volkshuisvesting en Milieu;
- medewerker postregistratie;
- trainee Economische Zaken.
- een lid van de rekenkamercommissie;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en
Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.
Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u
vinden op onze website www.derondevenen.nl of u
kunt contact opnemen met ons via tel. (0297) 29 17 42.
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

Amstelhoek				
Mennonietenbuurt 29
Plaatsen van zes gevelkozijnen
Lichte bouwvergunning
2009/0365

23-07-2009

Mijdrecht				
Nijverheidsweg 17j
Veranderen kantoorvloer en plaatsen
Reguliere bouwvergunning
2009/0363
vloer werkplaats
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 122
Groenlandse kade 10

Vernieuwen van een beschoeiing en steiger Reguliere bouwvergunning
Wijziging van atelier tot woning en
Reguliere bouwvergunning
woning tot schuur

2009/0362
2009/0364

23-07-2009
22-07-2009
22-07-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Rietveld 24
Vinkeveen
Achterbos 4a – 8

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

Lichte bouwvergunning

Oprichten van een berging en carport
op een gewijzigde plaats

Lichte bouwvergunning

2009/0348
2009/0312

Verzenddat.
vergunning
23-07-2009
24-07-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van
de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffinG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Waverveen
Selijnsweg 7

Vergroten en veranderen van de garage

Reguliere bouwvergunning

2009/0123

Verzenddat.
vergunning
27-07-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Helmstraat in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 juni 2009 aan Leeflang Bouwbedrijf B.V. ontheffing hebben verleend van
de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) voor een tijdelijke
bouwplaats aan de Helmstraat te Mijdrecht. Dit in verband met nieuwbouwwerkzaamheden aan de Dorpsstraat 62-64 in Mijdrecht. De
vergunning geldt van 17 augustus 2009 tot en met 30 juli 2010. Het werkadres is Dorpsstraat, 3641 ED in Mijdrecht.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is
verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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:
- Tuin- en Bloemencentrum Wiegmans voor het oprichten en in werking hebben van een tuincentrum alsmede de opslag en
verkoop van consumentenvuurwerk op het adres Bozenhoven 105, 3641 AD Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 6 augustus tot en met 17 september 2009 ter inzage. Tot en met 17
september 2009 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ‘sGravenhage. 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 geen 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 in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in 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 medewerker van
de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.
nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.
2. Bij hen meldingen op basis van een het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn binnengekomen van:
- Tuin- en Bloemencentrum Wiegmans voor het van toepassing worden van het Besluit voor wat betreft het lozen van huishoudelijk
afvalwater en hemelwater bij een tuincentrum tevens opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op het adres Bozenhoven
105, 3641 AD Mijdrecht;
- Roekz partijcentrum voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van het verhuren van zalen, op het adres Herenweg 55,
3645 DG Vinkeveen;
- Richard’s Grond & Waterwerken B.V. voor het oprichten van een laad- los en overslagbedrijf, op het adres Botsholsedijk 2C,
3645 CK Vinkeveen;
- Gerrijn B.V. voor het oprichten van een inrichting voor metaalbewerking, op het adres Constructieweg 20, 3641 SB Mijdrecht;
- Freesmij voor het verplaatsen van de gasopslag bij een wegenonderhoudsbedrijf, op het adres Communicatieweg 10, 3641 SE
Mijdrecht.
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.
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Postduiven Vereniging
‘Rond de Amstel’

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

In Gezondheidscentrum De Ronde Venen

Atelier De Kromme Mijdrecht
schildert de zomer
Mijdrecht - In Gezondheidscentrum
De Ronde Venen aan de Hoofdweg
1 in Mijdrecht is tot medio oktober
een nieuwe expositie ingericht met
werk van leden en cursisten van
Atelier de Kromme Mijdrecht. Het
AKM verzorgt permanent een tentoonstelling in het gezondheidscentrum, die elke vier maanden wordt
gewisseld.
Het thema van deze expositie is ‘Zomer’. De expositie is elke werkdag
tussen 9.00 en 16.00 uur te bezichtigen, maar sinds enkele dagen is
dat ook mogelijk op www.atelierdekrommemijdrecht.ex
De expositie biedt een mooie gelegenheid om te zien wat u bij het
AKM kunt leren als u overweegt het
maken van kunst als hobby te gaan
beoefenen.
Junioren
In de expositie is ook een serie portretten te zien, die zijn gemaakt door
de oudere juniorengroep van het
Atelier, kinderen tussen 12 en 16
jaar. De bezoekers die inmiddels deze serie hebben gezien, reageren allen verrast op de hoge kwaliteit van
het getoonde werk. Door het spontane kleurgebruik kunnen de goed
gelijkende portretten de bezoeker
bijna niet ontgaan.
Atelier de Kromme Mijdrecht verzorgt teken- en schilderlessen voor
kinderen van 8 tot 12 jaar op de
woensdagmiddagen en voor de oudere junioren op de vrijdagnamiddag. Voor het nieuwe cursusseizoen, dat 24 augustus weer begint,
is er vooral op de woensdagmiddag
nog plaats voor enkele jonge kunstenaars.
Voorzover het ‘t werk van volwassen
cursisten betreft, zijn er vooral zomerse landschappen en dierportretten te zien. Ook hiervoor geldt dat
het hoge niveau van het werk opvalt.

Nieuwe cursussen
Op 24 augustus start het nieuwe
cursusseizoen van Atelier de Kromme Mijdrecht. Op elke doordeweekse dag zijn er zowel ‘s morgens, ‘s
middags als ‘s avonds cursussen
voor beginnende of gevorderde tekenaars en schilders. De woensdagavond is voor de beginners gereserveerd. Ook daar is nog plaats voor
enkele cursisten. Op dinsdagavond
wordt er naar levend naaktmodel
getekend of geschilderd. Deze cursus is vrijwel volgeboekt, maar vrouwelijke modellen zijn nog zeker welkom. Zij kunnen contact opnemen
met Frank de Leeuw, telefoon 0204033288 of mailen naar
frank.d.deleeuw@ planet.nl.
Behalve tweedimensionaal werk,
kun je bij Atelier de Kromme
Mijdrecht ook terecht voor sculptuurlessen op de maandagmiddag.
Hier kunt u leren boetseren in klei,
dat later wordt gebakken en eventueel geglazuurd. Het is ook mogelijk
in was te werken en het uiteindelijke
resultaat in brons te laten vereeuwigen. Ook kan er worden gebeeldhouwd in zachte steensoorten, zoals speksteen. Voor deze cursus zijn
nieuwe inschrijvingen nog mogelijk.
Voor gedetailleerde informatie over
alle cursussen kunt u terecht op
www. AtelierdeKrommeMijdrecht.
nl of u kunt contact opnemen met
de plaatsvervangende cursuscoördinator, Manon Kascha, e-mail:
mkascha@ hetnet.nl. Bij haar kunt u
zich ook inschrijven. De kosten voor
het lidmaatschap bedragen 155 euro, waarvoor u dertig lessen krijgt.
Het is ook mogelijk om uzelf voor
tien lessen in te schrijven. In dat geval is de deelnameprijs op 67,50 euro bepaald. Junioren tussen 8 en 12
jaar betalen 100 euro voor 28 lessen
en de groep 12- tot 16-jarigen krijgen 30 lessen voor 120 euro. Bij de
junioren is daar een deel van de materiaalkosten in begrepen.

Vele kinderen blij gemaakt
door Makelaardij Witte
Vinkeveen - Tijdens de feestweek van Vinkeveen hebben Carin
en Joyce van Makelaardij Witte vele kinderen verblijd met een heliumballon en een kleurplaat.
Boaz, Zara en Noa Leeflang hebben alle drie hun uiterste best ge-

daan met de kleurplatenwedstrijd.
Zij kregen dan ook alle drie een fantastisch cadeau, mede gesponsord
door Drogisterij Dio De Bree aan de
Herenweg te Vinkeveen.
Makelaardij Witte feliciteert de winnaars en wenst ze nog een heel fijne vakantie toe.

Regio - Afgelopen weekend stonde drie vluchten op het programma,
twee overnacht fondvluchten vanuit Bordeaux en Perpignan, en een
jonge duiven vlucht vanuit Peronne.
Vrijdag om 13.30 uur werden de duiven in Bordeaux gelost, en zaterdag
om 09.39.35 uur klokte Verweij-Castricum uit Mijdrecht de eerste duif
van de vereniging die 1192,610 meter per minuut maakte (711/2 km per
uur). De gemiddelde afstand was
907 km. Ginkel & Berg werd tweede en Harrie Hendriks derde. In het
rayon werd Verweij-Castricum 2e,
en dat was voldoende om het Kampioenschap in het Rayon te pakken.
Ginkel & Berg werd 8e, Harrie 11e,
Rob v.d. Wal 30e, Paul Baas 32e Peter de Haan 44e. De duiven in Perpignan werden zaterdag om 07.00
uur gelost, hier was de gemiddelde afstand 1058 km, en het was een
duif van Peter de Haan uit De Hoef
die het voor elkaar kreeg om nog
dezelfde dag het hok te bereiken.
Deze duif wist de 1055 km met een
snelheid van ongeveer 1237 meter
per minuut (74 km per uur) te overbruggen, en zo een mooie klassering op Nationaal en Internationaal
neer te zetten. Om 08.30 uur werden
de jonge duiven in Peronne gelost,
en dit werd een prooi voor Ton Duivenvoorde uit De Hoef. Ton maakte
een geweldige uitslag, 9 duiven bij

de eerste 10, en dat gebeurt niet zo
vaak. Met dit resultaat werd hij ook
eerste in het rayon en 29e van de afdeling. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd 2e, en Henk Snoek uit De
Kwakel was de 3e liefhebber. Hennie werd in het rayon 43e, Henk 66e
en Wim Wijfje uit De Kwakel 93e.
Wim Könst werd 1e in de B-Groep.
In het rayon zijn ongeveer 3000 duiven in concours.
De uitslagen waren als volgt:
Bordeaux 129 duiven en
7 deelnemers
Verweij-Castricum
Ginkel & Berg
H. Hendriks
R. v.d. Wal
P. Baas
P. de Haan
Th. Kuijlenburg
Perpignan 38 duiven en
4 deelnemers
P. de Haan
Verweij-Castricum
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Peronne 472 duiven
en 17 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
H.P. Snoek
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg

Tuin Bram de Groote open
Uithoorn - Komende zondag 9 augustus is de Tuin van Bram de Groote
op de hoek Elzenlaan/Boterdijk vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur opengesteld voor bezoekers. Door veranderingen in het beheer heeft de Tuin
een meer natuurlijk aanzien gekre-

gen. Vrijwilligers van de Werkgroep
zijn aanwezig om de bezoekers hierover te informeren. De imker vertelt
zijn bijenverhaal en biedt echte bijenhoning te koop aan. De toegang
is gratis. Inlichtingen:
Joop Alsemgeest, te. 0297-563394.

