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Alle aandacht

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

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

Park Wickelhof: Honden mogen er gewoon loslopen!

Voorstel wethouder Dekker: 
Uitrenstrook voor honden
Mijdrecht -  Dat was even schrik-
ken. Daar had men bij de gemeente 
niet echt over nagedacht. Ze creë-
ren een prachtig park bij Wickelhof, 
met ruime wandelpaden, twee grote 
speelvelden, enz.
Een genot om daar heerlijk veilig 
met onder anderen je kinderen te 
wandelen en te spelen. Maar niets 
blijkt nu minder waar te zijn. Dit 
prachtige park ligt namelijk buiten 
de bebouwde kom en als het buiten 
de bebouwde kom ligt mogen alle 
honden er los lopen. Een aanlijnver-
bod geldt namelijk alleen binnen de 
bebouwde kom.
Oorlog in het park. De hondenbezit-
ters maken er gebruik van hun recht 
en laten er hun viervoeters uit: on-
aangelijnd, maar wandelaars en kin-
deren lopen er voor hun gevoel niet 
veilig meer.

Speelveld
En dat is nog niet alles, die honden 
rennen niet alleen op de speelveld-
jes, ze doen er ook hun behoefte en 
geloof maar niet dat dat wordt op-
geruimd. Het gevolg is dat er al di-
verse fi kse aanvaringen zijn geweest 

tussen hondenbezitters en wande-
laars en bewoners van Wickelhof. 
Wat nu: een tweetal hondenliefheb-
bers heeft contact gezocht met wet-
houder Jac Dekker hierover en na 
een goed gesprek ontvingen zij een 
brief van een ambtenaar dat er he-
laas niets aan gedaan kon worden. 
Maar dat was toch niet afgesproken 
met de wethouder? Ze kwamen met 
deze brief naar onze redactie en de-
den hun verhaal.  Wij namen contact 
op met de wethouder en die schrok 
van de brief: “Natuurlijk moet er iets 
aan gedaan worden. Geef me een 
dag. Vrijdagochtend was de wet-
houder weer terug op ons kantoor 
met een bijna uitgewerkt plan, dat 
natuurlijk nog door de raad moet 
worden goedgekeurd, maar het ziet 
er goed uit. Hij gaat zich hard maken 
om voor beide partijen tot een goe-
de oplossing te komen. Maar... dan 
moeten beide partijen wat water bij 
de wijn doen en moet de gemeente-
raad haar0 goedkeuring geven.

Fatsoen
De hondenbezitters krijgen de ge-
hele buitenrand als uitrenplek voor 

hun honden. Dit wordt afgezet met 
een hek. De honden kunnen daar 
dan frank en vrij loslopen, rennen, 
dollen, poepen, wat ze maar willen. 
Op de wandelpaden en op de speel-
velden mogen ze dan alleen nog 
aangelijnd en zeker op de speelvel-
den wordt er niet gepoept en zo ja, 
dan wordt het opgeruimd door de 
hondenbezitter.

De wethouder beseft heel goed dat 
dit niet zomaar zal lukken, maar met 
de goede wil van de hondenbezit-
ters moet dit toch kunnen lukken. 
De poep van je hond behoor je altijd 
op te ruimen en op een voetbal- of 
speelveld laat je sowieso geen hond 
lopen, laat staan z’n behoefte doen. 
Dat is normaal al een kwestie van 
fatsoen, of het nu binnen of buiten 
de bebouwde kom is.
Verder gaat er sowieso gekeken 
worden of het park óf binnen de be-
bouwde kom kan gaan vallen, óf dat 
de APV aangepast wordt, maar dat 
er iets moet gebeuren is de wethou-
der heel duidelijk geworden.

(vervolg zie elders in de krant)

Wie heeft de mooiste tuin
van De Ronde Venen?
De Ronde Venen - Deze week 
kozen wij voor de voorpagina 
deze foto van de tuin van de fa-
milie Stieva, woonachtig aan de 
Westerlandweg in Mijdrecht.
Zij stuurden een serie foto’s zo-
als zij ook schrijven, maar we 
kozen deze.

Zij schreven: 
“Wij wonen in het buitengebied aan 
de Westerlandweg. Hier wil ik graag 
een paar foto’s van laten zien.  Zelf 
kon ik geen keuze maken, dus zijn 
het er wat meer geworden. We heb-
ben het gevoel midden tussen de 
natuur te wonen. Ons huis ligt in-
gesloten tussen de weilanden van 
de boeren om ons heen. Het is echt 
genieten, want de keren dat er een 
kalfje naast ons geboren wordt, zijn 

niet te tellen. De 100 koeien vormen 
een schilderachtig plaatje en ik kan 
ze de hele dag zien lopen. In het 
voorjaar de schapen en de lamme-
tjes en in de zomer de koeien en de 
paarden. GEWELDIG!
Of er nadelen zijn.....??? Misschien 
de vele vliegen in de zomer, maar 
dat is dan ook het enige. Met hulp 
van een zwager houden wij de tuin 
netjes. De mannen het zware werk 
en ik alle bakken en de veranda. 
Dat is trouwens het rustpunt in onze 
tuin. Zelf denken we dat we in het 
mooiste gebied van Nederland wo-
nen”.

Vindt u ook dat u een mooie tuin 
heeft, een grote tuin, een kleine 
tuin, een balkontuin, een voortuin, 
het maakt niet uit.

Maak er een foto van, schrijf of tik 
er een verhaaltje bij en stuur het op 
naar:
Redactie Nieuwe Meerbode, Ansel-
musstraat 19, 3641 AM in Mijdrecht. 
Per mail kan natuurlijk ook, alleen, 
stuur dan de foto’s niet te klein.
In JPEG, minimaal 150 DPI en niet 
kleiner dan 12 bij 12 cm.

Mail ze dan naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl.
En wie weet wordt uw tuin genomi-
neerd en staat hij binnenkort in de 
krant. Eind september wordt uit de 
genomineerde tuinen de allermooi-
ste gekozen en de eigenaar(s) ont-
vangen  een cheque ter waarde van 
100 euro plus de eervolle vermel-
ding dat zij de mooiste tuin van De 
Ronde Venen van 2008 bezitten.

VOOR HET OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2, 3 & 4

Snelheids-
controle
Amstelhoek - De politie heeft za-
terdag 9 augustus tussen 10.15 en 
12.25 uur een snelheidscontrole ge-
houden op de Mijdrechtse Zuwe.
In totaal hielden 149 bestuurders 
van de 1157 gecontroleerde voer-
tuigen zich niet aan de toegesta-
ne snelheid van 50 km per uur. De 
hoogstgemeten snelheid was 91 km 
per uur..

Vuilnisbak in
de brand
Vinkeveen -  Op vrijdagmiddag 8 
augustus heeft de politie een jonge-
man aangehouden in verband met 
brandstichting in een vuilnisbak. 
Omstreeks 16.50 uur kreeg de po-
litie de melding dat er in het Zwa-
nenpark aan de Pijlstaartlaan een 
vuilnisbak in brand gestoken was. 
Dankzij een getuige die het signa-
lement van één van de verdachten 
had doorgegeven, konden er twee 
jongens van 16 jaar uit Wilnis en 
Vinkeveen aangehouden worden. 
Na verhoor bleek één van de twee 
verdachten geen aandeel te hebben 
gehad in de brandstichting. De ver-
dachte uit Vinkeveen bekende dat 
hij de vuilnisbak in de brand had 
gestoken. Over de straf wordt later 
besloten.

Parkeerboetes
Vinkeveen - Op de Molenkade 
heeft de politie dinsdag 5 augus-
tus van 08.00 tot 08.30 uur het par-
keervergunningengebied gecontro-
leerd. Zeven automobilisten kregen 
een boete omdat ze geen vergun-
ning hadden en twee omdat ze op 
een invalidenparkeerplaats stonden 
zonder vignet.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gevonden voorWerpen 
WeeK 30, 31 en 32

• Damesfiets van het merk BMX 
Trainer.

• Damesfiets van het merk Ranger 
Comino.

• Rode racefiets. 
• Gsm Vodafone.
• Dames horloge goudkleurig.
• Diverse sleutels.

verloren voorWerpen 
WeeK 30, 31 en 32

• Gehoorapparaat (links) van het 
merk Phohak kleur blauw.

• Kentekenbewijs boot 85-13-YH.
• Kentekenplaat bromfiets 79-FHR-8.
• Papieren van een Sparta snorfiets 

89 DP139
• Invalide parkeerkaart rolstoel.
• Vaarbewijs.
• Kinderfiets Sporting (jongen) 

kleur: blauw, aan de zijkant van de 
banden is ook blauw.

• Grijze Nokia GSM 3109.
• Roze Nokia GSM 7373.
• Grijze Nokia GSM.
• Grijs/bruine Samsung GSM (met 

klepje)
• Wit linnen jasje
• Donkerbruine (tegen zwart aan) bril 

in rode etui van Hans Anders.
• Zwarte lederen portemonnee met 

daarin rijbewijs diverse pasjes en 
geld.

• Bruine lederen portefeuille met 
daarin geld en o.a. een factuur van 
HSS (gereedschappenverhuur)

• Zwarte heren portemonnee met 
daarin bankpasjes en geld.

• Kleine bruine portemonnee met 
diverse pasjes.

• Zilvergrijs Esprit horloge met een 
witte wijzerplaat.

• Gouden armband met kinderkopjes 
Esmee 21-01-2004 en Donna 18-
02-2002.

• Goudkleurige tas met daarin 5 
kostbare ringen met briljantjes.

• Diverse sleutels.

Wethouder Dekker krijgt uitleg van kweker Vlasman

Start glastuinbouwproject: 
dekker bezoekt kwekerij
de Milieudienst noord-West utrecht bezoekt in de tweede 
helft van dit jaar 84 glastuinbouwlocaties in de gemeenten de 
ronde venen, Maarssen, oudewater en Woerden. de naleving 
van milieuwetgeving en de te behalen milieuwinst in deze 
sector staan hierbij centraal. Wethouder dekker (Milieu en 
handhaving) van gemeente de ronde venen gaf 6 augustus 
het startsein van het project. Hij bezocht kwekerij vlasman in 
Mijdrecht. 

Tijdens het controlebezoek wordt onder andere aandacht besteed 
aan het energie- en waterverbruik, het gebruik van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen. Als een bedrijf niet aan de milieuregels voldoet, 
krijgt de ondernemer eerst de kans om orde op zaken te stellen binnen 
een ambtelijke termijn. Als de ondernemer de regels daarna nog niet 
volgt, dan wordt een handhavingstraject gestart. Naast de controle op de 
naleving van de Wet Milieubeheer adviseert de Milieudienst Noord-West 
Utrecht ondernemers over milieuvriendelijke maatregelen. De Milieudienst 
Noord-West Utrecht voert het project samen met Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden, Waternet en de Politie Milieudienst uit. Al 
deze partijen controleren bedrijven op het gebied van milieu, water en 
bestrijdingsmiddelen. Het voordeel is dat de ondernemer één, gezamenlijk, 
bezoek krijgt.

Kwekerij vlasman
Sinds 2000 worden op deze locatie Saint-paulia’s (kaapsviooltjes) geteeld. 
Het teeltoppervlak van 17.000 m2 is inmiddels toegenomen tot 32.000 m2. 
Kwekerij Vlasman is een modern, bijna volledig geautomatiseerd bedrijf. 
Per jaar worden zo’n 5 miljoen kaapsviooltjes geweekt, die via de veilingen 
naar voornamelijk West-Europa gaan. Voor meer informatie zie www.
kwekerijvlasman.nl 

In de kas met Saint-paulia’s in de mooiste kleuren

vrijwilligersprijs 2008
op 4 november vindt voor de 19e keer de vrijwilligersdag 
plaats. vrijwilligers uit de ronde venen worden op deze 
dag bedankt voor hun inzet voor de samenleving. er 
zijn aantrekkelijke workshops, een heerlijk buffet en 
verrassende optredens. ’s Avonds zal het feest worden 
afgesloten met de bekendmaking van de prijzen voor de 
vrijwilliger van 2008 en het vrijwilligersinitiatief van 2008.

Vrijwilligers vind je in De Ronde Venen overal. Bij de kerk, 
het sportveld, de club of bij één van de vele maatschappelijke 
organisaties. Velen doen goed werk. Sommigen steken daar 
nog eens boven uit, door hun motivatie, inzet, betrokkenheid of 
iets anders. Sommige vrijwilligers verdienen het om eens extra 
in het zonnetje gezet te worden. U kunt hen nomineren voor de 
vrijwilligersprijs 2008! 
Er zijn ook organisaties die een activiteit, project of dienst hebben 
ontwikkeld, met of voor vrijwilligers, die veel betekenen voor de 
omgeving. U kunt uw waardering voor een dergelijk initiatief tonen 
door het te nomineren voor het vrijwilligersinitiatief 2008.
Natuurlijk kan er maar één vrijwilliger verkozen worden tot de 
Vrijwilliger van het jaar 2008. Maar wie er ook wint, de prijs is een 
eerbetoon aan elke vrijwilliger in De Ronde Venen. Want de inzet 
van vele vrijwilligers draagt bij aan het prettig wonen in de gemeente 
De Ronde Venen.
iedereen kan een vrijwilliger of een vrijwilligersinitiatief 
voordragen. Kent u iemand die in aanmerking komt om 
vrijwilliger van het jaar 2008 te worden of kent u een initiatief 
dat de titel vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008 verdient? 
Maak dit dan kenbaar door vóór 5 september uw nominatie in te 
sturen. 
U kunt alleen een vrijwilliger of een vrijwilligersinitiatief nomineren 
door een daartoe bestemd formulier te gebruiken. De algemeen 
geldende criteria zijn voor iedereen gelijk. Om in aanmerking te 
kunnen komen voor de titel Vrijwilliger van het jaar 2008 dient u het 
formulier volledig in te vullen en de criteria in acht te houden. Op de 
nominatieformulieren zijn de voorwaarden nader toegelicht. U kunt 
deze formulieren digitaal invullen via www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info of ophalen bij één van de servicepunten in De Ronde Venen.
De voordrachten zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke 
Commissie van Aanbeveling. De Commissie van Aanbeveling zal 
het College van Burgemeester en Wethouders van advies dienen. 
Burgemeester Burgman zal tijdens de Vrijwilligersdag op 4 november 
bekend maken wie de uiteindelijke winnaars van 2008 zijn. De 
Vrijwilliger van 2008 ontvangt het bronzen beeld ‘helpende handen’.  
Het meest ambitieuze vrijwilligersinitiatief zal uit handen van de 
gemeente een cheque ontvangen. Meer informatie is te vinden op de 
website van de gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.nl 
en op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Op deze laatste kunnen ook 
vrijwilligers en initiatieven genomineerd worden. Voor overige vragen 
kunt u op dinsdag en donderdag contact opnemen met Dyanne van 
Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

de ronde venen 
Millenniumgemeente

Als Millenniumgemeente staat de 
ronde venen achter de doelen van 
de verenigde naties op het gebied 
van duurzame ontwikkeling en 
klimaatbeleid. eén van de acties 
in het kader van deze campagne is 
het onder de aandacht brengen van 
lokale initiatieven op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en fair trade. de komende 
weken zal op deze gemeentepagina daarom iedere week 
een andere organisatie zich presenteren. deze week: 
Stichting Mayaschool guatemala

De Stichting Mayaschool Guatemala 
is in 1996 opgericht door inwoners 
van de gemeente De Ronde Venen. 
Het doel van de stichting is een 
toekomst mogelijk maken voor de 
mayabevolking van Guatemala, 
met behoud van hun eigen cultuur. 
Sinds de komst van de Spanjaarden 
worden de Maya’s al eeuwen uitgebuit 
en gediscrimineerd. Traditioneel 
leefde men er van landbouw op de 
vruchtbare grond die het land rijk is. Ook hun grond is hen ontnomen. De 
inheemse bevolking spreekt geen Spaans, wordt systematisch onderdrukt, 
de lagere schooltjes van de overheid zijn voor de mayakinderen nooit 
toegankelijk geweest, omdat de onderwijzers er alleen Spaans spreken en 
mayakinderen er niet verstaan maar wel gediscrimineerd worden.
In 1997 is ‘onze’ school voor middelbaar en beroepsonderwijs voor de 
mayabevolking gebouwd. 
De belangrijkste opleiding is die tot onderwijzer. Dit jaar zijn er 47 (Maya) 
juffen en meesters afgestudeerd waardoor basisonderwijs in de regio 
mogelijk gaat worden. 
Onderwijzers die de mayakinderen verstaan en begrijpen en die goed in 

staat zijn om de kinderen ook de 
Spaanse taal te leren. De school 
is de trots van de mayabevolking. 
De enige kans op een toekomst. 
Dankzij de inwoners van de 
gemeente De Ronde Venen. 
Dankzij het NCDO dat elke euro 
verdubbelde. Dankzij SOS De 
Ronde Venen, waar we mee 
samenwerken. Binnenkort komt er 
een uitzending over de school op 
de landelijke televisie en gaan er 
producten uit Guatemala door de 
Hema verkocht worden, ten bate 
van de school. Want er is nog veel 
nodig. Voor meer informatie: 
www.mayaschool.nl.

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

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

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

HerbeStrAten 
burgeMeeSter de 
voogtlAAn in WilniS

Vanaf maandag 18 augustus zal 
begonnen worden met het verbeteren 
van de wegfundering en het opnieuw 
bestraten (rijbaan en trottoir) van 
de Burgemeester de Voogtlaan. De 
werkzaamheden zullen, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, ca. 7 
weken duren en worden uitgevoerd 
door aannemersbedrijf Gebroeders 
Rijneveld. Wij vragen uw begrip 
voor de overlast die u hiervan zult 
ondervinden.

planning
Begonnen zal worden met het deel 
gelegen tussen de “nieuwbouw” en 
de Burgemeester van Baaklaan. 
Daarna vinden werkzaamheden 
plaats aan het deel gelegen tussen 
de Burgemeester van Baaklaan en de 
Burgemeester van Trichtlaan. Tot slot 
zullen werkzaamheden plaatsvinden 
aan het deel gelegen tussen de 
Burgemeester van Trichtlaan en de 
Pastoor Kannelaan. 

bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid van de 
woningen waar op dat moment 
de werkzaamheden plaatsvinden 
te waarborgen, zullen de nodige 
voorzieningen worden getroffen om 
de woningen in ieder geval lopend te 
kunnen bereiken.

informatie
Heeft u nog vragen en/of 
opmerkingen? Dan kunt u contact 
opnemen met de heer D. van den 
Boogert (toezichthouder gemeente), 
tel. (0297) 29 18 55.



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. 

13 AuguStuS t/M 16 AuguStuS
Wilnis festival 2008
Wilnis festival 2008 van 13 t/m 16 augustus 2008, georganiseerd 
door de familie Kruyt. Locatie: Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan 
in Wilnis. Meer informatie: tel. (0297) 28 32 74.

16 AuguStuS
tuinwerkochtend in de educatieve tuin 
van NME centrum De Woudreus
Aanvang: 09.00 tot 12.00 uur. De tuinwerkgroep komt elke twee 
weken bij elkaar om de educatieve tuin van NME centrum de 
Woudreus te onderhouden. In de tuin wordt ecologisch getuinierd. 
Naast het tuinieren is gezelligheid ook belangrijk. Nieuwe tuiniers 
zijn van harte welkom. Informatie (0297) 27 36 92, adres NME 
centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 2A 3648 XR Wilnis. 
Zie ook www.milieudienstnwu.nl.

17 AuguStuS 2008 
Puzzeltocht op de Vinkeveense Plassen.
De WVA organiseert een puzzeltocht op de Vinkeveense Plassen 
voor iedereen. Aanvang: De puzzeltocht is van 10.00 tot 18.00 uur. 
Informatie: Aanmeldingen en /of verdere informatie bij het clubschip 
van de WVA, achter Baambrugse Zuwe 143. Tel. (0294) 29 33 39.

18 AuguStuS t/M 21 AuguStuS 2008
Vakantiespeelweek in Vinkeveen
In de week van 18 tot en met 21 augustus 2008 zal in De Boei in 
Vinkeveen de vakantiespeelweek gehouden worden voor kinderen 
van 5 tot en met 12 jaar. Ook deze keer kan er weer uitgebreid 
geknutseld, gesport en bingo gespeeld worden. Op woensdag zal er 
een theatervoorstelling zijn en natuurlijk zal de week weer afgesloten 
worden met de bekende spelenkermis op de donderdag. Voor meer 
informatie: www.vakantiespeelweek.nl of 06-53736760.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Nieuwe Meerbode  -  13 augustus 2008 pagina 3

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

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

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

VOORkOM StANk EN ONgEDiERtE DOOR gFt-AFVAl 

Vanwege het zomerse weer hebben we al een aantal mooie 
dagen achter de rug. De warmte betekent helaas wel dat u 
problemen kunt krijgen met het groente-, fruit- en tuinafval 
(gFt-afval). Het apart inzamelen van dit afval is beter voor het 
milieu, maar kan bij hogere temperaturen soms wat overlast 
met zich meebrengen, zoals vieze luchtjes en ongedierte in de 
container. in deze afvalwijzer kunt u lezen wat u kunt doen om 
dat te voorkomen. 

De voornaamste klacht over GFT-afval betreft de vieze luchtjes. Als 
nat organisch afval gaat rotten, kan dat geuroverlast veroorzaken. 
Rottingsprocessen verlopen namelijk sneller als de temperatuur stijgt. Ook 
overlast door vliegjes of maden behoort tot de problemen met het GFT-
afval. De overlast kan grotendeels worden voorkomen door op een goede 
manier met het GFT-afval om te gaan. Onderstaande tips kunnen helpen 
overlast te voorkomen:

Voorkom overlast
• Doe het GFT-afval niet te nat in de container en wissel regelmatig af 

met laagjes droger materiaal, zoals maaisel uit de tuin, brood, droge 
schillen of plantmateriaal.

• Zet de container op een schaduwrijke plek, dus niet in de zon.
• Stamp het afval niet aan. Aangestampt afval vergist sneller, waardoor er 

meer stank vrijkomt.
• Staat uw container in een schuur, zet deze dan bij zonnig weer buiten 

in de schaduw. In de schuur kan de temperatuur bij warm weer namelijk 
flink oplopen.

• Wikkel etensresten in een dun krantje en doe ze bij warm weer in de 
container die het eerst wordt geleegd. Etensresten zijn namelijk een 
goede voedingsbodem voor maden. Dat geldt met name voor vlees en 
vis.

• Maak de container regelmatig schoon wanneer hij geleegd is. Dit kan 
met de tuinslang of met een emmer en een borstel. 

• Als er toch maden in uw container zitten, kunt u de container het best 
schoonmaken met water en groene zeep. 

• Leg een krant op de bodem van de container. Daardoor is er minder 
kans dat er etensresten achterblijven.

• Doe de container goed dicht.
• Laat de container leeg en schoon achter als u op vakantie gaat.

Stankoverlast is nooit helemaal te voorkomen. Als u de tips volgt, kunt u 
echter de overlast beperken. Ook hoeft er dan geen ongedierte in het GFT-
afval te komen. Als er toch ongedierte in het GFT-afval zit, dan kunt u de 
container het best gesloten houden, totdat deze weer geleegd is. U kunt 
het GFT-afval dan bij uitzondering in de grijze container doen. 

Voortuinen in 
Molenland in de 
prijzen gevallen!
Dit jaar werd voor de zesde keer een voortuinenkeuring 
georganiseerd. Na de wijken Hofland en Proostdijland 
Noord en Zuid in Mijdrecht, Zuiderwaard en Westerheul 
in Vinkeveen en de kernen Wilnis, Amstelhoek en De 
Hoef, was het nu de beurt aan de wijk Molenland in 
Mijdrecht.

Samen met de tuinvereniging groei & Bloei, afdeling Aalsmeer 
e.o., is de gemeente De Ronde Venen in 2003 begonnen met 
de voortuinenkeuring. Jaarlijks wordt één wijk of kern gekozen 
waarin de voortuinen gekeurd worden. De voortuinenkeuring 
is een wedstrijd waarvoor men zich niet kan opgeven en wordt 
georganiseerd om het (zelf) tuinieren te stimuleren, waardoor 
woonwijken een fraaier aanzien krijgen en de woonomgeving 
wordt veraangenaamd. twintig enthousiaste juryleden, die 
zich elk jaar vrijwillig inzetten, gingen begin juli op pad. Op 
14 juli heeft de jury tijdens een bijeenkomst vervolgens de 
winnaars gekozen. tijdens deze bijeenkomst zijn de scores 
van de juryleden naast elkaar gelegd. Er zijn in totaal 30 
voortuinen in de prijzen gevallen. De tuinen die in de prijzen 
zijn gevallen zijn erg verschillend. Er zitten kleine tuinen, maar 
ook grote voortuinen bij. Ook de planten- en bloemenkeuze 
is erg divers. De diversiteit is ook de reden dat er geen 1e, 2e 
of 3e prijs wordt uitgereikt. Er is voor gekozen om 30 tuinen 
te belonen met dezelfde prijs. Maandagavond 29 september 
a.s. zal in de raadzaal van het gemeentehuis de feestelijke 
prijsuitreiking plaatsvinden. tijdens deze bijeenkomst worden 
de dertig prijswinnaars in het zonnetje gezet. De prijs bestaat 
onder andere uit een cadeaubon die kan worden besteed bij 
tuincentrum De Huifkar. Daarnaast kan kennis gemaakt worden 
met groei & Bloei. tijdens de prijsuitreiking zullen foto’s van 
de winnende voortuinen worden getoond. De prijzen worden 
elk jaar ter beschikking gesteld door tuincentrum De Huifkar, 
groei&Bloei afdeling Aalsmeer en de gemeente De Ronde 
Venen. De prijswinnaars zullen begin september per brief op de 
hoogte worden gesteld.

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

AANVRAgEN BOuWVERguNNiNg

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
G. van Aemstelstraat 8 Vergroten van een woning met een serre Lichte bouwvergunning 2008/0478 18-7-2008
Barnsteen 10 Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak  Lichte bouwvergunning 2008/0490 25-7-2008
 van de woning
Oosterlandweg 24 Oprichten van een carport Lichte bouwvergunning 2008/0480 18-7-2008
Proostdijstraat 33b Vergroten van een bestaand pand  Reguliere bouwvergunning 2008/0496 29-7-2008
 tbv gezondheidszorg fase 2
Taling 17 Vergroten van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0487 23-7-2008
Vermogenweg Oprichten van een bedrijfsverzamel- Reguliere bouwvergunning 2008/0463 14-7-2008
 gebouw (ongenummerd) 

Vinkeveen
Achterbos 53b Oprichten van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0484 22-7-2008
Groenland 31 Plaatsen dakkapel op het voor- en  Lichte bouwvergunning 2008/0446 8-7-2008
 achterdakvlak van de woning
Herenweg 112 Oprichten 12 vrijstaande- en  Reguliere bouwvergunning 2008/0410 30-6-2008
 8 rijenwoningen fase 1
Herenweg 208 ws Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2008/0452 30-6-2008
  fase 1
Molenkade 6 Plaatsen van een berging Lichte bouwvergunning 2008/0489 23-7-2008
Winkeldijk 19a R102 Oprichten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning  2008/0464 14-7-2008
  fase 2

Wilnis
Zon en Water 8 Vergroten van een steiger Reguliere bouwvergunning 2008/0494 30-7-2008

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

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

VOORNEMEN tOt VRiJStElliNg BEStEMMiNgSPlAN

Met ingang van 14 augustus 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
vrijstellingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Opm.

De Hoef   
De Hoef Oostzijde, De Hoef Westzijde  en Kromme Mijdrecht Het uitvoeren van kadeverbetering 2008/0427 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.

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

VERlEENDE BOuWVERguNNiNgEN

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

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

Mijdrecht
Rondweg 1a Plaatsen van een doekbak tegen de gevel Verzoek APV vergunning 2008/0445 30-7-2008

Wilnis    
Ringdijk Oprichten van een kunstwerk  Bouwvergunning 2008/0302 5-8-2008
 (in het verlengde van de Irenestraat) 
Dijkgraaf 25 Vernieuwen van een garagedeur Bouwvergunning 2008/0454 30-7-2008

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.

Rectificatie
In de publicatie van 6 augustus 2008 is per abuis de verkeerde kop aangegeven.
Het moet zijn Verleende bouwvergunningen i.p.v. aanvragen bouwvergunningen.
 

VERlEENDE BOuWVERguNNiNgEN iN COMBiNAtiE MEt VRiJStElliNg

ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Mijdrecht
Genieweg Oprichten van een bedrijfspand Bouwvergunning fase 1 2007/0718 5-8-2008

Vinkeveen
Herenweg 69 Veranderen van de gevels en plattegronden  Bouwvergunning fase 1 2008/0237 5-8-2008
 van een verpleeg- en zorgcentrum

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.

Vervolg op volgende blz.
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OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VERKEERsBEsLuIt ZILVEREN RIjDER IN MIjDRECht

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van Zilveren Rijder 14, 3641 NN Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 13 augustus 2008 gedurende een termijn 
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

 
VERstREKtE pERsOONsGEBONDEN GEDOOGBEsChIKKINGEN VOOR pERMANENtE BEwONING 
VAN RECREAtIEwONINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de nagevolgde 
percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht: Hoofdweg 98R-154, Hoofdweg 98R-156, Mo-
lenland 14R81, Molenland 14R83, Molenland 14R109, Molenland 14R157. Vinkeveen: Demmerik 16, Waeterrijck 22, Heren-
weg 272 R1. Verzenddatum: 30 juli 2008 en 31 juli 2008. Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een 
termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
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, post-
bus 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.

