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Ik ben vastgebonden 
gevonden in Vinkeveen. 

Als u weet waar ik 
thuishoor of meer wilt 
weten, bel dan met de 
dierenbescherming, 
daar verblijf ik tijdelijk: 

tel. 0297-343618

WIE HERKENT MIJ? 

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 + 3

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

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.
Genieweg 50 Bouwerij 75
3641 RH Mijdrecht 1187 XW Amstelveen
0297-282929 020-6401199

www.autoberkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

amstelveen@berkelaar.nl

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Vinkeveen - Door het kordate op-
treden van drie werknemers van Su-
per de Boer uit Vinkeveen is er vrij-
dagochtend 7 augustus jl, hoogst-
waarschijnlijk een overval op de Su-
per voorkomen. 
Als eerste kwam vrijdagochtend 
rond zes uur Artienne bij het bedrijf 
aan: “Ik kwam aanfietsen en zag 
achter het huisje dat hier staat een 
man staan met een bivakmuts op. Ik 
dacht direct ‘dat klopt niet’, maar ik 
deed net of ik hem niet gezien had 
en zette mijn fiets op slot en liep ver-
volgens naar de ingang naar mijn 
collega die bij de deur stond en ik 
vertelde hem wat ik gezien had. Toen 
mijn collega Maurice de deur wilde 
openen zag ik dat die man naar bui-
ten kwam. Inmiddels was ook Re-
mon aangekomen en Maurice zei 
meteen tegen hem: ‘Heb jij je tele-

foon bij je? 112 bellen, want dit klopt 
niet’. In die tussentijd zagen we een 
tweede man uit de bosjes stappen 
met een zwarte tas en gezamenlijk 
liepen ze, heel rustig, net of er niks 
aan de hand was, het bruggetje over 
naar de Meerkoetlaan.”

Gevolgd
Maurice en Remon zijn de twee 
mannen hierna gevolgd en heb-
ben gezien dat die twee zich onder 
het bruggetje omkleedden. Intussen 
was de politie gearriveerd en na een 
korte zoekactie in de buurt werden 
de twee mannen gelokaliseerd. “Te-
genover de politie verklaarden ze dat 
ze samen aan het hardlopen waren, 
maar dat was een smoesje”, aldus 
Artienne. Heel nuchter zijn ze er on-
der. “Maar het zijn gewoon helden”, 
aldus locoburgemeester Dekker, die 

drie bossen bloemen kwam brengen 
voor de drie oplettende werknemers: 
“Je moet er toch niet aan denken wat 
er had kunnen gebeuren”, besluit de 
locoburgemeester. 
Dat de twee iets van plan waren is 
wel duidelijk. Er werd onder de brug, 
waar ze zich hadden verkleed, een 
hele zak met inbrekerstuig en hun 
kleding gevonden. Ook is er door de 
politie een motorfiets, die achter het 
centrum stond geparkeerd, in beslag 
genomen. Onderzocht wordt nog 
of de twee ook iets te maken heb-
ben met de overval vorige week bij 
Karwei in Mijdrecht. Twee van drie 
werknemers werden in de bloeme-
tjes gezet. De derde werd op dat 
moment nog gehoord door de poli-
tie, maar zal zijn bloemetje ook ont-
vangen. Het onderzoek is nog in vol-
le gang.

Op de foto v.l.n.r: Maurice, Artienne, Bas - de eigenaar van de supermarkt die de bloemen in ontvangst nam voor Re-
mon, en geheel rechts locoburgemeester Dekker.

Drie werknemers van Super de Boer verijdelen overval

“Ik zag een man zitten met 
een bivakmuts op en dacht 
dat klopt niet”

De Ronde Venen - De Baambrug-
se Zuwe en Vinkenkade zijn vorige 
week woensdag met onmiddellijke 
ingang weer opengesteld voor per-
sonenauto’s en motoren, óók tijdens 
de ochtendspits. Voor vrachtauto’s 
blijven deze wegen afgesloten, met 
uitzondering van bestemmingsver-
keer op de Baambrugse Zuwe, Vin-
kenkade en Groenlandsekade. De 
Groenlandsekade blijft afgesloten 

voor alle motorvoertuigen, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer 
op de Groenlandsekade zelf.

De Baambrugse Zuwe en Vinken-
kade zijn afgelopen week afgeslo-
ten geweest voor al het doorgaande 
verkeer. Dat was gedaan uit vrees 
voor een te grote drukte op deze 
wegen als gevolg van de afsluiting 
van de N201 tussen de A2 en Vin-

keveen. De aanrijtijd voor hulpver-
leningsvoertuigen zou daardoor te 
lang kunnen worden en dat wilde 
de gemeente voorkomen. 
Door onder andere navigatieappa-
ratuur weten onbekenden de alter-
natieve wegen in het gebied ook te 
vinden; zo reden er zelfs buitenland-
se vrachtwagens. Om daar een ein-
de aan te maken zijn dinsdag 28 juli 
verkeersregelaars ingeschakeld om 

Na vele reacties van bewoners en bezoekers:

Baambrugse Zuwe en Vinkenkade 
weer open voor personenauto’s

dit in goede banen te leiden. De po-
litie heeft ook nog gecontroleerd op 
doorgaand verkeer, maar dat leidde 
al snel tot lange files.

Waarom?
Waarom heeft de gemeente dan 
toch besloten de afsluiting weer op 
te heffen? Wethouder Dekker: “Het 
is zomervakantie, de belangrijkste 
periode van het jaar voor de aan 
de route gelegen recreatieonder-
nemers. Het is te druk om inwoners 
van Vinkeveen en toeristen (het be-
stemmingsverkeer) te kunnen on-
derscheiden van het overige (door-
gaande) verkeer. Het is weliswaar 
aanmerkelijk drukker dan normaal, 
maar het verkeer stroomt nog vol-
doende door, zodat de bereikbaar-
heid voor de hulpverleningsvoertui-
gen niet in gevaar komt.
Vrachtwagens horen er echter niet 
thuis, daarom worden tot het ein-
de van de werkzaamheden aan de 
N201 (tot 17 augustus, 05.00 uur) 
verkeersregelaars ingezet bij de af-
rit Abcoude om te zorgen dat zij niet 
de Vinkenkade of Winkeldijk oprij-
den. Wij hebben dit besluit in goed 
overleg met de provincie en de ge-
meente Abcoude genomen. Politie 
en gemeente houden het verkeer 
goed in de gaten. Mochten er te-
gen de verwachting in toch proble-
men ontstaan met de doorstroming, 
sluiten wij nieuwe maatregelen niet 
uit. Na openstelling van de N201 zal 
op de Vinkenkade, Baambrugse Zu-
we en Groenlandsekade de oude si-
tuatie van voor de werkzaamheden 
weer worden hersteld.”

Wie heeft onze hond gevonden of weet 
waar ze is? Het gaat om een zwart-
wit bordercollieteefje van 1 jaar, haar vacht is 
wat bruin geworden door de zon en ze is erg 
dun. Ze luistert naar de naam Chessy en ze is 
gechipt. Ze is zaterdag 1 augustus na 22.00 
uur van onze boerderij op de Hogedijk 29A 
in Zevenhoven verdwenen. We missen haar 
vreselijk!  Degene die weet waar ze is en 
onze hond kan terugbrengen krijgt een 
beloning van� 200,-  Tel. 0649008996. 

WIE HEEFT HEM GEZIEN?
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Lief poesje met zwart vlekje 
onder de kin. Loopt rond in de 
Proostdijstr. Tel. 06-17476494

Peuter in Zicht
Mijdrecht, start 14 september

Opvoeden & zo
Mijdrecht, start 16 september

Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwe.nl

Start nieuwe cursussen



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 fi nanciële 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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Open dag bij 
De Woudreus
Op zaterdag 22 augustus organiseert NME-centrum De 
Woudreus een open dag. Tussen 10.00 en 15.00 uur bent 
u van harte welkom. Deze open dag staat in het teken 
van zaden. In deze tijd van het jaar staan er nog veel 
planten in bloei, maar veel planten hebben dan ook al 
vruchten en zaden. 

Wethouder Dekker zal om 11 uur de dag openen door nieuwe 
informatieborden te onthullen. Deze borden informeren de 
bezoekers over de tuin en natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. 
Ook nemen we die dag het Hazenpad voor het eerst in gebruik. 
Langs het Hazenpad kunnen kinderen een natuur ontdekpad lopen 
waarbij ze door kleine opdrachten van alles in de natuur beleven. 
Dit Hazenpad is gemaakt door leerlingen van het VeenLanden 
College tijdens hun maatschappelijke stage.
Tijdens de open dag kunt u een kijkje nemen in de educatieve tuin 
waar vrijwilligers van o.a. het IVN aan het werk zijn. 

In het centrum zelf is er ook het een en ander te doen. Zo is er 
een tentoonstelling over zaden. In deze tentoonstelling kunt u zien 
wat voor soort vruchten en zaden er zijn en op welke manieren 
zaden zich verspreiden. U kunt daar onder andere zaden onder 
de binoculair zien en zo ontdekken hoe fraai zaden zijn. U kunt de 
tentoonstelling besluiten met een quiz over de zaden in de tuin. 
Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten in het centrum. Naast 
het ontdekpad kunnen ze spelletjes doen en creatieve activiteiten. 
De veenmollen, de jeugdafdeling van het IVN, zullen die dag een 
nieuwe beestentoren maken met de kinderen die dat leuk vinden.

Gelijktijdig met de open dag van het NME centrum zal ook Stichting 
de Paraplu een inloopdag organiseren van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
Het NME centrum en Stichting de Paraplu gebruiken hetzelfde 
gebouw aan de Pieter Joostenlaan. De Woudreus vindt u aan 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer informatie, kunt u 
contact opnemen via tel. (0297) 27 36 92.

In Nederland worden alle strippenkaarten, 
treinkaartjes en andere papieren 
vervoersbewijzen vervangen door één kaart: 
de OV-chipkaart. In de nabije toekomst kunt 
u met één kaart met al het openbaar vervoer 
in Nederland reizen. De OV-chipkaart wordt 
gefaseerd ingevoerd. Inmiddels kunnen 
reizigers ook in onze regio en omliggende 
steden gebruik maken van de OV-chipkaart.

Provincie Utrecht en Regio Gooi- 
en Vechtstreek
Op zaterdag 1 augustus zijn de kaartlezers in gebruik 
genomen in alle stads- en streekbussen van het GVU 
en Connexxion in de provincie Utrecht. Reizigers die 
een opgeladen OV-chipkaart hebben, kunnen daarmee 
vanaf nu in de bus reizen (met uitzondering van lijn 
35 in Utrecht). Vanaf 1 december kan ook in de trams 
in de provincie Utrecht met de OV-chipkaart gereisd 
worden. Uiterlijk 27 augustus zullen ook in de regio 
Gooi- en Vechtstreek in de bussen van Connexxion 
de kaartlezers in gebruik genomen zijn. Totdat alle 
faciliteiten rond de OV-chipkaart zijn geregeld, zijn in 
de bussen in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en 
Vechtstreek de bekende strippenkaart ook nog gewoon 
geldig. 

Stadsregio Amsterdam
In Amsterdam kan al enige tijd gereisd worden met de 
OV chipkaart in tram, bus en metro. De Amsterdamse 
metro van het GVB stapt vanaf 27 augustus volledig 
over naar de OV-chipkaart. Vanaf die dag kan daar dus 
niet meer met de strippenkaart worden gereisd.

Typen OV Chipkaart
De OV-chipkaart kent drie versies: 1) de persoonlijke 
OV-chipkaart, 2) de anonieme OV-chipkaart en 
3) de wegwerpchipkaart. De wegwerpchipkaart 
is vergelijkbaar met het ouderwetse buskaartje of 
treinkaartje: u kunt deze kaart na eenmalig gebruik 
wegwerpen. Dat geldt niet voor de andere kaarten. 
De persoonlijke chipkaart staat op uw naam en is vooral 
handig voor mensen met persoonsgebonden voordelen 
en kortingen, zoals kinderen en 65-plussers. 
De anonieme OV-chipkaart is vooral handig als 

u uw kaart wilt delen met anderen.  Als u een NS 
voordeelurenkaart of een jaartrajectkaart heeft, 
dan beschikt u al over een OV-chipkaart.
U kunt uw OV-chipkaart bij ieder openbaar 
vervoerbedrijf gebruiken dat de OV-chipkaart al 
ingevoerd heeft. U kunt dus met een OV-chipkaart die 
uitgegeven is door bijvoorbeeld Arriva of Connexxion, 
ook in Amsterdam met de metro reizen.

Waar kan ik een OV Chipkaart kopen?
U kunt allereerst een OV Chipkaart kopen via de 
website www.ov-chipkaart.nl. Ook kunt u een OV 
Chipkaart kopen via de website van de desbetreffende 
vervoerders: www.gvu.nl, www.gvb.nl en www.
connexxion.nl. Daarnaast kunt u ook terecht bij 
verschillende loketten en winkels. In Utrecht is de OV 
chipkaart te koop bij de Inlichtingenkiosk van GVU 
op het Stadsbusstation bij Utrecht Centraal. Vanaf 
het voorjaar van 2010 zal de OV-chipkaart via tal van 
winkels en automaten in Utrecht te verkrijgen zijn. In de 
regio Gooi- en Vechtstreek is de OV chipkaart te koop 
bij verschillende verkooppunten zoals onder andere 
tabakszaken. In Amsterdam zijn inmiddels 102 punten 
waar de OV-chipkaart verkrijgbaar is of opgeladen 
kan worden. Dit zijn tabakszaken, C1000-winkels en 
postagentschappen. En natuurlijk de GVB Tickets & 
Infovestigingen op de metrostations. 
Een persoonlijke OV Chipkaart kunt u digitaal 
aanvragen wanneer u een digitale pasfoto heeft, als de 
betaling plaatsvindt met iDEAL en u een Nederlands 
(post)adres heeft. Wilt of kunt u uw persoonlijke OV 
chipkaart niet digitaal aanvragen, dan kunt u via de 
website van de GVB een aanvraagformulier opvragen 
dat naar uw huisadres wordt gestuurd.

Waar kan ik terecht voor meer informatie en 
vragen over OV Chipkaart?
De OV-chipkaart is een initiatief van de openbaar 
vervoerbedrijven. De opdrachtgevers zijn de provincies, 
de zeven stadsregio’s en het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Voor informatie over de OV chipkaart 
kunt u terecht bij de desbetreffende vervoerder, 
op de landelijke website www.ov-chipkaart.nl of de 
klantenservice OV chipkaart via tel. (0900) 0980 
(€ 0,10 per minuut).