V.I.O.S. MajoretteKidz
Mijdrecht - De tweedejaarsleerling-majorettes zijn gepromoveerd
naar de minirettes en de eerstejaars zijn nu tweedejaars. Dus majorettejuffen Chantal en Linda hebben weer plek voor nieuwe leerlingen. Op 26 augustus is ’s middags
tussen half 4 en half 5 de eerste les
voor de nieuwe leerling-majorettes
in clubgebouw De Notenkraker aan
Windmolen 77 in Mijdrecht. Majorette zijn bij V.I.O.S. is stoer. Dus
kom naar het V.I.O.S. clubgebouw
en doe gratis mee!
Voor meisjes én jongens!
Lijkt het jou ook erg leuk en wil je
het proberen? Om leerling-majorette te worden moet je minstens 6 jaar
zijn en zowel meisjes als jongens
kunnen majorette of, als je een jongen bent, majoor worden. De lessen
zijn op woensdagmiddag van 15.30
tot 16.30 uur. Je mag eerst 4 lessen
gratis meedoen om te kijken of je
het wel echt leuk vindt. V.I.O.S. leent
je bovendien een baton, die je ook
mee naar huis mag nemen om daar
te oefenen.
Lid worden en dan?
Na 4 lessen beslis je of je lid wordt
van V.I.O.S. of niet. Je betaalt maar
11,80 euro per maand contributie en éénmalig 45,- euro borg voor
het gebruik van de baton en later
de majorettepakjes. Je betaalt dus
geen lesgeld. Als je nu begint, doe
je op 11 oktober al mee op de Kijken Luisterdag. En op 30 en 31 januari treed je op tijdens de jaaruitvoering in De Meijert. Later in 2010 mag

je je kunsten ook al in het dorp vertonen bij het Straattheaterfestival
en tijdens de V.I.O.S. Open. Zodra
je goed genoeg bent, ga je als minirette met de Show- & Marchingband optreden in Nederland. En als
je dan later majorette bent ga je ook
mee naar het buitenland. Meestal is
dat België, maar ook wel eens in het
noorden van Frankrijk en in Duitsland. Met z’n allen met de bus en
ook dat kost je niets. Je hoeft alleen
voor je eigen eten en drinken te zorgen. En je gaat naar majorettewedstrijden. Daar strijd je met majorettes van andere verenigingen om de
prijzen. Dat is heel gezellig, leuk en
ook spannend.
Contact
Kun je woensdag 26 augustus nog
niet, maar heb je er wel zin in? Bel
dan naar Chantal de Groot. Haar
telefoonnummer is 0297-272862.
Of, stuur je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer naar
chantal.degroot@xs4all.nl. Chantal
neemt dan contact met je op.
V.I.O.S. is een gezellige vereniging!
Het hele jaar door zijn er nog tal
van andere verenigingsactiviteiten voor jong en oud. Jeugdmiddagen, jeugdkamp, kijk- en luisterdag, kaart- en feestavonden, gezelligheidsdag voor de hele familie, familiebarbecue, etc. Ook heel gezellig allemaal. Voor informatie over
V.I.O.S. en dweilorkest DORST kun
je ook terecht op de websites:
www.vios-midreth.nl en
www.dweilorkest-dorst.nl.

Stichting Paraplu biedt
weer veel nieuws

De Ronde Venen - Veel nieuwe en
vernieuwde cursussen en activiteiten zijn opgenomen in het onlangs
vastgestelde activiteitenprogramma
voor het seizoen 2009-2010 van de
Stichting ‘Paraplu’. Daarnaast nog
vele tientallen “bekende” cursussen, workshops, dagtochten en ontspanningsactiviteiten. Met het uitbrengen van het Cursus- en Activiteitenprogrammaboekje 2009-2010,
maakt Stichting ‘Paraplu’ bekend
welke cursussen en welke activiteiten zij voor het komende seizoen

heeft gepland en voorbereid. Al deze
vele nieuwe en bekende cursussen
en activiteiten worden gepresenteerd tijdens een “Open Dag”, die zal
plaatsvinden op zaterdag 22 augustus a.s. van 10.00 tot 13.00 uur aan
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.
Reeds nu wordt de mogelijkheid geboden om zich alvast te informeren over de cursussen en activiteiten en zich in te schrijven. Daarvoor
kan men een boekje aanvragen of
ophalen of de internetsite bezoeken:
www.stichtingparaplu.nl.
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Nederlandse primeur voor
Alexander de Haan en Roké Motors
De Ronde Venen - Alexander de
Haan die vorig jaar Nederlands
kampioen werd supermoto nationaal en sportman van het jaar in De
Ronde Venen heeft de primeur in
Nederland.
In samenwerking met Roké Motors
uit Mijdrecht heeft Alexander het
voor elkaar om als enige in Nederland een Aprilia MXV 450 te hebben. Alexander staat op dit moment
tweede in het Nederlands kampioenschap en hoopt door veel te trainen en met nog 8 wedstrijden te
gaan naar de eerste plaats te kunnen doorstoten.
De motor zal gebruikt gaan worden
voor crosstraining en zal ook omgebouwd gaan worden tot supermoto
om te kijken of er voordelen zijn te
vinden.

Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld
opgericht

Kerkbestuur beloofde:
‘Nog 50 jaar’ - nu moeten
stenen weg!
Uithoorn – Nog steeds stromen de
brieven, mailtjes en bonnetjes bij onze redactie binnen. Honderden zijn
het er inmiddels. En werkelijk waar,
allemaal tegen de sluiting van de be-

graafplaats. Heel veel reacties van familie, van wie de vader, moeder, opa,
oma of kinderen er liggen begraven.
Ook lees je uit deze reacties dat het
kerkbestuur allerlei toezeggingen en
beloftes heeft gedaan. Niets op papier, allemaal mondeling: “maar als je
ook de mensen van de kerk al niet
meer kan vertrouwen, waar blijf je
dan in het leven?”
Zo ontvingen we van Ben A. Smit uit
Apeldoorn (geen familie van de andere Smit over wie we het steeds hebben, red) de volgende brief: “Wij, de
familie Smit van de stam Wilhelmus
Adrianus, hebben in overleg met het
kerkbestuur de steen van onze vader

Ik ben

en opa mogen plaatsen bij de steen
van onze moeder en oma Geertruida Smit van Soest. In dat overleg is
gezegd dat men een monument van
de begraafplaats wilde maken en dat

de begraafplaats de eerste vijftig jaar
nog zeker zou blijven bestaan. Voor
het plaatsen van de steen hebben wij
250 euro betaald in 2007.
Donatie
Voorts willen wij nog opmerken dat
door onze broer en oom Cees Smit
donaties zijn gedaan voor de begraafplaats, deze via de heer Anton
Verhaar. Dat wij teleurgesteld zijn is
nog zacht uitgedrukt. Willem Smit
was een van de negen zonen van
Gijsbertus Smit en Jansje Niels, ook
hun stoffelijke resten bevinden zich
op de begraafplaats. De negen zonen
zijn geboren in Uithoorn en gedoopt

voor/tegen de sluiting van het

kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Naam

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

Adres

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

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

in de kerk in de Schans. De meesten zijn ook getrouwd in de kerk aan
de Schans en op de R.-K. school geweest. De jongens in de Schoolstraat
en de meisjes op het Zijdelveld bij de
nonnen. Moet nu ook dit laatste stukje verleden van het rijke roomse leven verdwijnen? Laat deze rustplaats
rusten en laat het een monument zijn
voor alle parochianen die eens hun
centjes in de kerk van de Schans op
de collecteschalen wierpen”, aldus
Ben Smit.
Was u op vakantie en heeft u niet gevolgd wat er dreigt te gebeuren met
dit kerkhof, ga naar onze site: www.
meerbode.nl en lees de laatste vier
weken van editie Uithoorn.
Een korte stand van zaken over het
laatste nieuws van de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld:
“Een aantal bezorgde nabestaanden van de begraafplaats Zijdelveld
heeft op 31 juli jl. de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld
opgericht. Het doel van deze vereniging is het veilig stellen van de rechten van de nabestaanden. Wij zullen op korte termijn laten weten hoe
u zich kunt aansluiten bij de vereniging. Wij danken u voor de inmiddels meer dan 250 steunbetuigingen via de Nieuwe Meerbode. Hieruit is een groot aantal schrijnende situaties naar voren gekomen. In reactie op het persbericht van de parochie Emmaüs, vorige week in deze
krant, willen wij u nog enkele feiten
meegeven. Ten eerste is er wel degelijk sprake van ruiming van graven na
1 september 2009, te beginnen met
de steen.
Diverse nabestaanden krijgen een
termijn tot 1 oktober 2009 als zij beplanting of de steen willen ophalen.
Kortom: wij gaan er tot op dit moment
vanuit dat de parochie na 1 september van een aantal graven de steen
en beplanting zal wegnemen. Dit is
zo als de nabestaanden al hebben
gereageerd. Hebben de nabestaanden nog niet gereageerd, dan geldt
dat zij dit nog tot 1 oktober 2010 kunnen doen. Ja, u leest het goed: 1 oktober volgend jaar. Het is dus beter
voor nabestaanden om nog niet te
reageren en af te wachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Het is ons niet
duidelijk waarom de parochie het op
zo’n korte termijn noodzakelijk vindt
om de stenen en beplanting weg te
nemen van graven. Het zou niet meer
dan netjes zijn als die acties worden
uitgesteld, in relatie tot de datum 1
oktober 2010 om te reageren.
Zoals u weet heeft onze vereniging
een bezwaarschrift ingediend bij het
parochiebestuur en beroep aangetekend bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. Een eerste reactie
van het parochiebestuur is dat zij nog
niet inhoudelijk kunnen reageren
door vakanties. Het beroep bij Gedeputeerde Staten loopt en aanvullende informatie wordt door ons verstrekt. Wij houden u direct of via de
Meerbode op de hoogte van de ontwikkelingen.
Als u onze vereniging wilt steunen of
als u vragen heeft kunt u óf reageren
via de bon in de Meerbode en deze
sturen naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 AM in
Mijdrecht óf stuur een mail naar:
redactieuithoorn@meerbode.nl “
Aldus Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld.