 
EEN tIjDELIjKE BOuwpLAAtsINRIChtING AAN DE wILGENLAAN IN VINKEVEEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 augustus 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrichting 
aan de Wilgenlaan in Vinkeveen, dit in verband met renovatiewerkzaamheden voor Westhoek Woondiensten. De vergunning 
geldt in de periode vanaf 18 augustus 2008 t/m 28 november 2008. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan 
binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar 
gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector be-
stuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht 
geheven.

Angst invasie tijgermug
vooralsnog ongegrond
De Ronde Venen -  “Het lijkt on-
waarschijnlijk dat inwoners van 
De Ronde Venen zich op termijn 
massaal zullen moeten wape-
nen tegen aanvallen van de tij-
germug.

Het insect is niet inheems en is bo-
vendien geen moerasmug. In het bij 
jullie nieuw aan te leggen natuurge-
bied Marickenland vindt dit insect 
dus geen goede voedingsbodem. 
Het overleeft bovendien lagere tem-
peraturen vaak niet en die hebben 
we in Nederland in de winter geluk-
kig nog wel eens. Overigens wordt 
de mug in Zuid-Europa inmiddels 
wél als inheems beschouwd. Vooral 
in Italië hebben de mensen er veel 
last van. Met de verdere opwarming 
van de aarde gaan we in Nederland 
ook een richting uit dat we moe-
ten gaan oppassen voor de import 
van dit soort exoten. Dat zijn insec-
ten die vanuit verre landen op wel-
ke manier dan ook hier naartoe ko-
men. Voor de tijgermug zijn de om-
standigheden alleen in de kassen 
nog gunstig, maar over hoe en of 
ze zich buiten in ons klimaat kun-
nen handhaven weten we het fijne 
nog niet. In de Ronde Venen hoeft 
men zich vooralsnog niet ongerust 
te maken. Ook al omdat daar voor 
zover bekend geen importeurs van 
lucky bamboo meer zijn gevestigd. 
Dat was tot ruim een jaar geleden 
wel het geval, maar er worden geen 
verontruste geluiden meer uit die 
buurt gehoord.” Dit zegt Wouter van 
der Weijden, vooraanstaand bioloog 
en directeur van het Centrum voor 
Lanbouw en Milieu (CLM) in Cu-
lemborg.

Virusdrager
De tijgermug lift hooguit mee met 
bepaalde plantensoorten die van-
uit Zuid-Oost Azië en met name 
China worden geïmporteerd naar 
Europa en dus ook Nederland. De 
mug en de eitjes daarvan voelen 
zich het beste thuis tussen de wor-
tels en het kweekwater of in de ge-
lachtige vloeistof van de lucky bam-
boo, het leuke plantje met zijn ge-
kronkelde vormen dat als sierplant 
kan worden gekocht bij tuincen-
tra en de bloemist. Dan is het nog 
niet zo dat de mug in alle containers 
waarin de planten worden getrans-
porteerd aanwezig is. Ook niet dat 
het insect direct levensgevaarlijke 
ziekten kan overbrengen, zoals de 
Dengue, beter bekend als Knokkel-
koorts. Dan moet de mug eerst zelf 

virusdrager zijn door een mens of 
dier dat deze ziekte onder zijn leden 
heeft, te prikken. Dat kan natuur-
lijk altijd gebeuren in een tropische 
omgeving en als virusdrager neem 
de mug dat mee naar hier. Vervol-
gens kan hij de ziekte op anderen 
overbrengen. De mug is verder in 
staat dit virus aan zijn nageslacht 
over te brengen. Daarom zijn moge-
lijk besmette eieren net zo gevaar-
lijk en die zitten in dat water waar-
mee lucky bamboo in de containers 
vanuit het verre Oosten wordt ver-
scheept. Er zijn al tuincentra, zoals 
Intratuin in Ter Aar, die lucky bam-
boo niet meer verkopen om eventu-
ele verspreiding van de tijgermug in 
de regio te voorkomen. De mug is 
vooral actief, áls hij meekomt, in de 
kassen van de importeurs. Daar zijn 
er de laatste drie jaar al verschillen-
de gevangen. Men kan de mug be-
strijden, maar de daarvoor geëigen-

de bestrijdingsmiddelen zijn bij de 
wet verboden. 

China
Dit terwijl er wel afspraken (conve-
nanten) met de brancheorganisa-
ties en de importeurs zijn om deze 
exoot hoe dan ook uit de kassen te 
weren. Zelfs aan de bron, op loca-
ties in China, waar de lucky bamboo 
wordt gekweekt en ingepakt, zegt 
men maatregelen te nemen. Maar 
dat is van hieruit niet te controle-
ren. Lange tijd hoor je niets maar 
dan blijkt uit de berichtgeving dat 
er toch weer tijgermuggen worden 
gesignaleerd. In de omgeving van 
De Ronde Venen, namelijk in De 
Kwakel, Aamstelveen en Aalsmeer, 
zijn importeurs actief die de luc-

ky bamboo nog steeds importeren. 
Een en ander is te zien op de web-
site die Wilfred Reinhold heeft ge-
maakt over de tijgermug en waar u 
bovendien alles op kunt vinden over 
dit gevaarlijke insect ( HYPERLINK 
“http://www.tijgermug.info” www.
tijgermug.info, klik bij lucky bam-
boo). “Mensen die in de buurt van 
de kassen wonen waar Lucky Bam-
boo verder wordt opgekweekt, lo-
pen de meeste risico’s. Ook als men 
in tuincentra loopt waar de bamboo 
wordt verkocht kan de tijgermug 
toeslaan of kunnen (besmette) ei-
tjes in de verpakking mee naar huis 
worden genomen en dan heeft men 
het gevaar thuis. Misschien wat 
overdreven gesteld, maar het kán! 
Beter is gewoon geen lucky bam-
boo meer te kopen, tenzij de impor-
teur en de verkoper kunnen garan-
deren dat de plant absoluut vrij van 
parasieten is. Die moet je dus maar 

op hun woord geloven. Het risico 
blijft dus aanwezig.” Aldus Wouter 
van der Weijden.

Weer tijgermuggen gemeld
Overigens zijn voor het eerst sinds 
oktober 2007 in Nederland weer tij-
germuggen gesignaleerd. Voor zo-
ver bekend niet in De Ronde Ve-
nen. Ze zijn gevonden in kassen 
waarin lucky bamboo planten wor-
den opgekweekt die zijn ingevoerd 
uit China. Uit deze vondst blijkt dat 
het convenant van overheid en im-
porteurs om de import muggen-
vrij te maken niet werkt. Dat meldt 
het Centrum voor Landbouw en Mi-
lieu te Culemborg in een persbe-
richt van 18 juli jl. (www.clm.nl). De 
tijgermug is in 2005 voor het eerst 

in Nederland gesignaleerd in kas-
sen waar uit China ingevoerde luc-
ky bamboo plantjes worden opge-
kweekt. Experts hebben al meer-
malen gewaarschuwd dat de mug 
zich in Nederland zou kunnen ves-
tigen en dan veel hinder kan veroor-
zaken. Plaatselijk zijn al tijgermug-
gen gevonden buiten kassen, in een 
woning en in een school, al lijkt van 
echte vestiging nog geen sprake te 
zijn. De overheid heeft in 2006 en in 
2007 convenanten met de importeurs 
van lucky bamboo afgesloten waarin 
zij toezegden zich in te spannen om 
de import muggenvrij te maken. De 
Tweede Kamer vond dat onvoldoen-
de en nam in februari een motie aan 
waarin minister Klink van Volksge-
zondheid werd gevraagd de import 
van lucky bamboo aan quarantaine 
te onderwerpen. Maar de minister 
besloot in maart de motie niet uit te 
voeren omdat er sinds oktober vorig 
jaar geen muggen meer waren ge-
vangen en noemde het convenant 
‘een succes’.
Nu blijkt dat de minister te vroeg 
heeft gejuicht. Uit nieuwe vangst-
gegevens, gepubliceerd op  www.tij-
germug.info, blijkt dat sinds begin ju-
ni op vier bedrijven in totaal 35 mug-
gen zijn gevangen. Daarmee dreigt 
opnieuw een invasie van de tijger-
mug. Waar de bedrijven liggen heeft 
het ministerie niet bekend gemaakt. 
CLM dringt er op aan dat de minis-
ter alsnog de motie uitvoert en qua-
rantaine invoert of anders de import 
van lucky bamboo stopzet. Ook zou 
het onderzoek naar muggen bui-
ten de kassen moeten worden her-
vat. Verder zou de overheid de na-
men van de bedrijven die lucky bam-
boo importeren en waar muggen zijn 
gevonden openbaar moeten maken. 
Dat geeft omwonenden inzicht in de 
risico’s die zij lopen en maakt hen 
alert op de aanwezigheid van tijger-
muggen. Importeurs doen er volgens 
CLM verstandig aan certificaten in 
te voeren die garanderen dat plan-
ten vrij zijn van tijgermuggen. Zon-
der zulke certificaten dreigen impor-
teurs het vertrouwen van consumen-
ten, de bloemenhandel en tuincentra 
te verliezen.

Tijgermug was hier…
Twee jaar geleden werd de tijgermug 
ook gesignaleerd in glastuinbouw-
bedrijven aan het Tuiderslaantje in 
Mijdrecht. Wim Koolhaas had toen 
zijn kassen verhuurd aan het Chine-
se bedrijf Golden Land Horticulture, 
dat onder meer lucky bamboo plant-
jes importeerde.
Wellicht daardoor kreeg hij een paar 
muggen in zijn kassen die sterk le-
ken op de gevaarlijke tijgermug. Ook 
bij zijn buurman, gerberakweker Aad 
van der Wilt, werden een paar mug-

gen aangetroffen. Een van zijn me-
dewerksters blijkt door een mug te 
zijn gestoken en dat was een verre 
van prettige ervaring. Gelukkig is zij 
niet besmet geraakt met een ernsti-
ge ziekte. Wim Koolhaas: “Bijna een 
jaar alweer is het bedrijf dat hier 
toen zat, vertrokken. Ik heb er niets 
meer mee, ook niet met de muggen. 
Die zijn hier nooit meer gezien of ge-
constateerd. Wij hebben ons gerui-
me tijd geleden al gericht op het the-
ma ‘zorgkwekerij’, waar door mensen 
met een psychische aandoening on-
der deskundige begeleiding op me-
dische indicatie een zinvolle dagin-
vulling kunnen realiseren. Wij te-
len hier voornamelijk op een biolo-
gisch verantwoorde manier groeten. 
En wat de eventuele nazaten van die 
mug betreffen, ik geloof niet dat die 
het hebben overleefd. Overigens is 
mij bij gebleven dat die tijgermug, 
of zebramug zoals hij ook wel wordt 
genoemd, met een simpel huis-tuin-
en keuken spuitbusje om vliegen te 
doden, ook deze mug het loodje leg-
de. Maar dat spul mag je wel parti-
culier gebruiken, maar weer niet in 
grote hoeveelheden in een kas. De 
kans dat zo’n besmette mug destijds 
in een van de containers destijds is 
meegekomen, acht ik zeer klein. Ik 
denk dat mijn buurman Aad van der 
Wilt er ook geen last meer van heeft. 
Bij hem waren ze ooit ook een keer 
gezien in de kas. Maar hij kweekt 
gerbera’s op substraat en dat is geen 
voedingsbodem voor degelijke mug-
gen. Ja, toegegeven, hij heeft er wel 
last van gehad. Er zijn zowel bij ons 

als bij hem, maar ook bij mijn ande-
re buurman Simon Zwarts, ook een 
gerberakweker, speciale vallen voor 
de muggen geplaatst evenals in een 
ruimte waar caravans werden ge-
stald hier aan de overkant. Die val-
len werkten op butagas. Ik weet niet 
meer hoeveel van die muggen er zijn 

gevangen, maar het waren er be-
slist te weinig om je er druk over te 
maken, ik denk nul komma nul. Hoe 
het ergens anders bij kwekers in De 
Kwakel en Uithoorn is vergaan, heb 
ik geen idee van. Hier is het in el-
ke geval veilig. Zelfs hebben we een 
jaar geleden nog bloedonderzoek la-
ten doen. Daar kwam niets uit.
Bij Aad van der Wilt en zijn men-
sen gelukkig ook niet. Ik kan mij niet 
voorstellen dat importeurs van dat 
soort planten samen met de over-
heid geen maatregelen zouden ne-
men om dit soort ziekteverwekkers 
te bestrijden. Het gaat tenslotte om 
de goede naam van de branche en 
de gezondheid van mensen.”

Buurman
Aad van der Wilt beaamt in grote lij-
nen het verhaal van Wim Koolhaas. 
“Ik heb sinds het Chinese bedrijf bij 
mijn buurman vertrokken is, geen 
last meer gehad van ongedierte dat 
tijgermug wordt genoemd. Daarvóór 
wel een keer en toen is hier iemand 
ook gestoken door zo’n beest. Maar 
er is geen besmetting opgetreden 
ook al weet je soms niet of dit in la-
tere jaren zich niet nog een keer uit. 
Maar ik denk het niet. Vreemd vind ik 
het wel dat zo’n gevaarlijk insect wel 
te bestrijden valt, en dat zoiets door 
het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport met de branche en 
de glastuinbouwers wordt afgespro-
ken, maar dat de te gebruiken be-
strijdingsmiddelen bij de wet verbo-
den zijn! Hoe rijm je dat dan? Kijk 
maar naar de informatie op de web-

site van CLM en die van de tijger-
mug. We zijn overigens wel blij dat 
we van dat beest inmiddels af zijn 
hier in de kassen. Maar als er eentje 
een keer naar buiten is gevlogen en 
zich ergens heeft genesteld, dan zijn 
we er nog niet klaar mee. Als hij het 
al heeft overleefd!”- Wim Koolhaas

- Aad van der Wilt

De tijgermug met zijn
typische kenmerken
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Natuur zoekt Partner!
in ons dichtbevolkte landje 
hebben we geen echt wilde 
natuur meer. Op alle natuur, 
ook in natuurgebieden, heb-
ben wij mensen invloed. We 
maaien, begrazen, knotten, 
beheersen het waterpeil of 
zetten zelfs soorten uit. bo-
vendien zijn alle natuurge-
bieden in onze omgeving zo-
als de Vinkeveense Plassen 
en de botshol ook nog eens 
door mensenhand ontstaan. 
Net zoals het hele landschap 
om ons heen dat boeren door 
de eeuwen heen hebben ont-
gonnen en vorm gegeven. En 
in dat cultuurlandschap vin-
den allerlei planten en dieren 
een plek. agrarische natuur, 
noemen we dat. En dat is 
meer dan koeien in de wei!

Wij mensen kunnen niet zonder 
natuur, voor ontspanning en 
onze gezondheid. Maar in het 
‘cultuurlijke‘ Nederland heeft de 
natuur ook ons mensen nodig 
om in stand gehouden te wor-
den. Kortom, we zijn partners 
van elkaar.
In deze rubriek heeft u al vaak 
kunnen lezen wat iedereen zelf 
voor de natuur kan doen op 
zijn eigen kleine stukje grond. 
Met wat vlinderplanten en een 
rommelhoekje in de tuin kan je 
al een bijdrage leveren. Zelfs 
op een balkon kan je een nest-
kastje ophangen. Veel boeren 
in onze omgeving pakken dat 
wat grootschaliger aan, met 
landschaps-, slootkanten- en 
weidevogelbeheer. Voor veel 

soorten is dat van levensbe-
lang, denk maar aan de grutto 
en de zwarte stern.
Wilt u hier meer over weten? 
Kom dan op 23 augustus naar 
de activiteitendag ‘Natuur zoekt 
Partner’. Deze dag wordt ge-
organiseerd door IVN afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn 
en door de Agrarische Na-
tuur- en Landschapsvereniging 
‘De Utrechtse Venen’. Gidsen 
van beide organisaties heb-
ben een zeer gevarieerd pro-
gramma samengesteld vol 
natuur- en boerderijactiviteiten 
voor jong en oud waaronder 
tentoonstellingen, excursies, 
wandelingen, fietstochten en 
diverse spannende kinderac-
tiviteiten. Het volledige pro-
gramma is te vinden op www.
deutrechtsevenen.nl en www.
home.wanadoo.nl/ivnrvu. Alle 
activiteiten vinden plaats op en 
in de directe omgeving van de 
Kaas- en zuivelboerderij van de 
familie Van de Arend aan de 
Demmerikse Kade 17 te Vinke-
veen, tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Deze boerderij ligt vlakbij het 
natuurreservaat Demmerikse 
Polder en bij een prachtige eeu-
wenoude houtkade (zie foto). 
En voor de cultuurliefhebbers: 
toneelvereniging ALTOVI speelt 
een eenakter over het thema 
van deze dag, ‘Natuur zoekt 
Partner’. 
Natuur zoekt partner? Wij zoe-
ken de natuur! Dichtbij huis, en 
soms wat verder weg.

ineke bams (iVN-natuurgids)

Swingen bij Dancestudio 
Shanna Elleswijk!
Uithoorn - Wij hebben reeds eer-
der gemeld dat Shanna Elleswijk 
in september haar Dancestudio 
gaat openen.

Was er eerst nog sprake van dat zij 
op verschillende locaties in Uithoorn 
les zou geven, inmiddels heeft zij 
haar eigen studio. Momenteel nog 
in aanbouw, maar 14 september is 
het zover, dan gaan de deuren aan 
de T.J Twijnstralaan 14a open!
Een prachtige studio, fonkelnieuw, 
waar het de leerlingen aan niets zal 
ontbreken. In de dancestudio zullen 
allerlei soorten dans- en theaterles-
sen worden gegeven.

Van jong tot oud zijn de dames (en 
heren) welkom voor het volgen van 
lessen in klassiek ballet, jazz/show-
ballet en theaterlessen (zang, dans 
en drama). Ook de allerkleinsten 
worden niet vergeten! Door de in-
vloed van de televisie staan ook de 
peuters, soms nog wat wankel op de 
beentjes, al te dansen op de popu-
laire muziek van K3, etc. Vandaar de 
cursus peuterballet van 3 tot 5 jaar. 

Tijdens deze cursus leren de peu-
ters spelenderwijs te luisteren en te 
bewegen op de muziek.
Naast het vaste lesprogramma wor-
den ook korte cursussen in tapdan-
ce en hiphop geboden en gezamen-
lijk kunnen de voetjes van de vloer 
tijdens de swingende cursus salsa. 
Zoals u ziet kunt u bij de dancestu-
dio terecht voor alles wat met dans 
en theater te maken heeft.
Bij alle lessen gegeven in de dance-
studio staat het plezier van de leer-
ling bovenaan. Natuurlijk laten de 
leerlingen aan het eind van het sei-
zoen het resultaat zien aan ouders, 
grootouders en familie in een spet-
terende eindshow. De dancestudio 
is centraal gelegen vlakbij de Tha-
merkerk.

Wilt u meer weten? Kijk op:
www.dancestudioshannaelleswijk.nl 
en hou komende weken deze krant 
in de gaten voor informatie over o.a. 
het Open Huis op 14 september.
U kunt dan een kijkje komen nemen 
en genieten van een voorproefje van 
alle cursussen van Shanna. 

Inbraken woningen
in vakantietijd

Regio - In de afgelopen paar 
weken is zeventien keer in-
gebroken in een woning in 
diverse wijken. Tot en met ju-
li zijn bij de politie in totaal 
35 aangiftes binnengekomen 
van (poging) woninginbraak.
Vergeleken met de cijfers vo-
rig jaar zijn er minder inbra-
ken gepleegd, maar uit ana-
lyse bleek dat veel bewoners 
op het moment van de inbraak 
niet thuis waren. De vakantietijd 
duurt nog enkele weken daar-
om adviseert de politie vakan-
tiegangers, maar ook thuisblij-
vers, preventieve maatregelen te 
(laten)treffen. Bovendien vraagt 
de politie de mensen waakzaam 
en alert te zijn op verdachte si-
tuaties.
 
Melden 
Als u ziet dat er wordt inge-
broken of u ziet omstandighe-
den die afwijken van het nor-
male patroon, dan kan er spra-

ke zijn van een verdachte situ-
atie. Neem dan direct via het 
alarmnummer 112 contact op 
met de politie. In 95% van de-
ze gevallen is de politie binnen 
10 minuten ter plaatse. Hiermee 
verhoogt u de kans om inbre-
kers op heterdaad te betrappen. 
Recent nog kon de politie ver-
dachten aanhouden voor auto- 
en woninginbraak doordat in-
woners alert reageerden en via 
het alarmnummer 112 melding 
maakten op een verdachte si-
tuatie. Let op het signalement 
van verdachte personen en op 
kenmerken van eventuele ver-
voermiddelen, zoals merk, type, 
kleur en het kenteken. Deze in-
formatie is heel belangrijk voor 
de opsporing en aanhouding 
van verdachte(n).
Niet spoedeisende meldin-
gen en informatie kunt u 
doorgeven via het algemene 
nr. 0900-8844 of Meld Mis-
daad anoniem 0800-7000.

Cursusprogramma
bij Paraplu

In de tweede volle week van 
september begint de ‘Paraplu’ 
te Wilnis alweer aan haar 28e 
cursusseizoen en is daarmee 
een hooggewaardeerd en in-
middels niet meer weg te den-
ken fenomeen in de gemeente 
De Ronde Venen.

Op zaterdag 23 augustus a.s. 
wordt het nieuwe cursus- en ac-
tiviteitenseizoen 2008-2009 inge-
leid met een zogenaamde “Open 
Dag” van 10.00 tot 13.00 uur in 
haar gebouw aan de Pieter Joos-
tenlaan 28 te Wilnis. 
Daar zijn alle docenten aanwezig 
om alle belangstellende inwoners 
van De Ronde Venen te informe-
ren over de cursussen, de educa-
tieve en sociale activiteiten en de 
vele ontspanningsactiviteiten en 
dagtochten die voor het nieuwe 
seizoen, dat loopt van septem-
ber tot en met april, zijn gepland. 
Uiteraard worden bezoekers ver-
welkomd met een kopje koffie.
De docenten en spelleiders zul-
len bezoekers alles vertellen over 
hun cursus of activiteit en op al-
le vragen antwoord geven. Ook 
kan men een indruk krijgen van 
de inhoud van de activiteiten en 
het niveau van de cursussen aan 
de hand van voorbeelden en des-
kundige uitleg. 
Tijdens de open dag, maar uiter-
aard ook reeds nu, kan men zich 
inschrijven voor de te organiseren 
cursussen, activiteiten, dagtoch-
ten en workshops. Een groot aan-
tal gebruikelijke cursussen, waar-
voor grote belangstelling bestaat, 
zijn opnieuw opgenomen, zoals 
bijna alle moderne taalcursus-
sen, diverse computercursussen, 
zowel voor beginners als gevor-
derden, digitale foto’s bewerken, 
internetcursus. Ook weer teken- 
en schildercursussen, aquarellen, 
patchwork en quilten en de naai- 
en knipcursus. 

Nieuw
Nieuw zijn 3 blokcursussen van 
8 dagdelen met Teken- en Basis-
technieken voor beginners, waar-
in men oefent in potlood, houts-
kool en krijt, de beginselen van 
kleur mengen en het toepas-
sen van kleuren bij verschillende 

technieken, zoals dekkende wa-
terverf, aquarel of kleurpotlood. 
Ook zijn komende seizoen een 
aantal spirituele cursussen op-
genomen zoals Mandala teke-
nen, Meditatie tekenen en Tarot-
kaarten.
Vanwege de overgrote belang-
stelling voor het kaarten maken 
met Ans van Kerkwijk is weer – 
nu uitgebreid naar 2 dagdelen 
per week - in het programma op-
genomen, waaraan per keer kan 
worden deelgenomen, op dins-
dagmorgen en woensdagmid-
dag. Ook nieuw in het komende 
seizoen is de cursus “Spreken in 
het openbaar”, waarbij aandacht 
wordt besteed op het schrij-
ven van een artikel en het hou-
den van een spreekbeurt. Even-
eens worden weer 2 workshops 
besteed aan “Werken met glas-
mozaïk” door kunstenares Ro-
sanna Leliënhof, waarin een bord 
of schaal bekleed wordt, met een 
keuze uit 12 kleuren glasmix of 
wordt een olielampje opgemaakt. 
Na afloop neemt men een prach-
tige schaal of bord, of een olie-
lampje mee naar huis.

Aan ontspanningsactiviteiten is 
geen gebrek: yoga, klaverjassen, 
bridgen, bridge-cursus, dansen 
en line-dance, mondharmonica 
en de wekelijkse inloopmiddag 
met o.a. biljarten, klaverjassen, 
jeux-de-boules, darten, internet-
ten etc. etc.. 
Diverse eenmalige, maar zeer 
interessante workshops, welke 
zeer populair blijken te zijn – zo-
als kerststuk of paasstuk maken -  
zijn en worden geprogrammeerd. 
Een aantal interessante en cultu-
rele dagtochten – culturele uit-
stapjes -  o.a.  naar Delft  en De 
Breierij in Brabant completeert 
het programma.
En natuurlijk is er altijd voldoen-
de ruimte voor de zeer geslaagde, 
gezellige en gratis inloopmidda-
gen op de donderdagmiddagen 
van september tot en met april. 
Hierover en over al het ande-
re dat men wil weten, kan in-
formatie ingewonnen worden 
tijdens de Open Dag op zater-
dag 23 augustus van 10.00-
13.00 uur. 



Mijdrecht – Het is me wat, die loslopende honden in het park Wickelhof 
in Mijdrecht. Mevrouw Bosman, zelf een enorme hondenliefhebster en 
dagelijks te vinden met haar honden in het park Wickelhof, maakt de 
zaak aanhangig bij de gemeente. Zij ondervindt regelmatig agressie van 
andere wandelaars en zeker van bewoners van de appartementen over 
het feit dat zij haar honden los laat lopen, hetgeen zij mag, aangezien 
het park in de onbebouwde kom ligt. Niet alleen het loslopen irriteert, 
maar zeker ook de overtollige hondenpoep op de wandelpaden en ze-
ker op de speelveldjes. Na wat dreigementen besloot zij, samen met nog 
een hondenliefhebster, een gesprek aan te vragen met wethouder Dek-
ker, aangezien hondenbeleid en het park in zijn portefeuille zitten. Dit 
gesprek verliep in eerste instantie wat stroef, maar uiteindelijk vonden 
zij elkaar en werden er goede afspraken gemaakt met de wethouder. Hij 
ging zien wat er aan te doen was. Hij begreep dat het zo niet langer kon 
en zou contact houden.

Rare brief
Bij dit gesprek was ook een ambtenaar aanwezig, die volgens de twee 
hondenliefhebbers duidelijk liet merken er niet veel voor te voelen om 
voor deze zaak een passende oplossing te vinden. Maar goed, de wethou-
der is zijn baas en die wilde dat wel, dus vol vertrouwen gingen de da-
mes huiswaarts.  Grote schrik toen ruim een maand later ( 4 augustus jl.) 
er een brief in de brievenbus viel van de gemeente met o.a. de volgende 
inhoud:  “De APV geeft aan dat binnen de bebouwde kom honden moe-
ten zijn aangelijnd op wegen, straten, paden, speelplaatsen, speelweiden 
en andere door ons 
aangewezen plaat-
sen (die er niet zijn). 
Buiten de bebouwde 
kom geldt dit verbod 
niet. Zo is het Wickel-
hofpark buiten de be-
bouwde kom gelegen 
en mogen honden in 
dit park dus loslopen.
Voor de twee trap-
veldjes in het park 
is het gewenst dat 
honden daar aange-
lijnd worden, waartoe 
bordjes geplaatst zijn. 
Gezien de ligging van 
het park buiten de be-
bouwde kom hebben die bordjes eigenlijk geen status.
Binnen  de bebouwde kom zijn er in fysieke zin plaatsen te vinden die 
niet vallen onder het verbod zoals de APV dat noemt. Deze plekken zijn 
niet nader aangeduid omdat wij hierin geen beleid voeren”, aldus de 
brief.

Uitwerpselen
“Dat geldt ook”, zo vervolgt de brief, “ten aanzien van de uitwerpselen 
van honden, die niet terecht mogen komen op wegen, straten, paden, 
speelplaatsen, speelweiden 
en andere door ons aangewe-
zen plaatsen (eveneens niet 
aangeduid), zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom. 
Ten aanzien van uitwerpselen  
kunnen wij eveneens plaatsen 
aanwijzen waar het betref-
fende APV-verbod niet geldt, 
hetgeen nu echter niet aan de 
orde is. Wij zijn enerzijds van 
mening dat het vooral gaat 
om een mentaliteitskwestie, 
waarop eigenaren van honden 
kunnen worden aangesproken. 
Inmenging door de overheid 

door middel van handhaving op dit punt heeft ( landelijk) niet tot goede 
resultaten geleid, dan wel tegen kosten  die niet in verhouding staan tot 
de problematiek. In het gesprek op 24 juni is toegezegd dat de gemeen-
te toch wil kijken hoe andere gemeenten hiermee omgaan. Wij kunnen 
daar op dit moment echter 
geen tijdspad voor aange-
geven. Op de achtergrond 
speelt mee de mogelijke 
gemeentelijke herindeling 
met Abcoude, Loenen en 
Breukelen. Bij het ontwik-
kelen van beleid dient er 
overleg met deze gemeen-
ten plaats te vinden dan 
wel dat de ontwikkeling 
van een hondenbeleid na 
de gemeentelijke herinde-
ling wordt opgepakt. Wij 
kunnen daar weinig over 
zeggen. Mogelijk dat het 
op de politieke agenda 
verschijnt, voor of na de 
herindeling. Ondanks het feit dat wij beseffen dat dit antwoord u niet 
geheel voldoet, vertrouwen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 
Was getekend namens burgemeester en wethouders.