OV Chipkaart vervangt alle 
papieren vervoersbewijzen

De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen 
in het paspoort vervalt op 26 juni 2012. Daarna 
moeten alle kinderen die willen reizen een eigen 
reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een 
wijziging van de Europese verordening 
die voorschrijft waaraan 
reisdocumenten moeten voldoen. 
De Europese Raad heeft op 
27 april 2009 met deze wijziging 
ingestemd. 
Om gezinnen fi nancieel tegemoet 
te komen in de kosten voor een 
eigen reisdocument voor kinderen, 
wil staatssecretaris Bijleveld vanaf 
1 januari 2010 de prijs van een 
Nederlandse Identiteitskaart voor 

kinderen tot en met 13 jaar verlagen tot een prijs die 
vergelijkbaar is met de huidige bijschrijving. 
Om dit te fi nancieren wordt met ingang van 1 januari 
2010 de gratis verstrekking van de identiteitskaart 

aan 14-jarigen afgeschaft. Kinderen van 
14 jaar of kinderen die uiterlijk 
25 februari 2010 14 jaar worden, 
kunnen tot en met uiterlijk 31 
december 2009 een gratis 
identiteitskaart aanvragen. Een 
Nederlandse identiteitskaart is 5 
jaar geldig en daarmee kan gereisd 
worden binnen de Europese Unie 
en naar Andorra, Liechtenstein, 
Monaco, Noorwegen, San Marino, 
Turkije, IJsland en Zwitserland.

Kinderbijschrijving paspoort 
vanaf juni 2012 ongeldig

 BERICHTEN VOOR DE SCHEEPVAART

Stremming vaarweg Winkel
In verband met verbredingswerkzaamheden aan de A2 ter hoogte van 
Abcoude, geldt tussen de Proostdijersluis en de Angstel, een algehele 
stremming van de rivier de Winkel. Er is geen kruisend verkeer mogelijk 
met de A2 van maandag 3 augustus tot zaterdag 22 augustus 2009. 
Dit geldt ook voor kano’s.

Stremming Holendrecht 
In verband met sloopwerkzaamheden van de oude brug in de A2 bij 
Abcoude, zal van 17 augustus t/m 28 augustus 2009 de Holendrecht 
geheel voor het scheepvaartverkeer zijn gestremd. Er  is dan geen 
doorvaart mogelijk. Buiten deze periode zal tijdens de werkzaamheden 
steeds één van de twee doorvaartopeningen van de Holendrecht open 
blijven. Hier kan enige hinder en oponthoud van worden ondervonden. 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Waternet 
via het tel. 0900 93 94. De meest actuele informatie over de vaarwegen 
binnen het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht vindt 
u via de link: http://www.waternet.nl/actueel/scheepvaartberichten.

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

Op dit moment hebben wij de volgende 
(stage) vacatures: 
- een afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling, 
 Volkshuisvesting en Milieu;
- medewerker postregistratie;
- coördinator wijkparticipatie / wijkgericht werken;
- een lid van de rekenkamercommissie;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en 
 Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.

Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u vinden op 
onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen 
met ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

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. 

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

12 AUGUSTUS 2009 T/M 
15 AUGUSTUS 2009

Wilnisfestival
Georganiseerd door de Familie Kruyt. Informatie: 
(0297) 28 32 74. Locatie: Speelwoud aan de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis.        
 

12 AUGUSTUS 2009 
Klompenrace
Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat 
Wilnis haar 900 jarige bestaan vierde. Dat was 
de aanleiding voor het eerste Wilnis Festival. 
Dit Festival kreeg de naam Feestweek. Die 
week duurde tien dagen, waarin van alles 
georganiseerd werd. Een heel leuke activiteit toen 
was de Klompenrace. Een race op oud-Hollandse 
klompen, rennend door het dorp. Vanwege het 
vijfentwintigjarig jubileum van het festival, 
wordt deze klompenrace herhaald. 
Daarom organiseert de brandweer Wilnis op 
woensdag 12 augustus een klompenrace. 
Samen met sponsor Advisor zal de start om 
19.00 uur plaatsvinden. Inschrijving: Wilt u (weer) 
meedoen met de klompenrace? Dan kunt u zich 

aanmelden via het inschrijfformulier dat nu  te 
downloaden is via de site van het Wilnis Festival 
http://www.wilnisfestival.nl/woensdag.php. 
Ook op de dag zelf kunt u zich nog van 14.00 uur tot 
18.45 uur inschrijven. Deelname is gratis. 
Het ingevulde formulier stuurt u naar 
klompenrace@wilnisfestival.nl óf brengt u naar 
brandweer Wilnis, Pieter Joostenlaan 26, 
3648 XR Wilnis.

17 AUGUSTUS 2009 T/M 
21 AUGUSTUS 2009

Tiener vakantieweek
De vakantieweek speelt zich in en om Allround af, 
maar er zijn ook activiteiten op andere locaties.
Voor meer informatie: Wendy de Waal, tel. 
(0297) 23 02 80 of w.dewaal@stichtingdebaat.nl 

17 AUGUSTUS T /M  
19 AUGUSTUS 2009

Vakantiespeelweek Vinkeveen
Locatie: De Boei in Vinkeveen. 
Informatie: 06 38079831 of kijk op de 
website www.vakantiespeelweek.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

In Nederland wordt al sinds 1994 het groente-, fruit- en 
tuinafval (Gft) gescheiden ingezameld. Eén van de redenen 
waarom dit wordt gedaan, is het milieu. Het ingezamelde Gft 
wordt onder andere verwerkt tot compost. Het hele jaar door 
kunt u het Gft scheiden van uw restafval, maar met warm weer 
kan het eerder gaan stinken en tot overlast leiden. Hier leest u 
wat u kunt doen om de overlast te beperken. 

Inzamelen maar! 
Een groot deel van ons huisvuil bestaat uit aardappelschillen, 

Gft EN wARm wEER

groenteresten, theezakjes, visgraten en klein tuinafval, oftewel groente-,
 fruit- en tuinafval. Per jaar wordt er in Nederland maar liefst 1,3 miljoen 
ton ingezameld. Gft apart inzamelen en verwerken tot compost scheelt 
aanzienlijk in de hoeveelheden afval die gestort of verbrand worden. Goed 
voor het milieu en voor de kosten. Als het Gft puur wordt ingezameld, kan 
er goede compost van worden gemaakt. Het compost dat in Nederland 
geproduceerd wordt, gaat voor een deel naar de land- en tuinbouw. 
Compost legt CO2 vast in de bodem en brengt daarnaast voedingstoffen 
op een natuurlijke manier terug in de bodem en stimuleert de groei van 
gewassen. Wat minder bekend is, is dat het ingezamelde Gft steeds vaker 
vergist wordt, wat ons biogas oplevert. Met het biogas wordt elektriciteit 
opgewekt. Het is daarom belangrijk dat er geen ander afval bij het Gft afval 
komt, want dan raakt het Gft vervuild. Het overzicht helpt bij het scheiden 
van het Gft afval. 

wel/ niet in de Gft-container: 
WEL:
- Loof, schillen en resten van groente en fruit (ook aardappelschillen 

horen hier bij);
- vlees- en visresten;
- etensresten;
- eierschalen;
- doppen van pinda’s en noten, kaaskorsten;
-	 koffiefilter	en	koffiedik,	theebladeren	en	theezakjes;
- snijbloemen, kamerplanten (zonder kluit); 
- gras, stro, onkruid en bladeren;
- klein snoeiafval en plantenmateriaal uit de tuin;
- mest van huisdieren, duiven, konijnen (geen kattenbakvulling);

NIET: 
- as, houtskool, resten van de open haard of barbecue;
- kattenbakvulling;
- melk- en vruchtensappakken;
- pedaalemmerzakken of andere plastic zakken; ook niet de zakken waar 

op staat dat ze afbreekbaar zijn. Geen enkele plastic zak is zodanig 
afbreekbaar, dat deze gecomposteerd kan worden.

- stofzuigerzak en inhoud. Stof lijkt organisch materiaal, maar in de 
stofzuigerzak zitten vaak ook kleine niet composteerbare deeltjes, zoals 
nietjes en kleine stukjes plastic;

- vogelkooizand;
- wegwerpluiers en hygiënisch papier;
- zand en grond.

warm weer en de Gft container 
Met het warme weer ontstaan er sneller vervelende geurtjes in en rondom 
de Gft container. Ook is de kans op vliegen en maden groter. Helemaal 
voorkomen is haast niet mogelijk, maar door de volgende tips toe te passen 
is de kans op stank en ongedierte wel kleiner: 
- zet de container in een schaduwrijke plek; 
- leg op de bodem van de container een krant. De container is makkelijker 

te legen en voorkomt dat er Gft resten op de bodem achterblijven; 
- leg geen vochtig materiaal in de container. Laat bijvoorbeeld gemaaid 

gras een dag opdrogen en etensresten uitlekken; 
- verpak snel bedervende etensresten (vlees en vis) in een krant; 
- maak de container regelmatig schoon met water en groene zeep. 

Gebruik geen chloor, want dat is slecht voor het milieu; 
- zorg dat de deksel goed dicht zit. 

OffICIELE BEKENDmAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en 
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.
derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met ser-
vicenormen.

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

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

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

Vinkeveen
Muijeveld 95 Vergroten van de woning met een dakop- Bouwvergunning 2009/0142 30-7-2009
 bouw en het oprichten van een tuinberging
Waverveensepad 21 Veranderen van de dakconstructie van  Bouwvergunning 2009/0174 30-7-2009
 bedrijfsgebouw-woning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan 
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, 
Postbus	13023,	3507	LA	Utrecht.	Van	de	indiener	van	het	beroepschrift	wordt	door	de	rechtbank	griffierecht	geheven.	Het	indienen	
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlo-
pige	voorziening	wordt	door	de	rechtbank	griffierecht	geheven.

tIjDELIjKE wEGAfSLuItING HERENwEG IN wILNIS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 augustus 2009 aan Darico Infratechniek B.V.gevestigd in Zaandam, 
toestemming hebben gegeven om de Herenweg ter hoogte van nummer 269 t/m 279, 3648 CH af te sluiten. De afsluiting is nodig 
voor het leggen van een nieuwe telecomkabel. De toestemming geldt voor woensdag 19 augustus, donderdag 20 augustus en 
vrijdag 21 augustus 2009 tussen 9.00 en maximaal 18.00 uur. 
De bereikbaarheid van woningen en bedrijven langs de Herenweg wordt met borden aangegeven. Voor vragen over de afsluiting 
en omleiding kunt u zich in verbinding stellen met de heer Kruizinga van Darico Infratechniek B.V, via (06) 50 67 25 19. Wij vragen 
u begrip voor het ongemak dat de afsluiting mogelijk met zich meebrengt.

 
VERKEERSBESLuIt

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 
Raadhuisstraat 17, 3648 AR Wilnis
Dit besluit ligt met ingang van 12 augustus 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van 
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend 
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. 

Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissements-
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. 030-
2233000).	Van	verzoeker	wordt	door	de	griffier	van	de	rechtbank	griffierecht	geheven.

INSPRAAK AANPASSING A2 HOLENDRECHt – mAARSSEN

Van 7 augustus tot en met 17 september 2009 ligt het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A2 Holendrecht – Maarssen ter inzage. 
Gedurende deze periode kan gereageerd worden op de werkzaamheden die in het ontwerpbesluit staan vermeld. Het besluit 
doorloopt een procedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. 

Het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) bestaat uit het aanleggen van een vijfde rijstrook op de A2 in de middenberm tussen 
km 34,35 (oostbaan)/km 34,6 (westbaan) en km 56,60. Tevens staan in het OWAB aanvullende aanvragen beschreven die ten 
dienste	staan	van	het	project,	bijvoorbeeld	de	aanleg	van	een	fietsviaduct	tussen	Maarssen	en	Utrecht.	De	Minister	van	Verkeer	
en	Waterstaat	stelt	het	definitieve	Wegaanpassingsbesluit	vast,	naar	verwachting	in	november	2009.	

Het OWAB ligt vanaf vrijdag 7 augustus tot en met donderdag 17 september 2009 ter inzage in:
• de gemeentehuizen van Abcoude, Amsterdam, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Ouder-Amstel en Utrecht en 

in het stadsdeel van Amsterdam Zuid-Oost; 
• de provinciehuizen van Utrecht te Utrecht en van Noord-Holland te Haarlem;
• de vestiging Westraven van Rijkswaterstaat Utrecht in Utrecht en Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem en 
• het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Achtergrond
Enige jaren geleden leek een verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen naar 2x4 rijstroken voldoende. Het verkeer 
is in de afgelopen jaren echter zo sterk toegenomen, dat een verbreding naar 2x4 rijstroken niet meer voldoet. In 2005 sloot Rijks-
waterstaat daarom met het bedrijfsleven een convenant om de A2 tussen Holendrecht en Maarssen niet alleen te verbreden naar 
2x5 rijstroken, maar ook om de aanleg naar voren te halen van 2012 naar 2010. Na de aanpassingen kan 20 tot 40% meer verkeer 
gebruik maken van de weg. De verwachting is dat de doorstroming op dit traject hierdoor aanzienlijk verbetert, zodat er minder en 
kortere	files	zullen	ontstaan	en	het	regionale	en	lokale	wegennet	wordt	ontlast.

Nadere informatie
Wie nadere informatie wil over de inhoud van het project en wie een exemplaar van het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit wil aan-
vragen, kan contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800 8002 (gratis). Tevens is 
het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit in te zien op internet: www.inspraakpunt.nl. Voor vragen over de procedure kan men terecht 
bij het Inspraakpunt, tel. (070) 351 8771.
 

wEt mILIEuBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
1.  zij ambtshalve een ontwerpbeschikking hebben afgegeven voor het wijzigen van de voorschriften bij de milieuvergunning van: 

D.j. van Senten met betrekking tot het opslaan van dieselolie in een Intermediate Bulk container bij een glastuinbouwbedrijf 
op het adres Julianalaan 12B, 3645 DA Vinkeveen. 

De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 13 augustus tot en met 23 september 2009. Tot en 
met 23 september 2009 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde 
Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het 
mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de clus-
ter recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld 
te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de milieudienst Noord-west utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, 
Croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346 26 06 41. U kunt de 
stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger. 
2.  bij hen een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is binnengekomen van: Oudenallen 

fourages voor het wijzigen van de inrichting vanwege het plaatsen van een mobiele container, op het adres Geerkade 14, 
3648 NX Wilnis. 