Hennepkwekerijen
ontmanteld
Mijdrecht - Op dinsdag 28 juli trof
de politie twee hennepkwekerijen
aan. Beide bleken momenteel niet
in werking te zijn.
Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelde de politie rond
11.00 uur een onderzoek in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg.
Zij werden met een hoogwerker
van de brandweer op het dak ge-

holpen. Terwijl zij onderzoek deden,
verscheen de huurder, een 47-jarige
man uit Mijdrecht. De agenten gingen met hem het pand in. Daarbij
troffen zij een niet meer in werking
zijnde hennepkwekerij aan. Daarop hielden de agenten de verdachte
aan en werd de kweekapparatuur in
beslag genomen.
Bij verder onderzoek in een an-

der gedeelte van het bedrijfspand
(van een andere huurder), troffen
de agenten nog een hennepkwekerij aan. Daar was kennelijk enkele dagen geleden geoogst. Het ging
vermoedelijk om ruim 150 planten.
Ook hier werd de kweekapparatuur
in beslag genomen. De politie stelt
een onderzoek naar de eigenaar van
deze hennepkwekerij in.

Expositie in bieb Wilnis
Mijdrecht – Atelier de Kromme Mijdrecht Junior exposeert vanaf nu tot 28 september in de
bibliotheek in Wilnis.
Het zijn tekeningen en aquarellen van vogels,

dieren, landschappen, bloemen enz., gemaakt
door kinderen van 8 tot 12 jaar.
Bent u ook geïnteresseerd om uw kind te leren
tekenen en schilderen, neem dan contact op
met Jan Reurings, tel. 0297-284880.

Zaterdagvoetbal

Verweij Communicasa
Groep Toernooi bij Argon
Mijdrecht - Traditiegetrouw opent
de zaterdagafdeling van Argon het
seizoen met het Verweij Communicasa Groep Toernooi. Het toernooi
past met zijn vorm in de ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Alle verenigingen nemen deel met
een ruime selectie.

Deelnemende ploegen zijn: Loosdrecht, Zevenhoven (bekerhouder),
Legmeervogels (zo) en Argon.

De wedstrijden duren 2 x 45 minuten, als scheidsrechter fungeren de
heren G. Cordes en M. Kraan.

Op woensdag 12 augustus spelen
om 19.30 uur Loosdrecht tegen Argon en ook om 19.30 uur Zevenhoven tegen Legmeervogels.

Zaterdag 15 augustus wordt de finale gespeeld en de wedstrijd om
de derde en vierde plaats, aanvang
14.00 uur.

Alsof ik niet
zou kunnen
leren!

Zij wil meedoen
in de maatschappij
Maak het mogelijk
met uw bijdrage op
ING bankrekening
11 22 22 2

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (2)

De tunnelbouw onder de Ringvaart vanuit de lucht gezien. Boven het stukje omgelegde Fokkerweg, onder de Ringvaart de aanleg door het Bovenland, in het midden de Oosteinderweg met
de Hoge Dijk. Beneden de Aalsmeerderweg.

Aalsmeer/Uithoorn/De Ronde Venen.
De provincie Noord-Holland werkt aan de
vernieuwing en verbreding van de N201
tussen de rijksweg A4 en Amstelhoek.
Dat is hard nodig om het economisch belangrijke gebied rondom Schiphol en FloraHolland (Bloemenveiling) vitaal te houden en de ruimte tot expansie te bieden.
Dat vraagt om een betere doorstroming en
afhandeling van het verkeer dat nu regelmatig voor een infarct op te smalle N201
zorgt. Een 2 x 2 rijstroken nieuw tracé
buiten de bebouwing om moet zorg dragen voor een betere verwerking van het
doorgaande verkeer en een snellere toegang tot de snelwegen A4, A9 en A2 voor
vrachtverkeer uit de regio. In 2007 is gestart met de realisatie van de omlegging
Aalsmeer-Uithoorn waarin voor ongeveer
7 km nieuwe provinciale weg is voorzien
met bijbehorende natuurcompensatie in
De Bovenlanden bij Aalsmeer en de Bovenkerkerpolder. Dit is inclusief openbare
verlichting, verkeerslichten, groenvoorzieningen, geluidsreducerende maatregelen,
bebording en bewegwijzering. Medio 2011
moet dit project zijn gerealiseerd plus nog
een jaar voor de aansluiting op het bestaande tracé van de N201 bij Amstelhoek
in De Ronde Venen. In de vorige aflevering werd aandacht besteed aan het deel
A4 tot aan de ondertunneling bij de Ringvaart ter hoogte van Oude Meer. Hier pakken we de draad weer op.
Fokkerweg-A9
De N201 sluit aan op de tunnel onder de
Ringvaart waarbij ‘kruisende wegen’ via
een geplande rotonde en een kruising met
verkeerslichten zorgen voor doorstroming
van zowel het doorgaand als afslaand (lokaal) verkeer, maar ook de bereikbaarheid

van nabijgelegen bedrijventerreinen mogelijk maken. Lokaal verkeer kan komend
vanaf de Aalsmeerderdijk via een nieuw
aan te leggen Oude Meerweg de Fokkerweg bereiken. De Fokkerweg wordt verbreed tot 2 x 2 rijstroken en ligt geheel
op maaiveldniveau. Bij de bedrijventerreinen Skypark en het Anthony Fokker Businesspark komen gelijkvloerse kruisingen
met verkeerslichten. Voor de ontsluiting
van bedrijven langs de Fokkerweg wordt
oostelijk hiervan een parallelweg aangelegd. De Fokkerweg gaat over in de Schipholdijk die extra rijstroken krijgt tussen de
Bosrandbrug en de Schipholdraaibrug bij
Schiphol-Oost. Voor het verkeer richting
Utrecht via de A9 wordt bij de kruising met
de Bosrandbrug een apart viaduct gerealiseerd met een aparte rijstrook en aansluiting op de A9 rij ter hoogte van het benzinestation. Op die manier wordt de doorstroming van de Fokkerweg naar de A9
verbeterd. Ideaal voor inwoners van de regio Aalsmeer en Uithoorn (en in zekere zin
ook van De Ronde Venen) die nu via de
nieuwe N201 voor hen werk rechtstreeks
en sneller de bedrijvenparken rond Schiphol-Oost kunnen bereiken en Amstelveen
centrum, zonder door de woongebieden
met verkeerslichten te hoeven rijden. Voor
lokaal verkeer en het openbaar vervoer
worden de Nieuwe Meerlaan en de Burgemeester Colijnweg nog aangepast.
Van tunnel tot Middenweg
De N201 ‘duikt’ de tunnel onder de Ringvaart in. Samen met het aquaduct onder
de Amstel bij Amstelhoek is deze tunnel
een belangrijk onderdeel van het traject.
Deze krant smaakte het genoegen een
rondleiding te krijgen van uitvoerder Bas
Oskam en kwaliteitsbewaker Nico Eggers

van Heijmans Beton en Waterbouw BV,
Grote projecten. Het bouwbedrijf voert samen met Boskalis de bouw van het project
uit. Als geen ander weten de mannen te
vertellen over de technische realisatie van
het tunnelgedeelte met aangesloten open
bak waarin straks 2 x 2 rijstroken komen te
liggen. Maar ook de aanleg van verschillende viaducten, fietsbruggen en fietstunnels én het aanpassen van de waterhuishouding behoren tot het project. Het bezoek aan de tunnel geeft een indruk hoe
groot die wordt. “De vloer waarop we lopen, is het onderwaterbeton dat gestort is.
Dat wordt nog opgehoogd met een speciale funderingslaag van 60 cm dikte waarop dan nog het wegdek komt te liggen”,
vertelt de uitvoerder die wijst op de drempels die aan weerskanten van de vloer tegen de betonwand te zien zijn. “Dat komt
overeen met die hoogte. Ingebouwd zijn
ook al de afvoerkanalen voor regenwater en onder de tunnel zit verder nog een
bak in de grond die in geval van veel regen
300 kuub hemelwater tijdelijk kan opslaan.
De tunnel zelf heeft een doorrijhoogte van
4,90 meter, wordt ongeveer 700 meter lang
plus een deel van 300 meter dat als een
open bak wordt uitgevoerd. Op de tunnel
zijn de richtlijnen van de Nieuwe Tunnelwet van toepassing. We zijn nog niet aan
detaillering toe, maar er komen camera’s
in de tunnel evenals ventilatoren. Je kunt
er nog niet doorheen lopen want de tunnel is voorbij het midden afgesloten met
een damwand aangezien men aan de
Aalsmeerkant druk bezig is met de aanleg en het vastzetten met speciale treken groutankers. Dat moet voorkomen dat
de tunnelbakken gaan opdrijven door het
grondwater. We zijn nu op een plaats in de
tunnel waarbij de bootjes over ons heen

varen. Zo ver zijn we al onder de Ringvaart
gevorderd. De tunnel loopt niet alleen onder de Ringvaart en de Bovenlanden door,
maar ook onder de Oosteinderweg en de
Hoge Dijk. Na de Hoge Dijk sluit de tunnel aan op een open bak waarin de N201
verdiept wordt aangelegd. De damwanden
functioneren hierbij als dijklichaam. Pas
na de Aalsmeerderweg komt de N201 op
maaiveldniveau te liggen.”
Waterwolftunnel
Boven de tunnel, aan de Ringvaartkant,
zijn de contouren van het bedieningsgebouw al zichtbaar. Het is een kale bunker met verschillende ruimten. Maar er is
nog niets te zien aan inrichting. Dat komt
t.z.t. allemaal nog. Nico Eggers wijst op de
kwaliteit en de veiligheidsnormen die aan
de bouw van de tunnel en de open bak
ten grondslag liggen. “Er wordt geen stukje materiaal gebruikt of het moet gecertificeerd en goedgekeurd zijn. Het gaat
tenslotte om veiligheid en duurzaamheid.
Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Aardig
is ook dat je op het bouwterrein maar tot
een bepaalde hoogte je hijskraan mag opstellen. Kijk, hier slechts tot 13,4 meter. Dat
komt omdat we pal achter de Aalsmeerbaan van Schiphol bouwen en de vliegtuigen bij start en landing rakelings over
ons heen gaan. Horen en zien vergaat je
dan, maar ach daar wen je aan”, aldus Eggers die nauwelijks is te verstaan bij een
juist van de grond gekomen 747. De getallen van de tunnelbouw zijn indrukwekkend: Daarvoor moest 210.000 kuub grond
worden ontgraven en is 52.000 m2 aan
damwanden geplaatst, er is 3.000 ton aan
wapening gebruikt plus 500 prefab palen;
verder is 29.000 m3 beton gestort, waarvan 11.000 m3 onderwaterbeton. Zo’n 400

