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RENTE 10 JAAR VAST

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,3%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Baas boven baas: platina
huwelijk in Mijdrecht!
de gezamenlijke bingo. Beiden genieten van de gezelligheid om hun
heen, evenals de uitstekende verzorging zoals zij die ervaren in dit zorgcentrum. Daar mag best een compliment voor gegeven worden,” aldus
dochter Annie die zelf in Aalsmeer
woont, waar ook haar broer Kees
woonachtig is. Het zijn de enige twee
kinderen van Corrie en Jan, maar die
kennen eveneens het geluk van drie
kleinkinderen – twee meisjes en een
jongen - en liefst acht achterkleindochters!
Fluwelen jurk
Corrie en Jan trouwden op 21 augustus 1940 voor het burgerlijk en
kerkelijk huwelijk in Mijdrecht. De
Tweede Wereldoorlog was voor Nederland toen nog geen drie maanden een feit. Het echtpaar kwam de
oorlog als door een wonder goed
door. Jan wil er niet zoveel over
kwijt. Hij werkte in de bouw en was
daar opperman en steigermaker.
Corrie deed voornamelijk huishoudelijk werk en is een poos in dienst
geweest bij de voormalige Drogerijmaatschap in Mijdrecht. Die was

gevestigd op de plaats waar nu winkelcentrum De Lindeboom is gesitueerd. Hoe hebben zij elkaar ontmoet? “Wij dansten altijd bij Dansschool De Rijk aan de Julianalaan in
Uithoorn. Daar kwam ik Corrie tegen
en die droeg toen een hele mooie
fluwelen jurk. Daar ben ik voor gevallen en natuurlijk ook voor Corrie...
en we hebben het tot nu toe volgehouden”, aldus Jan. Hij heeft talloze
liefhebberijen in zijn leven gehad en
nóg, zoals vissen, kaarten en mondharmonica spelen destijds bij de
mondharmonicavereniging in Wilnis.
En Corrie deed graag mee. Zij speelde ook vaak koersbal met mensen in
Nieuw Avondlicht. Jan is ’s morgens
op zijn best. Als hij zich gaat wassen zingt hij altijd. En Corrie trekt bij
huishoudelijk werk nog steeds een
‘werkjurk’ aan. Ook wast en strijkt zij
de overhemden van Jan. Dat alles is
zij gewend in al die jaren, ook al zou
zij dat nu via het zorgcentrum kunnen laten doen. Burgemeester Marianne Burgman toonde als vanouds
haar betrokkenheid en kwam ook
bij dit bruidspaar persoonlijk op bezoek om hen te feliciteren met hun

Start nieuwe cursussen
Informatie-avond Borstvoeding
Mijdrecht, start 30 september

Opvoeden & zo

Mijdrecht, start 15 september

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 3
bijzondere huwelijksdag. Zij had bovendien een brief met de felicitaties
en bloemen van Koningin Beatrix bij
zich. Op zondag 22 augustus wordt
het platina huwelijk voor familie,
vrienden en bekenden gevierd in de
zaal van het Driehuis gebouw. Volgens dochter Annie zullen zo’n 60 à
70 gasten hun opwachting maken
om het bruidspaar te feliciteren met
deze mijlpaal. Daar sluit de Nieuwe
Meerbode zich graag bij aan: alvast
van harte geluk gewenst met deze unieke huwelijksdag. De redactie wenst u nog een aantal belevenisvolle jaren erbij in gezondheid en
geluk. Wie weet komt straks de 75
jaar óók nog in zicht.

Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
www.zuwezorg.nl/cursussen

Onze lieve

Oscar
Ierse Terrier, reu gecastreerd
9 jaar oud, net getrimd
Zoek geraakt in De Hoef,
Oostzijde, het gebied
tussen de Schattekerkerweg
en de Hoofdweg
Heeft u hem gezien?