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

www.natuurmonumenten.nl

En win 
fantastische 
prijzen!

Doe nu mee 
met onze 

fotowedstrijd!

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.



pagina 6 Nieuwe Meerbode - 12 augustus 2009

INFORMATIEF

COLOFON

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 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
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, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, 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 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Termijn van inzending 
natuurfoto’s bijna voorbij
De Ronde Venen - Nog even......
en dan sluit de termijn waarop 
foto’s kunnen worden ingezon-
den voor de fotowedstrijd ´De 
Groene Venen Kalender 2010´. 
Iedereen kan nog tot uiterlijk 1 
september a.s. zijn of haar mooi-
ste foto’s insturen.

Het onderwerp is Natuur. Alle foto’s 
van dieren, weilanden, luchten, pol-
ders en alles wat daarin leeft, groeit 
en bloeit, zijn van harte welkom.
Een vakkundige jury zal alle inzen-
dingen beoordelen en een win-
naar kiezen. De foto van de winnaar 

wordt op de voorzijde van de kalen-
der afgedrukt. Ook ontvangt de win-
naar de hoofdprijs van 100 euro en 
een bijzonder blijvend aandenken. 
Uiteraard zijn er ook leuke prijzen 
voor de nummers 2 en 3. 

Stuur maximaal vijf foto’s vóór 1 
september aanstaande naar Char-
lotte Smit, Demmerik 46a, 3645 EC 
Vinkeveen en vermeld duidelijk je 
naam, adres en telefoonnummer, 
zodat de jury contact kan opnemen. 
Ook graag vermelden waar de foto 
is gemaakt, zodat er een passend 
bijschrift kan worden geschreven.

Nieuwe website
STIJL 2000

Regio - STIJL 2000 blijft zich 
verder positief ontwikkelen, 
niet alleen in de uitbreiding 
van het assortiment maar ook 
in de presentatie. Geheel in 
stijl van het nieuwe Magazine, 
meer dan 100 pagina’s, is ook 
de website totaal vernieuwd.

De site geeft een goed beeld 
waar STIJL 2000 voor staat, na-
melijk: Stijlvol wonen! Wie over-

weegt nieuwe kozijnen, dakkapel, 
serre, schuifpui, veranda, car-
port, zonwering of deuren aan te 
schaffen kan dit uitgebreid zien 
op de overzichtelijke site:
www.stijl2000.nl

U kunt ook het nieuwe Magazi-
ne afhalen in één van de show-
rooms: Almere, Hoofddorp, Lei-
den, Nieuwkoop, Rotterdam en 
Utrecht.

Expositie Marijke Zwart
Vinkeveen - Tot eind augustus 
hangen van Marijke Zwart schil-
derijen in acryl en aquarel op de 
begane grond en de vijf verdie-
pingen van het zorgcentrum.

In een opvallende stijl, waarbij het 
werk wordt verdeeld in banen en 
vlakken, zijn gestileerde landschap-
pen te zien in warme kleuren.
Tevens zijn er mensfiguren te be-
wonderen die geplaatst zijn in een 
bepaalde omgeving.

Ze maakt foto’s en schetsen op lo-
catie en verwerkt dit in haar atelier.
Landschappen ontstaan onder haar 
handen, hiervoor worden geen 
schetsen gemaakt.
Ze begint en laat zich inspireren 
door wat zich spontaan aandient op 
het papier of doek.

Openingstijden: dagelijks tussen 
10.00 en 16.00 uur
Voor informatie bel  Marijke Zwart: 
0297-285119

‘Kunst van binnen uit’
Uithoorn - Vrijdag 14 augustus 
van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag 
de 15e van 12.00 tot 17.00 uur en 
zondag 16 augustus van 12.00 
tot ca. 16.00 uur hebt u nog de 
gelegenheid om de tentoonstel-
ling ‘Kunst van binnen uit’ in het 
Fort aan de Drecht te bezoeken.

Hier toont een aantal medewer-
kers van de galerie zijn/haar kunst 
op schilderijen en foto’s, in tekenin-
gen, beelden, sieraden en viltwerk. 
Bijzonder is ook, dat zij bijna allen 
inwoners van Uithoorn zijn. U vindt 
hier dus een keur aan Uithoornse 
kunst! Deelnemers aan deze expo-
sitie zijn:

Schilderijen: Ineke van der Aa, 
Hans van den Bosch, Gon Hage-
man, Catharina Jensen, Greet Nie-
derländer, Ria Rugge, Jeannet Ver-
meijen Janny Burggraaf.

Beelden: Janny Burggraaf, Ria Luyt 
en Antoinette Veenhuis.
Fotografie: Max from Holland en 
Hans Gasseling.

Sieraden: Do de Graaf.
Viltwerk: Ineke van der Aa.

Grijp deze gelegenheid aan om 
prachtige kunst te bekijken in de-
ze magnifieke locatie op het adres 
Grevelingen 50.

Open dag bij De Woudreus 
op zaterdag 22 augustus
Wilnis - Op zaterdag 22 augus-
tus organiseert NME-centrum 
De Woudreus een open dag. Tus-
sen 10.00 en 15.00 uur bent u 
van harte welkom 

Deze open dag staat in het teken 
van zaden. In deze tijd van het jaar 
staan er nog veel planten in bloei, 
maar veel planten hebben dan ook 
al vruchten en zaden. 
Wethouder Dekker zal om 11.00 uur 
de dag openen door nieuwe infor-
matieborden te onthullen. Deze in-
formeren de bezoekers aan de tuin 
over de tuin en natuur- en milieu-
vriendelijk tuinieren. Ook wordt die 
dag het Hazenpad voor het eerst in 
gebruik genomen. Langs het Ha-
zenpad kunnen kinderen een na-
tuur ontdekpad lopen waarbij ze 
door kleine opdrachten van alles 
in de natuur beleven. Dit Hazen-
pad is gemaakt door leerlingen van 
het VeenLanden College tijdens hun 
maatschappelijke stage.
Tijdens de open dag kunt u een kijk-
je nemen in de educatieve tuin waar 
vrijwilligers van o.a. het IVN aan het 
werk zijn. 

In het centrum zelf is er ook het een 
en ander te doen. Zo is er een ten-
toonstelling over zaden. In deze ten-
toonstelling kunt u zien wat voor 
soort vruchten en zaden er zijn en 
op welke manieren zaden zich ver-
spreiden. U kunt daar onder ande-
re zaden onder de binoculair zien en 
zo ontdekken hoe fraai zaden zijn. 
U kunt de tentoonstelling beslui-
ten met een quiz over de zaden in 
de tuin.
Ook voor kinderen zijn er allerlei ac-
tiviteiten in het centrum. Naast het 
ontdekpad kunnen ze spelletjes 
en creatieve activiteiten doen. De 
veenmollen, de jeugdafdeling van 
het IVN, zullen die dag een nieuwe 
beestentoren maken met de kinde-
ren die dat leuk vinden.
Gelijktijdig met de open dag van het 
NME centrum zal ook Stichting de 
Paraplu een inloopdag organise-
ren van 10.00 uur tot 13.00 uur. Het 
NME centrum en Stichting de Pa-
raplu gebruiken hetzelfde gebouw 
aan de Pieter Joostenlaan.
De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer 
informatie: tel. (0297) 273692.

Een rondje knooppunten 
fietsen met TTC De Merel
Regio - Het fietsen van een route 
langs knooppunten wint steeds 
meer aan populariteit. Dat is niet 
verwonderlijk. Want niets is ge-
makkelijker dan het volgen van 
een reeks genummerde bordjes. 
Bij TTC De Merel kunt u komen-
de zondag 16 augustus drie rou-
tes langs knooppunten fietsen.

Ook in de omgeving van De Ron-
de Venen is het knooppuntennet-
werk de afgelopen tijd voltooid. 
Overal ziet u de witgroene bordjes 
met knooppunten. Op elk knoop-
punt staat een overzichtsbord waar-
op u kunt zien hoe een route verder 
gaat. U kunt zelf aan de hand van 
de knooppunten een route maken 
en telkens weer aanpassen.
TTC De Merel maakt het u op 16 
augustus wel erg gemakkelijk. De 
fietsvereniging heeft drie mooie 
routes voor u gemaakt. U hoeft zelfs 
de knooppunten niet op te schrij-
ven of te onthouden. Want de rou-
te wordt uitgepijld met de bekende 
geelzwarte Merelpijlen. Deze pijlen 
hoeft u alleen maar te volgen. Het 
enige dat u moet doen is bij elke pijl 
te kijken naar welk knooppunt deze 
pijl verwijst. Bij dat volgende knoop-
punt hangt een volgende Merel-
routepijl. Makkelijker kan het niet. U 
moet alleen nog zelf fietsen.

Iedereen
Aan elk fietsliefhebber is gedacht. Er 

is een route van 100 kilometer voor 
de prestatieve fietser. De meer re-
creatieve fietsers kunnen kiezen uit 
routes van 65 en 35 kilometer. Al-
le afstanden kennen een pauze bij 
Eetcafé Het Regthuys op de Kerk-
brink in Breukelen. Naar verwach-
ting wordt het daar de gehele dag 
een gezellig samenzijn van allerlei 
soorten fietsers. Koffie en een ap-
pelpunt staan in ieder geval klaar.
Alle routes gaan over rustige en 
mooie binnenweggetjes in de na-
bije en verre omgeving. Waarbij u af 
en toe zeker verrast wordt door een 
weg of fietspad dat u nog niet kent.
Gestart wordt bij Café-Bar De 
Paddestoel aan Hofland 33A in 
Mijdrecht.

Starttijden:
100 km 8.00-10.00 uur
65km 9.00-11.00 uur
35 km 9.00-12.00 uur

Uiterlijk om 16.00 uur sluit de eind-
controle in Mijdrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 eu-
ro voor de routes van 35 en 65 kilo-
meter, en 3,- euro voor de route van 
100 kilometer. Leden van TTC De 
Merel en andere fietsverenigingen 
betalen een euro minder.
Alle routes zijn dus uitgepijld. Dat is 
erg gemakkelijk fietsen, gewoon de 
pijlen volgen. Maar u krijgt ook een 
routebeschrijving mee. 

IJzersterke Frans Woerden 
wint Waverloop
Waver - Afgelopen donderdag 
bleek Veenloper Frans Woerden 
oppermachtig tijdens de hoofd-
afstand van de Waverloop. Een 
andere Veenloper, Willem van 
Leeuwen, volgde op gepaste af-
stand, maar won wel bij de Mas-
ters (ouder dan 40 jaar).

De traditionele Waver-
loop vond dit jaar onder 
haast tropische temperatu-
ren plaats. De Veenlopers 
presteerden echter uitste-
kend onder deze omstan-
digheden. Diverse Veenlo-
pers mochten na afloop na-
melijk plaatsnemen op het 
erepodium.Frans Woerden 
was veruit de snelste op de 
hoofdafstand van de Wa-
verloop over 12,5 km. Hij 
had voor deze afstand 47.20 
nodig. Hij was daarmee bij-
na 2,5 minuut sneller dan 
Willem van Leeuwen. Wil-
lem werd tweede in een tijd 
van 49.45. Hij won wel het 
klassement bij de Masters. 
Ook Veenloper Henny van 
Nieuwkerk mocht plaatsne-
men op het erepodium van 
de Masters. Hij werd na-
melijk uitstekend 3e in een 
tijd van 52.45.Henny Kooij-
man en Theo Noij ontlie-
pen elkaar niet veel: 57.28 
om 57.33. Ook Herman van 
’t Schip en Claudia Reuve-
kamp ontliepen elkaar niet 
veel; zij finishten zelfs in de-
zelfde tijd: 1.01.21. Claudia 
behaalde hiermee een pri-
ma vijfde plaats bij de da-
mes. Alexander Reuvekamp 
liep deze hete 12,5 km in 
1.08.56.

Drie Veenlopers kozen tijdens de 
Waverloop voor één rondje, 6,25 
km dus. Bertus Vrielink behaalde 
een uitstekende tweede plaats bij 
de Masters. Bertus liep een tijd van 
25.47. Frans Bosman had 28.38 no-
dig, terwijl Hans Leeuwerik 32.46 
liep.



pagina 8 Nieuwe Meerbode - 12 augustus 2009

Een barbecue en een 
viswedstrijd in De Hoef
De Hoef - Stichting Vrienden An-
toniuskerk in De Hoef gaat op 23 
augustus a.s. weer de jaarlijkse 
grote viswedstrijd organiseren in 
de Kromme Mijdrecht met daar-
na een barbecue op het kerk-
plein.

Iedereen mag gratis meedoen met 
de viswedstrijd, hij of zij moet zelf 
voor een hengel zorgen en is ook 
zelf verantwoordelijk voor de vis-
pas, voor aas wordt gezorgd. Er zijn 
prijzen voor wie de meeste vis, de 
grootste vis en de zeldzaamste vis 
vangt. Voor de kinderen t/m 12 jaar 
is er tobbevissen op het kerkplein, 
hierbij moet men in een bepaalde 
tijd zoveel mogelijk punten bij elkaar 

vissen. Iedere ronde wordt gevist 
voor prijzen. Deze gezellige middag 
begint om 14.00 uur en rond 15.30 
uur zal op het kerkplein de barbe-
cue worden aangestoken. Voor deze 
barbecue kan men zich opgeven bij 
de commissieleden. In De Hoef ko-
men zij bij de mensen aan de deur. 

Mensen buiten De Hoef kunnen zich 
opgeven bij Theo Róling, tel. 593292 
of Gerda van Blokland, tel. 593553. 
De kosten voor de barbecue zijn: 25 
euro voor volwassenen en 10 eu-
ro voor kinderen van 12 t/m 16 jaar. 
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Ook 
zijn er verschillende kinderattracties 
aanwezig zoals een springkussen, 
zandbak en tafeltennisspel.

Postduiven
Ginkel & Berg wint vlucht 
vanuit Chimay
Regio - Zaterdag stond alleen de 
Jonge duivenvlucht vanuit het 
Belgische Chimay (gem. afstand 
246 km) op het programma. Het 
werd voor de leden van Rond de 
Amstel ook een goed weekend.