Zorg dat je hijskraan de veilige werkhoogte niet overschrijdt…

Tijdens de sanering van de Bovenlanden kwamen opmerkelijke zaken boven water, zoals lege olievaten

Een doorkijkje in de nog onvoltooide tunnelbak

De heren Eggers (li.) en Oskam geven uitleg
over de in aanbouw zijnde tunnel onder de
Ringvaart.

trek- en groutankers houden de tunnel in
de grond vast. De tunnel wordt voorzien
van brandwerende beplating en afgewerkt
met 11.000 m2 aan wandtegels. Ongeveer
185 mensen zijn fulltime aan het werk voor
de tunnel.
De tunnel heeft ook al een naam gekregen. Daarvoor kon iedere belangstellende
tot 1 mei jl. meedenken. Uiteindelijk is voor
de naam ‘Waterwolftunnel’ gekozen. Gerelateerd aan de turfwinning in het veengebied waardoor de Haarlemmermeer ontstond. Tijdens stormachtig weer zorgde dat destijds voor afkalving van oevers
waardoor veel land door het meer werd
opgeslokt. Het kreeg om die reden de bijnaam ‘Waterwolf’.
Rugstreeppadden
De omlegging van de N201 heeft ook tot
gevolg dat het leefgebied van de rugstreeppad die voorkomt op en in de omgeving van de Bovenlanden, wordt aangetast. De padden zijn wettelijk beschermd
op grond van de Flora- en Faunawet. Als
compensatie wordt na afbouw van de tunnel een nieuw leefgebied voor de padden
gemaakt bovenop de tunnel dat ongeveer
1 hectare zal beslaan.
“Toen we het traject in de Bovenlanden
gingen uitgraven en saneren voor de tunnelbak kwamen we bergen met puin en
afval tegen in de ondergrond dat daar
door wie dan ook destijds kennelijk (illegaal?) gestort is”, vertelt Madeleine MaatHopman van Projectbureau 201+ tijdens
een uitleg over de aanleg van de tunnel.
“Als alles klaar is en de natuurcompensatie is gerealiseerd, is het terrein schoner
dan ooit tevoren.”
(Wordt vervolgd)

Bouw van de tunnel in het Bovenland

De werk- en vluchtruimte tussen beide tunnelbuizen. Deze komt aan
het einde uit in het bedieningsgebouw
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Wilnis festival 2009...
van 12 t/m 15 augustus
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Wilnis festiva
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van 12 t/m
Woensdag 12
15 augustu
augustus
s
14.00 uur
C1000 Kinde
rmiddag met
Biba Boerder
ij
massaspekta activiteiten
kel
grabbelton
Wilnis – Volgende week
brandweerspe
woensdagmiddag barst in Wilnis
ijsje en limon l
ade
het feest weer los. Al jaren vormt het
19.00 uur
klompenrace
eigenlijk een beetje de feestelijke afsluiting
20.00 uur
van de zomer, want als het Wilnis Festival achter
tent open:
HELEMAAL
de rug is, dan is het ook weer gedaan met de vakantie.
HOLLANDS,
TILT EN VRIE
Donderdag
Dit jaar belooft een heel bijzondere editie te worden want het festival is jarig.
13 augustus
NDEN
13.30 uur
Voor de 25ste keer worden er activiteiten voor jong en oud georganiseerd, is
55+ middag
20.00 uur
er plezier en vermaak. Wat ooit begon als een tiendaagsfeest ter gelegenheid
tent open:
van het feit dat Wilnis 900 jaar bestond, is uitgegroeid tot een begrip voor Wilnis
FRANS DUIJ
TS, BROADW
en omgeving. De 25ste editie is niet alleen een feest voor Wilnis, maar ook voor
Vrijdag 14 au
AY
gu
st
us
de familie Kruijt. Al een kwart eeuw organiseren de leden van de familie, daarbij
13.30 uur
klaverjassen
ondersteund door vele vrijwilligers, met veel succes
19.00 uur
m
assaspektake
het jaarlijkse evenement. Door hun inzet en
l
20.00 uur
energie lukt het elk jaar weer om met een goed
tent open:
gevoel de zomermaanden af te sluiten.
MONIQUE S
MIT, RIVERS
IDE
Zaterdag 15
augustus
13.00 uur
beachvolleyb
altoernooi
20.00 uur
tent open:
Woensdag 13 augustus
STARKOO, TI
LT
Sluiting Wilnis
Elke avond zi festival 02.00 uur.
jn er taxi’s aa
nwezig.
14.00 uur: De opening van het festival is
natuurlijk, zoals elk jaar, voor de kinderen,
past iedere keer weer haar repertoire aan op
met de bekende kindermiddag. Deze middag
het aanwezige publiek. Van de beste “goud
is gesplitst in twee leeftijdscategorieën en wel
van oud” nummers tot de nieuwste Mega Top
Zaterdag 15 augustus
20.00
uur:
De
woensdagavond
staat
in
het
van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar. Voor de
100 hits. Het allerbelangrijkste blijft echter dat
kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 8 teken van 25 jaar Wilnis festival. En met wie
het publiek geniet. Inspelen op de wensen
jaar heeft de organisatie dit jaar de feesttent kunnen we dat beter doen dan met onze eigen
van het publiek en aanvoelen wat een avond
omgetoverd tot boerderij. In de feesttent- huisband Tilt. Zij laten deze avond de tent trillen
vraagt is een knowhow die dit toporkest door
13.00 uur: Het is al bijna niet meer voor
met
nieuwe
nummers,
maar
met
vooral
muziek
boerderij kunnen de kinderen een kijkdoos
zijn jarenlange ervaring hanteert. Of het nu
te stellen, een Wilnis festival zonder
van BiBaboerderij in elkaar knutselen waarna uit het verleden. Wie wil nu niet nog even voelen
een pleinfeest, bedrijfsfeest, personeelsfeest,
beachvolleybaltoernooi. Ook dit hoort er alweer
zij ook nog als Bart en Bibi op de foto kunnen. hoe het was in 1994? “De meeste dromen zijn
bruiloft, dancing of kermis betreft, Broadway
helemaal bij! Toch was het ooit eens anders.
Natuurlijk knutselen de kinderen onder het bedrog” of 1995… “Het is een nacht” en “I want
staat garant voor een avond feest met goede
Voor de oudere garde onder ons, weten jullie
to
be
a
hippy”
en
Rhythm
is
a
dancer
uit
1992.
genot van wat lekkers en onder begeleiding
muziek en dus kwaliteit.
nog: de sterkste man van Wilnis! Voorheen
van de bekende liedjes van BiBaboerderij. Je hoort ze deze avond allemaal nog een keer
was dit DE activiteit van de zaterdagmiddag.
Aan de ouders of verzorgers van de kinderen voorbijkomen. Ook deze avond: Helemaal
De ene krachtinspanning na de andere deed
het verzoek om een schoenendoos en schaar Hollands: Na hun eerste optreden in 1999 in de
Vrijdag 15 augustus
ons vol verbazing met open mond toekijken.
“soundmixshow”
besloten
de
solozangers
Carlo
mee te nemen naar de feesttent. De foto’s van
De sportieve zaterdagmiddag van het Wilnis
jezelf als Bart en Biba kun je de volgende dag en Leo als het duo Move-it verder te gaan. Het
festival; de moeite waard om te komen kijken!
via www.0297-online.nl uitprinten. Voor de eerste succes werd in 2002 geboekt met de
kinderen in de leeftijdscategorie 8 tot 12 jaar megahit “I save the day”. Hierna speelden zij
13.30 uur: Vrijdagmiddag 15 augustus staat
heeft de organisatie een spannend en hilarisch alle grote zalen en discotheken van Nederland
voor de liefhebbers het klaverjassen weer op
spel georganiseerd: het massaspektakel. plat. Vele singles volgden, maar uiteindelijk
het programma. Vanaf 13.30 uur begint de strijd
Voor uitleg van dit spel kijk je verderop in besloten Carlo en Leo in 2005 terug te gaan
om de felbegeerde hoofdprijzen, gesponsord
dit programmaboekje. Voor de uiteindelijke naar waar ze ooit solo mee begonnen: het
door Bader slagerij. De inschrijving kost slechts
Nederlandse
lied!
winnaars zijn er leuke prijzen in het verschiet.
2,50 euro. De organisatie is in handen van

hele
Tijdens het ge
ermis
festival is er k
rein.
op het feestte

C1000 BIBA BOERDERIJ
KINDERMIDDAG

WILNISAVOND

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

KLAVERJASSEN &
MASSASPEKTAKEL

KLOMPENRACE

19.00 uur: De klompenrace gaat van start. De
deelnemers starten voor de Brandweerkazerne
bij het festivalterrein. Het te lopen parcours
gaat via de Pieter Joostenlaan en de Herenweg
naar de Dorpsstraat. Dan via het ﬁetspad naast

Donderdag 13 augustus

55+ MIDDAG

13.30 uur: Een middag speciaal georganiseerd
voor u, de 55+ers uit onze gemeente. Dankzij
vele ondernemers is deze middag mogelijk
gemaakt. Door middel van een bloedstollende
bingo worden allerlei prijzen onder u ‘verloot’
die zij ter beschikking hebben gesteld. En stelt
u zich eens voor, een heerlijke boottocht onder
genot van een hapje, drankje en gezellige
muziek over de Vinkeveense plassen. Dat zou
toch een prachtige afsluiter zijn van de 25e
editie van het Wilnis festival? Zo’n tochtje is
de hoofdprijs van deze middag. In september
vertrekken 20 winnaars, samen met een vriend/
vriendin met deze boottocht. De hoofdprijs is
mogelijk gemaakt door Brasserie De Waard,
Café De Buurvrouw, R.O. Automaten en de
organisatie van het Wilnis festival. Maar om
deze hoofdprijs in de wacht te slepen moet u
eerst de gezellige bingomiddag winnen!