U doet maar
Mevrouw Bosman sprong bijna uit 
haar vel: “ En wat gebeurt er dan 
met de vriendelijke woorden van 
wethouder Dekker? Het begrip 
van deze man. De beloftes dat 
hij er zeker iets mee gaat doen? 
Wordt alles nu afgeschoven om-
dat er misschien een herindeling 
komt? Ze zouden het toch publi-
ceren naar de burgers toe dat je in 
het park je honden mocht los la-
ten lopen. Ze zouden toch een op-
lossing zoeken? Is de oplossing we 
wachten tot 2010? Hij was het met 
ons eens dat er op korte termijn 
een gebaar gemaakt moest wor-

den naar de hondenbezitter en de niet-hondenbezitters, door daar bak-
ken neer te zetten met poepzakjes erbij . Dit 
om aan te geven dat er aan gewerkt werd 
om een echt hondenbeleid in Mijdrecht 
te creëren. Ook spraken we af dat we dan 

op langere termijn zouden bekijken 
wat voor plannen we konden trek-
ken. Het was heel positief. 
Ze belde de ambtenaar die deze 
brief had geschreven op en vroeg 
hem waar nu alle toezeggingen 
van de wethouder waren gebleven? 
“Wel daar doen we nu niets mee. 
We publiceren ook niet.” “Wel, dan 
stap ik zelf wel naar de krant”, aldus 
mevrouw Bosman:  “Dat zou ik maar 
niet doen”, was het laatste wat de 
ambtenaar zei en zo geschiedde 
het dat mevrouw Bosman bij onze 
redactie kwam met de brief en haar verhaal. 

Fatsoen
”Echt, we hadden een heel positief gesprek met de wethouder en 
dan zo’n brief. Dan voel je je toch belazerd”,  aldus mevrouw        

              Bosman..

Vindt u niet dat, of het nou binnen of buiten de bebouwde kom is, 
een hondenbezitter zo en zo de 
uitwerpselen van zijn hond niet 
dient op te ruimen. Het is toch 
een kwestie van fatsoen dat je 
dat doet?

”In principe wel ja, behalve als er 
een speciaal hondenlosloopge-
bied is. Daar hoef je in principe je 
hondenpoep niet op te ruimen. 
Maar het is wel fatsoenlijk als je 
het wel doet. Kijk, als je hond het 
ergens in je bosje doet of zo, is het 
nog een ander verhaal, maar ik vind 
ook, dat het niet meer dan sociaal 
is dat je de hondenpoep opruimt. 

Dat heeft niets met regels te maken maar met normen en waarden. 
Ik vroeg de wethouder ook, of de gemeente haar verantwoordelijkheid 
niet kon nemen door naar de burgers toe duidelijkheid te verschaffen 
over wat er nu wel en niet mag in het park.

De sfeer die er nu namelijk hangt 
ontstaat door onduidelijkheid. De 
niet-hondenbezitters vinden dat 
de honden daar niet los mogen en 
wij denken dat we ze daar wel los 
mogen laten, wij staan in ons recht, 
maar laat de gemeente dat gewoon 
duidelijk in de krant zetten in hun 
info pagina. De wethouder beloofde 
ons dat op korte termijn te regelen. 
We hebben echt een goed gesprek 
gehad. We hebben de wethouder 
zelfs aangeboden, omdat wij dage-
lijks in dat park vertoeven , om hun te 
helpen met een stukje handhaving. 
Wij willen de mensen ook best aan-
spreken op hun gedrag, bijvoorbeeld 
het uitlaten op die speelveldjes of zo. 

Maar nee, de wethouder vond dat hun taak en hij ging aan de slag. En 
dan nu deze brief.” We hoorden haar aan en namen daarna contact op 
met wethouder Dekker. Binnen een uur was hij bij ons op kantoor en 
confronteerde wij hem met ‘zijn’ brief.

Geschrokken
Ongelofelijk maar waar, de wethouder zag de brief voor het eerst en 
schrok van de inhoud:  “Deze brief had er nooit zo uit mogen gaan. Ik 
heb hem ook niet gezien”, zo reageerde een onthutste wethouder. Geef 
me een dag. Ik ga naar de ambtenaar en  ga deze zaak rechtzetten. Het 
klopt dat de honden er los mogen lopen, maar daar gaan we iets aan 
doen. Dan moet er niet zo’n brief komen. Zo’n brief kan hij niet verkopen. 
Ik heb iets heel anders met die mensen afgesproken”.

Vrijdagochtend jl. was de wethouder er weer: “Deze brief is uitermate 
ongelukkig. De brief beschrijft niet wat we met elkaar hebben afgespro-
ken, dat even vooropgesteld”, zo begon de wethouder. Ik heb vanaf het 
gesprek de doelstelling gehad om een oplossing te vinden. 
Ik ben op onderzoek uit gegaan en er is werkelijk een klachtenregen van 
de bewoners van de fl ats in het park over deze loslopende honden. Het is 
er echt dreigend. Daarna ben ik gaan navragen bij andere gemeenten of 
die poepbakken werken en die zeggen me, dat werkt, maar gedeeltelijk, 

lang niet iedereen 
houd zich daar-
aan. Wat is dan de 
oplossing. 
Ik ben gisteren 
met de ambte-
naar naar het park 
geweest en ben 
gaan kijken of we 
niet een deel van 
dat park kunnen 
afzetten, waar die 
honden wel los 
kunnen lopen. Ik 
zit namelijk met 
twee belangen-
groepen. De hon-
denbezitters en 

een groep mensen die daar wandelen en wonen en niet meer met hun 
kinderen daar durven te komen omdat ze bang zijn dat ze gebeten wor-
den of dat ze uitglijden in de hondenstront”, aldus Dekker.

Onder voorbehoud
Nu heb ik, onder voorwaarde dat de rest van het college en de raad dat 
goedkeurt, maar daar zie ik het probleem niet. Ik ga proberen om het 
park binnen de bebouwde kom te trekken. Dat zal zeker niet makkelijk 
worden, maar we gaan kijken of dat toch op de een of andere manier te 
corrigeren is. Zo niet, dan gaan we kijken om de APV aan te passen voor 
dat park, net zoiets als we gedaan hebben bij de Vinkeveense Plassen.
Wat we willen is het volgende: Het buitenste deel van het park, gelegen 
aan de Dr. van der Haarlaan, helemaal afschermen voor loslopende hon-
den. Een soort uitrenstrook, zoals we ook bij de Tweede Zijweg hebben 
aangelegd voor de wijk Hofl and. 

In Wickelhof moet het vrij loslopen van honden aan banden worden 
gelegd. Er moet een formele uitrenstrook worden gecreëerd en in 
de overige parkdelen zouden dan de honden aan de lijn moeten. 
Dit kan echter alleen als het park binnen de bebouwde kom ligt. 
Daar gaan we nu aan werken. Een gemeente breed hondenbeleid 
moet nu worden opgestart. Als het allemaal een beetje meezit komt 
het binnen twee maanden in de raad”, aldus de wethouder.
Wordt vervolgd.....
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uitwerpselen van zijn hond niet 
dient op te ruimen. Het is toch 
een kwestie van fatsoen dat je 
dat doet?

”In principe wel ja, behalve als er 
een speciaal hondenlosloopge-
bied is. Daar hoef je in principe je 
hondenpoep niet op te ruimen. 
Maar het is wel fatsoenlijk als je 
het wel doet. Kijk, als je hond het 
ergens in je bosje doet of zo, is het 
nog een ander verhaal, maar ik vind 
ook, dat het niet meer dan sociaal 
is dat je de hondenpoep opruimt. 

PARK WICKELHOF: HONDEN MOGEN ER GEWOON LOSLOPEN!

Voorstel wethouder Dekker: We creëren grote uitrenstrook voor honden

redactie kwam met de brief en haar verhaal. 

lang niet iedereen 
houd zich daar-
aan. Wat is dan de 
oplossing. 
Ik ben gisteren 
met de ambte-
naar naar het park 
geweest en ben 
gaan kijken of we 
niet een deel van 
dat park kunnen 
afzetten, waar die 
honden wel los 
kunnen lopen. Ik 
zit namelijk met 
twee belangen-
groepen. De hon-
denbezitters en 

een groep mensen die daar wandelen en wonen en niet meer met hun 
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wat voor plannen we konden trek-
ken. Het was heel positief. 
Ze belde de ambtenaar die deze 
brief had geschreven op en vroeg 
hem waar nu alle toezeggingen 
van de wethouder waren gebleven? 
“Wel daar doen we nu niets mee. 
We publiceren ook niet.” “Wel, dan 
stap ik zelf wel naar de krant”, aldus 
mevrouw Bosman:  “Dat zou ik maar 
niet doen”, was het laatste wat de 
ambtenaar zei en zo geschiedde 
het dat mevrouw Bosman bij onze 
redactie kwam met de brief en haar verhaal. 

Fatsoen
”Echt, we hadden een heel positief gesprek met de wethouder en 
dan zo’n brief. Dan voel je je toch belazerd”,  aldus mevrouw        

bouwde kom hebben die bordjes eigenlijk geen status.

U doet maar
Mevrouw Bosman sprong bijna uit 
haar vel: “ En wat gebeurt er dan 
met de vriendelijke woorden van 
wethouder Dekker? Het begrip 
van deze man. De beloftes dat 
hij er zeker iets mee gaat doen? 
Wordt alles nu afgeschoven om-
dat er misschien een herindeling 
komt? Ze zouden het toch publi-
ceren naar de burgers toe dat je in 
het park je honden mocht los la-
ten lopen. Ze zouden toch een op-
lossing zoeken? Is de oplossing we 
wachten tot 2010? Hij was het met 
ons eens dat er op korte termijn 
een gebaar gemaakt moest wor-

den naar de hondenbezitter en de niet-hondenbezitters, door daar bak-

herindeling. Ondanks het feit dat wij beseffen dat dit antwoord u niet 

ontstaat door onduidelijkheid. De 
niet-hondenbezitters vinden dat 
de honden daar niet los mogen en 
wij denken dat we ze daar wel los 
mogen laten, wij staan in ons recht, 
maar laat de gemeente dat gewoon 
duidelijk in de krant zetten in hun 
info pagina. De wethouder beloofde 
ons dat op korte termijn te regelen. 
We hebben echt een goed gesprek 
gehad. We hebben de wethouder 
zelfs aangeboden, omdat wij dage-
lijks in dat park vertoeven , om hun te 
helpen met een stukje handhaving. 
Wij willen de mensen ook best aan-
spreken op hun gedrag, bijvoorbeeld 
het uitlaten op die speelveldjes of zo. 

Maar nee, de wethouder vond dat hun taak en hij ging aan de slag. En 

Mevrouw Bosman met enkele van haar honden,
speciaal voor ons aangelijnd

In het park lopen ook schapen

Zo zou het moeten zijn:
veilig om met je kind te wandelen
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Bike2 Play heeft Beijing bereikt en is 
ontvangen door de Kroonprins!

Uithoorn/
Beijing. Het 

pol i t ief iet steam 
Bike2Play waarvan 

Uithoornaar Ruud Stolte 
ook deel uitmaakt, heeft 

vorige week op tijd Beijing 
bereikt. Dat bericht werd ons op 

woensdag 6 augustus toegestuurd 
en kon dus niet meer mee in de 

uitgave van de Nieuwe Meerbode. 
Behalve het stukje van de route dat 

noodgedwongen met de trein moest 
worden afgelegd, heeft het team de weg 

er naartoe dwars door Europa, Rusland 
en Mongolië, op de pedalen in 100 dagen 
afgelegd. Dat is ongeveer 10.700 kilometer! 
Wat een geweldige prestatie. Wie doet hen 
dat na?
Ruud Stolte meldde het volgende: 
“Woensdag 6 augustus zijn we aangekomen 
in een voorstadje van Beijing en vervolgens 
zijn we doorgereden naar de Nederlandse 
Ambassade in Beijing zelf. Mooi op tijd 
dus. We hebben geslapen in een hotel 
van de Olympische locatie waar de 
badmintonwedstrijden gehouden 
worden. Een vertegenwoordiger van 

het Korps Landelijke Poltie Diensten 
(KLPD), Theo Akse, heeft ons met zijn 

diplomatieke gewicht door allerlei 
politieblokkades geloodst. We 

zijn via allerlei mooie straten 
en pleinen door Beijing 

naar de Nederlandse 
Ambassade gereden, 

wat onze 

eindbestemming 
was. Overal hadden we veel bekijks van 

de bevolking. 

Schoon
En wat ons opviel is dat het er overal schoon 
was op straat en de pleinen. Niet een stukje 
zwerfvuil te bekennen! Tot onze verrassing 
werden we begeleid door enkele Nederlandse 
Olympische wielrensters die op de weg aan het 
trainen waren. Het Olympisch Stadion in Beijing 
is echt een onneembare vesting in verband 
met de recente aanslagen. Daar mochten we 
dus nog niet naartoe. Wel naar een plein in de 
buurt. Vervolgens zijn we naar de residentie 
van de Nederlandse Ambassadeur gereden. 
Bij de ambassade stond een ontvangstcomité 
op ons te wachten. Daar werd ons team groots 
onthaald door Kroonprins Willem Alexander, de 
Nederlandse Ambassadeur in Beijing en namens 
de Raad van Hoofdcommissarissen de heer 
Huijzer van Rheenen, oud-hoofdcommissaris 
Wagenaar namens de Nederlandse Politie Sport 
Bond, directeur Alleblas van Right to Play en 
een fl ink aantal familieleden van de fi etsers, 
waaronder mijn echtgenote Hannie.”
Op zondag 10 augustus is namens het team 
Bike2Play in het Holland Heineken House in 
Beijing een cheque met de opbrengst van het 
sponsorbedrag aan Right to Play overhandigd. 
Hoeveel dat is houdt u van ons nog te goed!

Het zit erop!
Ruud: “Het zit er dus op. Wat twee jaar geleden 
begon als een maf idee, is nu een voldongen feit. 
Gefi etst van Amsterdam naar Beijing in precies 100 
dagen en een totale afstand van uiteindelijk 10.700 
kilometer. Ik heb mooie momenten meegemaakt. 
We hebben sneeuw, nachtvorst, hagel, heel veel 
regen, zon, smog en heel veel warmte gehad (tot 
bijna 50 graden in de Gobi-woestijn!). Mooie en 
leuke ontmoetingen met hartelijke mensen, de 
International Police Association die ons vooral in 
Rusland in de grote steden als vorsten hebben 

ontvangen, de dagelijkse begeleiding 

v a n 

Russische 
c o l l e g a ’ s 
(6.500 km lang!), 
de ontberingen, maar 
toch vooral het genieten 
van de dingen om ons heen. 
Kortom, we hebben ervan 
genoten. Ik prijs mij gelukkig 
dat ik dit allemaal heb kunnen 
en mogen doen. Met de hulp van 
velen, maar zeker ook dankzij de 
ondersteuning van het thuisfront! 
Daarom bedank ik iedereen die mij de 
afgelopen maanden gesteund heeft met 
berichtjes in het gastenboek, e-mailtjes, 
de SMSjes, enzovoort. Vanzelfsprekend 
grote dank ook aan alle sponsors die deze 
tocht mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn 
blij met de aandacht van de landelijke en 
regionale media die aandacht besteedt aan 
onze expeditie, zoals van De Telegraaf, Het 
Parool, Algemeen Dagblad en de Nieuwe 
Meerbode. 
In leven en welzijn landen we woensdag 
13 augustus om 17.20 uur op Schiphol met 
vluchtnummer LH4680 van Lufthansa. 
De dagen erna zal de pers mij wel op 
de huid komen zitten! Kan ik daar mijn 
wederwaardigheden gedurende onze 
fi etstocht aan vertellen!”
Aldus het laatste verslag van 
Ruud Stolte uit Beijing, waar 
hij samen met zijn andere 
collega’s de overgevlogen 
familieleden in de armen 
sloot.

We hebben het gehaald! 
(Ruud Stolte met zonnebril)

Oranje boven bij het 
Heineken Holland House

Aankomst in Beijing

Samen trots op de foto
 met de Kroonprins

Begeleiding door Nederlands
Olympisch wielrensters

Veel belangstelling van de
plaatselijke bevolking

Iedereen wordt persoonlijk begroet 
door Kroonprings Willem Allexander

Op weg naar het Heineken Holland 
House door het drukke verkeer

Opgewacht door familie bij
de Nederlandse ambassade

Ruus Stolte wordt door de 
Nederlandse ambassadeur ontvangen
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CREA START NIEUWE
RREERER AA SS
SEIZOEN MET OPEN DAGEN

Uithoorn -� Zaterdag 23 en zondag 
24 augustus houdt CREA (Centrum 
voor Kunstzinnige Vorming) weer 
open dagen in het Fort aan de 
Drecht. Gedurende dit weekend 
is dagelijks van 12 tot 17 uur werk 
te zien van cursisten en kunnen 
geïnteresseerden zich aanmelden 
voor de diverse cursussen die 
begin september van start gaan. 
Docenten en bestuursleden geven 
graag informatie en laten de diverse 
werkruimten in het Fort zien.

Zo’n kleine 200 cursisten hebben het 
afgelopen seizoen laten zien waartoe 
zij in staat zijn op creatief gebied, of 
het nu schilderen, beeldhouwen, 
boetseren, edelsmeden of keramiek 
was. Daarbij natuurlijk geholpen 
door de begeleiding van de erkende 
docenten, maar ook geholpen door 
de inspirerende omgeving in en rond 
het Fort aan de Drecht.

CREA biedt het komende seizoen een 
twintigtal cursussen aan, waarvan er 
ook enkele speciaal voor kinderen 
op woensdagmiddag en zaterdag. 

Cursussn
Op maandag  8 september start 
‘Tekenen en schilderen intensief 
begeleid’.  Deze cursus heeft voor 
ieder wat wils. Zowel voor beginners 
als gevorderden is er ruimte een 
eigen ontwikkeling door te maken. 
Voor beginners zal er in eerste 
instantie door middel van gerichte 
opdrachten worden gewerkt aan de 
basisbeginselen van het tekenen. 
Voor gevorderden is er ruimte om 
aan eigen projecten te werken. De 
begeleiding zal dan bestaan uit het 
oplossen van problemen, advies over 
compositie en kleur en hulp bij het 
bepalen van een onderwerp.
De lestijden zijn op maandagavond 
van 20:00 – 22:30 uur.

‘Aquarelleren voor beginners en 
gevorderden’ staat vanaf dinsdag 
9 september op het programma naar 
keuze van 12.30-15.00 uur of van 
15.15-17.45 uur. In deze cursus wordt 
op academische wijze les gegeven; 
dat wil zeggen er wordt altijd naar 
waarneming gewerkt. Stilleven, 
bloemen of planten, landschap 
of dier. In elk cursusjaar is er ook 
ruimte voor het maken van een vrij 
gekozen onderwerp en een fantasie-
opdracht.

De cursus ‘Schilderen, gemengde 
technieken’ is heel geschikt voor 
beginners. Het gaat daarbij om 
het durven te spelen met kleur, 
vorm, licht, donker, kortom met alle 
technieken bezig zijn. Spelenderwijs 
wordt alles behandeld: stillevens, 
landschappen, foto’s of eigen 
fantasie. Met materialen die kunnen 
variëren van aquarel tot pastelkrijt, 
acryl, olieverf, (kleur)potlood en inkt 
gaat u aan de slag. De cursus start 
op 11 september en wordt gehouden 
op de donderdagmiddagen van 
13.30-16.00 uur.

Olieverf heeft als geen ander 
materiaal de mogelijkheid om 
binnen een schilderij met allerlei 
structuren en technieken te werken. 
De cursus ‘Schilderen met 
olieverf’ is bedoeld voor mensen 
met enige ervaring in schilderen en/
of tekenen. De cursus kan gevolgd 
worden op de woensdagochtend 
(vanaf 10 september) van 9.00-11.30 
uur of op de vrijdagochtend (vanaf 
12 september), eveneens van 9.00-
11.30 uur.

Op dinsdagavond  9 september 
start een nieuwe cursus ‘tekenen 
en fi jnschilderen’. Cursus M. In 
deze cursus kan ook getekend en 
geschilderd worden naar “natuurlijk” 
model. Cursustijd van 19.30 tot 22.00 
uur. De lessen worden gegeven door 
een nieuwe docent, Douwe Sminia. 
Zie hiervoor een apart artikel.

De cursus ‘Beeldhouwen/
boetseren I’ is een soort 
ontdekkingsreis in ruimtelijke 
vormen. Er kan gewerkt worden 
met diverse materialen, zoals 
boetseerwas, klei, cement, gips en/of 
steen. De cursisten inspireren elkaar 
door hun verschillende materialen, 
technieken, verschillen in ervaring 
en hun persoonlijke inbreng. De 
cursus wordt op de maandagavond 
gegeven van 19.30 tot 22.00 uur, te 
beginnen op 8 september.

In de cursus ‘Handdraaien met klei’ 
wordt de techniek van het handdraaien 
op de pottenbakkersschijf geleerd. 
Daarnaast komen aan de orde het 
afwerken, decoreren, glazuren en 
bakken van de gemaakte potten, 
schalen, vazen, enz. Deze cursus 
wordt op de maandagavonden 
gegeven van 20.00-22.30 uur. De 
start is op10 september.

Binnen de cursus ‘Edelsmeden’ 
leert u de verschillende technieken 
(zagen, vijlen, buigen, smeden, 
solderen met de vlam, kleuren, 
polijsten) die nodig zijn voor het 
zelfstandig kunnen vervaardigen 
van sieraden in onedele metalen, 
zoals koper, messing, alpaca en 
edele metalen, zoals zilver en goud. 
(zilver en goud zijn niet bij de prijs 
inbegrepen). Er wordt van uitgegaan 
dat de cursist beschikt over een 
creatieve zelfstandige aanpak. De 
lessen zijn van 11 september op 
de donderdagavond van 19.30-
22.00 uur. Een soortgelijke cursus 
‘Edelsmeden’ wordt gegeven op de 
woensdagavond van 19.30-22.00 
uur, te beginnen op 10 september.

De cursus ‘Beeldhouwen/
boetseren II’ is voor zowel 
beginners als gevorderden. U kiest 
zelf het materiaal, techniek en 
onderwerp waarmee u wilt werken. 
U kunt kiezen uit boetseren met klei 
of was, of beeldhouwen in de zachte 
steensoorten speksteen, albast of 
serpentijn. Voor de gevorderden kan 
er ook worden gewerkt in de wat 
hardere steensoorten. Deze cursus 
begint op 9 september  en wordt 
op de dinsdagavond gehouden van 
19.30–22.00 uur.

In de cursus ‘Keramiek 
(handdraaien en handvormen)’ 
leert u draaien op de draaischijf. Aan 
de hand van gegeven opdrachten 
leert u spelenderwijs de technieken 
van de basisgrepen toe te passen om 
zo tot nieuwe uitdagende creaties 
te komen. Alle aspecten van de 
klei komen aan bod: het walken, 
centreren op de schijf, openen en 
afwerken van de vorm. U moet wel 
over enig doorzettingsvermogen 
beschikken en vooral veel humor 
om sommige teleurstellingen in de 
kleicreaties te overwinnen met een 
glimlach. Vanaf 11 september op de 
donderdagmorgen van 9.30-12.00 
uur.

De cursus ‘Fotografi e beginners’ 
is bedoeld voor mensen die een 
handmatig instelbare camera 
bezitten hetzij analoog of digitaal, 

maar deze voornamelijk op de 
automatische stand laten staan. En 
daar graag verandering in brengen. 
Aan de hand van de functies van de 
camera en de beeldende betekenis 
daarvan worden opdrachten 
gegeven die thuis worden uitgevoerd 
en waarvan de resultaten in de les 
worden besproken. Het bespreken 
van elkaars foto’s is een wezenlijk 
onderdeel van de les, want je leert 
veel van het kijken naar  foto’s van 
anderen. Deze cursus wordt op 
woensdagavond gegeven van 20.00-
22.30 uur, niet wekelijks, maar eens 
in de 14 dagen, te beginnen op 
3 september. In januari start een 
nieuwe serie.

‘Fotografi e voor gevorderden’ 
is soortgelijk, maar dan een 
treetje hoger. Deze cursus start op 
woensdag 10 september van 20.00-
22.30 uur. Ook eens in de 14 dagen 
en in januari een nieuwe serie.
De cursussen fotografi e zijn 
kortlopende cursussen. In het najaar 
8 lessen. In het voorjaar 10 lessen.

Cursussen voor kinderen
Op de cursus ‘Tekenen en schilderen’ 
kunnen kinderen in de leeftijd 
van 8 tot 12 jaar naar hartelust 
tekenen en schilderen. Door 
middel van leuke opdrachten wordt 
kennis gemaakt met verschillende 
technieken en materialen, zoals 
plakkaatverf, vetkrijt, Oost-Indische 
inkt, houtskool en kleurpotlood. Elke 
les wordt aan een nieuwe opdracht 
gewerkt. De kinderen mogen ook 
zelf onderwerpen bedenken. Op een 
speelse manier zal aandacht besteed 
worden aan enkele basisbegrippen 
uit de tekenkunst, zoals diepte 
suggereren op het platte vlak, 
portrettekenen en zelf een stilleven 
samenstellen. Om de kinderen 
goede individuele aandacht te geven 
wordt de groep beperkt gehouden 
tot ongeveer 12 kinderen. Er is een 
cursus voor kinderen van 8 en 9 jaar 
op de woensdagmiddag van 13.45-
15.15 uur en voor kinderen van 10, 
11 en 12 jaar van 15.45-17.15 uur. De 
aanvangsdatum is 10 september.

De kinderen leren in de cursus 
‘Pottenbakken’ met de draaischijf 
te werken. Ze leren niet alleen 
gebruiksvoorwerpen zoals potten, 
schaaltjes, vaasjes en dergelijke te 
maken, maar ook dierenfi guren of een 
tegelplateau. Niet alleen individueel, 
maar ook in groepsverband maken 
de kinderen een werkstuk.
De cursus is bedoeld voor kinderen 
vanaf 8 jaar en wordt gegeven op 
de zaterdag vanaf 13 september van 
9.30-11.00 uur, 11.30-13.00 uur of 
13.30-15.00 uur, afhankelijk van de 
leeftijd.

De deelnemende docenten zijn: 
Arlet Ybema, Ellen ten Kroode, Jan 
Nijland, Piet Reekers, Wendy Ernst, 
Boudewijn Creutzburg, Marcel van 
Kan, Marleen van de Kraats, Ella de 
Nijs, Douwe Sminia, Martina Dielen 
en Mariëtte Beenen. Arlet Ybema en 
Boudewijn Creutzburg nemen ook de 
kindercursussen voor hun rekening. 

Workshops
Op verschillende gebieden worden 
bij CREA ook workshops gegeven, 
die onder meer zullen aangekondigd  
worden in de lokale media en op de 
website www.crea-uithoorn.nl. 
Op dezelfde site meer informatie 
over CREA en haar werkruimten in 
het Fort aan de Drecht, Grevelingen 
56, Uithoorn.

www.crea-uithoorn.nl 
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“Dit is onze achtertuin. De tuin van Ronald van den Heuvel en Francisca Zaal en kinderen. 

Helemaal zelf bedacht en uitgevoerd. Alleen met afgraven van het oorspronkelijke weiland 

hebben we hulp gehad van vrienden en familie. Het heeft veel vrije tijd en energie gekost, 

maar uiteindelijk gaat het om het resultaat en wij vinden het prachtig en genieten elke dag. 

Met de voortuin zijn we nog bezig, die hopen we dit jaar nog een heel eind af te krijgen”, 

aldus Ronald en Francisca  van de Korenbloem in Mijdrecht.

“Onze tuin is elk jaar ‘t zonnetje in de Pr. Marijkelaan, doordat heel wat mensen er stil bij blijven staan. Wij genieten niet alleen van de bloemenpracht, maar ook van hoe de dierenwereld er druk mee bezig is. En zoals je ziet hoeft de oppervlakte geen belemmering te zijn. Daarom mensen, maak iets  van je tuin, want soms is het heel droevig gesteld.”

“Een stukje van mijn mooie tuin met het uitzicht op onze mooie Ronde Venen en de 
gezellige dieren van onze buren. Wij genieten er elke dag van”, zo schrijft ons Nelly Al-
berts uit de Amstelhoek.

“Is deze tuin niet gezellig? Wij vinden van wel! Met de beeldjes en de vogeltjes is het echt 

genieten. Mijn man onderhoudt de tuin met een beetje hulp van mijzelf”, zo schrijven ons 

Martha en Joop Smit uit Uithoorn.