De duiven werden om 09.30 uur ge-
lost, en om 13.02.19 uur klokte Gin-
kel & Berg uit De Kwakel de eerste 
duif, en die maakte 1164,266 meter 
per minuut (ruim 69 ½ km per uur). 
Omdat dit een NPO vlucht is, ko-
men de eerste 10 duiven van de Af-
deling op Teletekst (SBS pag. 861), 
en dat wist deze combinatie te be-
werkstellingen met een 4e vermel-
ding, Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
werd 2e in de vereniging, 6e in het 
rayon en 9e op Teletekst. Acht le-
den van Rond de Amstel wisten 
een of meerdere duiven bij de eer-
ste 100 in het rayon te klasseren, en 
dat is voor de club een mooie pres-
tatie. Hennie Pothuizen werd 15e, 
Henk Snoek 19e, Theo Kuijlenburg 
36e, Wim Könst 40e, Cor van Bem-
melen 49e en Wim Wijfje 63e. met 
zijn 2e plaats in de vereniging werd 
Ton Duivenvoorde Kampioen Jon-
ge duiven Onaangewezen en Aan-

gewezen (bovenste vijf van de in-
korflijst), en ook de kampioensduif 
was voor hem. Zijn duif wist op alle 
vluchten in de uitslag te klasseren, 
ondanks dat deze zaterdag gewond 
thuiskwam.

Uitslag
Chimay 339 duiven en
16 deelnemers.
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg
J. Koek

Eindstand Jonge duiven
Onaangewezen  
1. A.M. Duivenvoorde 
2. H.P. Snoek  
3. C. Pothuizen
4. Ginkel & Berg  
5. W. Wijfje  
 
Aangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. C. Pothuizen
4. Th. Kuijlenburg
5. Ginkel & Berg

Karin en Irma van AKU 
op één in tropische 
Waverloop
Regio - Hoe heet het was en hoe 
ver op donderdagavond in Wa-
ver. Bij een temperatuur van te-
gen de dertig graden gingen 200 
deelnemers om 19.30 uur van 
start op de 2,6, 6,2 en 12,4 km.

De organisatie kreeg zo ongeveer 
van alle aanwonenden van het par-
cours steun met extra waterpos-
ten en vooral hun paradijselijke wa-
tersproeiers die oververhitting ef-
fectief bestreden.
Op de 6,2 km. bevestigde Irma van 
Balken haar supervorm van de laat-
ste weken door een geweldige eer-
ste prijs in 28.14 binnen te halen. 
Corinne van den Bergen verraste 
ook door de tweede plaats op te ei-
sen in 31.56, waardoor AKU het po-
dium op deze afstand domineerde.
Claire van der Post werd knap zesde 
in 35.13 ondanks een leeftijdsver-
schil van meer dan 20 jaar met de 
prijswinnaars!
Kwakel-coryfee Karin Versteeg 
presteerde als vanouds en verover-
de de eerste plek op de 12,4 km. af-
getekend met bijna 5 minuten voor-
sprong op nummer twee in 52.52.
Kim Holla had 1.04.32 nodig en 
Baukje Verbruggen volgde in een 
prima 1.06.45.
Anny Calmez bleef keurig binnen de 
één tien met haar 1.09.43 en Corrie 
van Dam bleef met sjoege lopend 
netjes binnen de limiettijd  van an-
derhalf uur in 1.27.

Bij de heren 12,4 km. deed Bram van 
Schagen het uitmuntend door twee-

de te worden in precies vijftig minu-
ten. Harry Schoordijk kwam nog net 
iets tekort voor een ereplaats, maar 
zijn vierde plek in 52.50 is veelbe-
lovend. 
Mario Willemse deed goed mee in 
56.19 en ook John Celie finishte bin-
nen het uur in 59.50.
De veteranengroep heren 12,4 km. 
produceerde de grootste deelname 
met een totaal van 72 lopers. Kun-
nen kennelijk zeer goed tegen de 
hitte. Fred van Rossum voerde het 
AKU peloton aan met een zesde 
plaats in 55.30 en bleef nu eens Theo 
Noij voor die wat minder warmtebe-
stendig leek met een evengoed zeer 
respectabele 57.33. Ook Rob Bos als 
oudste AKU-er bleef knap onder het 
uur met 59.40. en Maarten Moraal 
deed het na wat lichamelijke onge-
makken uitstekend met 1.04.13 voor 
Wim Roozendaal die in 1.11.15 bin-
nenkwam.
Maarten Breggeman sloot de rij met 
een bekeken 1.21.06.
Op de 6,2 km. veteranen registreer-
de Jos Snel als haas voor Irma 28.14 
en kwam Richard Zeldenthuis in 
32.45 over de eindstreep.
Bram Menet was de snelste van de 
AKU achterhoede met 39.47, voor 
Jos Lakerveld in 40.46 en Nico Klerx 
in 41.04.
De AKU jeugd werd vertegenwoor-
digd door de familie Heemskerk. 
Sjoerd behaalde een fraaie tweede 
prijs op de 2,6 km. in een zeer snel-
le 10.35, broer Thijs werd zevende in 
12.10 en zusje Kirsten zelfs vierde bij 
de meisjes in 13.24.

AKU atleten presteren 
ook in de vakantieperiode
Regio - Hoewel het momenteel 
vakantieperiode is blijven de 
prestaties van de AKU atleten 
aansprekend. Op vrijdagavond 7 
augustus werd er door een aan-
tal atleten weer deelgenomen 
aan wedstrijden van de Track-
meeting serie in Utrecht.

Thom de Wildt kwam uit op de 800 
meter en zette een prachtige tijd 
neer van 1.59,76. Voor het eerst in 
zijn leven liep hij onder de magische 
2 minutengrens. Een heel mooie op-
steker voor Thom die pas 2 maanden 
geleden de overstap maakte naar de 
800 meter. Lotte Krause koos bij de 
meisjes B ook een keer voor de 800 
meter in plaats van haar favoriete 
1500 meter. In een goed opgebouw-
de race liet ze zien de vakantie goed 
doorgekomen te zijn met een net-
te 2.30,19. Maaike Koopstra raakte 
gaandeweg het seizoen ook steeds 
beter en beter in vorm. Na een 2.23 
in Wageningen een paar weken te-
rug wilde ze nu weer een stapje har-
der, met name op de opening. He-
laas zat er niet meer in, maar kwam 
ze wel weer uit op een hele nette 
2.23,86.
De 400 meter was dit keer ook goed 
bezet met AKU atleten. Dino Sont-
rop kwam als eerste in de baan en 
liet een geweldige race zien. Hij wist 
maarliefst 1,5 seconde van zijn ou-
de toptijd af te halen en kwam uit 

op 51,92 seconden. Wouter Heinrich 
maakte voor 1 keer ook een uitstap-
je naar deze afstand en liet zien over 
genoeg snelheid te beschikken voor 
de langere afstanden. De 15-jarige 
B-junior kwam tot een tijd van 54,10 
seconden. Remco Sprenger zag zijn 
uitstapje naar de 400 meter beloond 
met een tijd van 58,58, een tijd waar 
hij maar matig tevreden mee was. 

Hoogtepunt
Een ander hoogtepunt van de avond 
was de 3000 meter van Jolanda ten 
Brinke, Zij wist een heel goede tijd, 
en dus een dik Persoonijk Record op 
de klokken te zetten van 10.38,91. 
Haar man John van Dijk viel licht te-
gen met een tijd van 9.41,15.
Op de zaterdagavond kwamen Nick 
van Tol en Marcel de Jong uit bij in-
ternationale wedstrijden in het Bel-
gische Ninove. Hier wordt traditio-
neel altijd hard gelopen en dus is 
deze wedstrijd erg in trek bij de at-
leten in vorm. Marcel de Jong liep 
wederom een mooi persoonlijk en 
clubrecord van 4.00,62. Hoewel hij 
net niet onder de 4-minutengrens 
dook was hij toch tevreden. Zeker 
gezien het feit dat de haas zijn werk 
niet goed deed. Nick van Tol, vorige 
week nog deelnemer bij het Neder-
lands Kampioenschap voor senioren 
op de 1500 meter, kon niet tevreden 
zijn. Zijn tijd van 4.12,16 is een tijd 
die niet bij hem hoort. 

Rizla weekend voor Kervin 
Bos teleurstellend 
verlopen
Regio - Na nog geen halve ron-
den was het over en uit voor Ker-
vin Bos van het Van der Sleen–
Van der Heyden Motors Racing. 
Na een matige start wist Ker-
vin zich snel naar voren te wer-
ken maar moest toezien hoe de 
voor hem rijdende Leon Bovee 
de macht over zijn machine ver-
loor en hem in zijn val meenam 
waarbij Kervin van geluk mocht 
spreken dat hij geen kwetsuur 
opliep door de op hem vallende 
motor van Bovee.

Na de tegenvallende prestaties 
op het circuit van het Duitse Os-
chersleben was Van der Sleen–Van 
der Heyden Motors Racing er op 
gebrand op het circuit van Assen tij-
dens de Rizla Racing Day in de Dut-
ch Supersport een goed resultaat 
neer te zetten. Voor het recordaan-
tal van maar liefst 57.000 toeschou-
wers een uitgelezen mogelijkheid. 
Kervin had zich als 5e van de to-
taal 53 inschrijvingen op de start-
grid weten te kwalificeren. Uit de tij-
den die tijdens de kwalificatietrai-
ningen werden neergezet bleek an-
dermaal dat de Dutch Supersport 
op dit moment zeer competitief is. 
Tussen de plaatsen twee tot en met 
vijftien was het verschil slechts een 
seconde! Kervin was echter niet he-
lemaal tevreden over zijn optreden 
in de trainingen. “De motor liep niet 
optimaal, en tijdens de twee kwali-
ficaties was er een lichte motregen 
wat mij deed besluiten om vroegtij-
dig de kwalificaties te beëindigen. 
Er werden veranderingen in de set-
ting aangebracht en tijdens de war-
ming-up ronde merkte ik dat het 
goed was uitgepakt”, aldus Kervin. 
Achteraf bleek dit een van de wei-

nige positieve punten van de dag te 
zijn. Na het doven van de rode lich-
ten ging de inwoner van Wilnis niet 
optimaal van start en moest een 
aantal plaatsen prijsgeven. Maar 
Kervin wist de verloren plaatsen nog 
voor de Strubben weer goed te ma-
ken om zich daarna in de strijd voor 
de voorste plaatsen te mengen. Zo-
ver kwam het niet, want een valpar-
tij in de eerste ronde gooide roet in 
het eten. Swen Ahnen Ahnendorp 
maakte een schuiver in de Strubben 
waardoor Bovee uit balans geraak-
te en zijn machine niet meer in be-
dwang hield.
In de daaropvolgende val werd ook 
Kervin door de motor van Bovee van 
de baan getorpedeerd waardoor 
Kervin een illusie armer werd omdat 
hij juist zijn zinnen had gezet op de-
ze race.
De ongeluksvogel kon zijn woede 
wel intomen maar was zeer teleur-
gesteld. “Ik weet zeker dat ik met de 
voorsten had kunnen meekomen. 
Jammer dat de race zo is verlopen 
en dat ik weer punten voor het alge-
meen klassement van het ONK mis.” 
Over 14 dagen wacht er alweer een 
herkansing voor Kervin wanneer op 
het circuit van Assen een wedstrijd 
voor het internationale Duitse kam-
pioenschap, het IDM, gereden zal 
worden. “Het is een hoog niveau en 
een geweldige uitdaging voor mij en 
het team,” blikt hij alvast vooruit. “Ik 
weet niet wat mijn kansen zijn. Het 
is voor het eerst dat ik dit jaar in het 
IDM rijdt. Zeker is dat ik er weer vol 
voor ga.” De race in de Dutch Su-
persport werd gewonnen door de 
leider in het tussenklassement, Roy 
ten Napel, die na een spannende 
strijd Ronald ter Braake terugver-
wees naar de tweede plaats.

Exclusieve roeitocht in 
Botshol met ‘De Schatkist’
De Ronde Venen - Met als the-
ma ‘Fluisterend riet’ organiseert 
vertelkring De Schatkist een ver-
halenroeitocht in Botshol voor 
maximaal 10 personen. 

Op zaterdagmiddag 15 augustus 
gaan twee verhalenvertellers van 
vertelkring De Schatkist varen op 
de Botshol met 2 roeiboten. In de 
ene boot zit Elza Vis (tevens IVN-
natuurgids) en in de andere boot 
Joke Dekker-Booij. In de sfeer van 
dit prachtige natuurgebied worden 
er leuke, spannende en mooie ver-
halen verteld, maar ook gewezen 
op de specifieke leefomgeving van 
dieren en planten. Beide boten tref-
fen elkaar op een afgesproken plek, 
waar de deelnemers even hun be-
nen kunnen strekken. Daar zullen 
ook de verhalenvertellers van boot 
wisselen met als gevolg weer ande-

re verhalen op de terugweg. Er kun-
nen maar 5 personen mee per boot, 
dus totaal 10 personen. Vol is vol! 

Als de tocht van 15 augustus vol 
is gaan ze ook nog op een avond: 
donderdag 20 augustus van 19.00 
tot 21.00 uur. Ze doen dan hetzelf-
de programma als de middagtocht 
van zaterdag.
Start bij roeibotenverhuur Verweij, 
Botshol 14, gemeente Abcoude
Datum: zaterdag 15 augustus (in-
dien volgeboekt: donderdagavond 
20 augustus: 19.00 - 21.00 u)
Vertrektijd: 14.00 uur. Terug ca. 
16.00 uur. 
Kosten: 8,50 euro.
Aanmelden en inlichtingen: Joke 
Dekker-Booij: tel. 0297 261000 of  
06 10814589
e-mail: vertelkringdeschatkist@het-
net.nl

Kennismaken met bridge 
in de Paraplu
Wilnis - Bridgen blijkt steeds po-
pulairder te worden. Ook in De 
Ronde Venen; er worden veel cur-
sussen georganiseerd en het aan-
tal bridgers is de laatste jaren 
sterk gegroeid.