FRANS DUIJTS
EN BROADWAY

de Enschedeweg naar de Ringdijk. Vervolgens
via het park naar de ﬁnish bij de feesttent. De
deelnemers ontvangen bij inschrijving een
stempelkaart. Deze kaart moet op 3 plaatsen
worden afgestempeld. De snelste loper en
loopster ontvangen na aﬂoop de “Gouden
Wilnis Klomp”. Deelnemen kan vanaf 15
jaar en uitsluitend op oud-Hollandse houten
klompen. Inschrijven bij de brandweerkazerne
op woensdag 12 augustus vanaf 14.00 uur
tot 18.45 uur. De race wordt mede mogelijk
gemaakt door de ﬁrma Advisor en daarom is
deelname gratis. De prijsuitreiking is direct na
aﬂoop van de race.

20.00 uur: Frans Duijts begon zijn zangcarrière
als André Hazes imitator. Maar door het succes
van het liedje Jij Denkt Maar Dat Jij Alles Mag
Van Mij, een cover van André Hazes uit 1986,
besloot Frans zich meer te gaan richten op
een eigen zangcarrière. En met succes, want
inmiddels heeft Frans al vier hits op zijn naam
staan. Eind 2008 verscheen zijn album Zo Ben
Ik Mezelf. Zijn single Lieveling staat nu in de
hitlijsten. Onlangs was Frans Duijts te zien
in de Wereld Draait Door. In het item van de
Jakhalzen werd hij een waardige opvolger
van André Hazes genoemd. Tijdens de 25e
editie van het Wilnis festival mag Wilnis zich
voor het 3e jaar verblijden met een optreden
van Broadway. De groep speelt als geen
ander in op de steeds veranderende muzikale
ontwikkelingen. Dat betekent dat geen enkel
optreden van de groep hetzelfde is. De groep

Stichting De Paraplu.
19.00 uur: Weer terug van weggeweest, uit
de oude doos, is het massaspektakel. Een
spel, zoals beschreven in het allereerste
programmaboekje, waaraan zeker 1000
mensen kunnen deelnemen. Het enige wat
er van de deelnemers wordt verlangd is te
kiezen tussen JA of NEE. Zo simpel is dat! Het
massaspektakel is er dus voor iedereen; de
presentator van het geheel kan de gekste dingen
vragen zoals bijv.: ‘bestaat Wilnis 900 jaar?’ Ja
of Nee? Dan kiezen de deelnemers één van de
mogelijkheden. Is het antwoord goed gekozen
dan gaan zij door naar de volgende ronde; is het
antwoord fout, dan is het massaspektakel voor
hun afgelopen. Uiteindelijk gaan de laatsten er
met de hoofdprijs vandoor!

MONIQUE SMIT
EN RIVERSIDE

20.00 uur: Na een uiterst geslaagde eerste
stap op het hitpodium vorig jaar zomer met
de debuutsingle “Wild” is het nu, bijna een
jaar later, hoog tijd voor een tweede muzikale
stap voor Monique Smit. Na haar succesvolle
deelname aan het televisieprogramma Just The
Two Of Us en na eerder te zien zijn geweest
in de Televizierring winnende soap Gewoon
Jan Smit werd haar al aanwezige zangbelofte
in 2007 ingelost met het opnemen van de
hitsingle “Wild”. Verantwoordelijk voor “Wild”,
waarmee zij maar liefst een dikke drie maanden
in de hitlijsten stond, was het niet alledaagse
schrijvers/producerskoppel Han Kooreneef
en Daniel Gibson. Kooreneef - vooral bekend
vanwege zijn (tekst)werk voor onder meer
Marco Borsato en Guus Meeuwis- en de Zweed
Gibson - eerder succesvol als producer van
acts als Backstreet Boys en Within Temptationtekenden samen voor het perfecte popalbum,
vol met frisse, uiterst hitgevoelige liedjes. Ook
deze avond: Riverside! Een unieke formatie
waar je niet omheen kunt. Riverside maakt van
iedere gelegenheid een happening die je niet
snel vergeet.

STARKOO EN TILT

20.00 uur: Marco, zanger/entertainer in hart
en nieren, is geboren in Amersfoort. Eind jaren
tachtig gaat hij serieus beginnen met zingen,
volgt hij zanglessen en is hij regelmatig te
vinden op diverse talentenjachten. Al snel
blijkt dat Marco talent heeft. Hij voelt zich op
het podium echt thuis en het contact met zijn
publiek is zijn sterke punt. Zo weet hij met de
juiste muziekkeuze het publiek keer op keer
naar zijn hand te zetten. Tilt op zaterdagavond
is zo langzamerhand een begrip geworden.
Ook voor de band is het een unieke gebeurtenis
om al zoveel jaren op rij terug te keren op het
Wilnis festival. Deze band is altijd meer dan
welkom, en het is dan voor ons ook een beetje
het feestje geworden. Alles voelt elk jaar weer
vertrouwd, Binnenkomen, kofﬁe in de kazerne,
even testen, een koud biertje en dan plank gas.
Gewoon alles geven, en die megafeesttent in
pakweg 4 uur omtoveren in een dampende
massa van uit hun dak gaande mensen.
Tijdens het gehele Festival is er natuurlijk een
kermis op het terrein, is er eten en drinken,
kortom: vier dagen feest.
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Scherpe prijzen, goede kwaliteit

Feestelijke opening nieuw
pand van Duoplant
Aalsmeer - Inmiddels heeft Duoplant in het centrum van Aalsmeer
een vertrouwd gezicht gekregen.
Op het Raadhuisplein wordt sinds
een jaar een uitgebreid assortiment bloemen en planten van goede kwaliteit tegen scherpe prijzen
verkocht. Gebleken is echter dat
de locatie te klein is geworden om
de klanten goed te kunnen bedienen. Een verhuizing was onvermijdelijk en inmiddels is Duoplant gevestigd in het pand aan de Stationsweg. Tussen bakkerij Ab Müller en
makelaardij Van der Laarse was een
ruimte van tachtig vierkante meter
beschikbaar. Eigenaar Dion van Tol
vertelt: “Op het Raadhuisplein zijn
we simpelweg uit onze jas gegroeid.
Het pand aan de Stationsweg is
voor ons een uitkomst. Meer ruimte, zodat we alle bloemen en planten kunnen showen.”
Op zaterdag 8 augustus wordt het
pand aan de Stationsweg feestelijk
geopend. Iedereen is van harte welkom om, met vrolijke muziek op de

achtergrond, de nieuwe winkel te
komen bekijken. De openingstijden
zijn tevens verruimd. Van dinsdag
tot en met vrijdag is de winkel geopend van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Exclusieve boeketten
Naast de verhuizing breidt Duoplant
ook de diensten aan de klanten uit.
In de winkel aan de Stationsweg is
het mogelijk om ter plekke een exclusief boeket te laten samenstellen.
Een boeket volledig naar de wens
van de betreffende klant.
Dion vervolgt: “Specifieke kleuren of
bloemen, het kan allemaal en klaar
terwijl de klant wacht. Voor deze
nieuwe dienst hebben wij Jolanda van Rijn aangetrokken. Zij heeft
jarenlange ervaring in onze branche als bloembindster en arrangeur.
Met haar kennis en ervaring zal zij
hét gezicht worden van de winkel
aan de Stationsweg.”
Tevens is het vanaf heden mogelijk
om rouwarrangementen te bestel-

len bij Duoplant. In overleg met de
klant wordt een arrangement samengesteld, als gewenst met bijpassende linten.
Nieuw-Oosteinde
Toekomstplannen zijn er volop. “We
zijn heel trots dat we begin december in het nieuwe winkelcentrum in
Nieuw-Oosteinde een winkel gaan
openen. Momenteel zijn we druk
bezig met de inrichting er van. Met
de winkel aan de Stationsweg en de
verkooppunten in Uithoorn en Kudelstaart zijn we dan in de hele regio vertegenwoordigd op goed bereikbare locaties”, besluit Dion.