“Ik stuur u graag wat foto’s toe van onze tuin, waar wij erg van kunnen genieten. Het is een  grote 

tuin van zo’n 36 meter lang. Toen wij hier 5 jaar geleden kwamen wonen hebben we van de eerste 

15 meter iets moois proberen te maken. Met een vijver waar de vissen goed gedijen en waar de zon 

zomers een prachtig licht geeft. We hebben er drie moerbeiboompjes in geplant, die naast een pa-

rasol/schaduwfunctie ook de vogels de hele zomer door voorzien van eetbare moerbeien waar ze 

dankbaar gebruik van maken. Veel vogels, zowel in de zomer als in de winter, weten de tuin te vinden 

voor voedsel, badder- of een schuilplaats, tussen de bladeren of in de vogelhuisjes. Het achterste 

gedeelte van de tuin was een speelveldje en dat hebben we vorig jaar met veel doorzettingsvermo-

gen zoveel mogelijk plantenwortels- en vooral steen-/puin- en glasvrij gemaakt door alles met de 

schep zo’n 1,5 meter diep meerdere keren uit te graven, tot alles wat we konden vinden verwijderd 

was. Meer dan 100 grote aardezakken puin en rietwortels hebben we verwijderd en afgevoerd. 

Maar na een jaar begint ook deze tuin te groeien, met dezelfde ronde vormen als de eerste tuin en 

het gras aan het einde sluit goed aan bij het uitzicht dat we hebben op het water en de landerijen. 

Een klein houten steigertje met een dito bootje (niet zichtbaar op de foto) geeft ons veel plezier. In 

het aangrenzende water is veel te ontdekken voor onze ondernemende zoon die dat prachtig vindt.  

  
Wellicht vindt u onze tuin ook de moeite waard om eens te laten zien. Met onze reactie heb ik in 

ieder geval een bijdrage willen leveren aan een leuk initiatief”, zo schrijft ons Sissi Lelieveld uit de 

Amstelhoek.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

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

SOS gaat zich sterk maken voor de inrichting van een kinderdagverblijf in 
Ecuador. Het project is bij ons neergelegd door een van de vaste donateurs. 
In Ecuador is het initiatief om een kinderdagverblijf te stichten genomen 
door een Belgische reisleidster  Ria Delaere die actief  is in dit gebied.
Ecuador  ligt aan de Grote Oceaan maar is tevens het kleinste Andes land. 
De Andes is hét hooggebergte van Zuid- en Midden  Amerika. De hoofdstad 
Quito ligt op 2850 m hoogte. 
In vroeger tijden behoorde Ecuador tot het Inca rijk. In de 16e eeuw werd het 
land een Spaanse kolonie. In 1822 werd Ecuador weer onafhankelijk.
De bevolking bestaat voor 40% uit Indianen, voor eveneens 40% uit Mestizos 
(mix Indiaans-Spaans), 10% blanken en 10% anders (zwart, Aziatisch). 
Onze donateurs maakten een reis door dit mooie land en  met reisbegeleiding 
van Ria Delaere.
Zij kwamen zeer onder de indruk van de armoede in dit land. Het is een 
enorm verschil met de wereld waarin wij leven. Zij besloten dat zij iets 
moesten doen en zochten contact met SOS De Ronde Venen. 

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Kinderdagverblijf 
in Ecuador

 

Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist
- Wilnis, omgeving Kastelijn ( Veenzijde III ). Kat E.K.H. Kleurstelling, 

geheel zwart, met een kaal geschoren plekje onder de kin, heeft 
met spoed  insuline nodig. Roepnaam Sieb.

- Uithoorn, omgeving Aan Het Spoor. Konijn. Kleurstelling geheel 
wit. Is uit zijn hok meegenomen.

     ALS U WEET WAAR HIJ IS OF U HEEFT HET GEZIEN, BEL DE
     DIERENBESCHERMING ( 06-18762593 ).
-   Mijdrecht, omgeving Nicolaas van der Steenstraat. Poes.
 Kleurstelling zwart/wit, klein wit vlekje onder kin. Klein en schuw. 

Leeftijd 13 jaar, maar lijkt jonger. Roepnaam Pukkie.
- Amstelhoek, omgeving Amstelkade, 2 katers: 
- Cathy: cypers, zwart/grijs, op voorhoofd witte haartjes, 4 witte po-

tjes, rechteroog zwart omlijnd, witte bef, helft snuitje wit.
 Leeftijd 2 jaar.
- Pim: geheel rood, heeft slecht gebit, vrij groot. Leeftijd 6 jaar.

Gevonden            
- Uithoorn, omgeving Fregat. Poes lapjes. Kleurstelling wit met bruin. 

Zwart op rug en staart. Oudere poes. (Tel 17515173).
- Uithoorn, omgeving Gemeentehuis, Kat Pers, Kleurstelling grijs/

lichtgrijs. Blauw bandje met Bel (Tel 06-17515173).
- Mijdrecht, omgeving Kromme Mijdrecht. Kat E.K.H. Kleurstelling 

zwart (Tel: 06-17515173).
- Vinkeveen, omgeving Herenweg. Poes. Kleurstelling zwart. Zeer 

mager en klein. ( Tel 17515173 ).
- Uithoorn, omgeving Rietgans. Poes. Kleurstelling zwart met grijs 

cypers.  Is blind of ziet erg slecht. (Asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving AC Verhoefweg. Poes E.K.H. Kleurstelling 

zwart met wit  (Tel. 06-17515173).
- Wilnis, omgeving Pastoor Kannelaan, Kat E.K.H. Kleurstelling witte 

buik /witte bek/ Cypers op rug en staart. (tel.06-17515173)                 
                   
 Gesignaleerd
-   Gifgroene agapornus, omgeving basisschool  
    De Zon in De Kwakel. Tel. 06-47092322.

                                                                      
                                     

Geslaagde Nationale Jamboree 
Scouting Jan van Speyk
Regio – Op het  Landgoed Veld-
er te Boxtel vond weer een van 
de grootste evenementen van 
Scouting Nederland plaats: de 
Nationale Jamboree.

Scouts uit maar liefst 24 landen 
ondernamen tijdens de Nationa-
le Jamboree samen avontuurlijke, 
uitdagende en grenzenverleggende 
activiteiten die allemaal in het teken 
stonden van het thema “My Future, 
My Fantasy”. Ook scouts van Scou-
ting Jan van Speyk uit Mijdrecht na-

men deel aan dit kamp en kijken te-
rug op tien zeer geslaagde dagen. 
Op het Brabantse landgoed hadden 
ruim 4000 scouts zich verzameld. Er 
was dan ook een groot ‘dorp’ van 
honderden tenten opgebouwd. 34 
Mijdrechtse scouts van 11 t/m 17 
jaar en hun begeleiding waren ook 
naar Brabant afgereisd voor dit eve-
nement. Daarnaast waren er drie ka-
derleden van de Mijdrechtse groep 
aanwezig als medewerkers om een 
deel van de vele activiteiten moge-
lijk te maken.

Programma
Het programma was gevuld met 
leuke activiteiten. Naast het lopen 
van een dag- en een nachthike, het 
deelnemen aan wateractiviteiten en 
aan culturele en creatieve dagen, 
konden de scouts ook onder ande-
re survivalen, boogschieten, wand-
klimmen en abseilen, internetten, 
optreden tijdens het Open Podi-
um en natuurlijk heel veel nieuwe 
vrienden maken. Ook de spetteren-
de opening en sluiting van de Jam-
boree en de verschillende feesten 
tijdens het kamp hebben voor veel 
plezier gezorgd. 

Onder de deelnemers bevonden 
zich naast de Nederlandse scouts 
ook onder andere scouts uit België, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, 
de Verenigde Staten, Turkije, Hong 
Kong, Indonesië, Mexico en Paki-
stan.
Met deze multiculturele deelname 
komt een belangrijke Scoutingdoel-
stelling goed tot uitdrukking: leef-
tijdsgenoten uit andere culturen 
ontmoeten en vriendschappen aan-
gaan.

Ouders
Ouders, vrienden en andere be-
langstellenden hebben op zaterdag 
26 juli een kijkje kunnen nemen op 
het Jamboreeterrein tijdens de be-
zoekersdag. Ruim 5000 bezoekers 
hebben van deze mogelijkheid ge-
bruik gemaakt en gezien wat Scou-
ting kan bieden. Scouting Neder-
land is de grootste jeugd- en jonge-
renorganisatie van het land en telt 
zo’n 120.000 leden - 90.000 jeugdle-
den en 30.000 kaderleden - die zijn 
ondergebracht bij 1.300 plaatselijke 
Scoutinggroepen.

Opvang van straatkinderen in Bulgarije

Rode Kruis afdeling 
organiseert benefietconcert
Regio – De afdeling Stichts Wei-
degebied van het Nederland-
se Rode Kruis organiseert op za-
terdag 30 augustus a.s. een be-
nefietconcert in de Sint Johan-
nes de Doper kerk in Mijdrecht/
Wilnis. De opbrengst van dit con-
cert is bestemd voor de opvang 
van straatkinderen in de Bulgaar-
se stad Rousse.
Een project dat door het Ne-
derlandse Rode Kruis wordt ge-
steund.
Rousse is een stad met 175.000 
inwoners en ligt aan de Donau 
op de grens met Roemenië. Door 
de slechte economische omstan-
digheden zijn veel gezinnen in de 
problemen gekomen. Veel kinde-
ren zwerven op straat. Sinds 1995 
steunt het Nederlandse Rode 
Kruis een opvangtehuis dat door 
het Bulgaarse Rode kruis is op-
gezet. Kinderen die geen slaap-
plaats hebben kunnen hier op 24 
uurs opvang rekenen. Daarnaast 
is het Rode Kruis nu ook met een 
dagopvang voor kinderen begon-
nen. De kinderen krijgen te eten 
en worden na school opgevan-
gen en begeleid met hun huis-
werk. De afdeling Stichts Weide-
gebied is een campagne gestart 
om het project in Rousse een ex-
tra financiële impuls te geven. In 
dit kader wordt er op 30 augus-

tus a.s. een bijzonder concert uit-
gevoerd in de monumentale ka-
tholieke kerk. De Bulgaars Ne-
derlandse pianiste Marietta Pet-
kova, die zelf uit Rousse afkom-
stig is, zal samen met de bekende 
bariton Maarten Koningsbergen 
werken van Schumann ten ge-
hore brengen. Aanvang van het 
concert is 20.30 uur.

Toegang
Toegangsprijs voor het concert 
is 25,- euro (inclusief twee con-
sumpties). Kaarten zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar bij:
- het afdelingskantoor van het 
Rode Kruis in het gezondheids-
centrum aan de Hoofdweg 1 in 
Mijdrecht, tel. 0297-254231; Dro-
gisterij Parfumerie Nap, Dorps-
straat 59, Mijdrecht, tel 0297-
281288; Drogisterij-Foto optiek 
De Bree, Herenweg 12/14, Vinke-
veen, tel. 0297-261232.

Bestellen kan ook door overma-
king van 25 euro per kaart op 
bankrekening nummer 133844528 
t.n.v. Rode Kruis Afdeling Stichts 
Weidegebied, o.v.v. benefietcon-
cert en naam en adres. De kaar-
ten liggen dan voor het concert 
vanaf 19.30 uur klaar in ‘t Oude 
Parochiehuis aan Bozenhoven 
152 tegenover de kerk.

Zondagvoetbal
Legmeervogels maken 

eerste vlucht 
Uithoorn - De Legmeervogels 
zondagselectie is begonnen aan 
de voorbereiding van het seizoen 
2008 – 2009. Zo staat de selectie 
dit seizoen onder leiding van de 
trainers Danilo Raciti en Farid Ou-
arghi. Spelers zijn vertrokken en 
er zijn ook weer spelers gekomen. 
Al met al staat er weer een goe-
de groep. Nu is het de taak van 
de trainers om de groep weer op 
scherp te krijgen om er een ge-
slaagd seizoen 2008–2009 van te 
maken. Na een klein aantal trai-
ningen werd er afgelopen zondag 
voor de eerste keer een vriend-
schappelijk wedstrijd gespeeld in 
en tegen Lisse. De beide trainers 
hebben daartoe een 2-tal groepen 
samengesteld dat daar in Lisse de 
strijd heeft aangebonden tegen 
Lisse. Lisse dat vorig seizoen met 
zijn eerste elftal kampioen is ge-
worden en gepromoveerd is naar 
de 3e klasse. De twee wedstrijden 
die werden gespeeld in Lisse lie-
ten een fris spelend Legmeervo-
gels zien. De eerste groep speel-
de 3-3 gelijk tegen Lissen na een 
voorsprong van 1-3. Als goede 
gasten gun je de gastheren ook 

wel iets en speelde men keurig 
gelijk De andere groep  liet ook 
een fris spelletje zien en wist ver-
diend op voorsprong te komen 0-
2. Ook hier werd er veelvuldig ge-
wisseld waardoor het geheel zo 
nu en dan een beetje rommelig 
overkomt. In de laatste minuten 
liet Legmeervogels ook hier de 
voorsprong verloren gaan en trok 
Lisse uiteindelijk aan het langste 
eind.   De volgende wedstrijden 
zijn aanstaande woensdag 13 au-
gustus om 19.30 uur in Mijdrecht 
als Legmeervogels samen met Ar-
gon zaterdag, Loosdrecht en Ze-
venhoven deelnemen aan het Ver-
weij Communicasa Groep Toer-
nooi.Het programma voor 13 au-
gustus is dan om 19.30 uur Loos-
drecht – Argon en legmeervogels 
– Zevenhoven.Op zaterdag 16 au-
gustus spelen dan de winnaars 
van deze wedstrijden de finale en 
de verliezers de troostfinale. Bei-
de duels beginnen dan zaterdag 
om 14.00 uur. Ook vorig jaar deed 
Legmeervogels mee aan dit toer-
nooi en eindigde toen als winnaar. 
Er wordt dus wel wat verwacht 
van de Vogels. 

Jongveekeuring in Breukelen
Regio - Op vrijdag 15 augustus 
wordt op het terrein van mane-
ge Gunterstein aan Breukeler-
waard 7 in Breukelen een jong-
veekeuring gehouden voor de 
regio Noordwest Utrecht en 
Noord Holland Zuid.  Vorig jaar 
kon het niet doorgaan vanwege 
de blauwtong.

Als het weer slecht is, kan gebruik 
gemaakt worden van de binnenma-
nege. Zo’n 112 dieren zijn er aan-
gemeld. Alle dieren zijn thuis netjes 
gewassen en geschoren en zien er 
stralend uit. Mochten ze tijdens het 
vervoer naar de manege toch nog 
vies geworden zijn , dan worden ze 
nog weer even schoon gepoetst.
Om 9.30 uur komen de eerste 3 
groepen (rubrieken) jongste kalve-
ren aan de beurt. Door deskundi-
ge jury worden de dieren op volg-
orde gezet en de beste 3 per rubriek 
mogen later strijden voor het kam-
pioenschap en reservekampioen-
schap. Na de kalveren komen de 
pinken(dieren van 1-2 jaar) aan de 
beurt. 
Zwart en roodbonte dieren worden 
apart gejureerd in 3 ringen tegelijk. 
Tijdens de keuring worden er loten 
verkocht voor 3 mooie prijzen: een 
kalf, een traptractor of een waarde-
bon van 50,- euro voor een vlees-
pakket.  Om ongeveer 10.45 uur 
kunt u uw kennis testen door mee 
te doen met de veebeoordelings-
wedstrijd.

Melkvaarzen
Er worden 5 melkvaarzen getoond 
en het is de bedoeling dat u ze be-
oordeelt op o.a. benen, uier, frame 
en uw score invult op het wedstrijd-
formulier dat bij de geluidswagen 
verkrijgbaar is. Daarna worden de 
melkvaarzen door de jury beoor-
deeld. Degene die het dichtst bij de 
beoordeling  van de jury komt, wint 
de wisselbeker. Verder is er nog een 
2e en 3e prijs. Om ongeveer 12.00 
uur wordt het spannend voor de 31 
kinderen die meedoen met de voor-
brengwedstrijd in de leeftijd van 4 t/
m 15 jaar. Zij doen hun uiterste best 
om hun kalfje zo goed mogelijk aan 
de jury te presenteren in 3 ringen, 
(leeftijdsgroepen).  In uiterste con-
centratie proberen zij, gekleed in 
nette, schone kleding en schoeisel, 
om met hun geschoren, gewassen 
en geoefend kalfje zo netjes en rus-
tig mogelijk rond te lopen in de ring, 
onder toeziend oog van ouders, 
grootouders en overig publiek.
De jury zal de kinderen per ring op 
volgorde zetten, met degene die het 
het beste doet voorop. Er is voor ie-
der kind een prijs. Daarna komen de 
bedrijfsgroepen aan de beurt, drie 
dieren per bedrijf strijden om de 
beste bedrijfsgroep in de verschil-
lende leeftijdsklassen.
Tot slot volgt dan de kampioens-
keuring van de 3 beste dieren van 
de verschillende rubrieken van het 
ochtendprogramma, de huldiging 
en verloting.

Wat is
úw reden om
te collecteren

voor de
NSGK?

Meld u aan op www.nsgk.nl of bel (020) 679 12 00

Meld u vandaag nog aan!

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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



Opvang van straatkinderen in Rousse, Bulgarije

Benefietconcert met 
Marietta Petkova en 
Maarten Koningsberger
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Uithoorn - In september star-
ten in Ponderosa en ‘t Buurtnest 
naast de vertrouwde cursus-
sen  en activiteiten verschillende 
nieuwe cursussen voor 55plus-
sers.

Naast de locatie Ponderosa en ‘t 
Buurtnest biedt Vita welzijn en ad-
vies tevens in het wijksteunpunt 
Bilderdijkhof tal van activiteiten en 
cursussen aan. 

Effectief bewegen- Ponderosa
Efficiënt lichaamsgebruik in het da-
gelijks leven is het onderwerp van 
deze kortdurende cursus. Hoe kunt 
u allerlei dagelijkse handelingen als 
lopen, staan, liggen, opstaan en zit-
ten zo uitvoeren dat ze minder ener-
gie en kracht kosten. Het resultaat is 
dat u na de cursus alles langer kunt 
blijven doen en minder kans loopt 
op overbelasting. De cursus is prak-
tisch gericht en wordt gegeven door 
een gespecialiseerd fysiotherapeu-
te. Duur van de cursus: 4 bijeen-
komsten van 1 uur, van 10.30-11.30 
uur, de cursus start op vrijdag 5 sep-
tember. Kosten: 18 euro.

Spaanse taalles - Ponderosa
Vindt u het leuk om wat meer te 

weten te komen over het typische 
Spaanse eten en drinken, wilt u tij-
dens uw vakantie in het Spaans de 
weg kunnen vragen, weten wat u 
bestelt, waar Spaanse zangers over 
zingen, of vindt u het gewoon boei-
end om met de Spaanse taal bezig 
te gaan? In september vangt op vrij-
dag van 11.45 – 12.45 uur een cur-
sus Spaans voor beginners aan. Het 
is een cursus met veel leuke, prak-
tijkgerichte onderwerpen en deze 
wordt in een rustig tempo gegeven. 
Kosten 113,40 euro voor 28 lessen, 
excl. cursusboeken. 

Tai Chi/ Chi Kung - Ponderosa
In de cursus worden vloeiende, rus-
tige bewegingen gecombineerd met 
ontspannings- en ademhalingsoe-
feningen. Deze oefeningen zijn er-
op gericht lichaam en geest in even-
wicht te brengen, ter bevordering 
van uw gezondheid en welbevinden. 
Het is zeer geschikt om ouderdoms-
ongemakken, zoals stijve spieren, 
futloosheid, kortademigheid en zelfs 
vergeetachtigheid tegen te gaan en 
het heeft een gunstige invloed op 
genoemde ongemakken. Beginner 
of gevorderde? Meld u aan! Lesda-
gen: donderdag en vrijdag. Kosten: 
42,55 voor een seizoen.

Koersbal - ‘t Buurtnest
Koersbal is een balspel, dat enigs-
zins lijkt op jeu de boules en dat sa-
men met anderen onder begelei-
ding (binnen) wordt gespeeld. Bij 
voldoende interesse wil men koers-
bal in september starten in ‘t Buurt-
nest, op dinsdag van 13.30 -15.30 
uur. Kosten: 42,55 euro voor een 
lang seizoen. 

Overige cursussen/activiteiten
Ponderosa
woensdag  gymnastiek.
‘t Buurtnest
woensdag gymnastiek en dans 
(country en line dance gecombi-
neerd met volks- en jazz dans).
Donderdag: ontmoeting/spel-
middag en creatief van 13.30-
15.30 uur (gratis en  vrijblijvend).
Vrijdag: 2e vrijdag van de maand 
stijldansmiddag van 13.30 -15.30 
uur.
Informatie/aanmelding
Voor informatie en aanmelding kunt 
u contact opnemen met:
Judith Smeenk, sociaal cultureel 
werker Vita welzijn en advies,
Bilderijkhof 1, telefoon 0297-532 327 
/ 567209 (woe. afwezig). E-mail:
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

Weer volop cursussen en 
activiteiten voor 55+

Stedenbandenboek:

De Nederlander over de 
Tsjech en vice versa
Regio - Tot halverwege de jaren 
tachtig zat ik, in Nederland opge-
groeid kind van Tsjechische emi-
granten, op een louter door mijn ou-
ders en zus bewoond Tsjechisch ei-
land in een Nederlandse zee. De 
kans op redding leek mij nihil. De 
Russen hadden Tsjechië bezet en 
zouden daar voor altijd blijven. Het 
verleden zou nooit meer terugko-
men. We praatten thuis wel Tsje-
chisch, maar nauwelijks over mijn 
oude vaderland. Ik voelde mij net zo 
min Tsjech als Nederlander. Maar 
toen trad de dooi in tussen Oost- en 
West-Europa en kreeg ik voor het 
eerst hoop dat ik mijn verleden kon 
gaan onderzoeken en in het reine 
kon komen met mijn heden. 

Lerares
Mijn moeder raakte als lerares be-
trokken bij de vorming van de eer-
ste Nederlands-Tsjechische steden-
band in die tijd: de jumelage tus-
sen Den Briel en Havlíčkčv Brod. 
Als hulptolk mocht ik de Tsjechi-
sche delegatie van gemeentelijke 
kopstukken helpen verwelkomen 
op Schiphol. De Fluwelen Revolu-
tie moest nog plaatsvinden, dus de 
(meeste) afgevaardigden uit H. Brod 
waren nog van de oude garde. Een 

van hen, een belezen leraar, logeer-
de in mijn ouderlijk huis. Ik heb nog 
nooit iemand zo nadrukkelijk er-
gens niet naar zien kijken, als de-
ze man naar de verzameling dissi-
dente literatuur in onze boekenkast. 
Hij had er geen idee van wat hij wel 
en niet mocht zeggen, ik had bijna 
met hem te doen.  De burgemeester 
van de Tsjechische zustergemeente 
was ondergebracht bij zijn Brielse 
ambtsgenoot Cor de Ronde. De def-
tige Tsjechische meneer zorgde voor 
grote hilariteit toen hij bij aankomst 
in de hal van meneer De Ronde 
meteen zijn schoenen uittrok, wat in 
Tsjechië de gewoonste zaak van de 
wereld is. Verder praatte hij in mo-
nologen vol belegen retoriek. Dit gaf 
erg interessante gesprekken tussen 
hem en burgemeester De Ronde, 
die geweldig heeft bijgedragen tot 
de dooi van onderaf en wederzijds 
begrip tussen gewone mensen. 

Stedenbanden
Begin jaren negentig schoten de 
Nederlands-Tsjechische stedenban-
den als paddenstoelen uit de grond. 
Inmiddels hebben vele Tsjechen in-
zicht gekregen in de Nederlandse 
zeden en gebruiken en talloze Ne-
derlanders uitgebreid kennis ge-

maakt met Tsjechië. Ik heb zelf met 
mijn eigen gezin enkele jaren gebi-
vakkeerd op een Nederlands eiland-
je in mijn geboortestad Praag, waar 
ik vaststelde dat de meeste mensen 
waarschijnlijk op een eiland wonen. 
Het gaat erom wat je vanaf je eiland 
in staat bent te zien. En dat brengt 
mij bij het doel van dit artikel, na-
melijk mijn vraag aan iedere Neder-
lander resp. Tsjech die met Tsjechië 
resp. Nederland te maken heeft (ge-
had), of deze bereid is zijn of haar 
persoonlijke ervaringen te delen. 
Wat mij voor ogen staat, is een boek 
over Nederlands-Tsjechische verba-
zing, misverstanden, wederzijds be-
grip en nieuwe inzichten (geen sa-
menvattingen en overzichten van ju-
melage-activiteiten, maar subjectie-
ve, persoonlijke verhalen).
De Nederlandse observaties wil 
ik vervolgens (mits de auteur het 
daarmee eens is) voorleggen aan de 
(betrokken) Tsjechen en vice ver-
sa, in samenwerking met de gere-
nommeerde Tsjechische vertaalster 
Veronika Havlíková (H. Mulisch, C. 
Nooteboom, G. Mak, e.a.).

Uw bijdrage kunt u opsturen naar  
peter.hora@wxs.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank!

De Kwakel - Op Zaterdag 16 Au-
gustus is weer de jaarlijkse bra-
derie in De Kwakel. De brade-
rie begint om 11.00 uur met een 
rondje TAVENU over de braderie , 
en daarna de opening door Ome 
Willem  met het oplaten van de 
balonnen . Er is  weer van alles te 
beleven, zoals bijvoorbeeld  een 

kinderhof , waar de clown van  
de Rabobank een paar voorstel-
lingen geeft , er is een blaasor-
kest , er staat een grote kraan op 
de braderie , waar je in kan  en 
dan van het prachtige  uitzicht 
kan genieten.  Jan de Kuijer is er 
met een paar motor en zal zorgen 
voor een spektaculair gebeuren. 

Tavenu geeft een paar demon-
straties  en er is een draaimo-
len en natuurlijk twee grote lucht 
kussens. Thamerthuis, Wereld-
winkel, Buurtbeheer en de Kwa-
kel Toen  en Nu zijn er ook, dus je 
kan van alles vragen. Kortom, ge-
noeg voor een gezellig ochtend of 
middag daar in de Kwakel.

Zaterdag 16 augustus a.s.

Gezellige braderie in De Kwakel

Mijdrecht - De afdeling Stichts 
Weidegebied van het Nederland-
se Rode Kruis organiseert op za-
terdag 30 augustus a.s. een be-
nefietconcert in de Sint Johan-
nes de Doper kerk in Mijdrecht/
Wilnis. De opbrengst van dit con-
cert is bestemd voor de opvang 
van straatkinderen in de Bul-
gaarse stad Rousse. Een project 
dat door het Nederlandse Rode 
Kruis wordt gesteund.

Marietta Petkova
De pianiste Marietta Petkova is ge-
boren in Rousse maar woont al 
sinds 1990 in Nederland. Na stu-
dies aan de conservatoria in Sofia, 
Wenen en Amsterdam treedt zij in-
middels al weer jaren op in Europa, 
Noord Amerika en in Japan. Haar 
repertoire strekt zich uit van Bach 
en Mozart naar Rachmaninov en 
Bartók. Marietta Petkova was nog 
maar 10 jaar oud toen zij de Grand 
Prix van de National Piano Competi-
tion in Bulgarije won (1978). 
Marietta: ‘Ik ken het kinderopvang-
tehuis in Rousse goed. In 2005 gaf 
ik al eens een benefietconcert voor 
deze kinderen en inmiddels heb ik 
hen twee keer bezocht: in augustus 
2006 en onlangs nog in mei. Ik was 
diep onder de indruk van de vaak 
onthutsende verhalen die ik over 
hen te horen kreeg. De hulpverle-
ners doen er alles aan om hen lief-
de en aandacht te geven. Ze zijn in 
goede handen, maar er is geld no-
dig. Sommige kinderen zijn werke-
lijk getalenteerd. De één in artis-
tiek opzicht, zoals Milenka, die he-
le mooie gedichten schrijft en Celai-
din met zijn bijzondere houtsnijwerk 
en schilderijen. En de ander bijvoor-
beeld in wiskunde...
Elk van hen verdient op zijn minst 
een ‘normale’ toekomst met per-
spectief. Elk van hen verdient het 
om later te kunnen gaan studeren; 
om betere maaltijden te krijgen; om 
gewoon eens een cadeautje op zijn/
haar verjaardag te krijgen; om goe-
de schoolboeken te krijgen; om 
eens een reisje naar de Zwarte Zee 
te maken; om psychisch weer in 
evenwicht te komen. De leiding van 
het tehuis laat altijd heel nauwkeu-
rig weten waar het geld aan besteed 
wordt. Alle lof! Het voortbestaan van 

het tehuis komt echter wegens sub-
sidieproblemen opnieuw in ge-
vaar en daarom ben ik erg blij dat 
het Rode Kruis mij gevraagd heeft 
om opnieuw een benefietconcert te 
geven. Dit keer heb ik Maarten Ko-
ningsberger gevraagd om mee te 
werken en ik ben erg blij dat hij toe-
gezegd heeft. De aanleiding voor de 
samenwerking met Maarten is het 
project met liederen van Schumann 
op gedichten van Heine, hertaald 
door Seth Gaaikema. Momenteel 
worden hiervan opnames gemaakt, 
die in het najaar van 2008 op cd zul-
len worden uitgebracht met als titel 
‘Verliefd en Verloren’. Behalve de lie-
deren die tijdens het concert wor-
den uitgevoerd bevat de cd ook al-
le overige liederen van Schumann 
op tekst van Heine. Het zal voor het 
eerst zijn dat ze in de Nederland-
se vertaling van Seth Gaaikema ten 
gehore worden gebracht. Een pre-
mière in Mijdrecht dus! Dit project 
krijgt een vervolg in een tournee 
langs schouwburgen en concertza-
len in Nederland en België in 2009. 
Onze hoop is nu op ons publiek ge-
vestigd!’