En als je dan een cursus gevolgd hebt, 
dan wil je ook (regelmatig) spelen. In 
Wilnis bestaat die gelegenheid. Bij de 
Stichting “Paraplu’, achter de Willis-
stee, is een gezellige bridgeclub, waar 
iedere dinsdagavond gespeeld wordt. 
Omdat er een A- en een B-lijn is, zijn 
beginners ook van harte welkom. Met 
beginners wordt bedoeld, mensen die 
twee keer een bridgecursus gevolgd 
hebben.
Deze bridgecursus voor beginners 
bestaat uit 10 lessen met aansluitend 
een vervolgcursus, ook tien lessen. De 
bridgelessen bij de Stichting ‘Paraplu’ 
beginnen op maandag 14 september 
van 19.15 tot 22.30 uur. De kosten per 
cursus bedragen 80 euro. Het is een 
bridgecursus waarbij de theorie be-

grijpend te lezen is.
Niet alleen de theorie wordt u aange-
boden maar ook zijn vele spelen uit-
gezocht met bied- en speeluitleg, zo-
dat u ook thuis veel plezier aan de 
cursus zult beleven. Wilt u meer we-
ten over deze bridgelessen, dan kunt 
u contact opnemen met docente Son-
ja Dillions, tel. 0297-261818.
De bridgeclub in de Paraplu start 
dinsdag 8 september aanstaande 
en duurt 30 weken, dus tot half april 
2010.
De kosten om gedurende deze hele 
periode mee te spelen, bedragen 44 
euro. Geïnteresseerden die over de-
ze bridgeclub meer informatie willen, 
kunnen contact opnemen met Janny 
Biesheuvel, tel. 0297-284785 of Mar-
griet Kemperman, tel. 0297-256755
Alle informatie over deze bridge-acti-
viteiten kunt u krijgen tijden de Open 
Dag van de Stichting ‘Paraplu’ op za-
terdag 22 augustus a.s. van 10.00 tot 
12.30 uur aan de Pieter Joostenlaan 
28 in Wilnis.

Een zonnig Seniorplus 
ééndagstoernooi bij TVM
Mijdrecht - De seniorpluscom-
missie van TennisVereniging-
Mijdrecht organiseerde op don-
derdag 6 augustus voor de ze-
vende achtereenvolgende keer  
het Seniorplus-ééndagstoernooi. 

Het aantal aanmeldingen was over-
weldigend. Normaal is er slechts 
plaats voor 72 deelnemers, maar de 
seniorpluscommissie  wilde niet al in 
een zeer vroeg stadium zoveel men-
sen teleurstellen en had van de bu-
ren (tennisvereniging De Ronde Ve-
nen) twee banen ter beschikking ge-
kregen, waardoor er nu op 11 banen 
gespeeld zou kunnen worden en 88 
deelnemers om 10.00 uur aan de 
koffie met gebak zaten. Bij de ope-
ning om 10.00 uur werd er de na-
druk op gelegd, dat de dag door de 
commissie Tennisstimulering van de 
KNLTB speciaal bedoeld was voor 
recreatief tennissen op 50+niveau; 
de wedstrijden vormden uiteraard 
de basis van de dag, maar de resul-
taten telden niet mee voor de officië-
le KNLTB-ranglijst. Elk dubbel speel-
de 4 wedstrijden van 40 minuten. 

Het werd een tropische dag; er 
moest veel water tussendoor ge-
dronken worden en het tempo in de 
wedstrijden werd af en toe aange-
past; alleen in de laatste ronde wer-
den enkele partijen voortijdig beëin-
digd. Tussen 12 en 1 werd er vol-
op genoten van een heerlijke lunch, 
in elkaar gezet door TVM-vrijwilli-
gers. Basis van de lunch vormden de 
voortreffelijke salades van De Me-
ijert. Ook het fruit gesponsord door 
Patrick Oostveen ging er bij het war-
me weer goed in. 
Om 16.00 uur volgde de gezamenlij-
ke afsluiting; 
Diverse medewerkers en sponsors 
werden bedankt; daarbij  ging spe-
ciale dank uit naar Anton de Jong 
voor zijn voorbereidingen en over-
zichtelijke kleurrijke wedstrijdplan-
ning en Gee Kuen en Margreet Pool-
man voor de verzorging van de cate-
ring en prijzen. De prijzen werden dit 
jaar onder alle deelnemers verloot, 
dus niet uitgedeeld aan de best sco-
rende dubbels.

Nauwkeurig
De wedstrijdleiding had de gescoor-

de games desondanks zeer nauw-
keurig bijgehouden.
Bij de Damesdubbels-A hadden 
Hanneke Oort en Trudy de Vries de 
meeste games gescoord, gevolgd 
door de dubbels Lies van Diemen/
Wil van Dranen en Ans Bruggeman /
Nel Leeuwerik. 
Bij de Damesdubbels B scoorde het 
koppel Tilly Veerhuis/Gerry van der 
Wende het best, gevolgd door Kate 
Nevison/Helma Vijn en Genie Hoo-
gervorst /Joke van de Vliet .
Wilco Spijker en Koos Wieling waren 
erg op dreef en behaalden  de hoog-
ste score van de dag: (38 games) te-
gen); Bij herendubbel-A werden ver-
der Russ Nevison-Nan Steenkiste 
tweede en de broers Pieter en Kees 
van Diemen derde   
De 10 dubbels van Herendubbel-B 
scoorden er ook flink op los: Hans 
Bloem/Martin Sassen 36 games, ge-
volgd door Ernst van Sonsbeek/Roel 
Sterenborg  en Anton de Jong/ Jaap 
Lodder.
Het aantal inschrijvingen voor de 
mixed was iets kleiner; 
In mixed-A waren Sylvia en Jos Rie-
chelman duidelijk de sterkste;  Ria 
en Piet Zaal werden tweede.
In mixed-B was het echtpaar Felici-
tas/Rien van Wijk uit Kockengen su-
perieur; echtpaar Thio uit Uithoorn 
werd tweede en zus en broer Cilia-
Harry Zoutendijk derde 
Na de prijsuitreiking konden al-
le deelnemers nog genieten van 
een door de sponsorcommissie van 
TVM aangeboden borrel en de daar-
bij door de dames van TVM verzorg-
de hapjes.
Er heerste de hele dag een ontspan-
nen sfeer. Het was schitterend weer 
en in de schaduw van parasols en 
bomen was het op het terras best uit 
te houden.
Dergelijke ééndagsactiviteiten voor-
zien duidelijk in een behoefte voor 
de wat oudere tennissers.

Als u geïnteresseerd bent in een van 
de andere activiteiten, die er bij TVM 
voor de 280 seniorplussers worden 
georganiseerd kunt u contact opne-
men met Theo Lambers, tel 285023. 
Ook voor groepstraining, speciaal 
gericht op ouderen, kan men via 
TVM bij de tennisschool Tennis Ac-
tief terecht



De Ronde Venen - Zwem- en polovereniging De Amstel is 
al sinds 1962 een begrip in de regio; in de afgelopen 47 
jaar hebben we al meerdere generaties met veel plezier 
laten kennismaken met het diplomazwemmen, wedstrijd-
zwemmen en waterpolo. Op maandag 17 augustus gaan 
ze weer van start in zwembad de Otter in Uithoorn en een 
week later (maandag 24 augustus) gaan de trainingen 
weer starten in het Veenbad in Vinkeveen. Wat staat er 
voor het nieuwe seizoen allemaal op stapel?

De Amstel gaat weer starten 
met zwem- en waterpoloseizoen

Laatste seizoen in het Veenbad en dan op naar Marickenpoort

Diplomazwemmen
Het seizoen is opgedeeld 
in drie periodes van onge-
veer 13 weken; elke perio-
de start met een kadertrai-
ningsavond en wordt afgeslo-
ten met afzwemmen. Het eer-
ste en tweede blok wordt on-
derbroken door een water-
polo-trainingsavond in beide 
baden terwijl het derde blok, 
naast de trainingen voor de 
“reguliere” Amstel-1 en -2 en 
zwemvaardigheid-1, -2 en -3, 
wordt aangevuld met een we-
kelijkse trainingsavond in Vin-
keveen voor het Aquaspor-
tief-1 diploma. Dit laatste op 
inschrijving. Het derde blok 
wordt afgesloten met een af-
zwemevenement (naar al-
le waarschijnlijkheid in Ma-
rickenpoort, het nieuwe bad 
in Mijdrecht) bestaande uit 
1e: Amstel-1 en-2, 2e: 
Aquasportief-1, 3e: Zwem-
vaardigheid-1, -2 en -3.
Op zondag 22 november wor-
den de clubkampioenschap-
pen gehouden voor alle le-
den.
Ook de waterspelontmoetin-
gen (5x) in competitie met an-
dere verenigingen zullen dit 
seizoen weer plaatsvinden.
Op 14 februari 2010 zullen 
de jaarlijkse sponsorwedstrij-
den weer gehouden worden, 
met op diezelfde dag het af-
zwemmen voor de KNZB-bre-
vetten.

Wedstrijdzwemmen
Vanaf de bovengenoemde 
data gaan ook de trainingen 
weer van start voor de wed-
strijdzwemmers. Zij zwem-
men wedstrijden in compe-
titieverband binnen de re-
gio Amsterdam/’t Gooi van de 
KNZB en daarbuiten worden 
diverse andere activiteiten 

georganiseerd zoals bijvoor-
beeld een vijfkamp-competi-
tie, kampeer-zwem weekend, 
Speedo-competitie en “Open-
water-zwemmen”. 

Waterpolo
De Amstel heeft een grote 
waterpoloafdeling met pupil-
len-, aspiranten-, dames- en 
herenteams, die allemaal uit-
komen in de KNZB-waterpo-
locompetitie binnen de regio. 
Ook deze afdeling kent ex-
tra leuke dingen, zoals feest-
avonden en het Zepta-wa-
terpolotoernooi in Groningen 
ter afsluiting van het seizoen. 
Ook de waterpolotrainingen 
gaan op de bovengenoemde 
data van start.

Conditiezwemmen / 
baantjes trekken
Is het bovenstaande alle-
maal veel te actief / competi-
tief of denk je dat je te “oud” 
bent….. We hebben een ac-
tieve conditiezwem-afdeling 
waar je niet alleen op een leu-
ke en gezellige manier bezig 
kunt zijn met gezond sporten 
maar ook nog eens een stok 
achter de deur hebt waar-
mee je al je excuses om niet 
de deur uit te gaan kunt ver-
geten! Kortom, methun bijna 
vijftig jaar ervaring hebben-
ze een hoop leuke dingen te 
bieden en het mooiste van al-
les: ze hebben op dit moment 
geen wachtlijsten! Dus lijkt 
het je leuk, kijk dan eens op 
hun website (www.zpv-de-
amstel.nl) naar alle informatie 
waaronder de trainingstijden. 
En ga eens langs voor een 
proefl es. En als je het dan nog 
steeds niet zeker weet, neem 
je eerst een proefabonnement 
voor 8 weken lang 2 keer per 
week trainen voor €20.
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Het bedenken van de juiste strategie

Dat valt niet mee, zo’n eerste
waterpolowedstrijd

Van brug tot brug tocht bij het 
wedstrijdenzwemmen

Hoe sneller hoe beter

Waterpolo ook voor meisjes Bij heren kan het er hard aan toegaan Clubkampioene 2009-08-11

Ook tijdens het poldersporten blijft het zwemmen

Tijd voor een onder onsje Ook een weekendje wintersport hoort erbij De bouw van het nieuwe zwembad vorderd gestaag

Laatste blik in het Veenbad
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Foto 1:
De uitgegraven voorkant van de toren met 
gemerkte plaatsen (stokjes) voor de hei-
palen.

Foto 2:
Detail van de schroefbuizen die eenmaal in 
de grond geboord met beton worden volge-
stort en aldus de ‘heipaal’ vormen.

Foto 3:
Rondom de kerktoren zijn 20 buispalen aan-
gebracht. Let op de vierkant uitgeboorde 
gaten aan de onderzijde van de toren waar-
door ijzeren wapening wordt aangebracht.

Foto 4:
Afgerond heiwerk onder de vloer achter de 
kerktoren.

Foto 5:
Voorbereidende werkzaamheden door Aales 
van Leeuwen ten behoeve van de (later) te 
storten betonvloer.

Foto 6:
Gestorte betonvloer van 80 cm dikte over de 
palen heen en dwars onder de kerk door via 
de boorgaten.

Foto 7:
Rondom de kerktoren is het heiwerk en be-
tonstorten afgerond. Er is ook al een nieuwe 
stoep voor de hoofdingang geplaatst.

Foto 8:
De zijkanten van het kerkgebouw zijn inmid-
dels grotendeels uitgegraven om rondom 
heiwerk voor 60 nieuwe heipalen mogelijk 
te maken.

RESTAURATIE NH-KERK 
IN WILNIS OP SCHEMA

Wilnis - Aan de uit 1877 daterende 
NH-kerk in Wilnis worden momen-
teel volop restauratiewerkzaamhe-
den uitgevoerd. Een deel is al bijna 
afgerond, namelijk het aanbrengen 
van een nieuwe fundering onder de 
toren. Dit keer een van beton en dat 
is wat steviger dan de ruim 100 gre-
nenhouten palen waarop de toren 
met kerkgebouw oorspronkelijk op 
rustte. Vanwege de geconstateerde 
palenpest was het dringend nood-
zakelijk de fundering te vervangen. 
Een deelproject weliswaar, want ook 
moeten aan de toren en het kerk-
gebouw nog verdere restauratie-
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Al met al is dit mogelijk geworden 
doordat de Provincie begin dit jaar 
een omvangrijk bedrag van rond 
900.000 euro via het Parelfonds 
had toegezegd. Dat resulteerde op 
6 maart in het (feestelijk) onthullen 
van een bouwbord op de hoek van 
de Dorpsstraat/N212, samen met 
gedeputeerde Anneke Raven (CDA). 
Met het toegezegde bedrag kan de 
omvangrijke restauratie aan de kerk 
worden uitgevoerd, hoewel dit geld-
bedrag niet helemaal toereikend is. 
Wil men alle kosten kunnen dekken 
moet er nog zo’n half miljoen euro 
worden inge-zameld. Volgens de 
kerkrentmeesters komt dat bedrag er 
ook, met name door bijdragen van de 
kerkgemeente zelf, uit giften en do-
naties. De restauratiewerkzaamhe-
den staan onder supervisie van Leen 
Brak Bouwkundig advies BV uit Gou-
da. Als architect treedt op P.D. van 
Vliet uit Loosdrecht. Heibedrijf Kool 
uit Wilnis is het aangewezen bedrijf 
om de heiwerkzaamheden uit te voe-
ren. Kool is gespecialiseerd in fun-
deringstechnieken en zet daarvoor 
speciale apparatuur en machines in. 
Bouwkundige Aales van Leeuwen uit 
Wilnis is aangewezen als uitvoerder 
én aannemer om de verschillende 
werkzaamheden te coördineren met 
onderaannemers die vrijwel allemaal 
uit de regio afkomstig zijn. Nu de 
werkzaamheden al een aardig eind 
op streek zijn werd het tijd eens met 
Aales te gaan praten wat er tot nu 
toe allemaal is uitgevoerd.