Vier series
Stichting Triathlon Aalsmeer (STA)
organiseert net als voorgaande jaren wedstrijden over drie afstanden:
mini, achtste en olympische afstand.
Voor de jongste deelnemers (6 tot 13
jaar) klinkt om 9.30 uur in zwembad
De Waterlelie het startschot voor
hun mini-triatlon (250 meter zwemmen-10 km fietsen-2,5 km lopen).
Deelnemers voor de achtste (500
meter zwemmen-20 km fietsen-5
km lopen) starten om 10.30 uur vanaf het surfstrand bij de Westeinderplassen. Om 11.30 uur rennen vanaf
datzelfde strandje de deelnemers op
de Olympische afstand (1500 meter
zwemmen-40 km fietsen-10 km lopen) het water in. Het is dit jaar ook

Vrijwilligers gezocht!
Voor het organiseren van een om-

Dat Vinkeveen vaak als sluitpost van de gemeente de Ronde Venen wordt gezien werd deze weken weer eens pijnlijk duidelijk.
Voor het autoverkeer is ons dorp deze dagen
vaak de laatste halte.
Hekken blokkeren de oprit naar de N201 richting de A2. Argeloze toeristen, op zoek naar een
rust- en/of verblijfplaats aan onze gastvrije plassen, werden door verkeersregelaars naar plassengemeente Breukelen gestuurd.
Onze, meedenkende, gemeente bang voor filevorming en verzakkingen op de, voor inwoners,
ondernemers en toeristen, belangrijke Baambrugse Zuwe, verklaarde snel ook deze weg tot
verboden autoweg.
De slagbomen konden wegens vakantietijd niet
op tijd geplaatst worden maar dat werd opgelost door de paspoortcontrole van de aanwezige politie.

teerd met afsluitingen en omleidingen en mede
daardoor ook hun klantenbestand hebben zien
teruglopen, trokken geschrokken en boos bij de
gemeente aan de bel.
Maar helaas, de verantwoordelijke en de (te)
snel reagerende “douane”ambtenaar en/of wethouder Dekker, onder wie ook in de vakantietijd
het hoofdpijndossier “Zuwe en Kade,s” valt, gaf
na diverse verstuurde e-mails niet thuis op het
gemeentehuis.
Het is absurd dat in dit vakantieseizoen zo’n ingrijpende maatregel als de afsluiting van de Zuwe is genomen waarbij vooral de inwoners en
ondernemingen uit Vinkeveen worden gedupeerd.
De verkeersregelaars en de politie hadden beter ingezet kunnen worden om voor een goede
en gecontroleerde doorstroming op de Zuwe te
kunnen zorgen.

Voor de Rondeveners, maar vooral voor de inwoners van Vinkeveen heeft deze totale afsluiting, met grensbewaking, een grote impact.
Dorpsgenoten die voor hun werk, of bezoek aan
het ziekenhuis, richting Hilversum of Amsterdam willen reizen moeten nu omrijden via Breukelen.
Ondernemingen, gevestigd aan de Zuwe en de
Kades, de laatste jaren toch al vaak geconfron-

De leus van de gemeente De Ronde Venen “Samen sterk met onze inwoners” is nodig aan vernieuwing toe.

Ik heb met aandacht het stuk gelezen.
ALS ER DAN plaats is voor een extra supermarkt
in het goedkopere segment, wees dan eens
openhartig over waar jullie aan denken, want als
ER eens openhartig over gesproken wordt van:
ER is ruimte voor een Lidl, Aldi, Hoogvliet, Dirk
van de Broek, Jumbo en een van deze winkels
zou er komen, dan juicht heel Vinkeveen. Maar
wat je nu ziet, Super de Boer dekt zich al in met

Triathlon Aalsmeer dringend
op zoek naar vrijwilligers
weer mogelijk om op de Olympische afstand als trio-team te starten. Inmiddels hebben zich al zestien teams aangemeld.
In de middag is Aalsmeer het strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap triatlon voor jeugd en junioren. In een spectaculaire stayerswedstrijd over de sprintafstand
(750 meter zwemmen-20 km fietsen-5 km lopen) bepaalt de Nederlandse juniorentop wie met de titel
naar huis gaat.
De jongste triatleetjes tot 13 jaar
hebben hun eigen aspiranten NK
over de mini-afstand. De inschrijving voor deze vier startseries loopt
erg goed. Zo goed zelfs dat bepaalde startseries zelfs bijna vol raken.
Wie zich nog wil inschrijven kan dat
de komende weken nog snel doen.

Eindpunt Vinkeveen

Misschien is dit iets “Niet denken maar doen
zonder onze inwoners”.
Jan van der Maat
Vinkeveen

Geen plaats voor AH

Startseries triatlon bijna vol

Aalsmeer - Over een maand, op 30
augustus, wordt Triathlon Aalsmeer
gehouden. Met vier startseries belooft het voor jong en oud een mooie
sportieve dag te worden. In totaal
hebben zich al ruim 360 deelnemers
ingeschreven. Dat betekent dat de
verschillende series ook al bijna vol
zijn. De voorbereidingen zijn nog in
volle gang. Zo is de organisatie nog
dringend op zoek naar vrijwilligers
om te helpen bij het evenement.
Triathlon Aalsmeer is een sportieve
uitdaging voor recreatieve triatleten
die in Aalsmeer voor het eerst aan
de triatlonsport ruiken, maar ook
voor fanatiekelingen die een snelle tijd willen neerzetten is het een
mooie wedstrijd. De 22ste editie van
Triathlon Aalsmeer belooft daarom
zonder twijfel een sportief spektakel
te worden voor iedereen. Ook voor
het publiek langs de kant is het een
mooi sportief evenement om mee te
maken.
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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.

vangrijk evenement als een triatlon
zijn elk jaar vele handen van vrijwilligers nodig.
Handen om op het parkoers een
vlag de goede richting in te laten
wijzen, stevige handen die hekken
sjouwen voor het op- en afbouwen,
handen die bekertjes water aangeven en nog veel meer handige handen.
De organisatie is nog dringend op
zoek naar mensen die graag hun
handen uit de mouwen steken. Vrijwilligers die helpen bij Triathlon
Aalsmeer worden tijdens het evenement goed verzorgd met een lunchpakket en na afloop is er een gezellige barbecue.
Lijkt je dit wat? Meld je dan snel aan
bij de organisatie! Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
www.triathlonaalsmeer.nl.

een goedkopere winkel waar, als je ER langskomt, de caissière duimen zit te draaien.
Nu, ik kan u zeggen: nee, nee, nee, daar zit de
consument in Vinkeveen niet op te wachten. Op
de eerdergenoemde supermarkten, daar zitten
we op te wachten Dan kunnen we eindelijk in
ons eigen dorp goedkoper terecht
C.A. de Jong, Vinkeveen

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

Wilde Kamperfoelie
We kennen hem eigenlijk allemaal wel … de
kamperfoelie.
De plant met de mooie, een beetje frêle bloem
met vaak tere kleuren, die zich omhoog slingert naar het licht. Vaak in een andere plant
verstrengeld. Overigens is die verstrengeling
soms een “verstikkende liefde” waarbij hij zijn
sterkere gastheer langzaam kan wurgen. Niet
alleen doordat de kamperfoelie zich om de
andere plant heen slingert, maar ook – en misschien zelfs vooral – omdat hij op die manier
met zijn bladeren licht wegneemt bij de gastheer, met alle gevolgen van dien.
Voor kleine vogeltjes is het juist weer een voordeel, want de windsels om een andere stam
zijn soms zo’n wirwar dat dit een ideale plek is
voor een klein nestje.
De bloei van de wilde kamperfoelie is lang – van
juni tot augustus – en de bloemen ruiken vooral
’s nachts. Tegen de schemering gaan ze wijd
open staan en zo komt dan de sterke zoete
geur de wereld in, die tot ver in de omgeving
te ruiken is. Dit doen ze vooral om de nachtvlinders aan te trekken, die dol zijn op de nectar
die deze plant in grote hoeveelheden produceert. De vlinders zuigen al fladderend vóór de
bloem met hun lange roltong de nectar op. De
helmdraden zijn zo lang dat ze de donsachtige

vacht van de nachtvlinder gemakkelijk bereiken
en hierdoor zorgen die weer voor de bestuiving.
Voor wat hoort wat.
Ons als mensen geeft de geur vaak een associatie met zwoele zomeravonden, met alle romantiek die daar bij hoort. De plant wordt dan
ook wel eens “de plant der liefde” genoemd, en
je geliefde bloemen van de wilde kamperfoelie
geven staat voor “toegewijde genegenheid”.
Maar kijk uit ……….al eten de vogels de besjes
graag, de rode vruchtjes zijn licht giftig voor ons,
en je kunt er knap misselijk van worden.
Wel werden ándere delen van de plant in het
verleden voor een aantal medicinale doeleinden gebruikt. De gedroogde bloemen en bladeren werden gebruikt voor hun ontsmettende
en urine afdrijvende werking, en van de bloemknoppen werd een thee getrokken die slijm
oplost en als hoestdrank werd gebruikt. De
Chinezen schijnen het nog steeds te gebruiken
als remedie bij verkoudheid en koorts.
Kortom : De kamperfoelie is niet alleen mooi en
lekker ruikend, maar hij is ook nog eens nuttig
op meerdere vlakken.
Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & Uithoorn

Tijdens Triathlon Aalsmeer zorgen vrijwilligers voor een verfrissing onderweg.
Foto: Aktiefoto.nl

UWTC renner Guus Zantingh
behaalt een tweede plaats op
het WK masters
Regio - Nadat UWTC-renner Guus
Zantingh begin juli net naast het
podium stond op het NK masters
met een 4e plaats, was er afgelopen zondag wel een mooie podiumplaats. In het Belgische Aartselaar werd Guus Zantingh tweede in

de wedstrijd voor Masters 60+ bij
de WK ICF. In Aartselaar stond een
groot veld aan internationale wielrenners aan de start.
Vanuit het vertrek werd er hard gekoerst door de heren renners. Ondanks de hoge snelheid wist de

Belg Theo Coudijzer uit het peloton
weg te springen en weg te blijven
tot het einde.
In een enerverende eindspurt klopte
Guus Zantingh de rest van het peloton.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
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Vrolijk en vrij in de zomertuin
Als het weer een beetje meewerkt is het ’s zomers heerlijk toeven in de tuin.
Helaas voelt lang niet iedereen zich prettig in eigen tuin. Dat is jammer want de
meeste ongemakken kunnen eenvoudig worden verholpen. Ook een beetje extra
vrolijkheid doet wonderen!

De tuin dat bent u zelf

verhoudingen moet er sowieso niet te

Een tuin moet in alle opzichten bij

veel bestrating in een tuin. Het is ook

u passen, daar begint het mee. Het

goed om zoveel mogelijk te combineren.

onderhoud, de functionaliteit, de privacy,

Zo kan een pergola gelijk ook dienen als

de geuren en kleuren en natuurlijk ook

schaduwdak of speeltoestel. Het leuke is

de sfeer en vorm moeten aansluiten

dat er voor elke tuinwens velen materiaal

op uw tuingevoel. Een nieuwe tuin

alternatieven voorhanden zijn.

hoeft overigens helemaal niet zo duur
te zijn. Het is vooral een kwestie van

Lekker vrij zitten

bewust kiezen. Een plantenborder is

Veel tuinbezitters worstelen met de

goedkoper dan een terras. Voor de juiste

privacy; de inkijk van de buren en het
geluid van de straat verpesten soms

De energiebalans

bijna elke tuinklus een energiebesparend

het tuinplezier. Toch zijn er ook voor dit

De tuin veraangenaamt uw leven en

alternatief. Minder tijd om te werken is

probleem voldoende oplossingen. Kant-

levert u nieuwe kracht en energie.

meer tijd om te genieten. Een simpele

en-klaar hagen op hoogte, vormbomen

Althans zolang u de tuin zelf niet

zoektocht naar het evenwicht in energie.