Maarten Koningsberger
Een grote verscheidenheid van stij-

len is kenmerkend voor Maarten 
Koningsberger. Dat geldt zeker voor 
zijn lied-recitals met Graham John-
son, Rudolph Jansen, Kelvin Grout 
of Roger Braun en met fluitist Fred 
Jacobs. Hij heeft zich een internatio-
nale reputatie verworven en inmid-
dels meer dan 20 CD opnames op 
zijn naam staan. Als opera- en con-
certzanger zingt Maarten Konings-
berger in producties over de he-
le wereld, onder meer met het Con-
certgebouw Kamerorkest en het 
Rotterdams Filharmonisch Orkest.
Maarten Koningsberger is verbon-
den aan het Sweelinck Conservato-
rium van Amsterdam en het Centre 
de Musique Baroque de Versailles.

Programma
Het programma zal bestaan uit een 
vertolking van liederen van Robert 
Schumann (1810-1856) op gedich-
ten van Heinrich Heine en hertaald 
door Seth Gaaikema (die tijdens het 
concert mogelijk ook aanwezig is):
7 liederen voor bariton en piano.
“Kinderszenen” opus 15 voor piano 
solo “Dichterliebe” opus 48, 16 lie-
deren voor bariton en piano.

Kaartverkoop
Toegangsprijs voor het concert is č 
25,- (inclusief twee consumpties).
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg-
baar bij:
Het afdelingskantoor van het Ro-
de Kruis in het gezondheidscentrum 
aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht, tel. 
0297-254231; Drogisterij Parfumerie 
Nap, Dorpsstraat 59, Mijdrecht , tel 
0297-281288; Drogisterij-Foto op-
tiek De Bree, Herenweg 12/14, Vin-
keveen, tel. 0297-261232; Gemeen-
tehuis De Ronde Venen, Croon-
stadtlaan 111, Mijdrecht, tel. 0297-
291616.
Bestellen kan ook door over-
making van 25 euro per kaart 
op bankrekeningnummer 
13.38.44.528 t.n.v. Rode Kruis 
Afdeling Stichts Weidegebied, 
o.v.v. benefietconcert en naam 
en adres. De kaarten liggen dan 
voor het concert vanaf 19.30 uur 
klaar in ‘t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152 tegenover de 
kerk.

Feest met Olleke Bolleke

Mijdrecht - De kleurwedstrijd 
van het veldjesfeest telt drie win-
naars van verschillende leeftij-
den. Zij hebben woensdag 6 au-
gustus hun prijzen gekregen.

Op drie Mijdrechtse speelveld-
jes werd in de eerste week van ju-
li veldjesfeest gevierd. Via scholen 
konden leerlingen kleurplaten krij-
gen om daar in te leveren. Ze kon-
den direct zelf een klein prijsje uit-
zoeken uit twee grote manden vol 
speelgoed. Hun plaat kwam dan aan 
een lijn met felgekleurde vlaggetjes 
te hangen, wat een vrolijke aanblik 
opleverde. 
Na het veldjesfeest heeft een jury 
alle kleurplaten uitgebreid bekeken 

en de winnaars uitgekozen. Dat zijn 

allemaal meisjes: Joëlle Meijer van 
drie jaar, Hanna Barneveld van vijf 
en Naomi Koek van acht jaar oud. 
Clown Olleke Bolleke ging woens-
dag 6 augustus op pad om ze op 
te zoeken en de prijzen uit te delen. 
Vanwege de vakantie was niet ie-
dereen bereikbaar, of thuis.
De ouders van Hanna Barneveld 
maakten er een heel feest van com-
pleet met vriendinnetjes, wat ou-
ders, poffertjes, snoep en ijs. De 
meeste kinderen waren even onder 
de indruk toen Olleke Bolleke in-
eens voor hun neus stond, terwijl ze 
hem alleen kenden van het veldjes-
feest, maar het was al snel weer een 
gezellige drukte.
Toch vonden de kleinsten het wat te 
eng om samen met de clown op de 
foto te gaan…

Alle kinderen in de basisschoolleef-
tijd zijn trouwens in de herfstvakan-
tie op woensdag, donderdag en vrij-
dag van harte welkom op het Va-
kantie Bijbel Feest. Christelijke Ge-
reformeerde Kerk ‘De Wegwijzer’ 
start daar dit jaar weer mee, maar 
nu in basisschool ‘De Fontein’.

Voor meer informatie:
www.cgkmijdrecht.nl

Huub van Vliet verlaat het 
centrum van De Kwakel
De Kwakel – Na ruim 32 jaar ge-
vestigd te zijn in het centrum van 
De Kwakel met zijn woninginrich-
tiongszaak,  verlaat Huub van Vliet 
zijn stek. Dit in verband met sloop 
van de huidige locatie. 

Het pand aan de Drechtdijk werd 
in 1920 gebouwd en de fundering 
bestaat uit vaten met koeienhui-
den, hetgeen  indertijd veel gebruikt 
werd. Door de slechte staat van de 
oude bouwmaterialen kon het pand 
niet meer gerenoveerd worden. Hier-
op besloot Huub het pand in 2006 te 

verkopen aan een projectontwikke-
laar. Na de sloop wordt er een nieuw 
modern appartementencomplex ge-
bouwd, genaamd Drechtsteate.
Zaterdag 16 augustus (de dag van 
de braderie) is er uitverkoop van 
winkelrestanten, gordijnstoffen, 
kleinmeubelen , cadeauartikelen.
Deze zullen met grote kortingen 
worden aangeboden.
De winkel zal een week daarna op 
23 augustus definitief, na 32 jaar, 
aan de Drechtdijk sluiten.
In september hopen zij een nieuwe 
showroom te openen op het bedrij-

venterrein “Lindepark”.
Op Voorling nr. 2 . Daar zullen zij, 
naast een goed interieuradvies, te-
vens een grote sortering hebben 
van relaxfauteuils met en zonder 
sta-op hulp. Naast een nieuw adres 
veranderen dan ook de openingstij-
den, de showroom is op woensdag, 
vrijdag en zaterdag te bezoeken van 
10.00 tot 17.00 uur en uiteraard kunt 
u nog altijd bellen voor een per-
soonlijke afspraak. 

De definitieve openingsdatum wordt 
nog nader bekend gemaakt.
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Weekendwerk op 16 en 17 augustus a.s.

Plaatsen fiets/voetgangers-
brug voor nieuwe N201

Regio - In de nacht van zater-
dag 16 op zondag 17 augustus 
werkt de provincie Noord-Hol-
land aan de fiets/voetgangers-
brug over de verbrede Kruis-
weg N201.

De brug, die naast de weg is ge-
bouwd, wordt dan op zijn defini-
tieve plaats over de weg gelegd. 
In verband met deze werkzaam-
heden is de Kruisweg N201 tussen 
de Aalsmeerderweg en de Fok-
kerweg afgesloten van zaterdag-
avond 19.00 uur tot zondag 12.00 
uur. Er is een omleidingsroute.

Omleidingsroute
Doorgaand verkeer tussen Hoofd-

dorp en Aalsmeer en wordt om-
geleid via de Aalsmeerderweg, de 
nieuwe Beechavenue en de Fok-
kerweg. De omleidingsroute wordt 
met borden aangegeven.
Fietsers en voetgangers op de pa-
rallelweg kunnen het werk wel 
passeren. Op een enkel moment 
zal de doorgang voor hen tijde-
lijk gestremd zijn. Bijvoorbeeld op 
het moment dat de brug boven het 
fietspad wordt gemanoeuvreerd. 

N201+
De nieuwe fiets/voetgangersbrug 
maakt onderdeel uit van de ver-
nieuwing en verbreding van de 
N201 tussen de A4 en Amstel-
hoek. Dankzij de nieuwe brug kan 

het langzame verkeer de provinci-
ale weg ongelijkvloers, dus veilig, 
oversteken. Na de plaatsing moet 
de brug nog worden afgebouwd. 
Naar verwachting kunnen fietsers 
en voetgangers vanaf eind 2008 
van de nieuwe brug gebruik ma-
ken.

De provincie Noord-Holland 
realiseert de vernieuwing van 
de N201. De nieuwe weg ver-
betert de leefbaarheid, bereik-
baarheid en verkeersveiligheid 
in het gebied en levert een bij-
drage aan het versterken van 
de economische kracht van de 
regio. Eind 2011 moet de nieu-
we weg klaar zijn.

Milieudienst Noord-West 
Utrecht gaat glastuinbouw 
controleren
Mijdrecht - Wethouder Jacques 
Dekker van de gemeente De Ron-
de Venen, gaf als portefeuillehouder 
van Milieu en Handhaving afgelo-
pen woensdag het startsein voor het 
controleren van de glastuinbouw in 
de regio op handhaving van de mi-
lieuregels.

Dit zal worden uitgevoerd door in-
specteurs van de Milieudienst 
Noord-West Utrecht, gevestigd in 
Breukelen. Dit jaar zullen 84 glas-
tuinbouwlocaties worden bezocht 
in de gemeenten De Ronde Ve-
nen, Maarssen, Woerden en Oude-
water. Doel ervan is bij de bedrij-
ven regelmatig te controleren of de 
gestelde milieuregels worden na-
geleefd bij het kweken van gewas-
sen, zoals het gebruik van mest-
stoffen en toegestane bestrijdings-
middelen, het gehalte aan stikstof 
en fosfor, NOX-uitstoot van diese-
laggregaten, waterlozing en/of re-
cycling ervan, energiegebruik en 
(mogelijke) bodemverontreiniging. 
Waar mogelijk en in samenspraak 
met de ondernemer(s) wordt be-
keken in hoeverre er voor het mi-
lieu nog meer ‘winst’ te behalen valt. 
Jacques Dekker gaf symbolisch de 
eerste aanzet voor de controle door 
bij Kwekerij Vlasman aan de Oos-
terlandweg 31b te Mijdrecht samen 
met kweker Vlasman de kweekstek-
jes op schimmels en daarvoor geëi-
gende bestrijdingsmiddelen te con-

troleren. Hij deed dat in het bijzijn 
van vertegenwoordigers van de Mi-
lieudienst Noord-West Utrecht en 
de verzamelde pers. Bij Vlasman 
worden nauwelijks meer milieube-
lastende bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. Men is vrijwel geheel over-
gestapt op een biologische manier 
van schimmel- en plantenziektebe-
strijding. APK-keuring
“Naast controle geven wij ook advie-
zen over de aanzet van milieuvrien-
delijke maatregelen bij het bedrijf. 
Als een kweker zich aan de regels 
houdt en het blijkt bij controle dat 
alles in orde is, krijgt hij een tien met 
een griffel. Vergelijk het maar met 
een APK-keuring, maar dan voor 
de glastuinbouw. Met elkaar bekij-
ken we waar verbeteringen mogelijk 
zijn waarmee niet alleen het milieu 
gebaat is, maar waar ook de onder-
nemer profijt van heeft. Bijvoorbeeld 
doordat zijn producten in een nog 
schonere omgeving kunnen worden 
geteeld en opgroeien. Dat scheelt 
bovendien in de kosten. Daar kun 
je ook het energieverbruik toe re-
kenen. Als je dat naar beneden zou 
kunnen bijstellen, is dat eveneens 
winst, zowel voor het milieu als voor 
de ondernemer. Misschien moet de 
kweker daarvoor wel investeren in 
mogelijkheden voor opwekking van 
bijvoorbeeld duurzame energie. Als 
hij daarmee in kosten een stuk la-
ger uit is, betekent zoiets winst op 
de langere termijn.”

Biologische bestrijding
Wendy is ook, waar nodig en mo-
gelijk, een voorstander voor toepas-
sing van biologische – dus natuurlij-
ke – bestrijdingsmiddelen. Sommi-
ge kwekers gebruiken bijvoorbeeld 
lieveheersbeestjes om luis te be-
strijden. Bij Vlasman gebruikt men 
Hypoaspis, eveneens een biolo-
gisch verantwoord bestrijdingsmid-
del. Het is een onschuldig beestje, 
maar dat wél de natuurlijke vijand is 
van allerlei schadelijke bodeminsec-
ten, waaronder de wortelluis en de 
trips. Elke plantensoort heeft zijn ei-
gen favoriete biologische ‘leger’ dat 
schimmels en luis te lijf gaat. Wen-
dy geeft toe dat de glastuinbouwer 
vaak niet op tijd wordt geïnformeerd 
over verandering in de regelgeving 
waar het gebruik van bestrijdings-
middelen betreft. “Zelfs wij consta-
teren dat nieuwe of gewijzigde re-
gels niet in samenspraak met ons 
worden opgesteld. Die worden be-
dacht achter het bureau en vervol-
gens toegevoegd aan pakket van 
regels. De handhavende instantie 
wordt daarin soms helemaal niet 
gekend. Vandaar dat je nogal te-
genstrijdige regelgeving tegenkomt 
waar je als controlerende dienst 
moeite mee hebt, laat staan de on-
dernemer, die kan er al helemaal 
niets mee. Die loopt vast.”
Wendy geeft desgevraagd aan dat 
het merendeel van de kwekers zich 
goed conformeert aan de regelge-

ving. Ook al omdat het in het eigen 
belang is. Veel kwekers in Mijdrecht 
kweken hun planten overeenkom-
stig het Milieu Project Sierteelt 
(MPS), een initiatief van de Bloe-
menveiling Aalsmeer. Daarbij wor-
den normen gesteld om het gebruik 
van bemesting, bestrijdingsmidde-
len en energiegebruik terug te drin-
gen.
Wie aan de regels voldoet krijgt de 
A-status en heeft dan een ‘streepje 
voor’ op de veiling. Wendy: “Maar er 
zijn ook kwekers bij waar we wél za-
ken aantreffen die niet door de mi-
lieubeugel kunnen. In dergelijke ge-
vallen starten we een handhavings-
traject op waarbij de ondernemer 
een zekere tijd toegewezen krijgt 
om orde op zaken te stellen.”
De controle op naleving van de mi-
lieuvoorschriften gaat officieel half 
september van start en neemt per 
bedrijf tussen de 1 en 2 ½ uur in be-
slag. De Milieudienst Noord-West 
Utrecht voert het project uit samen 
met Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden, Waternet en de Poli-
tie Milieudienst. Voordeel daarvan is 
dat de ondernemer in een keer één 
gezamenlijk bezoek krijgt. Meer we-
ten over de Milieudienst? Kijk dan 
op www.milieudienstnwu.nl.

Vergaand geautomatiseerd
Kwekerij Vlasman op de Ooster-
landweg in Mijdrecht is voor veel in-
woners van Mijdrecht en omgeving 
geen onbekende. Het bedrijf opent 
haar deuren om het jaar tijdens de 
‘Open Dag’ Boer en Tuinder, die 
overigens dit jaar niet plaatsvond. 
Een schitterend bedrijf dat tot de 
grootste en modernste in haar soort 
in Nederland kan worden gerekend. 
Het bedrijf startte hier in 2000 en 
stamt oorspronkelijk uit De Kwakel. 
Op 32.000 vierkante meter kweekt 
men hier jaarlijks op milieuvriende-
lijke wijze bijna 5 miljoen Sainte pau-
lia’s in diverse kleuren. De stekjes 
komen uit Brazilië en Indonesië en 

worden wekelijks met duizenden te-
gelijk aangevoerd. Het ‘bewortelen’ 
van een stek behoort tot de kernac-
tiviteiten binnen het bedrijf. Zachte 
vrouwenhanden planten de stekjes 
op roltafels in trays. Vervolgens wor-
den ze 6 weken opgekweekt waar-
na ze met een geavanceerde plant-

machine in potten worden gedaan. 
De potten met plantjes worden in 
rijen op bakken geschoven waarna 
deze naar ‘groeiplaatsen’ onder het 
glazen dak worden getransporteerd. 
Daar komen ze in 10 weken tot was-
dom waarna ze naar de veilingen in 
Aalsmeer en Naaldwijk gaan. De he-
le techniek eromheen is tot en met 
het inpakken van de planten volle-
dig geautomatiseerd. De verzorging 
van de planten met water en voed-
sel is eveneens geheel geautomati-
seerd en computergestuurd. Water 
wordt opgevangen en weer herge-
bruikt. Er wordt een minimum aan 
bestrijdingsmiddelen gebruikt om 
plantenziekten buiten de deur te 

houden. “Dat betreft voornamelijk 
de Frankliniella occidentalis, door-
gaans ‘Californische trips’ genoemd 
die wij met biologische bestrijdings-
middelen aanpakken”, vertelt Vlas-
man tijdens de rondgang met het 
gezelschap.
“Natuurlijk houden wij ons aan de 

milieuregels. Dat hoort bij het maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men wat ook wij ons ten doel heb-
ben gesteld.”
Het is buitengewoon fascinerend 
het geautomatiseerde teeltproces 
bij Vlasman in werking te zien. Het 
transport naar de veilingen gebeurt 
met eigen vervoer. Bij Vlasman wer-
ken 10 personeelsleden in vas-
te dienst. Gezien de wijze van wer-
ken en de gehanteerde productie-
methoden, kan het niet anders zijn 
dat Vlasman na inspectie door de 
Milieudienst met een pluim op de 
hoed de boeken in gaat. Zoals naar 
verwachting veel andere van zijn 
collega’s in Mijdrecht.

Wethouder Jacques Dekker laat zich door Sainte Paulia kweker/eigenaar A. Vlasman informeren over
biologische bestrijdingsmiddelen

Milieudienst inspecteur Wendy van de Sluis toont interesse
voor de groeimethoden

Door de scanner om te zien of de planten voldoen aan de voorgeschreven kwaliteit

Toepassen 5% regeling bij verhuur huurwoningen

Meest geliefde woningen 
op basis van inschrijftijd

De Ronde Venen - Je hoort nog-
al eens woningzoekenden klagen 
over het feit dat ‘ze weer niet aan 
beurt waren’, na inschrijving voor 
een nieuwe woning. ‘Het lijkt wel of 
iedereen die niet in De Ronde Ve-
nen woont er een krijgt, behalve 
echte Rondeveners’. Soms lijkt het 
daar ook echt op. Ook bij de ge-
meente drongen deze klachten door 
en natuurlijk ook bij Westhoek Wo-
nen. In een brief aan de gemeente-
raad laat het college nu weten dat 
er nieuwe afspraken zijn gemaakt 
met Westhoek hierover: “In de af-
gelopen maanden heeft Westhoek 
aangegeven dat populaire wonin-
gen (vanwege hun kwaliteit, nieuw-
bouw of ligging) vooral aan urgen-
ten worden toegewezen. Regulie-
re woningzoekenden, ook met een 
lange inschrijfduur, maken geen 
kans omdat urgenten bij toewijzing 
voorgaan. Zo is in de afgelopen tijd 
twee keer een woning in het nieuwe 
complex aan de Kamille in Mijdrecht 
toegewezen aan een stadsvernieu-
wingsurgent uit Utrecht. Op plaats 2 
tot 4 stonden ook (lokale) urgenten. 
Het is spijtig dat deze relatief nieu-
we woningen, die gebouwd zijn met 
als doel meer variatie in het aan-
bod van huurwoningen binnen de 
gemeente te creëren, niet naar re-
guliere woningzoekenden gaan. De 
beoogde vergroting van de differen-
tiatie en keuzemogelijkheden voor 
inwoners van de gemeente, wordt 
hierdoor niet gehaald. 

Samenwerking
In samenwerking met Westhoek is 
besloten om woningen in een aan-
tal complexen, die in belangrij-
ke mate bijdragen aan differentia-
tie in het aanbod (vanwege bijzon-
dere ligging, kwaliteit), onder de 5% 
regeling te verhuren (op basis van 
art. 6.2.1 van de huisvestingsver-
ordening). Dit betekent dat urgen-
ten geen voorrang hebben bij de 
woningtoewijzing, toewijzing ge-
beurt enkel op basis van inschrijf-
tijd. Jaarlijks mag maximaal vijf pro-
cent van het aanbod onder deze re-
geling aangeboden worden. 
Met Westhoek is besproken wel-
ke complexen in aanmerking ko-
men voor de 5% regeling. Het gaat 
hier om de meest populaire wonin-
gen in het aanbod van Westhoek, 
namelijk woningen aan de Kamil-
le (Mijdrecht), Baambrugse Zuwe 
(Vinkeveen) en Wagenmaker (Wil-
nis). 

Aantal verhuringen
In 2007 zijn er in De Ronde Venen 
door Westhoek Wonen 234 wo-
ningen aangeboden. 5% daarvan 
maakt dat er dit jaar 12 woningen 
aangemerkt mogen worden waar 
urgenten geen voorrang hebben. 
Het complex de Kamille bestaat uit 
64 woningen, de Wagenmaker heeft 
55 woningen, de Baambrugse Zuwe 
48 woningen.
Uitgaande van de, in de tabel ge-
noemde, mutatiegraden zouden er 

per jaar 2 woningen in de Kamil-
le vrijkomen, 4 woningen in de Wa-
genmaker en 2 aan de Baambrugse 
Zuwe. In totaal zijn dit 8 woningen 
per jaar. Mochten er onverhoopt 
meer dan 12 woningen vrijgekomen 
op deze locaties, dan is de regeling 
voor deze woningen niet meer van 
toepassing.

Kansen voor urgenten
Risico van het toepassen van de 5% 
regeling is dat urgenten hun urgen-
tie voor minder woningen kunnen 
inzetten. De kansen voor urgenten 
om een woning binnen de gemeen-
te te vinden, kunnen hierdoor afne-
men. Eerder dit jaar is onderzocht 
hoeveel woningen er voor urgenten 
vrij kwamen.
Er is gebleken dat er genoeg wonin-
gen voor urgenten zijn, maar dat het 
aanbod gedurende het jaar sterk 
wisselt. Daarom is besloten om min-
der woningen te labelen voor 55-
plussers (om-en-om labellen van 
bepaalde complexen). Hierdoor ko-
men er jaarlijks genoeg woningen 
vrij voor urgenten. Omdat maxi-
maal 5% van de vrijgekomen wonin-
gen voor de regeling kan worden in-
gezet, heeft dit nagenoeg geen in-
vloed op de mogelijkheden voor ur-
genten.

Looptijd
Het toepassen van 5% regeling is in 
samenwerking met Westhoek beslo-
ten. Via een officiële brief is het toe-
passen van de regeling officieel be-
vestigd.  De regeling wordt, conform 
de huisvestingsverordening, vastge-
legd voor de periode van één jaar. 
Volgend jaar zal de toepassing van 
de regeling opnieuw worden onder-
zocht (gelijk met het jaarlijkse moni-
toren van het toewijzingsbeleid bij-
zondere doelgroepen).
Bij de jaarlijkse evaluatie van de 
prestatieafspraken kunnen de ge-
maakte afspraken over toepassing 
van de 5% regeling worden meege-
nomen”, aldus de brief aan de raad.
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Informatie gezocht over
familie Verkerk uit Mijdrecht

De Ronde Venen - Hendrina An-
tonia Verkerk werd geboren op 13 
juni 1902 te Mijdrecht. Op zeer 
jonge leeftijd (zij was toen zes) 
ging zij zonder haar ouders in 
Huissen (bij Arnhem) wonen en is 
daar altijd gebleven.
Zij trouwde met Johannes Ber-
nardus Sluiter en stichtte een ge-
zin waarvan alle nog levende le-
den nog steeds in Huissen woon-
achtig zijn. (O)ma Sluiter-Ver-
kerk sprak nooit over haar ou-
ders en over Mijdrecht zodat de 
(klein)kinderen nauwelijks iets 
weten over haar achtergrond. 
Voor de reünie die op 14 septem-

ber a.s. wordt gehouden leek het 
hen als organisatoren leuk om 
iets meer over de voorouders van 
oma te kunnen vertellen.
Intussen is de stamreeks tot in 
1761 uitgezocht maar buiten de 
ambtelijke stukken weten ze nau-
welijks meer. Oma was het acht-
ste kind van het echtpaar Gerar-
dus Jacobus Verkerk en Adriana 
Freijeé/ Freijée. Van die acht stier-
ven er al drie op zeer jonge leeftijd. 
Van de andere kinderen weten ze 
iets meer. Cornelis Verkerk (gebo-
ren 22-04-1893) trouwde in Box-
tel op 15 januari 1919 met Johan-
na M. Lemaire. Deze oom Corne-

lis woonde in Mijdrecht en werd 
door oma nog wel eens bezocht 
waarbij ze haar jongste dochter 
nog wel eens meenam. Hun vraag 
is of er nog (klein)kinderen van 
Cornelis leven. Ze zouden graag 
in contact komen met hen om te 
zien of er nog foto’s of verhalen 
zijn waarmee de reünie van de fa-
milie Sluiter kan worden verleven-
digd.

Als u iets weet, wilt u dan contact 
opnemen met Jan Zweers (026-
3258566 of huessen@kpnplanet.
nl). Ze zien uw reacties graag te-
gemoet.

Donatie van Lydia Hairmode 
aan Johannes Hospitium
Wilnis - Bij het Johannes Hos-
pitium in Wilnis was het woens-
dag 6 augustus een beetje feest. 
In die zin dat eigenaresse Esther 
Nederhof van Lydia Haarmo-
de en Gea Bijl van de inpandi-
ge pedicurepraktijk een cheque 
van 1.600 euro overhandigden 
aan Hospitiumdirecteur Anneli-
ne Smit.

Een en ander als bijdrage aan de 
stichting Vrienden van het Johannes 
Hospitium. Het bedrag is samenge-
steld uit donaties van de eigenaren, 
klanten van de kapsalon en die van 
de pedicure ter gelegenheid van de 
heropening van de nieuwe zaak op 
1 juni in de Wilnisse Dorpsstraat. Sa-
men zit men in hetzelfde pand waar 
ook Wouda Fashion is gevestigd. 

Esther en Gea zijn ook de initiatief-
nemers van de donatie. Zij wilden 
geen bloemen of cadeaus bij de her-
opening, maar vroegen hun klanten 
of zij mee wilden doen met een bij-
drage voor een goed doel. Esther: 
“Eerst hadden we KiKa in gedach-
ten, maar dat is breed bekend en er 
wordt daarvoor al zo veel gedaan. 
We wilden het graag regionaal hou-
den. Er werd toen gekozen voor het 
Johannes Hospitium omdat dit een 
(zeer) goed doel in de locale ge-
meenschap vertegenwoordigt. Het 
idee sprak mij zeer wel aan toen het 
voorstel ter sprake kwam. 
Een bekende van mij had er gele-
gen en bovendien werken veel van 
onze klanten er op vrijwillige ba-
sis. Toen wij het idee opperden dit 
te doen kregen we veel enthousias-

te reacties van mensen die mee wil-
den doen. Het toont de betrokken-
heid bij het dorp. Toen wisten we het 
zeker dat ons goede doel het Johan-
nes Hospitium zou zijn. Uiteindelijk 
hebben Gea en ik samen met on-
ze klanten de zestien honderd eu-
ro bij elkaar weten te brengen. Dat 
hebben we woensdagmorgen me-
de namens hen en samen met on-
ze complimenten voor het bijzonde-
re werk dat bij het Hospitium wordt 
verricht, overhandigd aan Anneline 
Smit.” Laatstgenoemde was erg blij 
met de gift die, zoals zij zei, geheel 
ten goede komt aan uitvoering van 
de activiteiten van het Hospitium en 
haar bewoners. Dat komt mooi uit 
want het Hospitium viert dit jaar te-
vens haar tweede lustrum.

Palliatieve zorg
Het Johannes Hospitium De Ron-
de Venen aan het Kamgras in Wilnis 
verleent palliatieve zorg aan men-
sen die in de laatste fase van hun 
leven niet meer thuis verzorgd kun-
nen of willen worden. Het Hospitium 
is daarvoor een gastvrij huis waar 
warme, persoonlijke en liefdevolle 
aandacht alsook professionele ver-
zorging en begeleiding een belang-
rijke rol spelen. Dit met respect voor 
alle levensovertuigingen. Maximaal 
kunnen er zes bewoners gehuisvest 
worden. Die kunnen hun kamer in-
richten met de eigen vertrouwde be-
zittingen. Er wordt alle ruimte gebo-
den om de eigen levensstijl en dag-
indeling te beleven. De zorg is zo-
veel mogelijk afgestemd op de wen-
sen en de behoeften van de bewo-
ner. Daarnaast is er veel aandacht 

voor familie en vrienden. Afhanke-
lijk van hun wensen en mogelijk-
heden kunnen ook zij bij de direc-
te zorg betrokken worden. 

Zorg en werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een staf van vijf-
tien vaste personeelsleden, waaron-
der verpleegkundigen en een arts. 
Tevens kan een beroep worden ge-
daan op deskundigen voor psycho-
sociale en pastorale zorg. Dit team 
wordt bijgestaan door 120 manne-
lijke en vrouwelijk vrijwilligers. Hoe-
wel het aantal vrijwilligers groot lijkt, 
is instroom van nieuwe en enthousi-
aste mensen altijd nodig en welkom 
voor tal van werkzaamheden. Daar-
voor heeft men in beginsel geen 
‘zorgachtergrond’ nodig. Nadere in-
lichtingen hierover kan men krijgen 
bij de coördinator vrijwilligers, Ly-
da ten Hove, tel. 0297-230290. Voor 
meer informatie over het Hospitium 
kan men ook de website raadple-
gen: www.johanneshospitium.nl.