Nieuw fundament
Aales: “We zijn vanaf 2005 al bezig 
geweest om oplossingen te zoeken 
voor het funderingsprobleem. Maar 
eerst hadden we de toestemming 
nodig van de organisatie Armen-
zorg van de diaconie om het naast-
liggende huisje te mogen slopen en 
daarvoor was weer een sloopver-
gunning nodig. Dat is allemaal vlot 
gegaan. We hebben daarbij geen 
echte archeologische vondsten van 
belang bij aangetroffen. Ook niet 
bij het uitgraven van de grond aan 
weerskanten van de toren. De uit-
voering van de restauratie wordt in 
twee fasen uitgevoerd. Eerst wordt 
de toren opnieuw gefundeerd omdat 
dit het meest risicovol is. Dat is nu 
achter de rug. Volgend jaar komt het 
voeg- en leiwerk van de toren en de 
torenspits aan de beurt. Dan gaat de 
toren in de steigers. Maar dat wordt 
aanbesteed. Door de palenpest zijn 
de grenenhouten palen waarop de 
toren rust, aangetast. Die palen kun 
je er niet uithalen. Een van de oplos-
singen die we hebben aangedragen 
is het maken van een nieuw beton-
nen fundament waarop de toren 
komt te rusten. Daarvoor is gekozen. 
Wat we dus nu bij de toren hebben 
gedaan is het volgende: De palen van 
de nieuwe fundering zijn net zo lang 
als de bestaande. Er is gekozen voor 
buispalen, die deels zijn geheid en 
deels geschroefd. De buizen zijn ver-
volgens volgestort met beton. Tijdens 
dit werk hebben we de toren voort-
durend bewaakt in zijn stand door 
middel van metingen (monitoring). 
Die zijn allemaal op schrift gesteld 
mochten er later klachten komen 
over mogelijke schade of anderszins. 
Binnen in de kerk, in het torenpor-
taal, was ondergronds een kelder die 
in 1886 is aangelegd voor de opvang 
van regenwater van het kerkdak. Het 
werd tot 1922 gebruikt als drinkwater 
voor de dorpsgenoten. Daar is voor 
onze doeleinden de nieuwe con-
structievloer van 80 cm dik doorheen 
gestort en aan de achterzijde van de 
toren, onder de vloer van de kerkzaal 
is een werkruimte gemaakt met een 
hoogte van 2,10 meter. Dat was een 
geluk want daar kon heibedrijf Kool 
met een speciale heimachine 10 pa-
len heien van 10,5 meter lang met 
een doorsnede van 32 cm. Dat is ge-
realiseerd door per buispaal 7 delen 

van 1,50 op elkaar te heien. Dit was 
het meest risicovol omdat door de 
trillingen de toren zou kunnen wor-
den beschadigd. Maar er zijn geen 
noemenswaardige onvolkomenhe-
den aangetroffen.” Later zijn buiten 
rondom de kerk palen ingeboord. Tij-
dens het boren wordt cementwater 
toegevoerd, het zogenaamd ‘grout’. 
Het dient voor een deel als ‘smeer-
middel’ tijdens het boren. Als de buis 
op zijn plaats zit vormt het eronder 
een koek die uithardt en de heipaal 
daardoor een ‘voet’ geeft. Een fun-
dament op zich. Op die manier zijn 
er 20 palen rondom de toren aange-
bracht. In totaal rust de toren dus op 
30 (nieuwe) palen.

Beton ‘tussen de gaten’
De volgende fase was het openboren 
van de toren onder het maaiveldni-
veau. In de muur zijn gaten geboord. 
Dwars door de onderkant van de to-
ren is een bewapening van ijzerwerk 
gevlochten dat aan de koppen van 
de palen is vastgemaakt. Daarom-
heen is een bekisting aangebracht 
waarna de ontstane bak is volgestort 
met een laag beton van 80 cm dikte. 
De constructie is op een bijzondere 
manier uitgevoerd, zodanig dat de 
toren – die tot dan nog steeds op de 
houten paalfundering rust – nu al 
deels op de nieuwe fundering staat. 
“Dat is voor 60 procent,” zegt Aales. 
“Er komt in de (nabije) toekomst een 
moment waarop sommige houten 
palen het gaan begeven en dan komt 
de toren steeds meer op de beton-
nen fundering te rusten. Dat is dank-
zij de voorspanning die wij hebben 
gerealiseerd tussen betonplaat en 
de nieuwe fundering. Waar je eerst 
dwars onder door de toren kon kij-
ken is de ruimte ‘tussen de gaten’ nu 
opgevuld met beton. Ook de kelder 
bestaat nu niet meer. We gaan er 
vanuit dat de toren nu vast staat. Het 
kritieke moment was het storten van 
de vloer met 45 kubieke meter be-
ton. Dat weegt 110 ton en die kwam 
natuurlijk op die oude fundering te-
recht. Zolang dat niet was uitgehard 
en vast zat op de nieuwe fundering, 
kon er nog van alles gebeuren. Zou-
den die oude houten palen dat nog 
wel houden? Maar er er niets ge-
beurd, alles is keurig uitgehard en 
het staat nu letterlijk als een huis. 
De toren zelf weegt 450 ton. Samen 
met de vloer rust er nu ruim 550 ton 
op de fundering. Inmiddels is er ook 
al een stoep bij de hoofdingang van 
de toren aangebracht. Die wordt nog 
bekleed met speciale antisliptegels 
van vulkanische oorsprong; het zijn 
lavastenen. Maar dat gebeurt pas na 
de volledige restauratie met het oog 
op mogelijke beschadigingen.”

Betonplaat rondom kerk
In september wordt een begin ge-
maakt met het heiwerk rondom het 
eigenlijke kerkgebouw. Hier worden 
de buispalen weer geheid omdat 
men met de schroefpaalmachine 
niet dicht genoeg bij de muur kan 
komen. In totaal worden er nog 90 
palen rondom de kerk aangebracht. 
Daaronder zijn ook trekpalen. Daa-
romheen komt ook weer een bekis-
ting waarna rond de palen beton 
wordt gestort. Rondom het kerkge-
bouw ligt dan net zoals bij de toren 
een betonplaat om het draagvlak van 
het gebouw te vergroten. Aales: “Het 
is hetzelfde systeem dat bij de kerk 
op de Herenweg in Vinkeveen is toe-
gepast toen die een paar jaar gele-
den van het kerkgebouw afscheurde 
en ook voorzien is van een nieuwe 
fundering.” Voor de volgende werk-
zaamheden is de grond rondom de 
kerk al voor een deel uitgegraven. Er 
moet achter in de kerk, in de consi-
storie, ook geheid worden. Dat doet 
Kool weer met de kleine machine die 
ook bij het heien in het torenportaal 
is gebruikt. En passant  komt er een 
nieuwe achteringang met een licht 
hellend pad van 24 meter lengte dat 
geschikt is voor rolstoelgebruikers. 
Er moet een hoogte van 1,20 meter 
worden overwonnen, van kerkingang 
tot de straat. 
Volgend jaar wordt de toren zelf ge-
restaureerd, zoals het voegwerk en 
tevens wordt dan de leibedekking van 
de spits vervangen. Dat zijn Engelse 
leien. Verder wordt er nog wat schil-
derwerk uitgevoerd. Het kerkgebouw 
zelf is verder goed, daar hoeft wei-
nig aan gedaan te worden zoals het 
er nu uitziet. Als alles klaar is heeft 
de Nederlands Hervormde gemeente 
van Wilnis weer een prachtige kerk 
die weer vele jaren mee kan.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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 Ja! Ja! Begraafplaats 
Het grijpt ons aan. Ons 
gewone mensen die 
normaal onze plicht 
doen en proberen met 
elkaar een zinvol leven 

te leiden. Of niet. In ieder geval worden wij wakker 
en beginnen met uitrekken en diep ademhalen 
en beginnen al of niet rustig met onze dag. Wij 
staan op. Opeens, plotseling, en dat gebeurt niet 
zo vaak, krijgen wij een rot gevoel. Wij krijgen 
de pest in, wij denken zelfs 'wij moeten iets 
doen'. Wij worden gemeenschappelijk in de z… 
genomen. Als wij gezamenlijk in de z… genomen 
worden dan komt het altijd door bestuurders. 
Mensen die aan touwtjes trekken en denken dan 
dat hun poppen wel gaan doen wat ze willen. 
Maar soms gebeurt dat niet. Soms gebeurt het 
tegenovergestelde en trekken de poppen de 
bestuurders omver. Bestuurders krijgen het in hun 
bol. Bestuurders slaan tegenwoordig regelmatig 
op hol. Bestuurders. Ja! Ja! Kerkbestuurders 
klagen steen en been dat de mensen niet meer 
naar de kerk gaan. Dat de mensen niet meer 
betrokken zijn. Kerkbestuurders staan zelf aan 
de kant. Ze staan niets zeggend en niets doend 
aan de kant. 
Ze zien alleen financiële belangen, al is dat over 
50 jaar. Dat maakt niet uit. Kerkbestuurders 
begrijpen hun parochianen niet meer. Zij zien 
denk ik alleen nog maar problemen. Ze zien 
geen kans om met hun parochianen in gesprek 
te komen. Ze gaan liegen en manipuleren om 
hun bekrompen ideeën en zin door te drijven. 
Eerst over de kerk aan de Schans en daarna over 

de begraafplaats. Een kerk die zoveel betekent 
voor het aangezicht van het dorp Uithoorn. Moet 
weg en de begraafplaats moet weg. Ja! Ja! Te gek 
voor woorden. Waar zijn die kerkbesturen mee 
bezig? Ze verpatsen de basis van onze huidige 
samenleving. Ja! Ja! Zij verpatsen de basis van 
onze poldersamenleving. Ja! Ja! Het komt door 
de huidige kerkbesturen die de tradities van 
Nederland aan het verkwanselen zijn. Ja! Ja! Er 
hebben nu al honderden mensen inspanning 
geleverd om te reageren op de oproep van de 
Werkgroep die zich inzet voor het behoud van 
de begraafplaats. Waarom niet voor de kerk? De 
kogel was al door de kerk door manipulatie en 
gaat door de kerk door manipulatie. Ja! Ja! Wij 
moeten als Nederlanders nu eens beginnen met 
het behouden van onze cultuurmonumenten. Wij 
zullen met z’n allen mee moeten werken om die 
te behouden.Ja! Ja! Wat gaat er nu gebeuren 
met al die bezwaren? Wat is de volgende stap? 
Ik neem aan dat ze voorgelegd worden aan 
het kerkbestuur. En dan? Ja! ja! En dan? Wat, 
als ze er niets mee doen? De kerk bezetten? 
De begraafplaats bezetten? Het kerkbestuur 
afzetten? Er moet toch iets gebeuren. Moet het 
gemeentebestuur van Uithoorn zich niet eens 
laten horen. Het gaat toch ook om hun burgers. 
Zeer veel burgers.Waar zijn de raadsleden van 
Uithoorn. Op het strand? Met hun …. op het 
strand. Hopen maar dat ze zich laten horen als 
ze gebruind en uitgerust weer onder de mensen 
komen. Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

De Ronde Venen - Het is vrijdag 31 juli. Een mooie 
dag om te fietsen en te wandelen. We besluiten al-
lebei te doen en fietsen richting Waverhoek, het 
nieuwe natuurgebied voorbij Botshol, tussen het 
dorp Waverveen en het riviertje de Waver. We ko-
men er regelmatig, het is een mooi gebiedje, een 
eldorado voor de vele watervogels die onze plas-
sen bevolken en hier neerstrijken op hun tochten 
naar het Zuiden, resp. het Noorden, al naar ge-
lang het seizoen. Het is een nog jong natuurgebied, 
maar je ziet het groeien en –eerlijk is eerlijk- het 
wordt steeds mooier, afwisselender. (zie foto). Om 
er te kunnen wandelen en genieten moet men wel 
even over een aantal hekken klimmen. De opstap 
is voor de meeste bezoekers wel goed te doen. Be-
halve voor nogal wat ouderen en –jammer genoeg- 
ook voor mensen in een rolstoel. Wellicht dat daar 
in de toekomst een oplossing voor komt, dat hopen 
we dan maar.
Bij de ingang staan diverse borden met uitleg, zo-
dat de bezoeker weet welke vogels hier broeden, 
welke plantensoorten er te zien zijn en hoe het ge-
bied is ontstaan. Vooraan, aan het eerste hek, hangt 
tevens een verbodsbord: verboden voor honden. En 
op het pad in het gebied staat ook een bord met  
Honden niet toegestaan (zie foto). Het verbods-
bordje staat ook bij Botshol, aan het begin van de 
dijk, waar men eveneens kan wandelen en zo het 
natuurgebied kan bereiken. De borden zijn duide-
lijk zichtbaar, voor iedereen te lezen. 

Vrijdagmorgen
Die vrijdagmorgen stonden wij aan het begin van 
de dijk met onze fietsen te genieten van het uit-
zicht op Botshol, toen er een auto kwam aanrijden, 
een Citroën. Er stapten twee dames uit en een paar 
kinderen. De bestuurster liet een hond uitstappen. 

Ze zag ons kijken, deed hem aan de lijn en zonder 
blikken of blozen liep ze naar het hek. Haar kin-
deren waren over het hek geklommen, hadden het 
bord echter al gezien en stelden teleurgesteld vast, 
dat de hond hier niet in mocht. Natuurlijk vonden 
ze dat jammer, logisch. Mevrouw liep toch naar het 
hek, maar omdat ze zag, dat wij bleven kijken wat 
ze zou doen, bleef ze talmen in de hoop dat wij snel 
zouden doorfietsen. Dat deden we echter niet, we 
bleven keurig wachten, zonder iets te zeggen. Uit-
eindelijk koos ze eieren voor haar geld, liet de he-

le meute weer instappen en reed weg. Wij ook. We 
fietsten naar de hoofdingang van Waverhoek en ja 
hoor: daar stond de auto weer. Ze waren net alle-
maal uitgestapt, de kinderen waren al over het hek 
geklommen en ook de dames gingen er overheen 
Met hond!!  
Mijn man weet hoeveel moeite het mij kostte om 
niets te zeggen, maar ik hield me keurig in. Het ge-
zelschap zag ons wel, maar trok zich er niets van 
aan. Zij gingen links-, wij rechtsaf. We genoten van 
de witte ganzen, de eenden, en alle andere water-
vogels en van de rust, die er heerst. We liepen ‘een 
rondje’: over de dijk, langs de schapen en, ja hoor, 
daar zaten ze. Boven aan de dijk, waar wij weer over 
het hek moesten klimmen om verder te kunnen. 
Genoeglijk met z’n allen, inclusief hond! Ze zaten 
weliswaar vlak bij de boerderij daar, op een stukje 
‘niemandsland’, maar om terug te keren of rond te 
lopen moesten ze hoe dan ook weer het natuurge-
bied in. Ze zagen me kijken (mijn blik zei voldoen-
de, denk ik). 