Zomercapriolen

meer hoeft te geven dan u lief is.

Fris en fruitig

De Tuinen van Appeltern is een bekend

Een negatieve energiebalans moet u

Uw tuinafscheiding wordt fris en

modeltuinenpark in Nederland. In het

voorkomen. Als u elke week het gras

fruitig met leibomen van appel- en

13 hectare groot tuininspiratiepark vindt

moet maaien terwijl u daar geen tijd

persensoorten. Er bestaan zelfs

u Nederlands grootste plantencollectie,

voor heeft kunt u beter kiezen voor

fruitbomen voor tegen de pergola. Met

die zorgt voor bonte kleuren en heerlijke

bodembedekkende planten die u niet

name voor de wat kleinere tuinen zijn

geuren. Elke tuin is, met de aparte archi-

hoeft te knippen of maaien. Zo is er voor

deze leiboompjes een uitkomst!

die het zicht wegnemen, opzetstukken
met klimop voor uw schutting en tegen
het geluid zijn geluidsabsorberende,
groene wanden leverbaar.
Het te grote terras is ook vaak de
boosdoener. Zorg er voor dat u, waar
u ook zit, ‘raakt’ aan het groen van de
borders of uw potterie.

tectuur, vele waterpartijen, bruggetjes,
tuinmeubilair, paden en terrassen, een
belevenis op zich.

Tips voor een vrolijke tuin
s Verzin eens wat gekke zaken in eigen tuin; rode pumps in een boom, een

s Frisse, zomerse plant-combinaties.

Vraag naar het vrolijk
‘Tuinontwerp boekje’

s Een sprekend verfje op een oud bankje.

Een droomtuin begint met een goed ontwerp. De Tuinen van

s Vrolijke fotoprints op een saaie schutting.

Appeltern heeft daarom 44 hoveniersbedrijven, verspreid over

aantal gieters op een rij, een fleurige sjaal om een stam of een mobiele
speelplek voor kinderen.
s Een natuurlijke decoratie met een eigenwijze titel.

s Een kunstwerk tegen een groene achtergrond

Nederland, het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd’ toegekend. Deze

s Geurende kruiden in grote potten.

hoveniers staan garant voor creativiteit, kennis, vakbekwaamheid,

s Een tijdelijke vuurplaats.

betrouwbaarheid en passie voor hun vak. Zij helpen u dan ook graag

s Een schaduwdoek voor langer buiten blijven.
In de meer dan 190 voorbeeldtuinen
van het park staan tijdens de zomervakantie tientallen vrolijke objecten en

bij het realiseren van uw droomtuin. Deze Exclusief Geselecteerde
hoveniers hebben speciaal voor u een prachtig ‘Tuinontwerp
boekje’ samengesteld met tientallen ontwerptips en illustraties voor

eigenzinnige presentaties opgesteld.

meer tuinplezier. U kunt het boekje gratis aanvragen bij een van de

Tijdens een wandeling door het park

44 Exclusief Geselecteerde hoveniersbedrijven.

stuit u op tal van onverwachte zaken

Kijk op www.exclusiefgeselecteerd.nl voor adressen bij u in de buurt.

die u zeker ook zullen inspireren voor
thuis. Kijk op www.appeltern.nl voor
meer informatie of bel met De Tuinen
van Appeltern (0487-541732).

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 5 augustus 2009

Zomerfeest
Scouting
Uithoorn
met een
educatief
tintje
Uithoorn - In en bij het Clubhuis
Mercurius organiseerde de Scouting
Uithoorn onder auspiciën van de
Scouting Admiralengroep Uithoorn
afgelopen maandag en dinsdag leuke,
maar vooral ook educatieve spelletjes
voor kinderen in de leeftijdsgroep
van 6 tot en met 12 jaar. Samen met
begeleiders van de Scouting Uithoorn
kon een twintigtal kinderen buiten
spelletjes doen, maar ook knutselen en
koken! Op maandag werden de kinderen
in groepjes verdeeld waarbij elke groep
een begeleider kreeg. Ieder kind mocht
een recept kiezen en zelf een menukaart
maken. Na de menukaart werd een
boodschappenlijst gemaakt voor de
volgende dag waarbij de kinderen er snel
bij moesten zijn bij de ‘winkels’ , want
voor de ingrediënten gold: op=op. Ze
moesten daarbij ook ‘op de prijs’ letten
vanwege het toebedeelde budget. Op
dinsdag werden er voor het kookfestijn
boodschappen gedaan.
Esther van den Broek van de Scouting
was een van de animators van deze
spelletjesdagen. Er werd met allerlei
weersomstandigheden rekening
gehouden. Er waren activiteiten voor
binnen en buiten gepland. Gezien
het mooie weer waren er relatief veel
buitenactiviteiten natuurlijk. Zoals
balspelletjes, waterspelletjes, estafettes,
kringspelletjes en nog veel meer. “Het
is voor de kinderen leuk en ze zijn
onderdak voor twee dagen van tien tot
drie uur. Ze worden door hun ouders
gebracht en gehaald. Alles gaat onder
leiding. Vanzelfsprekend wordt er op
toegezien dat er veilig gekookt kan
worden en dat ze de juiste spullen voor
het eten gebruiken. Op die manier leren
ze een stukje verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid.”
Omdat het mooi weer was werd er volop
buiten gespeeld op het terrein rondom
het clubhuis aan de Van Seumerenlaan.
Op maandag kon er ook volop geknutseld
worden. Elk kind kon een (oud) T-shirt zelf
beschilderen en/of versieren. Die hingen
aan de ‘waslijn’ in het clubhuis te drogen.
Op dinsdag werd er ‘gekookt’. Dat bracht
spannende momenten met zich mee. Zou
het wel lekker klaargemaakt zijn? Vooral
ook omdat de ouders ’s middags kwamen
proeven wat hun zoon of dochter voor
hen in petto had. Maar dat viel reuze mee.
De kinderen hebben twee leuke dagen
gehad zoals ze zelf hebben ervaren. En
dat voor 5 euro per persoon per dag.
Bij een dagje dierentuin of Efteling ben
je duurder uit. Een goed initiatief van
Scouting Uithoorn. Zonder meer voor
herhaling vatbaar en dan mogen er heus
wel wat meer kinderen komen opdraven!
Meer weten over scouting? Kijk op de
website: www.admiralengroep.nl.
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Prijzen Tombola bij het
Grieks specialiteitenrestaurant Corfu
minute’ boeking... Ook zij waren niet
aanwezig in restaurant Corfu op het
moment dat de bijna driejarige Anne Heij op de arm van haar vader
Marco uit De Kwakel de winnende
bon voor de hoofdprijs trok. Na een
telefoontje draafden de hoofdprijswinnaars toch nog even op om hun
prijs in ontvangst te nemen.

Mijdrecht - Vrijdagavond 31 juli jl.
was het weer letterlijk ‘prijs’ voor de
talloze (vaste) gasten van het Griekse specialiteitenrestaurant Corfu in
Mijdrecht. De immer populaire restauranteigenaar, kok en gastheer
Jannis Mitropoulos, had zijn traditionele prijzentombola weer eens licht
ingeblazen. De laatste paar jaar was
dat op een laag pitje beland, maar
nu werden er weer 33 prijzen verloot onder zijn gasten. Hij deed dat
ten overstaan van een bomvol restaurant met naar schatting 85 gasten, waarmee tevens wordt aangetoond hoeveel liefhebbers er zijn
van Griekse culinaire specialiteiten in de regio en niet in de laatste
plaats vanwege de creatieve kookkunsten van de maistro himself. En
ondanks die drukte ziet het keukenbrigade en bedienend personeel
kans de bestellingen vlot uit te serveren. Compliment!
Rond 21.00 uur begon Jannis Mitropoulos zijn 33 prijswinaars, aan de
hand van kassabonnen uit de verzamelton, bekend te maken. De ton
was dit keer te klein, zodat de inhoud in een plastic zak werd overgeheveld. Het prijzencircus omvat
een hoofdprijs die bestaat uit een
veertiendaags verblijf op het Griekse eiland Corfu op basis van logies
en ontbijt in een hotel of appartement voor 2 personen. De tweede
prijs is een tafel voor vier personen
en wie de derde prijs heeft mag met
z’n tweetjes komen dineren. De andere dertig prijzen zijn troostprijzen,
maar toch nog de moeite waard om
te winnen. Daaronder veel flessen
wijn en andere dranken.
Het prijzenfestijn begon ooit als een
jaarlijks terugkerend plezierig gebeuren bij dit specialiteitenrestaurant in hartje Mijdrecht. Toen Mitropoulos deze horecagelegenheid in
januari 1998 overnam, beloofde hij
in dat eerste jaar een leuk prijzenfestijn voor al zijn vaste en nieuwe
klanten te organiseren. Iedereen die
bij hem kwam eten mocht een bon
invullen met naam, adres en telefoonnummer, waarbij men kon meedingen naar leuke prijzen. Na het
smakelijke bezoek kon men de bon
in een daarvoor bestemde en afgesloten vierkante box deponeren. De
periode loopt van januari tot en met
juli, waarbij op 31 juli de doos wordt
geopend. Traditie is dat door de op
dat moment aanwezige gasten in
het restaurant per tafel een prijswinnaar wordt getrokken. Het was
vanaf het begin een groot succes en
mede om die reden werd deze traditie de jaren daarna tot op heden
voortgezet, de laatste jaren met wisselend animo. Maar dit keer was het

weer raak.
Prijzen zonder fysieke winnaars
Opvallend bij het trekken van de

bonnen uit de zak is wel dat vaak
niemand van de prijswinnaars aanwezig is om de prijs in ontvangst te
nemen. Dat was vrijdagavond ook
het geval. De getrokken winnaars
zaten op dat moment niet bij Corfu
vanwege vakantie of waren om andere redenen niet aanwezig. Verder
blijkt bij het oplezen van de winnaars
dat deze vaak (ver) buiten Mijdrecht
wonen. Omdat de gegevens van alle prijswinnaars bekend zijn worden ze telefonisch op de hoogte gebracht dat zij een prijs hebben gewonnen en die (eventueel) kunnen
komen afhalen.
Eerst werden de namen voor de dertig troostprijzen getrokken, vervolgens die voor de derde prijs, zijnde
een ‘tafeltje voor twee personen’ met
een gratis diner. Dat werd Miriam
Tijsterman, terwijl de tweede prijs,
een ‘tafeltje voor vier personen’, te
beurt viel aan Th. F. van Zanten, beiden zijn afkomstig uit Mijdrecht. De
hoofdprijs, een veertiendaagse reis
naar Corfu, inclusief vliegreis en verblijf op basis van logies met ontbijt
voor twee personen, viel op de bon
met de naam Kim Haberts uit Wilnis. Samen met haar partner Jeroen
Vis kan zij de reis boeken. “En dat
zullen we naar verwachting spoedig
doen, want we hebben nu nog vakantie”, aldus een blij verraste Kim
en Jeroen. Dat wordt dus een ‘last