Tweede lustrum
Dit jaar viert het Johannes Hospiti-
um haar tienjarig bestaan. Dat het 
van meet af aan in een behoefte 
voorziet blijkt uit de cijfers: de ge-
middelde bezetting in 2007 was 78 
procent; de gemiddelde opname-
duur 36 dagen. Er waren 43 opna-
mes, waarvan 31 vrouwen en 12 
mannen. De jongste was 45 jaar, de 
oudste 95 jaar. Van de 43 bewoners 
waren er 19 afkomstig uit de eigen 
regio. Het Hospitium draait nage-
noeg helemaal op vrijwilligers en 
dankt haar bestaan mede aan gif-
ten, donaties en subsidies.

- Gea Bijl en Esther Nederhof (mi.) overhandigen Anneline Smit de cheque van 1.600 euro

Hutten bouwen blijft leuk

Weer een succesvolle 
zomervakantieweek van
Stichting Speel Mee 

Uithoorn - Het was even afwach-
ten wat het weer zou gaan doen 
toen de week startte van Stichting 
Speel Mee in Uithoorn en er werd 
toen toch maar besloten om de be-
amer aan te sluiten en een filmpje 
aan te zetten. Dit jaar is het al weer 
de 36e keer dat Stichting Speel Mee 
aan het eind van de zomervakantie 
een speelweek organiseert voor kin-
deren van vijf tot twaalf jaar.
Ontstaan vanuit een werkgroep uit 
de kerk die iets wilde organiseren 
voor kinderen die niet met vakantie 
konden en dan toch voor een klein 
bedragje een leuke afsluiting van de 
zomervakantie hadden. Het is jaren 
een werkgroep gebleven maar sinds 
twee jaar is het nu een stichting ge-
worden. Dat heeft ook te maken met 
sponsors. Elk jaar wordt er een paar 
keer vergaderd om het thema van 
dat jaar vast te stellen. Elk jaar is 
weer een ander thema.
Zo zijn er sprookjes geweest, de 
Riddertijd en Disney. Er wordt een 
filmpje gedraaid, de kinderen kun-
nen knutselen en soms is er een po-
dium met een artiest of demonstra-
ties. Maar de basis blijft altijd het-
zelfde aldus Mike organisator van 
het geheel. Op maandag is er film 
en kunnen de kinderen iets crea-
tiefs gaan doen.

Vossenjacht
Op dinsdag was er nu de vossen-
jacht, op woensdag het hutten-
bouwen en ook weer iets creatiefs, 
evenals op donderdag en op vrij-
dag, is er dan de kinderkermis met 
ballengooien, een springkussen, 
een rad van fortuin, sinds een paar 
jaar een spookhuis en ringwerpen. 
“Maar vooral bij het creatieve ge-
beuren sta je steeds weer verbaasd 
wat die meiden bedenken“, aldus 
Mike. “Ik zag nu weer schoenen met 
allemaal kraaltjes en het ziet er echt 
heel leuk uit.” De bedoeling is ei-
genlijk dat je van te voren inschrijft 
en het kost vier euro per dag. “Je wilt 
eigenlijk voor de zomervakantie het 

aantal kinderen weten”, zegt Mike. 
Op scholen worden stencils uitge-
deeld en er zijn een paar inschrijf-
dagen bij mensen thuis om een 
beetje de druk van de laatste dagen 

af te nemen. En nu heb je natuur-
lijk internet en kun je iemand opge-
ven per e-mail. Naar de scholen is 
ook een pamflet gestuurd dat in de 
schoolkrant is geplaatst. Van te vo-
ren krijgen de kinderen nu een in-
schrijfnummer en dat gaat al weer 
een heel stuk sneller dan vroeger 
toen alle gegevens nog genotuleerd 
moesten worden. Sommige mensen 
houden er echt rekening mee met 
hun vakantie. Wat het hutten bou-
wen betreft is dat mogelijk voor een 
beperkt aantal kinderen. Er zijn twee 
containers hout, er moet voldoende 
hout zijn om te bouwen.  Het hutten-
bouwen bestaat al heel lang. In bij-
na elk dorp wordt het wel gedaan. 

Vrijwilligers
Elke dag zijn er ongeveer tien vrij-
willigers, meestal vrienden en ken-
nissen, maar ook ouders. Omdat te-
genwoordig bijna iedereen twee ba-
nen heeft is het elk jaar weer een 
hele klus om vrijwilligers te krijgen. 

Dat kost heel wat organisatie. Tot de 
eerste dag van de speelweek blijft 
het spannend of je het wel voor el-
kaar krijgt. Maar gelukkig besteedt 
de gemeente ook aandacht aan het 
vrijwilligerswerk. Gemiddeld zijn er 
160 kinderen. Dat varieert per dag. 
De vrijwilligers maken een plan voor 
de zomervakantie en gaan daarmee 
in de winter al van start. Er zijn ook 
vrijwilligers die elk jaar weer komen 
en dat wordt enorm gewaardeerd 
en er zijn mensen die er vrij voor ne-
men. “Wij bedenken het wel maar 
zonder ouders en andere vrijwilligers 
zijn wij nergens”, aldus Mike. Wat 
het hutten bouwen betreft waren er 
dit jaar 24 hutten gebouwd en on-
danks dat het toch geregeld regen-
de lieten de kinderen zich daardoor 
niet afschrikken en bouwden lustig 
door. Over de hutten werd een zeil-
tje gespannen en dan ga je gewoon 
lekker door. “Vooral het ergens spij-
kers in slaan is favoriet. Als je soms 
ziet hoeveel spijkers er in een stuk-
je hout van drie bij drie wordt gesla-
gen dat is echt schitterend.” De lei-
ding helpt met het raamwerk en ziet 

erop toe dat het geheel een beetje 
stevig is. Ook zie je meteen de ver-
schillen tussen de jongenshutten 
en de meisjeshutten. De hutten van 
de jongens hebben een piratenvlag, 
bij de meisjes zie je plantenbakjes. 
Maar het is best een winkeltje hoor”, 
vindt Mike. “Maar gelukkig hebben 
we een heel enthousiaste groep en 
dat maakt natuurlijk alle verschil.”

Ook wil Mike nog even Marga-
ret bedanken voor al haar inzet van 
de afgelopen jaren bij het knutse-
len. Terwijl de ene groep dus buiten 
druk aan het timmeren was konden 
de meisjes binnen de mooiste din-
gen knutselen en waren daar ook 
eigenlijk wel trots op. En halverwe-
ge werden de kinderen nog verrast 
door een hamburger van één van de 
sponsors en zo waren er meer spon-
sors die voor allerlei extra’s zorgden. 
Een leuke afsluiting van de zomer-
vakantie, al viel het weer dan een 
beetje tegen.

Nieuwe winterbrochures bij 
Thomas Cook Travel Shop
Uithoorn - Is de zomer in Neder-
land u te wisselvallig, en wilt u meer 
zekerheid? Bij Thomas Cook Tra-
vel Shop Uithoorn Amstelplein en 
Zijdelrij maakt u zelf de keuze. De 
nieuwe winterbrochures liggen weer 
in de schappen volop zonnige be-
stemmingen om er lekker in de kou-
de maanden even tussenuit te gaan. 
Of wilt u juist de sneeuw opzoeken 
voor een heerlijke wintersportva-
kantie? Zij hebben volop keuze en 
zeer scherpe aanbiedingen!
Enkele voorbeelden: Vrij Uit heeft 
dit jaar weer een wintersportbro-
chure met daarin ruim 400 pagina’s 
sneeuw! Het beste en meest geva-
rieerde aanbod tegen de beste prij-
zen in alle skioorden.
Neckermann vliegvakanties heeft 
dit jaar een nog beter en uitgebrei-
der all inclusive aanbod, waaronder 
de tophotels van de Iberostar ke-

ten. Ze bieden aantrekkelijke vroeg-
boekkortingen en hebben scherpe 
kinderkortingen en Beregoede kin-
derprijzen! 
Een paar dagen ertussen uit? Denk 
dan eens aan een stedentrip! Vrij Uit 
biedt citytrips aan naar de 27 popu-
lairste steden. Door internationale 
inkoop kan Vrij Uit u in de diverse 
steden zeer aantrekkelijke hotels te-
gen gunstige prijzen aanbieden.
Met de kinderen voordelig naar Dis-
neyland Parijs? Vrij Uit biedt u het 
grootste aanbod van ‘geselecteer-
de’ hotels, de themahotels vlakbij de 
Disney parken. Tevens is de specia-
le 15-jarig jubileumaanbieding ver-
lengd: kinderen t/m 6 jaar gratis tij-
dens het gehele winterseizoen. 

Kom langs
Wilt u rustig inspiratie op doen voor 
uw volgende vakantie? Kom dan 

gerust bij Thomas Cook Travel Shop 
langs om wat brochures mee naar 
huis te nemen. Maar de enthousi-
aste medewerkers staan natuurlijk 
altijd voor u klaar om u een vrijblij-
vend reisadvies te geven.
Dit kan bij Natasja, Corina, Daniël-
le en Niki van Thomas Cook Travel 
Shop Amstelplein en/of bij Denise, 
Maureen, Martine en Jantine van 
Thomas Cook Travel Shop Zijdelrij.
Vroeg boeken betekent niet alleen 
verzekerd zijn van de beste plek, 
maar ook hoge vroegboekkortin-
gen.  Kom dus snel langs in winkel-
centrum Amstelplein of winkelcen-
trum Zijdelwaard.
De openingstijden zijn: 
Ma-vrij 09.30 – 18.00 uur (Amstel-
plein vrijdag koopavond tot 21.00 u)
Zaterdag  10.00 – 17.00 uur.
(Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant)

Avondje zingen met het 
Amstel Gospel Choir
Uithoorn - Het swingende Am-
stel Gospel Choir uit Uithoorn 
houdt op dinsdagavond 2 sep-
tember a.s. een open repetitie-
avond met als doel om nieuwe 
leden te werven.

Kun je zingen en spreekt het re-
pertoire van gospel- en popmuziek 
je aan? Vanaf 20.00 uur ben je van 
harte welkom om mee te zingen en 
om ca. 22.30 uur zal deze gezelli-
ge avond afgesloten worden. Loca-
tie: basisschool de Kwikstaart, Leg-
meerplein 39 te Uithoorn.
Bel Renate Beuse 06-13594864 om 
je aan te melden!

Het Amstel Gospel Choir is een 
groep met 14 zeer enthousiaste zan-
gers en zangeressen o.l.v. dirigente 
Frances Dekker. Plezier in zingen, 
hoge zangkwaliteit en een profes-
sionele performance zijn voor het 
koor belangrijke aspecten.
Gospel is het voornaamste repertoi-
re, maar er worden ook uitstapjes 
gemaakt naar pop en soul.
Repetities zijn elke dinsdagavond in 
Uithoorn.

Kijk voor meer informatie en voor 
het beluisteren van enkele num-
mers op  de  website:
www.amstelgospel.nl.
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Ook zingen bij een koor?
Mijdrecht - De vakantieperiode 
is weer achter de rug en ook het 
Christelijk gemengd koor Kunst 
Na Arbeid gaat de repetities weer 
hervatten. Zij willen graag nieu-
we leden verwelkomen! Kom eens 
vrijblijvend meezingen om de sfeer 
te proeven. Zij repeteren op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 

in gebouw Irene  naast de Jans-
kerk te Mijdrecht.
De leden zingen een veelzijdig re-
pertoire en gaan nu o.a. repeteren 
voor een uitvoering in november 
met het Bätz orgel. In 2009 hoopt 
het koor haar 85-jarig jubileum te 
vieren en  gaat daar nu ook al voor 
repeteren. Op maandagavond  18 

augustus start het weer onder lei-
ding van hun dirigent Henk van 
Zonneveld. 

Kijk voor meer informatie op de 
website  www.kunstnaarbeid.eu 
Ook kunt u voor meer informatie 
bellen tel.  0297-284210 of 254090. 
U bent van harte welkom!

Uithoorn - De scholen zijn weer 
begonnen en muziekvereniging 
KnA heeft er ook weer zin in. In 
de week van 18 augustus gaan 
alle onderdelen er weer fris te-
genaan. Ook de lessen zullen 
deze week beginnen.

De blokfluitlessen zijn op dinsdag-
avond, voor het leren bespelen van 
een koperblaasinstrument kan je 
dinsdagavond of woensdagmiddag 
bij muziekvereniging KnA terecht 
en de slagwerklessen worden op 
woensdagavond gegeven.
Tenslotte is er majorette op donder-
dagavond, de nieuwe lessen hier-
voor starten weer in oktober. Alle 
lessen worden gegeven in het club-
gebouw van muziekvereniging KnA 
aan het Legmeerplein 49 in Uit-
hoorn.
Het lesgeld bedraagt 30 euro per 
maand/ 360 euro per jaar.
Het instrument krijg je gratis in 
bruikleen, dit geldt niet voor de 
blokfluit. Wanneer je al een blaas- 
of slaginstrument kunt bespelen 
ben je natuurlijk ook van harte wel-
kom om eens bij muziekvereniging 
KnA te komen kijken.

Op maandagavond repeteert het op-
leidingsorkest van 18.30-19.30 uur. 
Hier kan je meespelen vanaf het ha-
fabra A-niveau (ongeveer twee jaar 
les). Ook op maandagavond kun je 

in het clubgebouw terecht voor de 
drumfanfare. Deze repeteert van 
19.30 tot 21.30 uur en ook hier moet 
je ongeveer twee jaar les voor heb-
ben gehad. Het harmonieorkest re-
peteert op dinsdagavond van 19.45 
tot 22.30 uur. Bij dit orkest ben je in 
het bezit van het hafabra B-diploma 

of heb je minimaal vier jaar les ge-
volgd.  Bij de drumband ben je wel-
kom op woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur.
Meer informatie is te vinden op de 
website  www.kna-uithoorn.nl of te-
lefonisch bij Karin Goossens, tel. 
0297-540365.

Muziekvereniging KnA 
gaat weer van start

Amnesty Uithoorn gaat digitaal
Uithoorn - De UVRM (Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens) staat bij Amnesty hoog in het 
vaandel. Bij die Verklaring gaat het 
om dertig mensenrechten en voor-
al Eleonora Roosevelt heeft des-
tijds veel energie hierin gestoken. In 
de beginjaren ging het bij Amnes-
ty International vooral om politieke 
en burgerrechten zoals vrijheid van 
meningsuiting, geloof en vrije ver-
eniging maar de laatste vier jaar is 
dat steeds meer uitgebreid ook naar 
sociale en economische rechten 
zoals het recht op werk, ook voor 
vrouwen.

In 1962 had de Britse advocaat Pe-
ter Benenson gehoord dat er twee 
studenten in Portugal waren opge-
pakt omdat zij een toost hadden uit-
gebracht op de vrijheid. Benenson 
vond dit  schandelijk en plaatste een 
grote advertentie in Engelse kran-
ten waarbij hij opriep tot het schrij-
ven van protestbrieven. Er kwamen 
zo ontzettend veel reacties dat Be-
nenson besloot om dit grootschali-
ger aan te pakken en zo ontstond 
Amnesty. Enkele jaren later werd 
de Nederlandse afdeling opgericht. 
In de begintijd werd Amnesty voor-
al gesteund door West Europa maar 
dat wordt nu eigenlijk  over de hele 
wereld gedaan.
Lucie geeft ook aan dat als je geen 
dak boven je hoofd hebt en geen 
brood op de plank, politiek en bur-
gerrechten je op dat moment wei-
nig interesseren. In 1975 is de afde-
ling Uithoorn opgericht. Op dit mo-
ment zijn er 13 actieve leden en ie-
dereen krijgt steeds meer een eigen 
werkterrein.

Avond
In 1983 is begonnen met de schrijf-
middag wat later avond werd. Dat 
hield dus in het schrijven van lucht-
postbladen als protest tegen be-
paalde misstanden. ‘De pen als wa-
pen’ aldus Bert. De laatste jaren 
wordt er veel aan de misstanden in 
West Afrika gedaan omdat het daar 
heel slecht gesteld is met de men-
senrechten. Maar dat is echt pio-
nierswerk omdat je bijna nooit ant-
woord krijgt aldus Lucie Boerrigter. 
Er zijn verschillende manieren om 

de mensen wakker te schudden. Je 
kunt een hoop brieven sturen of te-
genwoordig natuurlijk veel e-mails. 
Het landelijk bureau kiest de actie-
vorm uit. Dat kan zijn het benade-
ren van de VN of de ambassade of 
handtekeningen verzamelen of brie-
ven. In de beginperiode maakte Am-
nesty zich vooral sterk voor de lan-
den in Zuid Amerika. Maar daar zijn 
nu nog wat randverschijnselen zo-
als in Cuba en in Peru speelt nog 
het een en ander. Maar niet alleen 
in ontwikkelingslanden of landen 
waar een dictatuur heerst, ook wor-
den de laatste jaren acties gehou-
den in Europa en zelfs verleden jaar 
nog een grote actie tegen discrimi-
natie in Nederland zoals mensen 
die illegaal in Nederland zijn en dan 
worden opgesloten. Vroeger was de 
regel bij Amnesty dat je geen actie 
voerde in eigen land omdat dit risi-
co’s met zich meebracht. Een paar 
jaar geleden is dit veranderd. De 
landen waar nu voornamelijk actie 
gevoerd wordt zijn China, een aan-
tal voormalige Oostbloklanden zoals 
Wit Rusland en Iran. Met name de 
doodstraf die in China meer voor-
komt dan in de hele rest van de we-
reld. 

Misstanden
De komende twee maanden wordt 
actie gevoerd in Zimbabwe, Saoedie 
Arabië, Oekraïne (politiegeweld) en 
Mexico en dan vooral om de india-
nengroeperingen die geen rechten 
hebben en Laos inzake de oneerlijke 
processen. In Londen komen de be-
richten binnen van misstanden. Wel 
is het zo dat er twee meldingen van 
moeten zijn en in Amsterdam wordt 
dan de soort actie beslist. Ook heeft 
Amnesty een eigen blad, Amnes-
ty in actie met 40 schrijfabonnees 
die elke maand drie brieven krij-
gen waar zij aan mee kunnen doen. 
Wel is het de bedoeling dat Amnes-
ty steeds meer digitaal gaat worden  
aldus Bert Schaap.
De mensen kunnen kiezen of zij di-
gitaal op de hoogte worden gehou-
den of via de post. Ook wordt er elke 
maand in de kerken een brief uitge-
deeld met een begeleidend verhaal. 
Elke maand worden er rond de 160 
brieven verstuurd. Maar nu over de 

schrijfmiddag wat later de schrijf-
avond is geworden en waar men-
sen konden komen om een brief te 
schrijven. Dat vond plaats in de bi-
bliotheek elke tweede dinsdag van 
de maand. Maar de groep werd 
steeds kleiner. Ook omdat mensen 
wel brieven willen sturen maar dan 
op een moment als het hun uitkomt. 
Dus vandaar dat nu gekozen is voor 
de digitale weg en vandaar de nieu-
we slogan ‘Amnesty gaat digitaal’. 

Laatste middag
Op 9 september vindt de laatste 
schrijfmiddag plaats en iedereen die 
ooit op een schrijfavond of -middag 
is geweest wordt van harte uitge-
nodigd van 14.00 tot 16.00 uur. Er is 
taart aanwezig lachen Lucie en Bert. 
Momenteel staat China natuurlijk in 
the picture in verband met de Olym-
pische spelen. Het is een misver-
stand dat Amnesty tegen de Olym-
pische spelen zou zijn zeggen Lucie 
en Bert, integendeel. Juist door de 
aandacht en publiciteit komt er in-
formatie van China naar het buiten-
land en omgekeerd. Maar het is ge-
woon een dictatuur waar een jour-
nalist Shi-Tao in de gevangenis komt 
omdat die had doorgegeven aan 
Amerika dat de journalisten in Chi-
na instructies kregen hoe zij moes-
ten handelen tijdens de Spelen. Zo-
wel in Noord West China als in Tibet 
worden veel Han Chinezen inge-
stroomd en dat belemmert de ont-
wikkeling van de eigen cultuur.
De Chinezen probeerden de Olym-
pische Spelen binnen te halen door 
de uitspraak van de vicevoorzitter 
van het comité die meldde dat als 
de spelen in Beijing zouden komen 
de mensenrechten in China gesti-
muleerd zouden worden.
Amnesty dacht toen: prima, wij doen 
mee, maar niets daarvan, het is heel 
teleurstellend. Amnesty heeft ervoor 
gekozen om tijdens de spelen geen 
acties te ondernemen maar wel er-
voor en erna. “Wij verwachten dat 
de mensenrechtenactivisten na de 
spelen weer worden opgepakt en 
vastgezet. Amnesty boycot een zaak 
nooit, maar door aanhoudende druk 
uit te oefenen probeert zij haar doel 
te bereiken: ‘Als de waterdruppel die 
de steen uitholt’, aldus Bert Schaap.

Dominique Leeseman speelde 
een belangrijke rol 
in kindermusical

Uithoorn -  De 10-jarige Monique 
Leeseman uit Uithoorn speelde af-
gelopen twee weken een belangrij-
ke rol in de kindermusical ‘Crisis op 
Camelot’, een hilarisch stuk dat twee 
maal een klein uur duurt met tus-
sentijds een korte pauze.

Zij speelde de belangrijke rol van 
‘God’. De try-out was eind juli, de 
première op 1 augustus en daarna 
is er elke avond tot en met zondag 
10 augustus een (avond)voorstelling 
geweest. Crisis op Camelot speelde 
zich af in de open lucht op de keitjes 
van het binnenterrein van het Mui-
derslot in Muiden. De musical gaf 
de talenten van NME Kids on Tour 
de mogelijkheid om het publiek mee 
te nemen op een bizarre reis langs 
muzikale hoogtepunten en historie. 
Deze op en top musical nam de mu-
sical zelf op de hak. …Het verhaal 
gaat over King Arthur die het hele 
land door reist op zoek naar dappe-
re ridders. Wanneer hij deze einde-
lijk gevonden heeft krijgt hij van ‘ho-
gerhand’ (rol van Dominique) per-
soonlijk de opdracht om de graal 
te zoeken. Hoewel iedereen zich af-
vraagt of ze niet beter een nieuwe 
graal kunnen kopen, gaan ze toch 
op pad. Hun missie: zoek de graal! 
Deze tocht brengt hen langs donke-
re ‘dure’ wouden, ‘scheldende’ Fran-
sen en ‘gevaarlijk sprekende’ zwar-
te ridders….
Rondvliegende vleermuizen en een 
zwoele avondbries gaven er een ex-
tra dimensie aan. De prachtige slot-
historie vormde het decor voor de-
ze musical. Die was voor belang-
stellende bezoekers tegen betaling 
toegankelijk, net als bij een pro-
fessionele musical. De musical be-
stond uit een cast van 26 kinderen 
die in hun rol geregeld van kostuum 
moesten wisselen. Voor deze mu-

sical waren liefst 180 speciale kos-
tuums nodig. De kinderen die aan 
de musical hebben deelgenomen 
verbleven vanaf 31 juli tot en met 10 
augustus ‘intern’ in het Muiderslot. 
Vanzelfsprekend onder deskundi-
ge begeleiding. Ze komen uit heel 
Nederland. De binnenplaats van het 
Muiderslot vormt al sinds 2003 het 
decor van deze kindermusicals; de 
producties worden in samenwer-
king met het Muiderslot ‘op de plan-
ken’ gebracht.

Zwaar
Janet van der Linde is uitvoerend 
producent van deze musical. “Mu-
sicals van dit type worden in eigen 
beheer geschreven en geprodu-
ceerd door het Nederlands Musi-
cal Ensemble (NME Foundation) uit 
Zoetermeer. Die organisatie biedt 
door middel van theateropleidin-
gen jongeren vanaf 8 jaar (Kids on 
Tour) de gelegenheid hun droom 
te verwezenlijken om later te kun-
nen spelen in grote theaterproduc-
ties. De opleidingen voor kids zijn 
op zaterdag en worden gehouden 
naast de gewone basisschool. Best 
zwaar dus voor de kinderen. Opval-
lend is dat kinderen die te kennen 
geven graag naar zo’n opleiding van 
het NME te willen, dat ook met volle 
overgave doen. Vaak vragen ze zelf 
hun ouders of die hen naar Zoeter-
meer willen brengen op dagen dat 
er audities worden gehouden. Daar 
zitten vaak talentjes bij die dan uit-
genodigd worden om verder te gaan 
met een opleiding. Vanzelfsprekend 
met instemming van hun ouders. Als 
ze de vervolgopleidingen ook door-
lopen kunnen ze ver komen en zelfs 
gaan deelnemen in grote theater-
producties. Denk maar aan de kin-
deren die rollen hebben in Tarzan, 
de Lion King, Ciska de Rat en The 
Wiz. Ivo van leeuwen is de eigenlijke 
oprichter van de NME Foundation. 
Hij werkte destijds als muzikaal lei-
der bij Joop van den Ende Produc-
ties. Er was een groep volwassenen 
die de opleidingen volgde. Kinderen 
die dat ook graag wilden doen vroe-
gen of er voor hen ook iets derge-
lijks was. Zo is eigenlijk het oplei-
dingsinstituut ontstaan.” Aldus Ja-
net. Uitgebreide informatie over de 
NME Foundation en de opleidings-
mogelijkheden zijn te vinden op de 
website www. nme-foundation.nl.

Goddelijke rol
Dominique Leeseman is één van die 
talentjes. Zij is 10 jaar en maakt ko-
mend jaar deel uit van groep 7 op 
de RK Basisschool De Springschans 
aan de Eendracht in Uithoorn. Wat 
trok haar om naast de basisschool 
ook naar de Theateropleiding Kids 
on Tour bij NME te gaan? Domini-

que: “Ik vind zingen, acteren en dan-
sen leuk om te doen. Mijn ouders 
dachten dat ik wel goed kon zingen 
en hebben mij bij een zangleraar in 
Aalsmeer zanglessen laten nemen. 
Ook hebben zij mij toen bij ‘Kinde-
ren voor kinderen’ aangemeld. Toe-
vallig kwamen we op internet NME 
tegen en wat die deed. Ik wil graag 
later in grote musicals spelen als dat 
kan. Wij zijn toen naar Zoetermeer 
gegaan om auditie te doen. Dat ging 
goed en als ik wilde en het van mijn 
ouders mocht, kon ik zaterdags de 
theateropleiding voor kids bij NME 
gaan volgen. Het is heel erg leuk 
maar wel zwaar.
Mijn zusje heet Fabiënne; die zingt 
niet maar zit op hockey. Zij is wel 
erg blij voor mij en is al twee keer 
samen met mijn ouders en oma op 
de tribune gaan zitten om naar de 
musical te kijken. We hebben elke 
avond Crisis op Camelot gespeeld. 
Ik moest daarvoor een tekst in het 
Vlaams leren. Verder speel ik de rol 
van God in het stuk. Dat is iets heel 
bijzonders.”
Aldus een vrolijke en goedbe-
spraakte Dominique die met helde-
re stem op verzoek een stukje on-
vervalste Vlaamse tekst uit haar rol 
voordraagt. Dat moest zij van Ja-
net van der Linde in haar vakantie 
daarvóór nog even leren… Domini-
que geeft aan graag door te willen 
gaan met haar opleiding. Zij weet 
ondanks haar jeugdige leeftijd nu 
al wat zij wil en dat is actrice wor-
den. Goede reden om straks wellicht 
ook naar de NME Junior Academie 
te gaan. Een theateropleiding voor 
leerlingen die in de laatste twee jaar 
van hun middelbare school zijn aan-
geland en het artiestenvak als hun 
ultieme beroep zien. Als zij dan nog 
verder wil kan zij bij NME doorstro-
men naar de MBO voltijds beroeps-
opleiding van de Dutch Academy of 
Performing Arts. Wie weet wordt zij 
over 15 jaar wel de nieuwe Chan-
tal Janzen in een grote theaterpro-
ductie!...

Prins Floris bij première
Het eerste ‘koninklijke bezoek’ heeft 
Dominique al meegemaakt. Tijdens 
de première op 1 augustus smaak-
te zij en de andere leden van de cast 
het genoegen van de aanwezigheid 
van Zijne Hoogheid Prins Floris van 
Oranje Nassau-van Vollenhoven en 
zijn echtgenote Prinses Aimeé. Im-
mers het Muiderslot werd in de 
dertiende eeuw bewoond door de 
naamgenoot van de prins, graaf Flo-
ris V. Voor de jonge getalenteerde 
kids van NME Kids on Tour gaf de 
aanwezigheid van de Prins en zijn 
echtgenote de première van Crisis 
op Camelot een verdiend gouden 
randje. 

Dominique wil actrice worden in een musical

Dominique als ‘God’ in Crisis op
Camelot (foto: Erick Kicken)
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Olympische Spelen in 
1928 – Uithoorn even 
wereldnieuws
Uithoorn - Als je de flitsende, uren 
durende en spectaculaire openings-
ceremonie hebt gezien van de Olym-
pische spelen in Beijing dan vraag 
je jezelf af hoe ging dat in 1928. Ik 
neem toch wel aan dat dit heel wat 
minder is geweest maar misschien 
wel zo leuk want volgens een Duit-
se verslaggeefster vond zij het maar 
een kille bedoening en te perfect in 
Beijing. Of hier nou jaloezie achter 
zit omdat de Duitsers bekend staan 
om hun geweldige shows of dat dit 
haar echte mening was in ieder ge-
val was het een kleurrijk geheel. 