Asociaal gedrag
Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik mij enorm 
erger aan dit, wat ik noem asociaal gedrag. Omdat 
mensen vaak hun mond vol hebben over natuurbe-
scherming, maar als het henzelf betreft gewoon lak 
hebben aan diezelfde natuur. Wat voor voorbeeld 
geeft men de kinderen door maling te hebben aan 
een dergelijk bord, dat er toch niet voor niets staat? 
Wie zegt mij, dat ze die hond niet een poosje los 
hebben laten lopen? Toen ze ons zagen aankomen, 
boven aan de dijk, stond mevrouw op en rommelde 
wat met de hond. Lijnde ze hem gauw even aan? Ik 
kon dat niet zien.  
Aan de auto te zien waren het vakantiegangers, de 
auto komt uit Nijmegen. Ik ken de omgeving van 
Nijmegen redelijk goed. Daar is meer ruimte om 
honden los te laten lopen. Maar die ruimte hebben 
we hier in De Ronde Venen ook!  Waarom ik niets 
heb gezegd? Omdat mijn partner vond, dat het on-
ze zaak niet was, er hoort controle te zijn in het ge-
bied. Die is er misschien ook, maar vandaag dus 
niet en wanneer eigenlijk wel?
De nieuwe natuur, die hier in De Ronde Venen 
wordt gecreëerd, is moeizaam van de grond geko-
men. Maar nu de resultaten zichtbaar worden, kan 
iedereen zien hoe mooi het is en hoe mooi het nog 
verder zal worden. Met de boerenbedrijven erom-
heen, koeien in de wei, zullen we er met z’n allen 
voor moeten zorgen, dat ook onze (klein)kinderen 
hier nog van kunnen genieten. Maar dan moeten 
we ze wel opvoeden met de norm, dat vogels rust 
nodig hebben. Dat natuurbescherming er niet voor 
niets is en dat honden nu eenmaal  beperkt in een 
natuurgebied gewenst zijn. Soms mogen ze er wel 
lopen, zij het echter aangelijnd. Ook daar wordt da-
nig en laconiek de hand mee gelicht. Laatst lie-
pen we over het nieuwe pad in Marickenland. En ja 
hoor, dames met twee honden, doodleuk los en vrij 
rondlopend. Terwijl aan elke ingang een bord hangt 
met daarop: honden aangelijnd! 
Hoe kunnen we van kinderen respect voor de na-
tuur en voor aanwijzingen op borden verlangen, als 
wij, ouderen, zelf niet het goede voorbeeld geven?

S. v.d. Maat, Vinkeveen

Honden niet toegestaan!

Kanttekeningen van Stichting 
Buurtconciërgewerk DRV bij 

de B&W-brief naar D66-fractie
Deze B&W-brief biedt naar onze mening:
Geen inhoudelijke argumenten voor de beslissing om 
een enkele financiële bijdrage te onthouden aan de 
kostendekking die nodig is voor het sedert 1 januari 
2009 door onze stichting uitvoeren van het al 15 jaar in 
onze gemeente functionerende buurtconciërgewerk als 
onderdeel van het streven naar bewonersparticipatie 
door buurt- (& wijkgericht) beheer.
Een aantal elkaar tegensprekende uitspraken, die 
duidelijk maken welk verschil er is tussen de uitspraken 
en de daden van het gemeentebestuur inzake de 
voortzetting van het buurtconciërgewerk.
Een duidelijk signaal dat in deze B&W-brief bovenal de 
persoonlijke aanpak van de burgemeester doorklinkt, 
terwijl het feitelijk gedrag van de wethouders toont dat 
er zelfs binnen dit college weinig werkelijke steun voor 
de huidige gang van zaken bestaat.

Meer in detail zal onze mening blijken uit de navolgende 
toelichting :
Ad 1 Het vanaf januari 2009 niet meer leveren van enige 
financiële bijdrage aan het werk van de buurtconciërges 
staat haaks op het gemeentebeleid van de afgelopen 
15 jaar om de bewoners via buurtbeheer-initiatieven 
(zoals het werk van de buurtconciërge) te betrekken bij 
het onderhouden en verbeteren van de gemeentelijke 
zorg van de woonomgeving.
De verwijzing naar het in het gemeentebestuur nog 
in ontwikkeling zijnde visie op de wenselijke inbreng 
en structurering van het buurtbeheer gaat voorbij aan 
de reeds bereikte resultaten en baseert zich kennelijk 
op onbesproken denkbeelden over hetgeen verbeterd 
moet worden en door wie.
Dit gebrek aan actuele visie gaat blijkbaar hand in 
hand met activiteiten die erop gericht zijn zo snel 
mogelijk de inbreng van bewoners te beperken door 
het uitschakelen van hun buurtconciërges.

Herbezinning
Volgens deze B&W-brief is het college in september 
2008 gestart met de herbezinning over de 
bewonersparticipatie. Vooruitlopend op het concept-
plan van februari 2009 is (met actieve of passieve 

inbreng van de burgemeester als portefeuillehouder 
voor dit project) al per januari 2009 de taak van het  
buurtconciërgewerk door St. De Baat geschrapt en is 
daarop aansluitend onze aanvraag van een financiële 
jaarbijdrage ad 1.000 euro voor dit werk afgewezen.
Dit terwijl de 2e alinea van deze B&W-brief besluit 
met de opmerking dat er nu (na bijna een jaar van 
gemeentelijke herbezinning) nog steeds GEEN 
gemeentevisie is op de vorm en mate waarin de 
gemeente het buurtconciërgewerk wil inzetten. 
Kennelijk worden er oude goed bruikbare schoenen in 
dit geval bij voorbaat afgedankt zonder dat het bestuur 
in staat is te formuleren waarom en wat er wanneer 
veranderd moet worden.

Zo’n werkwijze is naar onze mening niet professioneel 
en getuigt bepaald niet van bewonersacceptatie, goed 
rentmeesterschap en behoorlijk bestuur. 
Zou de burgemeester er begrip voor hebben als haar 
ambtstermijn per 1 september a.s. beëindigd wordt 
vanwege de in de toekomst mogelijke instelling van 
rechtstreeks gekozen burgemeesters?

Waardering?
Ad 2 De waardering voor het werk van de 
buurtconciërges blijkt uitsluitend uit vrijblijvende 
uitspraken en wordt tegelijk weersproken door het 
weigeren van financiële bijdragen en het dwarsbomen 
van hun werkzaamheden. Dit heeft onze stichting al 
eerder aan de orde gesteld in onze brief van 20 juli bij 
de gemeenteraadsfracties en de regionale pers. 
In deze B&W-brief wordt voorbijgegaan aan het feit 
dat de ‘servicelijn’ van de gemeentelijke-afdeling 
Openbare Werken sedert 7 juli per anonieme e-mail 
en zonder opgaaf van redenen heeft laten weten onze 
buurtmeldingen niet meer te willen behandelen.
Dit signaal past in het beleid van non-communicatie 
ten opzichte van de buurtconciërges, al eerder werd 
de gemeentelijke concept-nota juist NIET verstrekt 
aan onze stichting!
In de alinea ad A stelt deze B&W-brief dat er 
verschillende vormen van buurtconciërge-inbreng zijn; 
kennelijk wordt hier bedoeld: ‘denkbaar zijn’, enigerlei 

referentie ontbreekt.
Ook wordt gesteld dat ‘bewoners de weg naar de 
servicelijn’ goed weten te vinden; dat geldt zeker voor 
onze stichting, die bovendien zich inspant om aan te 
sluiten op de operationele communicatie-eisen van de 
gemeente (die daarover weigert te communiceren!).

Geen discussie
In de alinea ad B wordt gesteld dat de bijdrage aan 
de leefbaarheid nu ter discussie staat; in de praktijk 
is er juist nog steeds GEEN discussie mogelijk 
geweest, de burgemeester overlegt alleen met andere 
woonzorginstanties (zoals Westhoek Wonen).
Tevens wordt gesteld dat er gestreefd wordt naar 
ontplooiing van sociale taken in het buurt- en 
wijkbeheer. Kennelijk is er weinig kennis van het feit 
dat er al vanaf 1996 onder de noemer van buurtbeheer 
juist door buurtconciërges sociale woonzorgactiviteiten 
zijn ontplooid, zoals:
bemiddeling bij burenconflicten, het opzetten van 
buurtvieringen, initiatieven en uitvoering van de 
straatspeeldagen, steun aan jongeren die een 
skatebaan in hun woonplaats wilden, overleg starten 
met hangjongeren waarvan de samenkomsten en 
handelwijzen tot overlast leidden, het al jaren geleden 
gevolgd hebben van de cursus “Burenconflicthantering” 
door buurtconciërges.
In alinea C zegt de B&W-brief dat de inzet van 
vrijwilligers enorm belangrijk is om veel activiteiten in 
de gemeente te kunnen uitvoeren. Deze erkenning is 
prachtig, maar heeft naar onze mening alleen betekenis 
als zij niet door tegendraads handelen tegengewerkt 
wordt.

Visie
Bij ons onderhoud met de burgemeester op 23 mei 
sprak zij over haar visie in één adem als zijnde een 
voldongen feit dat haar concept-beleid zonder slag of 
stoot door de gemeenteraad geacht werd geautoriseerd 

te worden. Enkele weken later meldde de pers dat zij 
(namens het college van B&W) een aanvraag had 
ingediend bij de gemeenteraad voor de financiering 
van een proef in twee woonwijken met de uitvoering 
van de nog steeds ‘nader uit te werken’ ideeën, 
zoals vervat in de concept-nota “Wijkparticipatie & 
wijkgericht werken” (versie: februari 2009 !).
Nu blijkt uit de antwoorden van de wethouders dat:
dat mw. Lambregts als wethouder geen eigen visie 
hierop heeft, dan wel weigert haar standpunt als wet-
houder openbaar te maken;
dat wethouder en 3e locoburgemeester Rosendaal 
zich afwachtend opstelt ten opzichte van de verdere 
ontwikkeling;
wethouder Dekker zich geneert voor de opstelling van 
burgemeester en van afd. Openbare Werken;
1e locoburgemeester, wethouder Van Breukelen, zich 
onthield van commentaar;

Dan rijst de vraag: in hoeverre is dit meer dan een 
onewomanshow die de wethouders alleen tolereren 
zolang zij er zelf niet op aangesproken worden ?

Samenvatting en advies
De B&W-brief functioneert eerder als rookgordijn dan 
als antwoord, het toont de onvrede en verwarring die 
kennelijk opgeschoten is over het aantoonbare nut van 
buurtconciërgewerk als middel van bewonersinbreng 
voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
Het college zou er goed aan doen eerst een gezamenlijk 
lijstje van beleidsprioriteiten van het gemeentelijk 
functioneren als geheel en van bewonersinbreng als 
bijdrage aan bij het functioneren van de gemeentelijke 
afdeling Openbare Werken op te stellen en pas daarna 
(met elkaar en de bewoners) naar de best passende 
oplossingen te zoeken.

Stichting Buurbeheer DRV
Ton Brans en Cor van Schaik
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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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Busje gestolen, heeft iemand
iets gezien?

Uithoorn/De Ronde Venen - In de nacht 
van woensdag 5 augustus op donderdag 
6 augustus is ons busje vol met goederen 
en materiaal met een waarde van ongeveer 
8000,- euro gestolen, excl. de waarde van het 
busje. De diefstal vond plaats bij de Muur 
in de wijk Legmeer in Uithoorn tussen 1 uur 
nachts en 6 uur ochtends. Het gaat om een 
donkerblauw busje van het merk Hyundai dat 
voor ons huis geparkeerd stond. Van het busje 
is waarschijnlijk de achterruit losgemaakt om 
te zien wat er in het busje zat. Het enige dat wij 
hebben teruggevonden is namelijk het rubber 
van de achterruit. Het busje is de volgende dag 

volledig uitgebrand teruggevonden in de buurt 
van Waverveen. Volgens de politie was het 
busje leeggehaald. Ik zou graag willen weten 
of er iemand iets heeft gezien of gehoord wat 
ertoe kan leiden om de daders te vinden. 

Heeft u informatie dan neemt u graag met mij 
contact op, telefoonnummer 0645329417 of 
met de politie in Uithoorn op telefoonnummer 
0900-8844, u komt dan in een toetsenmenu 
terecht. Uithoorn valt onder Amsterdam, u 
kunt dan naar het politiekantoor Uithoorn 
vragen onder vermelding van het mutatienr. 
09241221. 

Uithoorn - Een reactie op uw voornemen om 
de begraafplaats Zijdelveld te gaan sluiten. Wij 
zijn hier, door onze vakantie, sinds kort van op 
de hoogte en zijn ontdaan en geschokt door dit 
nieuws. Sinds het jaar 2003 zorgen mijn man en 
ik voor het graf met nummer 200. Hierin rusten de 
opa en oma van mijn man: Cornelia Luijten-van 
Staveren en Petrus Luijten. Wij hebben de zorg en 
het onderhoud van dit graf destijds overgenomen 
van onze (schoon)ouders, die te slecht ter been en 
te ziek waren om dit nog zelf te kunnen doen. Wij 
hebben een aantal jaren geleden nog de grafsteen 
laten repareren, die wij op een dag kapot hebben 
aangetroffen. Onze bemoeienissen destijds met de 
kapotte steen werden ons overigens niet in dank 
afgenomen door de beheerder van de begraaf-
plaats, maar dit terzijde. Ik ben vervolgens drie 
middagen bezig geweest met het opnieuw schil-
deren van alle letters en cijfers op de steen.

Beplant
Wij hebben het graf opnieuw beplant, en zijn zelf 
het knippen, schoffelen en opruimen bij gaan hou-
den. In de kerstnacht brengen wij ieder jaar een 

brandende kaars bij opa en oma. Dit graf is niet 
het enige graf dat door ons verzorgd wordt. In 
Mijdrecht en Wilnis liggen ook familieleden, die de 
eer gegeven moet worden van een mooie en ver-
zorgde rustplaats. Dit even om aan u te illustreren, 
dat wij niet te beroerd zijn om verschillende ge-
meenten af te rijden om voor onze overledenen te 
blijven zorgen in dit opzicht. Mijn schoonvader is 
een jaar geleden overleden, en wij zijn blij en trots 
dat hij nog heeft mogen meemaken dat wij voor 
het graf van zijn ouders zorgen. Het lijkt ons niet 
nodig om aan u in deze brief uit te leggen waar-
om wij het zo belangrijk vinden om onze overle-
den dierbaren te bezoeken en hun graven te on-
derhouden. Daarop heeft u als bestuur al diverse 
reacties gekregen. Mocht dit wél uitleg van onze 
kant behoeven, dan toont dat alleen maar aan dat 
u eigenlijk niet weet wat uw plannen veroorzaken 
bij de nabestaanden.