Stukje ‘Mijdrechts Griekenland’
Mede door deze actie, maar meer
nog door de grote verscheidenheid
aan uitstekende puur Griekse (én
Grieks/Hollands getinte) gerechten,
heeft Jannis Mitropoulos in de loop
der jaren een grote klantenkring
weten op te bouwen. Dit beperkt
zich niet uitsluitend tot De Ronde
Venen, ook uit de wijde omgeving
en verder in de aangrenzende provincies komen mensen bij hem eten.
Griekenland is een gewild vakantieland waar talloze landgenoten graag
naartoe gaan om vakantie te vieren en van de typische Griekse cultuur en sfeer te genieten. Dat laatste
vindt men terug bij Corfu. Wie daar
binnenstapt komt op eigen bodem
weer in Griekenland... De sfeervolle
Griekse aankleding, de ongedwongen sfeer, de prettige bediening en
de persoonlijke aandacht die men

als gast geniet zijn kenmerken die
stammen uit het boekje van Jannis. Over boekje gesproken. Wie de
aantrekkelijk gepresenteerde menukaart ziet met bijna honderd verschillende gerechten, zal begrijpen
waarom hier zoveel mensen als gast
aan tafel willen zitten. De meeste
gerechten zijn weliswaar geheel op
de Griekse keuken afgestemd, maar
in een aantal gevallen is eveneens
rekening is gehouden met de Nederlandse eetcultuur, Ook de wijnkaart mag er trouwens zijn.
Jannis Mitropoulos betaalt de prijzen overigens uit eigen zak. Er wordt
niets gesponsord, wel werkt hij samen met D-Reizen uit Mijdrecht.
Jannis is al 19 jaar in Nederland en
steeds in de horeca werkzaam geweest. Hij spreekt prima Nederlands
maar met een beetje Grieks accent.
Die charme past bijzonder bij de
sfeer van zijn restaurant.
De bonnenactie is dit jaar voorbij.
Eind januari 2010 gaat de actie weer
van start. Dit onverlet het feit dat het
ook zonder bonnenactie goed toeven is bij ‘de Griek’ in de Raadhuislaan. Tenminste, wie van de Griekse keuken houdt! Gelet op de ruime
belangstelling voor dit restaurant is
het zaak vooraf te reserveren.
Meer weten? Bezoek de website:
www.restaurantcorfu.nl.

AKU presteert in record
Polderloop
Regio - Harde wind en onweer
dreigden de Decathlon Polderloop in het water te laten vallen.
Voor het eerst in de rijke historie
van De Kwakel werd de start van
de 10 km. een dik kwartier uitgesteld om gevaar voor lijf en leden
te voorkomen. Terecht is gebleken, want elders in het land ontstond grote schade door slagregens en een windhoos.
Maar tegen half negen klaarde
het op, viel de wind weg en was
er plotseling ideaal loopweer.
Alsof de deelnemers het voorvoelden, een recorddeelname
van 929 atleten, circa 200 meer
dan ooit, zorgde zelfs voor de
zeer ervaren organisatie voor een

probleem, een tekort aan herinneringen!
Ook de tijdregistratie kreeg het
voor de kiezen doordat door de
stortregen de stroomvoorziening
even uitviel en de computer zo
wat input en de finishmat wat
output verloor.
De crème de la crème van AKU
bleef op de 10 km. echter keurig
overeind in dit weer en lopersgeweld.
Jolanda ten Brinke werd eerste
bij de dames 35 plus in 39.12,
gevolgd door Karin Versteeg die
in dezelfde klasse een derde prijs
in de wacht sleepte met 41.42 en
ook nog als eerste Kwakelse finishte.

Irma van Balken verraste enorm
met een PR. tijd van 44.32 en een
derde plaats bij de dames 45 en
ouder. Elisabeth van den Berg
werd hier, door in een eindsprint
wat clubgenootjes te verrassen,
knap vijfde in 47.23.
Bij de dames vanaf 55 jaar scoorde Atie van Oostveen met 50.22
een derde prijs, werd Wil Voorn
netjes vierde in 51.41 en Claire van der Post als verreweg de
oudste deelneemster zevende in
57.12.
John van Dijk veroverde bij de
heren 35 jaar in 34.21 de tweede
prijs en Bram van Schagen kwam
bij de senioren als zesde binnen
in 37.13.

Historische vereniging
viert jubileum met
tentoonstelling
De Ronde Venen – De Historische
Vereniging Proosdijlanden bestaat
25 jaar en dat mag gevierd worden.
Samen met Museum De Ronde Venen, NME centrum De Woudreus
en IVN De Ronde Venen hebben zij
een tentoonstelling samengesteld
die het verhaal vertelt van het ontstaan van en het leven in dit bijzondere landschap. ‘Tot de bodem uitgezocht... 25 jaar Historische Vereniging in De Ronde Venen’ is vanaf
8 augustus gratis te bezichtigen in
Museum De Ronde Venen.
Een kwart eeuw doet de vereniging, geheel gerund door enthousiaste vrijwilligers, onderzoek naar de
geschiedenis van De Ronde Venen.
Zij hebben daarbij heel wat historische schatten aan kennis en objecten verzameld. De tentoonstelling
laat dit werk zien aan de hand van
verschillende vensters. Thema’s als
geologie en de eerste bewoning, de
ontginning van het gebied, de vervening, de droogmakerijen en de
strijd tegen en met het water komen daarbij aan bod, evenals de infrastructuur, het agrarisch bedrijf en
natuurbeheer en de recreatie.
Iedereen die nieuwsgierig is naar
het ontstaan van het Ronde Venen
gebied, of daar meer van wil weten moet zeker een bezoekje bren-

gen aan deze tentoonstelling. De
thema’s worden toegelicht met interessante en bijzondere objecten.
Zo zijn er diverse maquettes te bewonderen, maar ook schilderijen en
prenten, archeologische opgravingen en diverse landkaarten. Ook is
er een turfslee en een Vinkeveense
schouw te zien. De jongste aanwinst
van het museum, een geurprent van
Marickenland door Jan Konings, zal
ook te zien en te ruiken zijn. Kortom;
alle zintuigen worden geprikkeld in

deze tentoonstelling. Expositie ‘Tot
de bodem uitgezocht... 25 jaar Historische Vereniging in De Ronde Venen’, gratis te zien vanaf 8 augustus
t/m 31 oktober 2009.
Museum De Ronde Venen. Herenweg 240 Vinkeveen, tel. 0297 262
223. www.museumderondevenen.nl
Geopend van april t/m oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur, deze maand
ook op zondag geopend

Van 6 t/m 9 augustus

Programma Waverfeest
De Waver – Volgende week donderdag start voor de 71 ste keer het
alom bekende Waverfeest in de Waver. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zoals elk jaar zal ook de
opening van het feest zijn: de Waver
prestatieloop. Inschrijving start om
18.30 uur. De afstanden die gelopen
kunnen worden zijn: 2.6 km, 6.2 km
en 12,4 km. Vanaf 21.00 uur is er een
optreden van Loenetix in de feesttent. Vrijdag wordt weer de bekende kinderdag georganiseerd met om
15.30 uur een spetterend optreden
van De Kleppetband, met aansluitend daarop een ballonnenwedstrijd.
In de avond wordt de sloot- en slobrace gehouden. Een activiteit waar
het hele jaar naar wordt uitgekeken.
Een wedstrijd waarbij je dwars door
modder en sloten zult moeten gaan
wil je winnen. Ieder jaar weer zorgt
dit voor veel plezier en veel spektakel. Iedereen vanaf dertien jaar kan
hieraan meedoen. Inschrijven is vrijdagavond vanaf 18.30 uur op het
feestterrein en de start is om 19.00
uur. Vanaf 20.30 uur is Skihut on
tour te beluisteren in de feesttent.
Zaterdag is er vanaf 9.30 uur tot in
de kleine uurtjes van alles te beleven. Dit is de paardendag, die ver-

zorgd wordt door Paarden Sport
Vereniging Troje. Ook is er deze
dag een rommelmarkt, zijn er oldtimers en om 14.00 uur buikglijden
voor iedereen. Natuurlijk wordt ook
om 15.00 uur weer gestreden bij het
tobbetjesteken. Ook deze avond is
natuurlijk weer live muziek in de
tent met Vangrail. Er rijden zaterdag
gratis busjes om u BOB vrij thuis te
brengen. Op zondag is het terrein

alleen toegankelijk voor hen die zich
voor de eindbarbecue hebben ingeschreven.
Deze start voor de kinderen om
15.00 uur en kost voor hen 5 euro
per persoon. Voor de volwassenen
kost het 10 euro per persoon. Het
feest eindigt om 19.00 uur.
Voor meer info kunt u terecht op:
www.waverfeest.nl