Maar nu terug naar die spelen in 
1928 en waarom dat jaartal omdat 
Uithoorn toen onderdeel uitmaakte 
van de Olympische marathon. Dat 
was op zondag 8 augustus. De of-
ficiële naam was marathon van Am-
sterdam  en liep vanuit het Olym-
pisch stadion een heel eind langs de 
Amstel tot aan Uithoorn en dan aan 
de overkant van de Amstel weer te-
rug naar Amsterdam. In die tijd was 
het niet zo normaal als nu om een 
buitenlander te zien en zeker geen 
Japanner of Fin dus aan toeschou-
wers geen gebrek want die wilden 
dat wel eens meemaken. Maar zo-
als altijd bij dit soort evenementen 
waren er ook tegenstanders “Zo’n 
stomme Griek”en dat stond zelfs in 
de kranten van destijds “die stom-
me Griek die na een lange loop de 
overwinning kwam melden van zijn 
troepen in Athene”. Hoe zijn de spe-
len eigenlijk ontstaan. In de oudheid 
werden de spelen Klassieke of An-
tieke Olympische Spelen genoemd. 
Een waarschijnlijkheid is dat zij zou-
den zijn ontstaan uit offerplechtig-
heden van de oude Grieken om hun 
goden gunstig te stemmen. 

Oude tijden
Er waren in die oude tijden ver-
schillende spelen ter ere van go-
den. Zo waren er in Olympia spelen 
voor Zeus, de Pythische spelen voor 
Apollo, de Istmische spelen voor Po-

seidon en zelfs voor de vrouwelij-
ke Pallas Athene waren er de Pan 
Atheense spelen. Maar een andere 
versie is het verhaal dat koning Ifitos 
van Elesis van het orakel te Delphi 
hoorde dat als hij Griekenland wilde 
beschermen tegen ziektes en oorlo-
gen de oude spelen opnieuw moes-
ten worden gestart en daarom no-
digde de koning alle andere staten 
uit om in vrede naar Olympia te ko-
men. In 776 voor Christus was het 
dus zo ver en begonnen de eerste 
Olympische spelen toen nog be-
staande uit één onderdeel name-
lijk het hardlopen. Men moet ech-
ter niet vergeten dat de Olympische 
spelen oorspronkelijk bedoeld wa-
ren als religieuze plechtigheden. 
Dat was ook en bleef ook eeuwen 
lang de hoofdmoot. In 724 kwam er 
nog een extra hardlooponderdeel bij 
en in 708 werd het uitgebreider en 
stond er op het programma hard-
lopen, speerwerpen, discuswerpen, 
verspringen en worstelen en nog la-
ter het Pankration een mengsel van 
worstelen, boksen en karate en la-
ter het wagenrennen en paardenra-
ces. Elf eeuwen lang werden er spe-
len om de vier jaar gehouden en al-
le stadsstaten werden uitgenodigd. 
Er mochten geen niet- Grieken aan 
meedoen evenmin vrouwen. Meest-
al was het in de augustusmaand en 
tijdens de spelen werd er een wa-
penstilstand afgekondigd. Het be-
gon heel eenvoudig op een zanderi-
ge baan en geen voorzieningen voor 
scheidsrechters, deelnemers en pu-
bliek. 

Matige beloning
Later werden er houten tribunes ge-
bouwd.  Ook de beloning was maar 
matig want de winnaar kreeg een 
olijftak van de heilige boom van 
Zeus en daar werd een krans van 
gemaakt. Uit afbeeldingen blijkt dat 
het sporten eigenlijk ontstaan is uit 
oorlogsvoering omdat met volle wa-
penuitrusting men bepaalde onder-
delen beoefende. Terug naar 1928. 

Het viel niet mee die marathon want 
al vanaf Ouderkerk bleek het geen 
pretje meer te zijn. De wegen wa-
ren zo stoffig dat de gezichten he-
lemaal zwart waren geworden. Dat 
had ook te maken met het feit dat 
de organisatie as op de weg had ge-
gooid. Al bij de start was het slecht 
weer en na een rondje over de sin-
telbaan gingen de renners via de 
marathonpoort het stadion uit waar-
van de duren meteen gesloten wer-
den wat ook nogal commentaar op-
leverde. Het duurde lange tijd voor-
dat de renners in zicht kwamen 
en de opmerkingen vlogen over 
en weer “Misschien rennen ze wel 
honderd keer de baan in het sta-
dion rond of naar het Lunapark en 
staan wij hier te staan en lachen zij 
ons uit”. Maar eindelijk na vijftig mi-
nuten kwamen de eerste renners in 
zicht. Even heerste er nog een mis-
verstand omdat men dacht dat men 
met auto’s kwam maar dat was de 
auto van de marechaussee. Meteen 
daarachter kwam de eerste renner 
en wel een Japanner. De rugnum-
mers waren niet te herkennen maar 
wel wist men wat voor nationaliteit 
er aan kwam rennen. Ook vielen er 
slachtoffers die per auto werden af-
gevoerd. Bij de Bovenkerkenpolder 
werd het spannend wie het eerste 
in zicht kwam. Twee japanners en 
een Fin. 

Maar hoe stond het met de Neder-
landers die deden het niet zo best. 
Al meteen met een grote achter-
stand en ook nog eens erg vermoeid 
(te weinig getraind?) Het laatste ge-
deelte van de marathon begon bij de 
Nieuwe Wandelweg. Toch in de laat-
ste kilometers werd het nog span-
nend omdat Boughèra El Quafi de 
Japanse koploper Yamada passeer-
de evenals de Chileen Plaza Reyes. 
Ruim drie kwartier na Quafi (of Waf-
fie zoals hij voor het gemak maar 
werd genoemd) kwam de laatste 
binnen de Deen Madsen die als 58e 
de finish bereikte. Tja, dan gaat het 

Zaterdag 16 augustus a.s.

Open dag hockeyclub 
Qui Vive; komt allen!!
De Kwakel - Op zaterdag 16 au-
gustus organiseert hockeyclub Qui 
Vive een open dag voor kinderen 
tussen 6 en 8 jaar, die willen kijken 
of hockey iets voor hen is. 
Er wordt een circuittraining uitgezet: 
in kleine groepjes kunnen de kinde-
ren dan onder leiding van een trai-
ner allemaal spelletjes en oefenvor-
men doen, om zo de eerste beginse-
len van het hockeyen onder de knie 
te krijgen. 
Tijdens de training is er voor de ou-
ders gelegenheid om vragen te stel-
len over de verschillende zaken, die 
met hockey en alles wat er omheen 
gebeurd te maken hebben. Doe dus 
je sportkleren aan en zorg dat je er 
om 10.00 uur bent!  Als je nog geen 
stick hebt geeft dat niet, je kunt er 
van ons eentje lenen. De open dag 
duurt tot 12.00 uur. Tot dan! 

Voor vragen kunt u terecht bij Lie-

ke Verkerk (0297-521535) of Lies-
beth Quast (0297-527272) of per e-
mail naar tcjongstejeugd@quivive.

nl. Het adres van de club is: Hoc-
keyclub Qui Vive, Noorddammer-
weg 2 in Uithoorn.

Karin Versteeg scoort eerste 
prijs voor AKU in Waverloop
Waverveen - Na de zondvloed en 
Egyptische duisternis van de don-
derdagmiddag droogde het net op 
tijd op in de Waver voor de start van 
de 6,2, 12,4 en 2,6 km. De onvol-
prezen buienradar voorspelde dat 
de volgende buienlijn net oostelijk 
langs zou scheren en dat gebeurde 
dan ook! Blikvangers voor AKU wa-
ren deze keer Karin Versteeg, Kim 
de Bruin, Sjoerd Heemskerk, Wouter 
Heinrich en Corinne van den Ber-
gen.
Karin zette op de 12,4 km. de uit-
stekende en snelste dames tijd neer 
van 52.55, daarbij geholpen door 
Theo Noij die haar bekwaam op de 
dijkjes van de Waver begeleidde en 
over de Stokkelaarsbrug loodste. 
Kim nam de 6,2 km. voor haar re-
kening en veroverde een 2e prijs in 
28.24. Corrinne zat haar op de hielen 
en nam de 3e prijs mee naar huis 
in 29,57. Sjoerd, als jongste AKU er, 
was goed voor de vierde beker met 
een 2e plaats op de 2,6 km in 10.53 
en Wouter pakte de vijfde beker als 
tweede op de 6,2 km in 22.04.

Derk van Ee bleef Thijs Heemskerk, 
Dion v/d Laarse en Thimo Mayen-
burg op de 2,6 km. voor in 11.17 om 
11.46, 12.13 en 12.25 bij de jongens.
Bij de meisjes finishten Kirsten 
Heemskerk in een prima 13.27 en 
Adinda Mayenburg in 13.40.
Jos Snel was op de 6,2 km.voor AKU 
als veteraan de rapste in 26.54 en 
Jaap Verhoef bleef Nico Klerx voor 
in 32.45 om 39.56.
Bij de dames deed Baukje Verbrug-
gen het keurig in 30.25 en Claire van 
der Post het uitstekend met 33.52.

Te kort
Op de 12,4 km. volgde Fred van Ros-
sum het top duo Karin en Theo in 
53.19 en kwam Harry Schoordijk 
nog net iets tekort voor een tijd bin-
nen de vijf en vijftig minuten met 
zijn 55.43, waarbij hij super veteraan 
Rob Bos, 56.06, maar net voor bleef. 
John Celie moest wel het hoofd 
buigen voor Rob met zijn 56.44 en 
Edwin Oud kwam net boven het uur 
uit met 1.00.33. Nan van den Berg 
kwam na lang blessure leed einde-

lijk weer eens in aktie. Vakkundig in 
bedwang gehouden door echtge-
note Elisabeth finishten zij beiden 
in 1.01.31. net voor Richard May-
enburg in precies 1.02 rond. Marjan 
de Bruin en Maarten Moraal volg-
den in 1.02.33 om 1.02.35 en Hans 
Mooy had 1.02.47 nodig. Irene Kleijn 
herstelde zich keurig van de week 
er voor en bereikte het finishdoek in 
1.03.12.
De laatste groep van AKU werd 
aangevoerd door Anny Calmez en 
Maarten Breggeman die de gehele 
route bijna onafscheidelijk aflegden 
in 1.10.40 om 1.10.44. Daarna sloten 
het triootje Corrie van Dam, Gerda 
en Sjoerd Deibert het AKU optreden 
af in een gezamenlijke finish van 
1.15.05. Die zelfde avond kwamen 
Jolanda ten Brinke en John van Dijk 
uit op de 3000 m. tijdens de Utrack 
avondmeeting op de Vechtseba-
nen in Utrecht. Ondanks een start 
om 23.00 uur! liep Jolanda 8 secon-
dem van haar PR af in een tijd van 
10.47.64. John bleef net 2 seconden 
boven zijn beste tijd in 9.41.48.

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

De Dierenambulance Amstel-
land, zoals de dierenambulan-
ce die gevestigd is in Mijdrecht 
inmiddels heet nadat ook 
Aalsmeer bij het verzorgings-
gebied is gekomen, was onaan-
genaam verrast door twee inge-
zonden brieven in de Nieuwe 
Meerbode van 30 juli en 7 au-
gustus jl. Wij hebben aan de re-
dactie gevraagd om een journa-
list te sturen die wat ons betreft 
met alle betrokkenen zou kun-
nen spreken om een volledig 
en objectief verhaal te schrij-
ven. Dat heeft de redactie ge-
weigerd en dus zijn wij genood-
zaakt ook een ingezonden brief 
te schrijven om een aantal za-
ken van onze kant te belichten 
en het negatieve beeld dat uit 
de brieven naar voren komt bij 
te stellen.

Om e.e.a. goed te kunnen be-
grijpen, is het nodig iets te ver-
tellen over de organisatie en de 
taak van de dierenambulance. 
De Dierenambulance Amstel-
land is een stichting, die dus 
geen winst mag maken. De me-
dewerkers zijn allen onbetaal-
de vrijwilligers en alle inkom-
sten gaan naar de aanschaf, 
het onderhoud, de uitrusting 
en rijkosten van de ambulan-
ce. Die inkomsten bestaan uit 
giften, sponsoring, en vergoe-
ding voor gemaakte ritten. De 
taak van de dierenambulance 
is het opvangen en op een goe-
de verzorgingsplaats brengen 
van gewonde, zieke en zwerf-
dieren. De gemeente is daar-
voor verantwoordelijk en heeft 
deze taak overgedragen aan 
de Dierenbescherming afdeling 
Aalsmeer en omstreken, waar-
onder de gemeentes De Ronde 
Venen, Uithoorn en Aalsmeer 
vallen. De Dierenbescherming 
ontvangt daarvoor een bedrag 
per inwoner, dat weer wordt uit-
gegeven aan de kosten voor de 
dierenambulance, het Dierente-
huis (in Amstelveen) en dieren-
artsen als de opgevangen die-
ren dringend medische hulp 
nodig hebben. Dat overigens al-
leen als de eigenaar van het ge-
vonden dier niet bekend is, an-
ders moet de eigenaar beta-
len. De dierenambulance komt 
in actie op aanvraag van parti-
culieren, de infolijn van de Die-
renbescherming of de politie. 
Dit alles om via noodhulp het 
welzijn van de dieren te bevor-
deren.

Met dit als gegeven kan de die-
renambulance uitleggen wat er 
gebeurd is met de kat (ingezon-
den brief in de krant van 30 juli) 
en de eenden (ingezonden brief 

van 7 augustus).
De dierenambulance kreeg een 
melding van een buurtbewoon-
ster dat de kat van een inmid-
dels verhuisde buurman nog 
steeds rondliep. Dan is er spra-
ke van een zwerfdier en dat 
moet zo snel mogelijk worden 
opgevangen om verwildering 
te voorkomen. Toen de kat was 
gevangen, bleek dat die een 
chip had, waarmee normaal ge-
sproken de eigenaar gemakke-
lijk kan worden opgespoord. In 
dit geval bleek echter dat beide 
telefoonnummers die bij de chip 
hoorden waren afgesloten. In 
dat geval is de eigenaar niet op 
te sporen en kan de dierenam-
bulance de kat alleen nog maar 
afgeven aan het dierenasiel. 
Voor het opvangen en het naar 
het Dierentehuis in Amstelveen 
brengen ontvangt de dierenam-
bulance het standaardbedrag 
van 20 euro van het tehuis dat 
dit weer doorberekent aan de 
Dierenbescherming als de ei-
genaar onbekend blijft, of aan 
de eigenaar als die wel bekend 
is. In dit geval bleek later dat de 
oorspronkelijke eigenaar zijn kat 
vóór de verhuizing had overge-
daan aan een andere buurtbe-
woner, waar de meldster niets 
van wist. Na zes dagen heeft de 
oorspronkelijke eigenaar de kat 
opgehaald in Amstelveen. Daar 
heeft hij aan het tehuis 113,50 
euro betaald, omdat er bovenop 
de kosten van de dierenambu-
lance ook de kosten voor 6 da-
gen in het tehuis kwamen. Als 
de oude en nieuwe eigenaar 
de registratie van de chip tijdig 
hadden geregeld en/of het in de 
buurt bekend was geweest dat 
de kat een nieuwe eigenaar had 
gekregen, was dat allemaal niet 
nodig geweest.

Ook het verhaal van de eendjes 
is een zaak van onvoldoende in-
formatie en (mogelijke) misver-
standen. De dierenambulance 
werd door mw. v.d. Horst gebeld 
dat er twee zieke jonge eend-
jes in haar tuin zaten, nadat er 
de dagen tevoren al twee dood 
waren gevonden. Bij aankomst 
bleken er inderdaad twee uiterst 
zielige eendjes in haar tuin te 
zitten. Aangezien wij geen die-
renartsen zijn en de Toevlucht 
in Amsterdam een professio-
nele opvang voor zieke en ge-
wonde vogels is, waren wij van 
plan deze eendjes daar naar 
toe te brengen. In de tussen-
tijd werden zij verzorgd in onze 
ambulance, die meteen daar-
na naar een volgende melding 
moest. Nog tijdens de rit wer-
den wij weer gebeld door mw. 
v.d. Horst met de boodschap 

dat inmiddels de moedereend 
met nog tien andere kleintjes 
in haar tuin was gearriveerd en 
of wij die ook maar op wilden 
komen halen. Deze mankeer-
den kennelijk niets, want het 
heeft ons een uur gekost om ze 
te vangen. Mw. v.d. Horst heeft 
ons op geen enkel moment ver-
teld dat zij de eigenares was 
van de eend. Als wij dit had-
den geweten, hadden wij haar 
al meteen gezegd dat zij zelf 
kon zorgen dat de zieke eend-
jes bij een dierenarts kwamen. 
Inmiddels had de dierenambu-
lance een kerngezonde moe-
dereend met twaalf fitte kinder-
tjes aan boord. De twee ‘zieke’ 
eendjes waren inmiddels wat 
bijgekomen en waren kennelijk 
alleen maar bevangen door de 
hitte. Omdat de Toevlucht geen 
gezonde vogels opneemt, heb-
ben wij besloten om de moeder 
met haar jongen af te zetten in 
een schaduwrijk natuurgebied, 
waar wij (geheel legaal) vaker 
(water)vogels uitzetten die daar, 
zonder (on)natuurlijke vijanden 
verder kunnen leven. Mw. v.d. 
Horst hoeft zich dus geen zor-
gen te maken over de toekomst 
van haar muskuseend en de 
jongen. 

Waarschijnlijk ten overvloede 
willen wij tot slot u het volgende 
op het hart drukken. Zorg goed 
voor de dieren die uw eigendom 
zijn. Als er wat mee is, ga zelf 
naar de dierenarts en bel niet 
eerst naar de dierenambulance. 
Die is er voor hulpbehoevende 
en zwervende dieren zonder ei-
genaar. Daar staan wij dag en 
nacht voor klaar en daar zor-
gen wij goed voor, zonder enig 
winstbejag.

Michel van der Laan
Voorzitter Stichting Dieren-

ambulance Amstelland

Naschrift redactie: Onze re-
dactie heeft geen interview 
geweigerd, maar de da-
me die belde uitgelegd, dat 
het ingezonden brieven zijn 
en dat wij hier buiten staan. 
Het is het verhaal van de le-
zer en daar bemoeien wij ons 
als redactie niet mee. Wij ga-
ven hen alle ruimte om hier-
op met een ingezonden brief 
te reageren, maar dat moch-
ten ze niet, aldus de dame 
die belde. 
Ja, daar kan onze redactie 
niets aan doen. Nu blijkt dat 
de reactie er toch is en wij 
plaatsen deze, zoals toege-
zegd,  in zijn geheel.

Reactie Dierenambulance

Deze week ontvingen wij deze reactie van  Anno van Vliet uit de Amstelhoek. 

Jarenlang hebben onze ouders en wijzelf bijgedragen aan een speciale collecte ten 
bate van het onderhoud van het kerkgebouw aan de Schans.

Nu de gelden in een gezamenlijke beurs van Emmaus terecht zijn gekomen wil het 
nieuwe  kerkbestuur dit geld gaan besteden aan de sloop van de Schanskerk.

Dit kan ik niet verteren.

IK STEM TEGEN
Bent u het er ook niet mee eens? Knip dit dan uit en stuur het aan het RK- kerkbe-
stuur.

Dan is uw mening tenminste duidelijk.

Adres : RK-Kerbestuur, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn

Ik ben tegen
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Activiteitendag ‘Natuur zoekt partner’
Een dagprogramma vol bruisende activiteiten van IVN en ANV

Zaterdag 23 augustus 10.00-16.00 uur

Natuur zoekt Partner. En heeft die gevonden in onder andere de boeren. Het IVN, de Vereniging voor 
Natuur- en Milieueducatie, afdeling De Ronde Venen & Uithoorn en de ANV, de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging ‘De Utrechtse Venen’  organiseren op zaterdag 23 augustus a.s. een activitei-
tendag op en rond Kaas- en zuivelboerderij Van de Arend in Vinkeveen. De activiteiten, voor jong en 
oud, weerspiegelen het samenspel tussen boeren en burgers bij natuur- en landschapsbeheer in het 
veenweidegebied.  IVN en ANV willen op deze dag de bewoners van de dorpen in onze streek meer 
bewust maken van en betrekken bij de natuur en het (cultuur)landschap in ons gebied.
We wonen en werken namelijk in een uniek landschap, in een gebied met een hoge natuur- en bele-
vingswaarde. Veel natuur in onze streek is agrarische natuur. Het veenweidegebied is internationaal 
bekend om haar grote aantallen weidevogels. We willen laten zien wat agrariërs doen aan natuurbe-
heer op hun bedrijf en voor het behoud van het landschap. 

Locatie
Alle activiteiten vinden plaats op en in de directe omgeving van de Kaas- en zuivelboerderij van 
de familie Van de Arend aan de Demmeriksekade 17 te Vinkeveen. Deze boerderij heeft
een natuurreservaat in de achtertuin, de Demmerikse Polder, en een prachtige houtkade
op loopafstand.

Activiteiten
Gidsen van het IVN en de ANV werken samen bij tentoonstellingen, excursies, wandelingen, 
fi etstochten en bij diverse spannende kinderactiviteiten. Met de paardentram kunt u recht-
streeks naar het nabijgelegen recreatieterrein Bosdijk. Hier kunt u het evenement ‘’Dag van het 
Veen’’ beleven dat tegelijkertijd plaatsvindt.
Gedurende de hele dag is er gelegenheid voor een hapje en een drankje bij ‘De Bonte Stal’.

PROGRAMMA
•  Doorlopende activiteiten:
•  Tentoonstelling ‘Zwarte Stern’
•  Boerenlandwandeling ‘Oukooproute’
•  Fietstocht ‘Plassenroute’
•  Tentoonstelling ‘Van Tureluur tot Krabbescheer’
•  Fietstocht ‘Oude wegen en oude verhalen’, samengesteld door de Historische
   Vereniging ‘De Proosdijlanden’
•  Verkoop diverse streekproducten 
•  Paardentram naar de ‘’Dag van het Veen’’ aan de Bosdijk

Activiteiten o.l.v. gidsen:
10.00 en 14.00:  Fietsexcursie ‘Droog en nat in de polder’
10.15 en 14.15:  Presentatie ‘’Zwarte Stern in het veenweidegebied’’
10.00 en 14.30:  Wandeling door de weilanden, o.a. naar een ‘telescoop locatie’ 
10.45 en 13.45:  Vlinder- en libellenexcursie langs de Oude Spoorbaan 
11.00 en 14.00:   Excursie ‘Natuur op het boerenerf’

Kinderactiviteiten:
10.00 tot 16.00:  ‘De Bonte Stal’, polsstokspringen, vlotvaren, stormloopbaan,
   pony rijden, schminken, …..
10.30 en 13.30:  ‘Wat eet een uil?’, braakballen pluizen o.l.v. specialisten
11.00 en 14.00:  ‘Boerderij in de kijker’, educatieve kinderexcursie o.l.v. een boer(in)
12.00 en 15.00:  Slootexcursie o.l.v. deskundige gidsen

Foto’s: Maarten Koch, Gerrit Hiemstra, fam. G. Vis, Basisschool De Pantarijn, Kees v/d Beek, Marc v. Leeuwen

‘Hoort wat men u spelen zal …’
10.30 en 13.30:  Toneelvereniging ALTOVI 
speelt een eenakter naar aanleiding van 
het thema van deze dag, ‘NATUUR ZOEKT 
PARTNER’

IVN
Het IVN is een landelijke vereniging 
voor natuur- en milieueducatie. Het is 
een vereniging van vrijwilligers en be-
roepskrachten, die wil bijdragen aan een 
duurzame samenleving door mensen 
te betrekken bij natuur, milieu en land-
schap. IVN maakt hiervoor gebruik van 
communicatie, educatie, voorlichting en 
participatie.
De afdeling in De Ronde Venen & Uit-
hoorn heeft enkele 100-en leden en do-
nateurs.
In de regio organiseert zij regelmatig en 
met veel enthousiasme excursies, lezin-
gen en cursussen. Binnen de afdeling zijn 
werkgroepen actief die zich met diverse 
natuur- en milieuonderwerpen bezig 
houden, zoals vogels, planten, vlinders 
en libellen. Er zijn ook projecten voor ba-
sisscholen. ‘De Veenmollen’ is de jeugd-
club van onze afdeling. 
home.wanadoo.nl/ivnrvu

ANV
De Agrarische Natuur- en Landschaps-
vereniging ‘De Utrechtse Venen’ is een 
vereniging van boeren en andere bewo-
ners van het gebied die op vrijwillige 
basis meedoen aan agrarisch natuurbe-

heer. Voorbeelden hiervan zijn weide-
vogelbescherming, slootkantenbeheer 
en bescherming van specifi eke soorten 
zoals de Zwarte Stern. De ongeveer 500 
deelnemende agrariërs sluiten hiervoor 
contracten af.
De ANV ontwikkelde ook een educatie 
project voor basisscholen en zij stimu-
leert het agro-toerisme.
Boeren zijn landschapsbeheerders 
bij uitstek. Een goed agrarisch beheer 
draagt bij aan de biodiversiteit van het 
landelijk gebied, aan de economische en 
ecologische duurzaamheid van de land-
bouw en aan een mooi landschap, waar 
iedereen van kan genieten.
www.deutrechtsevenen.nl

De Bonte Stal
De Bonte Stal organiseert allerlei acti-
viteiten voor jong en oud. Voor kinder-
feestjes en bedrijfsuitjes bent u er aan 
het juiste adres. Neem eens een kijkje 
in de nieuwe buitenkeuken, waar u de 
heerlijkste streekproducten kunt proe-
ven, bereid op authentieke wijze. Of laat 
u inspireren door onze workshops, zoals 
‘kunstkoeien’, of ‘melkbus on route’. Ou-
dere kinderen kunnen zich heerlijk uit-
leven op de stormloopbaan, en voor de 
kleintjes is er pony rijden en schminken.  
www.debontestal.nl

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door 
IVN NatuurNetwerk, Rabobank Veenstro-
men en Johnson Europlant.

GRATIS TOEGANG
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Start nieuw 
badmintonseizoen 2008

Uithoorn - Op maandag 18 au-
gustus a.s. start het nieuwe bad-
mintonseizoen van BC Spaceshut-
tle in Sporthal de Scheg te Uithoorn. 
De jeugd wordt net als het afgelo-
pen jaar weer enthousiast begeleid 
door onze trainer  Hans de Fretes. 
Op spelende wijs worden de fijne 
kneepjes van het badminton bij ge-
bracht. Zij kunnen vrijblijvend een 
kijkje nemen van 18:00uur en kun-
nen dan een partijtje mee spelen, 
rackets zijn aanwezig.  Volwassenen 
kunnen terecht na 19:30uur. Ook 
gaan onze clubkampioenschap-
pen dit jaar weer van start, geschikt 
voor zowel beginners, als gevorder-
den. Onze badmintonclub bestaat 
uit een kleine 100tal leden, waar-
van een groot aantal recreanten. 
Tevens bestaat er de gelegenheid 
om in competitie verband te spelen. 
Vooral een gezellig avondje sporten 
staat bij ons hoog in het vaandel.
www.bcspaceshuttle.nl

Biljarters leggen de keu 
droog
De Ronde Venen - Na een nat-
te zomerperiode gaan de biljarten-
de Ronde Veners de keu weer op-
pakken.
Biljartfederatie De Ronde Venen 
heeft weer een druk programma en 
start maandag 
25 augustus met de 2-delige team-
competitie.    Vorig seizoen ging DIO 
met de felbegeerde bokaal naar 

huis en zal deze met hand en tand 
gaan verdedigen.
Op 15 september sluit de inschrij-
ving van de persoonlijke kampioen-
schappen die bestaan uit 2 poules 
Driebanden en 4- poules libre.   Voor 
de libreklassen 3 en 4/5 ster zijn dit 
jaar geen voorronden.   De inge-
schreven biljarters van die 2 klassen 
spelen een directe finale.

Tijdens de afgelopen zomerstop zijn 
de reglementen bijgesteld en is het 
bestuur druk met de organisatie van 
het 25-jarig bestaan.     4 september 
volgend jaar is er een feestavond 
gepland met als klapstuk een bil-
jartdemonstratie van wereldklasse.
Mocht er behoefte zijn aan een pro-
grammaboekje of andere inlichtin-
gen dan kunt u bellen: 0297-284110

Bridgen is erg leuk bij 
Bridgevereniging “Uithoorn”
Uithoorn - De charme van bridge 
is dat het spel in de gehele wereld 
gespeeld kan worden zonder dat 
je de taal van je tegenstander be-
hoeft te spreken of te verstaan. Of 
het nu met een Chinees, Canadees, 
Chileen of iemand uit Polen is de 
kaarten en de regels zijn hetzelf-
de en het plezier navenant. Espe-
ranto werd als wereldtaal voorge-
steld maar haalde het niet. Bridge 
heeft “de brug” wel geslagen en is 
het meest internationale spel ge-
worden dat door iedereen te leren 
is. Bridgevereniging “Uithoorn” wil 
beginnende bridgers, thuisbridgers 
en gevorderden de kans geven om 
hiervan ook te proeven. Een bridge 

competitie biedt voor elk wat wils, 
voor de beginners de C- of  D- lijn 
waarbij het plezier van het vaardig 
worden voorop staat. De B- lijn voor 
als het al wat beter gaat en er volop 
genoten kan worden van een mooi 
gemaakt contract. De A- lijn voor de 
besten van de club met uitzicht op 
regionale wedstrijden. Bridgever-
eniging “Uithoorn” start per 1 sep-
tember het nieuwe seizoen dat tot 
en met mei doorloopt en heeft nog 
plaats voor nieuwe leden.