Emoties
Ja, u bent zich ervan bewust dat dit hele verhaal 
emoties zal oproepen. Wat ons betreft dekt dat 
woord de lading niet. Is het zorg dragen vóór, en 
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het bezoeken van de graven, niet een voortvloeisel uit 
de tradities van het christelijk geloof? Is dit niet voort-
gekomen uit alles waar ons geloof voor staat? Den-
ken wij maar eens aan de Bijbel, en wat er geschreven 
staat over onze doden in het boek Apocalyps, onder 
andere. Wat zegt Jezus over het eren van de doden? 
Leest u maar eens. U zult het dan wellicht met ons 
eens zijn, dat wij ons allemaal diep behoren te scha-
men over de manier waarop wij nu met onze doden 
omgaan. Zeker gezien de plannen die u nu heeft met 
het kerkhof. Want: hoe moet dat nu straks op de Dag 
des Oordeels, als God onze overledenen roept om op 
te staan? Wilt u daar straks staan, en God vertellen dat 
u geld nodig had, en daarom alle resten van de over-
ledenen maar hebt opgeruimd? Dood is immers dood, 
ze lagen in de weg? Nu is voor God natuurlijk niets 
onmogelijk, maar ik zou persoonlijk die schande voor 
Zijn aangezicht niet kunnen en niet willen dragen. Wij 
zien het dan ook als onze christelijke plicht om u hier 
dan ook even op te wijzen.

Geen respect
Je vraagt je als doodgewoon mens dan ook af, wat er 
hierna zal gebeuren. Als er al geen respect is voor een 
gewone katholieke begraafplaats, welke graven wor-
den er dan in de toekomst geruimd? Die van de ver-
zetshelden, de oorlogsslachtoffers? En hoe gaan wij 
hen dan ooit nog op een mooie manier eren en her-
denken? Wij kunnen dan immers net meer naar een 
monument, want dat is er dan niet meer! Nu willen wij 
niet suggereren dat opa en oma verzetshelden waren, 
maar zij hebben wél de oorlog meegemaakt. En de ge-
volgen daarvan gedragen tot op het moment van hun 
dood, zijn de mensen, die geholpen hebben om o.a. 
Uithoorn, én de grond waarop u nu dagelijks loopt, 
weer op te bouwen. Maar ook de andere mensen die 
begraven liggen op Zijdelveld verdienen méér eer dan 
u hen nog wilt geven. Zoals wij nu, in het dagelijk-
se leven, geschenken zijn van God aan elkaar, zo zijn 
ook onze overledenen geschenken van God aan ons, 
de levenden. Want zonder die overledenen, waaruit wij 
geboren zijn, waren wij er toch ook niet? Misschien 
wat simpel gesteld, maar een waarheid als een koe.

Gevoelige kwestie
De manier waarop u als bestuur bent omgegaan met 
deze gevoelige kwestie, vinden wij dan ook geen re-
clame voor het katholieke geloof en de katholieke 
kerk. Hoe zou het toch komen dat de kerken leegstro-

men? Wedervraag: hoe kom je in een kerk die er niet 
meer is? Als de basis van je geloof, de voedingsgrond, 
je afgenomen word, waar ga je dan als gelovige naar-
toe? Alles wat ons geloof tot ons geloof maakt: Het is 
weg, of het móet weg. Om plaats te maken voor al-
les, waarvoor wij in de Bijbel gewaarschuwd worden! 
Natuurlijk kan geen mens ons het geloof op zich af-
nemen. Gelukkig niet! Maar de beleving en zingeving 
kunnen behoorlijk verpest worden. Ik vraag me werke-
lijk af, hoe u hiermee omgaat. Heeft ú geen familiele-
den begraven liggen op Zijdelveld? Nee? Denkt u dan 
eens aan uw eigen dierbare overledenen, die elders 
begraven liggen. Hoe zou ú het vinden, als er zo met 
ú als nabestaande werd omgegaan? Wij vragen ons 
ook af, of er mensen in de toekomst zijn, die bovenop 
de resten van een begraafplaats zouden willen wonen. 
Men moet er niet aan denken! Welnu, wij vertrouwen 
erop dat de Goede God hier uiteindelijk Zijn oordeel 
over zal vellen. Wij hebben er als verzorgers en nabe-
staanden in ieder geval geen 2000 euro voor over, om 
opa en oma nog 10 jaar te kunnen en mogen bezoe-
ken. Opa en Oma hebben hun rustplaats wat ons be-
treft gewoon verdiend.

Net als alle andere dierbaren die daar begraven lig-
gen. We vinden het tegenwoordig een schande als er 
graven beklad, vernield en ontheiligd worden. Vrése-
lijk, wat erg. Maar een hele begraafplaats opruimen 
voor een niet zo heilig doel mag wel? Dit is op meer-
dere vlakken onterend. Maar het allerergste vinden 
wij nog wel de on-katholieke houding die is aangeno-
men. U bent nu niet bepaald een prachtig boegbeeld 
te noemen voor de katholieke gemeenschap.
Wij wensen u allen wijsheid toe, en zullen voor u bid-
den. Ook voor de overledenen, en alle andere nabe-
staanden.

Te zijner tijd zullen wij zelf het graf ontdoen van alle 
spulletjes die wij hebben neergezet. Wij verzoeken u 
vriendelijk ons op de hoogte te brengen van de dag en 
het tijdstip waarop u voornemens bent om grafnum-
mer 200 te gaan ruimen. Zodat wij op een waardige en 
katholiek verantwoorde wijze God om vergeving kun-
nen bidden voor die onvergeeflijke gebeurtenis.

Met vriendelijke groeten,
Louis en Astrid Luijten

Hendrikstraat 25
1432 JJ Aalsmeer 

Allround Break-de-week 
vakantie activiteiten
De Ronde Venen - Op woensdag 
5 en donderdag 6 augustus waren 
de allereerste Allround Break-de-
week vakantie activiteiten. Op 5 au-
gustus was er rondom Allround een 
sport-en speldag. Er werden aller-
lei sporten en spelletjes gedaan, zo-
als voetballen, basketballen, skilo-
pen en snoephappen (eerst in een 
bak water en daarna in een bak 
bloem!!). Het witte team won en 
kreeg een lekkere fles champagne 
(geen echte natuurlijk, maar wel lek-
ker). Op 6 augustus was het tijd voor 
de speurtocht. Van 10.00-12.00 uur 
werd er, lopend, een speurtocht door 
Mijdrecht gedaan. Een leuke route 
die bijvoorbeeld langs een kerkhof 
leidde en waarbij er allerlei opdrach-
ten gedaan moesten worden. Daar-
na werd er in Allround geluncht. En 
toen iedereen zijn boterhammen op 
had, stapten de deelnemers op de 

fiets voor deel 2 van de speurtocht. 
Na een fietstocht met allerlei vragen 
en opdrachten, eindigde de speur-
tocht bij Klinkhamer in Vinkeveen en 
was het tijd om lekker af te koelen in 
het frisse water. De meiden wonnen 
de speurtocht en kregen een bak vol 
heerlijke snoepjes. 
Ook deze week zijn er Allround 
Break-de-week activiteiten. Op 
woensdag 12 augustus is er van 
10.00 tot 17.30 uur een theaterdag. 
’s Ochtends worden er improvisatie-
toneel spelletjes en -oefeningen ge-
daan (beetje zoals de Lama’s). Daar-
na gaan de deelnemers in groepjes 
een leuk optreden voorbereiden. Je 
kunt je voor de theaterdag op 12 au-
gustus tussen 9.30-10.00 uur aan-
melden bij Allround. De theaterdag 
kost 2 euro p/p. Wel even zelf een 
lunchpakketje meenemen. Limona-
de zal door de leiding geschonken 

worden. Verder zijn er nog spullen 
voor de optredens nodig. Dus heb je 
nog leuke verkleedkleren, pruiken, 
oude lakens, papier, goocheltrucs, 
jongleerattributen enz. enz., neem 
het dan vooral mee!
Op donderdag 13 augustus is van 
10.00-16.00 uur de Spektakeldag. 
Dan staan er op de parkeerplaats 
voor Allround een grote opblaasba-
re hindernisbaan (17 meter) en een 
buikschuifbaan.
Je mag gratis meedoen aan de 
spektakeldag en je hoeft je niet van 
te voren aan te melden. 
Jc Allround, Rondweg 1a Mijdrecht. 
Tel: 0297 272829 of 0297 230280. Wil 
je meer weten over de Break-de-
week? Neem dan contact op met 
Wendy de Waal.
Dat kan op eerdergenoem-
de telefoonnummers of via mail:  
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Winnaars Tour de France actie zijn bekend

Een onvoorspelbare tour
blijkt uit de vele inzendingen
Regio – Honderden inzendingen 
ontvingen we weer met onze jaar-
lijks terugkerende Tour de France 
prijzenfestival. Maar het bleek dat 
de Tour 2009 onvoorspelbaar was. 
Niemand van de vele inzenders had 
het 100% goed. Vooral het voor-
spellen wie de bolletjestrui zou win-
nen, bleek erg moeilijk. Slechts twee 
deelnemers wisten of raadden dit, 
maar hadden dan de andere vragen 
en zeker de winnaar niet goed.
Voor deze twee hebben we in ie-
der een van de vijf troostprijzen, een 
heerlijke taart, die beschikbaar werd 
gesteld door de Hema in Mijdrecht. 

De winnaar van de prachtige race-
fiets, beschikbaar gesteld door Blom 
en Blom Fietsexperts uit Mijdrecht, 
is geworden Jessica Kooyman uit 
Vinkeveen. Zij had net als de overi-
ge winnaars slechts twee antwoor-
den fout: de bolletjestrui en de vraag 
‘hoeveel coureurs rijden de tour uit’. 
Deze vraag heeft de doorslag gege-
ven bij de prijzenverdeling. Jessica 
zat er het dichtst bij.
Eric Veul uit Uithoorn wint de ca-
deaubon ter waarde van 100 euro, 
aangeboden door Sijbrants en Van 
Olst uit Uithoorn, C. Kroon uit Wil-
nis wint een horloge, aangeboden 

door juwelier Nant Hartel uit Wilnis. 
Peter Stam uit Mijdrecht ontvangt 
een waardebon van 75 euro, aan-
geboden door Smit Schoenen uit 
Mijdrecht, P. Oudshoorn uit Wilnis 
gaat heerlijk uit eten bij brasserie 
de Waard in Wilnis met een bon ter 
waarde van 75 euro. J van Veul uit 
Uithoorn ontvangt een waardebon 
ter waarde van 50 euro, aangeboden 
door DUO Sports uit Uithoorn. Alex 
Hendriks uit Mijdrecht is de winnaar 
van een courmetschotel voor 4 per-
sonen, die hem wordt aangeboden 
door slager Gert Stronkhorst uit Uit-
hoorn. Jordy Vis uit Wilnis ontvangt 

ook een waardebon van 50 euro van 
DUO Sports uit Mijdrecht En Peter 
de Braver uit Uithoorn wordt de ei-
genaar van een wieleroutfit, hem 
aangeboden door de Rabobank 
Veenstromen uit Mijdrecht. Koen de 
Best uit Mijdrecht krijgt een levens-
middelenpakket van Super de Boer 
uit Vinkeveen ter waarde van 50 eu-
ro en Raymond de Graaff uit Vinke-
veen ontvangt een wieleroutfit aan-
geboden door de Rabobank Regio 
Schiphol uit Uithoorn.

Troostprijzen
De vijf troostprijzen, ontvangen ie-
der een overheerlijke taart, aange-
boden door de Hema uit Mijdrecht. 
De winnaars van deze taarten zijn: 
Chantal Beets uit Wilnis, Gerrit Vis 
uit Wilnis, Suzan Gersen uit De 
Kwakel, Jose Kroon uit Wilnis  en T. 
van Bemmelen uit de Amstelhoek. U 
hoeft zelf niets te doen. Onze redac-
tie neemt de komende week telefo-
nisch contact met u op om een af-
spraak te maken om de prijs te mo-
gen overhandigen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bestelbusje uitgebrand
Waverveen - Een bestelbusje ging 
in de nacht van donderdag 6 op vrij-
dag 7 augustus jl. in vlammen op.

Rond 02.10 uur kregen de politie en 
brandweer de melding van een au-
tobrand op de Veldweg. Ter plaatse 
bleek het niet om een auto, maar om 
een bestelbusje te gaan. De brand-
weer had het vuur snel onder con-
trole, maar kon niet voorkomen dat 
het voertuig geheel uitbrandde. Het 

busje bleek onlangs in Uithoorn te 
zijn gestolen. Het voertuig is door 
een takelwagen weggesleept.

De politie vermoedt dat er sprake 
is van brandstichting. Aan getuigen 
die hebben gezien wie het busje 
daar geparkeerd heeft en/of getui-
ge is geweest van de brandstichting, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie van district Rijn & Ve-
nen op telefoonnummer 0900-8844.

Jeugdig KDO 1 verslaat 
Altior in eerste oefenduel
De Kwakel - KDO 1 heeft afgelo-
pen zondag haar eerste oefenwed-
strijd van het nieuwe seizoen win-
nend weten af te sluiten. In Lange-
raar tegen Altior won KDO met 0-
1 door een late goal van Sven Vlas-
man. Onder toeziend oog van vele 
supporters ontspon zich een boei-
end duel, waarbij kansen aan bei-
de kanten te noteren waren. Num-
mer 10 aan Kwakelse zijde, Sven 
Vlasman, wist in de 80e minuut de 
wedstrijd in Kwakels voordeel te be-

slissen. Bij KDO kregen o.a. eerste-
jaarsselectiespelers Sebastiaan Ho-
fer, Rick ten Brink, Joeri Stange en 
Patrick van der Nesse de kans om 
zich in de picture van trainer Ron 
Langhout te spelen.
Aanstaande zondag speelt KDO 
haar tweede oefenwedstrijd in 
Nieuwveen tegen Nicolaas Boys. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur en 
u bent bij dezen dan ook weer van 
harte uitgenodigd om bij het eerste 
te komen kijken!