De Scheg
Er wordt gespeeld in het zaaltje bij 
de bar in sporthal de Scheg in Uit-
hoorn op maandagavond van 19.45 

tot 23.00 uur. Per avond worden er 
24 spellen gespeeld verdeeld over 
6 tafels. Niet onbelangrijk, de ze-
vende tafel is de bar waar nog even 
gezellig nagekaart kan worden en 
het regent van de goede raadge-
vingen! Om het voor nieuwe leden 
extra aantrekkelijk te maken wordt 
er voor het 1e jaar contributie  een 
lidmaatschap afgegeven van 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! Ook is het mogelijk 
om een paar keer vrijblijvend mee te 
doen om de sfeer te proeven.
Voor nadere inlichtingen kunt u 
contact opnemen met onze secreta-
ris Marineke Lang, tel: 0297 569432 
of  e-mail: koklang@wish.nl

Postduiven

Henk Snoek overtuigend 
winnaar vanuit Meer
Regio: de leden van Rond de Am-
stel zijn aan het laatste traject van 
het seizoen, de Natour vluchten be-
gonnen. Op deze vluchten wor-
den zowel de oude als jonge dui-
ven gespeeld, alsook zomer jongen 
(jongen die niet met de eerste tour 
mee konden). Henk Snoek speelde 
een prima jonge duivenseizoen, en 
dit zette hij zaterdag op de Natour 
door met een eclatante overwinning 
vanuit de Belgische plaats Meer. De 
duiven werden om 11.00 uur gelost, 
en de eertse duif kwam om 11.52.40 
uur bij Henk op het hok terug. Twee 
minuten later kwamen nog drie dui-
ven zich melden, en zo wist hij de 
eerste vier plaatsen in de vereniging 

te bezetten.de gemiddelde afstand 
was 82 Km, en de snelheid van de 
eerste duif was 1566,916 meter per 
minuut ofwel ruim 94 Km per uur. 
In rayon F werd hij 14e, en gezien de 
wind die er stond een knappe pres-
tatie op de kortste afstand. 
Juist met een pittige zuidwesten 
wind is het moeilijk om voor in uit-
slag van het rayon te komen, want 
de duiven ontwikkelen dan zo’n ho-
ge snelheid, dat ze de hokken voor-
bij vliegen en dan tegen de wind 
in terug moeten, en dan heb je te 
veel tijd verloren.  De nestor van on-
ze club Leo van der Sluis wist met 
een keurige 5e plaats in het spoor 
van Henk te blijven, net voor Ron 

den Boer die 6e werd. Er was ook 
nog een vlucht voor de jonge dui-
ven vanuit het Franse Nanteuil le 
Haudouin voor de Fondclub Noord 
Holland, en die werden om 08.30 
uur gelost.  De eerste duif van de-
ze vlucht was voor Ron de Boer, die 
zijn eerste duif om 12.28.31 uur op 
het hok zag landen. De gemiddelde 
afstand van 374 Km werd met een 
gemiddelde snelheid van 1571,100 
meter per minuut afgelegd, dat is 
ruim 94 Km per uur. 
Hans Half uit Amstelhoek wist zich 
als nieuwkomer keurig als 12e lief-
hebber in de uitslag te plaatsen, dat 
is lavast een goed begin voor hem. 

De uitslagen waren;

Meer 571 duiven, 18 deelnemers.
H.P. Snoek
L. v.d. Sluis
R. den Boer 
W. Könst
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
C. Pothuizen
Bosse & Zn
W. Wijfje
C. van Bemmelen
Th. Vlasman
H. Half
M. v.d. Hoort
Th. Fiege
J. Koek
P. Baas
R. v.d. Wal
Verweij-Castricum

Voor kinderen met hun C diploma:

Nieuwe cursus 
Zwemvaardigheid 
De Ronde Venen - Op zaterdag-
ochtend 6 september gaat een nieu-
we kennismakingscursus zwem-
vaardigheid van start voor kinderen 
die hun C-diploma al hebben be-
haald. Het maakt niet uit of je net 
je C hebt gehaald of het misschien 
al een aantal jaren hebt. Alle kinde-
ren die zwemmen leuk vinden en in 
het bezit zijn van het ABC-diploma 
zijn, kunnen zich opgeven voor de-
ze cursus van 10 lessen voor maar 
60 euro.  In deze lessen wordt eerst 
aandacht gegeven aan het ophalen 
van de bij het Zwem-ABC geleer-
de technieken en daarna gaan de 
leerlingen kennismaken met diver-
se vaardigheden, waaronder snor-
kelen, balzwemmen en survival. 
Voor meer informatie en inschrijven 
bel 0297-284085 (svp voice mail in-
spreken) of 0348-431803. Let op, 
beperkt plaatsen beschikbaar! 
(foto’s Kitty Reurings)

Een spetterende dag voor 
SeniorPlusTennis
Mijdrecht - De seniorpluscommis-
sie van TennisVerenigingMijdrecht 
organiseerde op donderdag 7 au-
gustus voor de zesde achtereenvol-
gende keer  het Senior-Plus-één-
dagstoernooi.. 
Het aantal aanmeldingen was over-
weldigend; Helaas was er slechts 
plaats voor 72 deelnemers. 
De deelnemers werden ontvangen 
met koffie en krentenbollen van 
bakker Elenbaas. Bij de opening om 
10 uur werd er de nadruk op gelegd, 
dat de dag door de commissie Ten-
nisstimulering van de KNLTB spe-
ciaal bedoeld was voor recreatieve 
spelers van niveau 7, 8 en 9, die toch 
wel graag een dag serieus wedstrij-
den willen spelen : de wedstrijden 
vormen uiteraard de basis van de 
dag, maar de resultaten tellen niet 
mee voor de officiële KNLTB-rang-
lijst; er worden alleen dubbels ge-
speeld. 
De weerberichten waren niet 
hoopvol,maar dat het de hele dag 
zoveel zou gaan regenen had toch 
niemand gedacht. Gelukkig waren 
de pas aangelegde smashcourt-
banen na iedere bui snel droog en 
konden die ook met lichte regen 
worden bespeeld., zodat er toch nog 
wel een aantal partijen van 30 mi-
nuten kon worden gespeeld.  Dank-
zij groundsman Cees werden ook 
enkele gravelbanen speelklaar ge-
maakt. Jammer genoeg was de 
tennishal wegens vakantie herme-
tisch afgesloten en droogden de al-
lweatherbanen van De Ronde Ve-
ner niet snel genoeg. De wedstrijd-
leiding deed ondanks alles zijn ui-
terste best zoveel mogelijk het oor-
spronkelijke wedstrijdprogramma 

af te werken. Ondanks de vele on-
derbrekingen bleef de stemming er 
goed in; er werd veel gekletst en ge-
kaart en tussen 12 en 1 werd er vol-
op genoten van een voortreffelijke 
lunch, in elkaar gezet door de com-
missieleden Margreet Poolman en 
Gee Kuen, die mede door de spon-
soring van de salades door De Mey-
ert en het fruit door Patrick Oost-
veen, een doorslaggevend succes 
werd. 
Na de lunch werd nog geprobeerd 
het wedstrijdprogramma te vervol-
gen , maar nieuwe plensbuien zorg-
den ervoor, dat om half 3 alle tennis-
banen veranderd waren in zwem-
baden. De wedstrijden werden ge-
staakt en de behaalde games op-
geteld.

Nauwkeurig
Om 3 uur volgde de vervroegde ge-
zamenlijke afsluiting; 
De medewerkers aan de bar en de 
lunch werden bedankt; wat betreft 
de organiserende SeniorPlusCom-
missie ging speciale dank uit naar 
Anton de Jong voor zijn voorberei-
dingen en overzichtelijke kleurrijke 
wedstrijdplanning. De wedstrijdlei-
ding had de gescoorde games zeer 
nauwkeurig bijgehouden, maar om-
dat niet alle deelnemers evenveel 
wedstrijden hadden gespeeld was 
het moeilijk tot een eerlijke verde-
ling te komen.. 
Bij de damesdubbelsA werden 
de meeste games(17) gescoord 
door Truus Groot(Wilnis) en Greet 
Elmers(Mijdrecht).
In de Bpoule waren Carla van Mil-
tenburg en Bema Kleijnjan uit Yssel-
stein de besten (11 games). 

De dubbels Pieter van Diemen - Jan 
Verweij uit Mijdrecht en Gert Bar-
telink- Tom Allaert uit Nunspeet 
speelden in herenA beide 4 wed-
strijden in weer en wind en haalden 
daarin 16 games. In herenB haalde 
hetTVMkoppel Anton de Jong-Jaap 
Lodder echter 15 games in slechts 2 
wedstrijden en ging daarom met de 
eerste prijs aan de haal.
Bij de mixed dubbels A haalden Ka-
te Nevison (Mijdrecht) en Cor Am-
merlaan (Nieuwveen) 15 games 
in 3 wedstrijden  In mixedB moch-
ten Dieneke en Hans Bloem uit 
Mijdrecht een eerste prijs op komen 
halen dankzij  hun gemiddelde van 
7 uit 1. Het waren prachtige prijzen, 
dus dat was in een wedstrijd snel 
verdiend…
Na de prijsuitreiking konden alle 
deelnemers nog genieten van een 
door de sponsorcommissie van TVM 
aangeboden borrel en de daarbij 
horende hapjes.

Ontspannen
Er heerste de hele dag een heel ont-
spannen sfeer . Iedereen ging daar-
om met een voldaan gevoel in nog 
steeds stromende regen naar huis.
Dergelijke spetterende dagen voor-
zien duidelijk in een behoefte voor 
de wat oudere tennissers, al mogen 
alle regenspetters volgend jaar wel 
gemist worden.
Als u geïnteresseerd bent in ande-
re activiteiten , die er bij TVM voor 
de 270 seniorplussers worden geor-
ganiseerd kunt u contact opnemen 
met Theo Lambers, tel 285023. Ook 
voor groepstraining, speciaal ge-
richt op ouderen, kan men bij TVM 
terecht.
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70 jaar Waverfeesten en elk jaar weer een onvergetelijk geheel

Waverfeest 2008 ondanks veel slecht 
weer wederom geweldig gezellig
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,
De Ronde Venen/de Waver - Niet te geloven, al zeven-
tig jaar Waverfeest. Maar de oudere bestuursleden herin-
neren zich nog wel hoe het begonnen is, evenals hun kin-
deren. “Frans Bakker die met recht die naam droeg, want 
hij was ook inderdaad bakker, en met paard en wagen de 
polder door ging en iedereen kende was een van dege-
nen die vond dat er maar eens wat moest gebeuren om 
de polderbewoners wat afl eiding te bezorgen en de da-
tum was ook gauw gevonden, want dat moest maar ge-
beuren tijdens de Oranjefeesten. In het begin waren het 
twee dagen. sinds 1975 werd begonnen  op donderdag-
avond met de Waverloop. Bekend en berucht zijn de ke-
ren dat met bloed, zweet en tranen gelopen moest wor-
den met bijna 30 graden Celsius. En dan maakt het niet 
zoveel uit of je nou één of meerdere verfrissingspunten 
hebt, warm blijft het, maar deze keer viel het mee, hoe-
wel de renners toch nog wel transpirerend terugkwamen. 
Maar ga er ook maar aan staan. Er waren drie afstan-
den, de 2,6 km voor de kinderen, 6,2 en 12,5 km voor de 
volwassenen. In de volksmond staat het bekend als het 
rondje om de Waver omdat er ook drie gemeenten bij be-
trokken zijn: de Waver, Ouderkerk en Abcoude, en aan al 
die drie gemeenten moet vergunning gevraagd worden. 
“Wij hebben geen speciaal parcours voor de veteranen, 
die lopen gewoon mee”, aldus Klaas de Bruijn die sinds 
een paar jaar voorzitter is. Voor de winnaars waren er be-
kers en voor iedere deelnemer was er een vaantje.

210
“In totaal waren er 210 deelnemers, 12 meer dan verleden 
jaar”, aldus de Bruijn. Wat gebeurt er nu als het regent? 
“Dan gaat het gewoon door, de renners komen om te lo-
pen, dus dat gebeurt dan ook.” Vroeger zat de jury op een 
boerenkar en werden de tijden afgedrukt via het horloge, 
maar dan ontstonden er nog wel eens discussies omdat 
de renners zelf ook horloges hadden. Niet alleen de be-
woners stonden langs de kanten te kijken maar ook twee 
schapen die nieuwsgierig staarden naar dat geren.
‘s Avonds was er een optreden van de band Blauw. Op 
vrijdag was de kindermiddag. Sinds enkele jaren is het 
feestterrein verplaatst naar waar vroeger de paardenspe-
len waren, dus het is iets verder lopen, afhankelijk na-
tuurlijk waar je vandaan komt. Maar ach, als polderbewo-
ner wil je zo’n evenement wel meemaken, dus loop je ge-
woon wat verder. Via een lange loopbrug, bestaande uit 
rails met rubberen matten, kwam je op het feestterrein 
en van verre waren al de kramen te zien van de kermis. 
Er waren een ballenkraam, een kinderdraaimolen, een 
zweefmolen en het nieuwste: een eurobungy (best nog 
wel eng en maar een enkeling durfde het aan om kop-
peltje te duiken), trampolines, springkussens, grijpkraan-
tjes (of gokkast) en een kinderboerderij met meer dan 70 
dieren waaronder een lama, een kleine kameel, natuur-
lijk schapen, geitjes, maar ook biggetjes en jonge hond-
jes. Vooral het voederen met de fl es wekte veel enthou-
siasme op.

Luchtballon
“Er zou nog een luchtballon komen”, vertelde Maris-
ka “maar dat kon door het slechte weer en de wind he-
laas niet doorgaan.” Maar niet getreurd, in de grote tent 
was een kunstenaar in het ballonnenvouwen bezig die de 
mooiste creaties maakte en wel hoog: je mocht een rit-
je maken op een heus kameel. Later in de middag was 
er nog een ballonnenwedstrijd. ’s Avonds was de sloot 
en slobrace. En die naam draagt dat gebeuren met recht, 
want zwart en modderig kropen de deelnemers uit de 
laatste sloot nadat ze even voorbij de Voetangel  waren 
afgezet en dan moesten proberen zo snel mogelijk door 
de weilanden en ja, dan moet je wel door sloten bagge-
rend terugkomen naar het startpunt. Gelukkig stonden de 
waterslangen al klaar en ook droge kleren waren al ge-
regeld. ’s Avonds kwam ‘De Skihut on Tour’. De volgen-
de dag waren er zoals vanouds de paardenspelen. Paar-
densportvereniging Troje verzorgt dat evenement. Er wa-
ren vier onderdelen onder de man, mennen met dressuur 
en vaardigheid en ringsteken. Dat laatste onderdeel hoort 
natuurlijk bij een dergelijk oud feest. De deelnemers kwa-
men overal vandaan uit de regio, uit de polder zelf of de 
Waver, maar ook uit Almere. Leuk om te zien, er waren 
een enkelspan, een dubbelspan en zelfs een vierspan. 
Voor de kinderen was er een ponywedstrijd waarbij ze zo 
mooi mogelijk moesten rijden en er werd gekeken of ze 
de pony goed onder controle hadden. Wel moest de hele 
baan omgelegd worden in verband met het slechte weer. 
En niet te vergeten het tobbetje steken, waarbij een lorrie 
via een rails naar beneden glijdt en je moet proberen een 
polsstok door een tobbetje te steken dat tussen twee pa-
len hangt met een gat er in. Ja, als je missteekt krijg je de 
volle lading over je heen. Er was de rommelmarkt, ook al-
tijd in trek en het buikglijden. ’s Avonds was er een optre-
den van ‘Vangrail’ en het zeventigste Waverfeest werd af-
gesloten met een barbecue op zondagmiddag.
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Qui Vive viert a.s. 
weekend haar 45 jarig 
bestaan!
Uithoorn - Maandag 23 juni jongst-
leden bestond hockeyvereniging 
Qui Vive 45 jaar. Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van die avond 
is een toost uitgebracht op de ver-
eniging en de festiviteiten die bij 
de viering van het 9e lustrum ho-
ren, worden komend weekend ge-
houden.

E, F en Benjamins
Zaterdagochtend vieren de jongste 
kinderen, de E, F en Benjamins, hun 
feest.
Bovelander en Bovelander, organi-
sator van onder andere hockeykam-
pen, verzorgt een clinic op het wa-
terveld en dit wordt aangeboden 
door hoofdsponsor de ABN-AM-
RO. Op het 2e veld worden onder 
andere een survivalbaan, een skip-
pybalrace, een funslang en een wa-
terbaan neergezet. Deze activiteit 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de opbrengst van de verkoop van 
loten van de Grote Club Actie. Ook 
kunnen de kinderen cakes versieren 
en met hun team opeten en na af-
loop is er voor iedereen een lekker 
broodje.

Ouderhockey
Voor geïnteresseerde ouders wordt 
tegelijkertijd een cursus “ouderhoc-
key” georganiseerd. Sinds paar jaar 

kunnen ouders door het volgen van 
een zestal trainingen kennis maken 
met hockey. Dat dit een groot suc-
ces is blijkt wel uit het aantal ouders 
dat zich aanmeldt voor de recrean-
tengroepen op de maandagavond 
en de zondagochtend en het aantal 
ouders dat gaat coachen. 

Open Dag
Alle kinderen van 6 tot 8 jaar die 
misschien willen gaan hockeyen, 
kunnen van 10.00 tot 12.00 uur een 
proeftraining bijwonen, elders in de 
krant staat meer informatie.
’s Middags kunnen alle kinderen 
met de C en D leeftijd zich uitle-
ven met de spelletjes en  onderlin-
ge hockeywedstrijdjes. Zij sluiten de 
middag af met een barbecue.
De oudste jeugd is ’s avonds aan de 
beurt. Zij beginnen de avond met 
een barbecue en leven zich dan uit 
met de spellen, het stapelen van 
kratten en natuurlijk enkele hockey-
wedstrijdjes.

Senioren
Alle senioren, recreanten, erele-
den, niet-spelende leden, sponso-
ren en adverteerders zijn voor zon-
dagmiddag uitgenodigd. Dames 1 
speelt om 12.30 uur een oefenwed-
strijd, heren 1 om 14.30 uur. Behal-
ve het aanmoedigen van deze teams 

gaat iedereen onderling de compe-
titie aan met het vangen van stok-
ken, rennen op de survivalbaan en 
spectaculair glijden op de water-
baan. Voor een ieder die zin heeft 
kan er gehockeyd worden en tevens 
behoort “knotshockey” tot de mo-
gelijkheden. Dit laatste is nieuw bij 
de KNHB, ontwikkeld voor de oud-
ste hockeyers onder ons maar ook 
gewoon leuk voor iedereen.  De dag 
wordt afgesloten met een danscli-
nic verzorgd door Dansschool Co-
lijn en een barbecue voor de aan-
wezigen. Tijdens de barbecue wordt 
er een loterij gehouden voor de le-
den en is er gelegenheid om de lus-
trumwijn te proeven, die speciaal is 
geselecteerd door Maison Vinocerf, 
een nieuwe sponsor van de vereni-
ging.

Special Sports, leverancier van het 
clubtenue is zaterdag en zondag 
aanwezig zodat leden eenvoudig 
hun tenue kunnen completeren en 
direct hun naam op het shirt kunnen 
laten drukken. Zaterdag is Stichting 
Preventie Tand Letsel aanwezig om 
leden een goede gebitsbeschermer 
aan te meten, onmisbaar in het he-
dendaagse hockey.
Na een lange zomer is er komend 
weekend weer genoeg te beleven 
op Qui Vive!

De lustrumcommissie proost alvast op het lustrum. Sinds begin van vorig seizoen zijn zij al bezig met de
voorbereidingen voor dit feest.

Zomerdrive van 
Bridgevereniging
“De Legmeer” in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 6 au-
gustus jl.  speelden23 paren ver-
deeld naar sterkte in twee lijnen 
de tiende zitting van de zomerdrive 
2008. In de “A”lijn met 13 paren 
speelden  Lidy Krug met Ada van 
Maarsenveen een sterke zitting, zij 
werden eerste met 59,00%. Een ge-
deelde tweede plaats was er voor de 
paren Ben ten Brink met Jan Bronk-
horst en Tom en Tonny de Jonge met 
55,00%. De vierde plaats was voor 
Brita en Jan Bosse met 54,50%. In 
de “B”lijn met 10 paren waren twee 
paren goed op dreef, Map Kleingeld 
met Ineke Corporaal werden eerste 

met 64,06%. De tweede plaats was 
voor Ans Voogel met Hermien de 
Jong zij scoorden 61,98%. Ellen van 
Toorn met Ineke Koek werden der-
de met 56,25%. De eerst geplaat-
sten gingen met een fles wijn naar 
huis en de prikprijs was voor de pa-
ren die zesde werden, dit waren 
Heleen en Mees van de Roest in de 
A lijn en Ans Bruggeman  met Truus 
de Grootin de B lijn. In de persoon-
lijke competitie staat Ben ten Brink 
nog steeds op de eerste plaats met 
een gemiddelde van 55,23%. Jan 
Bronkhorst en Luuk Smit stegen één 
plaats en hebben nu respectieve-

lijk een gemiddelde van 54,24% en 
53.88% dit ging te kosten van Cobie 
Bruine de Bruin die nu op de vierde 
plaats staat met een iets hoger ge-
middelde dan voorheen op 53,50%. 
Met deze kleine onderlinge verschil-
len blijft het spannend.   

Bent U ook geïnteresseerd in een 
avondje bridge, dit kan elke woens-
dagavond tot 27 augustus, zaal open 
vanaf 19,15 uur. De kosten zijn 5,00 
per paar. Voor de indeling en infor-
matie is het prettig als u van te vo-
ren belt met Erika Noord op 0297-
261977

Sportiviteit dressuur 
wedstrijden bij Waverfeest
Zaterdag 9 augustus stond het Wa-
ver feestterrein centraal voor een 
officieel KNHS dressuur wedstrijd 
voor de paardensport liefhebber. 
Zowel de ruiters als de menners 
konden voor deze wedstrijden in-
schrijven. Ook de hobbyist kon hier 
terecht om zodoende de kwaliteiten 
van hun combinatie te testen. Wel 
had de organisatie van paarden-
sport vereniging Troje hun handen 
vol aan het completeren van de-
ze dag.  Want na de eerste proeven 
bleek al snel dat de bodem het niet 
de hele dag zou houden vanwege 
de drassigheid die ontstaan was na 
de hevige regenbuien van de dagen 
te voren. Maar met veel inzet van di-
verse vrijwilligers en na overleg met 
de jury werden de dressuur ringen 
weer omgezet naar een beter stuk 
land. Dus wat de bodem betreft lang 
niet ideaal maar wat de sportiviteit 
betreft doorgaans super sociaal. 

De meeste deelnemers hadden wel 
begrip voor de situatie en uiteinde-
lijk had iedereen last van het zelf-
de probleem dus de strijd werd er 
niet door beïnvloed. Iedereen zetten 
dan ook zijn beste beentje voor om 
alsnog een zo mooi mogelijk resul-
taat neer te zetten . Ondanks de bo-
dem gesteldheid waren de juryleden 
enthousiast en zij jureerde dan ook 
naar omstandigheden gepast . Het 
is bij vele combinaties dan toch nog 
gelukt om een winstpuntje te be-
machtigen. 
Na het officiële gedeelte kon men 
zich nog inschrijven voor het wel-
bekende ringsteken en zowel de 
ruiters als de menners gaven daar 
weer gehoor aan. En na de wedstrijd 
spanningen konden de deelnemers 
nog even heerlijk genieten van het 
feestgedruis van het al 70 jaar jaar-
lijks terug kerend festijn in de Wa-
ver waar paarden van oudsher een 
begrip zijn. 

Uitslag pony AB/ CDE: klasse B eer-
ste proef,

Op de eerste plaats Kirsti Linden 
met 196 pnt. 2e plaats Janneke 
v.d.Bosch 183 pnt en 3e plaats Mi-
chelle Polmantijn met 176 punten.

Tweede proef : Op de 1e plaats Kirsti 
Linden met 194 pnt, 2e plaats Sop-
hie v.d.Plas met 174 pnt en op de 3e 
plaats Josefien v Dieijen 173 pnt .
Paarden klasse B eerste proef,
Op de 1e plaats Sharon Ederzeel 
met 201pnt op de tweede plaats 
Thea de Groot met 198 pnt 
Tweede proef: op de 1e plaats An-
ne-Marie Vos met 198 pnt en 2e 
Sharon Ederzeel met 196 pnt

Pony’s klasse L1 en L2 eerste en 

tweede proef,
1e plaats Jettie Weerstand met 194 
en 199 pnt

Paarden klasse L1 eerste proef,
1e Suzanne v.d.Vlist 184 pnt 
1e tweede proef Karin Schreiber 179 
pnt

Paarden klasse L2 + M1 eerste 
proef 
1e plaats Ton Hogerbrugge 192 pnt
1e plaats tweede proef Astrid Cos-
ter 190 pnt

Pony’s cde klasse M2
Met beide proeven 1e geworden 
Britt v.d Panne met 180 en 178 pnt

Pony´s klasse Z 1, 
Met beide proeven eerste gewor-
den Margriet Weerstand met 200 en 
200 pnt

Paarden klasse Z 2
Met beide proeven eerste geworden 
Milou de Haan met 197 en 199 pnt

Ment dressuur enkelspan eerste 
proef, klasse B
1e plaats Hiltje Smink met 196 pnt 
2e plaats Annemarie Schievink met 
189 pnt 3e plaats Ilona v.d. Heuvel 
met 186pnt

Tweede proef klasse B 1e Hil-

tje Smink met 182 pnt 2e Monique 
Blom met 182 pnt 3e Annemarie 
Schievink met 178 pnt

Mennen Dressuur dubbelspan Klas-
se B
Eerste met beide proeven Gonny v.d. 
Broek met 178 en 190 pnt

Mennen Dressuur enkelspan klas-
se L 
Eerste met beide proeven Wybe Kra-
mer met 185 en 181 pnt

Ment Dressuur enkelspan klasse M 
Eerste met beide proeven 177 en 
182 pnt

Ment Vaardigheid Pony´s 
1e plaats Wim v Bruggen 2e plaats 
Gonnie v.d.Broek 3e plaats Wybe 
Kramer

Ment Vaardigheid Paaren 
1e plaats Hiltje Smink

Ringsteken 
1e plaats Wim v Bruggen 2e Evelien 
Smink 3e Kimberly Kleinveld. 

De volgende Knhs dressuur wed-
strijd van P.s.v. Troje wordt weer ge-
houden op hun eigen locatie in Wa-
verveen op 6 september Deze proe-
ven worden gereden op zandbodem 
Losrijden bij goed weer op gras 

Inschrijving sluit donderdag 14 augustus

Recordaantal deelnemers 
Triathlon Aalsmeer
Regio - Triathlon Aalsmeer heeft 
volgende week 24 augustus een re-
cordaantal deelnemers aan de start 
staan. 
Afgelopen zondag stond de teller 
van het aantal inschrijvers op 385, 
dat is alweer meer dan vorig jaar. De 
inschrijving voor Triathlon Aalsmeer 
sluit op donderdag 14 augustus om 
18.00 uur. 

Na 14 augustus is het niet meer mo-
gelijk in te schrijven. Ben je te laat en 
had je toch graag mee willen doen, 
dan kun je de wedstrijd op zondag 
24 augustus ook als toeschouwer 
ervaren. Kijken is natuurlijk niet het-
zelfde als meedoen, maar dan weet 
je alvast wat je te wachten staat als 
je volgend jaar meedoet. 

Programma
Het programma van Triathlon 
Aalsmeer is verdeeld over vier wed-
strijden. ’s Ochtends om 9.00 uur 
start in Zwembad de Waterlelie de 
mini-triatlon (250 m zwemmen-10 
km fietsen-2,5 km lopen) voor de al-
ler jongste triatleetjes van 6 tot 13 
jaar. Om 9.30 uur start de recrea-
tieve achtste voor deelnemers van-
af 14 jaar. Deze afstand (500 m 
zwemmen-20 km fietsen-5 km lo-
pen) start vanaf het surfstrand aan 
de Westeinderplas. Vanaf diezelfde 
locatie start om 10.30 uur de Olym-
pische Afstand (1500 meter zwem-
men-40 km fietsen-10 km lopen). 

’s Middags staat de hoofdwedstrijd 
van de dag op het programma: het 

NK triatlon voor jeugd en junioren. 
De nationale top in de leeftijd van 14 
tot 18 staat hier aan de start voor de 
titelstrijd over de Sprintafstand (750 
m zwemmen-20 km fietsen-5 km 
lopen). Deze wedstrijd belooft veel 
spanning op te leveren. Op het ver-
keersvrije fietsparkoers mogen de 
deelnemers aan het NK bij elkaar 
stayeren (oftewel: in het wiel rijden), 
waardoor op de fiets al grote ver-
schillen gemaakt kunnen worden. 
Voor het organiseren van de wed-
strijd op zondag 24 augustus is 
Stichting Triathlon Aalsmeer nog 
hard op zoek naar vrijwilligers voor 
langs het parkoers en op het finish-
terrein bij Zwembad de Waterlelie. 
Aanmelden als vrijwilliger kan op de 
website:  www.triathlonaalsmeer.nl

De start van Triathlon Aalsmeer vanaf het surfstrand (eigen foto)