06-55145874

Vermist

Mijdrecht - De huwelijkse schatkamer in De Ronde Venen presenteerde onlangs weer een nieuw fonkelend juweel op het kussen, dit keer
van platina. Waar Rondeveners in de
regio al vaker kennismaakten met
hen die voor goud gingen (60 jaar)
in de huwelijkse status, heb je ook
hier ‘baas boven baas’. Het is niet
eenieder gegeven om 70 jaar met
elkaar getrouwd te zijn en dan nog
in een redelijk goede gezondheid
te verkeren. Jan en Corrie van Lammeren-van Dijk mogen dit wél beleven. Jan is 93 jaar jong, geboren op
5 mei 1917 in De Waver; Corrie is 88
jaar en is geboren op 19 april 1922
in Mijdrecht. Het zijn vieve senioren
die pas 5 jaar in Gerardus Majella
aan Bozenhoven wonen. Het echtpaar heeft goeddeels altijd zelfstandig in Mijdrecht gewoond. Eerst 31
jaar aan de Hoofdweg en daarna 32
jaar aan de Zuster den Hertoglaan.
“Lang geleden hadden zij te kennen
gegeven dat ze hun laatste jaren in
Gerardus Majella wilden doorbrengen. Zij hebben het dan ook bijzonder naar hun zin. Ze houden van TV
kijken en doen regelmatig mee aan

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

Het leek voorbij, maar nee, daar begint het weer!

Weer coniferen in brand gestoken

Renovatie winkelgebied
Wilnis is begonnen
Wilnis - Het heeft heel wat voeten in
aarde gehad, maar het is rond. Het

winkelgebied van Wilnis krijgt haar
broodnodige opknapbeurt. Er is door

de winkeliers drie jaar voor gevochten en er zijn heel wat boze woorden gevallen, over en weer met de
gemeente, maar het is gelukt “en dat
hebben we zeker te danken aan de
enorme inzet en het doorzettingsvermogen van wethouder Jac Dekker”,
aldus Nant Hartel. “Eerlijk is eerlijk,
met wethouder Roosendaal hebben
we heel wat robbertjes gestoeid en
zaten we vaak niet op één lijn. Wethouder Dekker heeft het echter nooit
losgelaten en zich altijd voor de volle honderd procent voor ons ingezet. We zijn erg blij als Wilnisse winkeliers en hopen over twaalf weken
het heropeningsfeestje te kunnen
vieren.” Op de foto ziet u wethouder
Dekker en Roosendaal die gisterenochtend ‘even’ meehielpen de oude
stenen te ruimen.

Mijdrecht – Sinds vrijdag op zaterdagnacht jl. is er weer grote onrust ontstaan in de wijk Molenland
in Mijdrecht, want na twee weken
rust was er weer een conifeer in de
brand gestoken. Nu aan de voorzijde
van een woning aan de Beltmolen,
een kleine meter van de voordeur.
De bewoner en zijn echtgenote zijn
enorm geschrokken en met hen de
hele buurt: “We waren net weer een
beetje gerust na de vele branden van
de afgelopen maanden. Het was een
paar weken rustig, maar toch waren
we alerter dan voor die tijd. Vrijdagavond jl., mijn vrouw en ik lagen al
boven in bed, zag ik in de ramen een

soort flikkerend licht. Ik dacht in eerste instantie dat er in de buurt van
Argon misschien een discofeest of
zo was, maar ging toch even door
het badkamerraam kijken. Ik kreeg
de schrik van mijn leven, ik zag
een zee van vuur. Ik riep direct mijn
vrouw, we pakten de sleutel - we
hadden er echt op geoefend na die
vele branden - en renden naar buiten via de achterdeur. Het was echt
verschrikkelijk, de vlammen schoten
ver boven ons huis uit. Ik ging direct
de slang halen om te blussen, maar
in die tussentijd waren alle buren al
in de weer met water om de brand te
blussen”, aldus de bewoner.

Dank
Ik wil dan ook graag al onze buren
en medebewoners van onze straat
heel, heel hartelijk bedanken voor
de geweldige hulp en steun. Ook namens mijn vrouw, het was hartverwarmend. Ik kan u wel zeggen, dat
de schrik er helaas weer inzit. Er is
al een buurman die zaterdag direct
zijn coniferen uit de tuin heeft gerooid om te voorkomen dat deze ook
in brand gestoken worden. De politie
is een onderzoek gestart en we hopen met elkaar dat die brandstichter
snel gepakt wordt, want je kan er op
wachten dat er nog eens iets ergers
gebeurt dan alleen de coniferen.”
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DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
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2 + 5 = 15
Mijdrecht Voor de één de allereerste dag
op onze school, voor de ander een
weerzien met alle klasgenoten van het
jaar daarvoor. Hoe dan ook, de vakantie
lijkt weer te zijn omgevlogen, ook al dachten we dat het dit keer echt eindeloos lang
zou lijken te duren.
Ondanks wat spannende kriebels voor
de nieuwe klas, leerjaar, juf of meester, het is toch weer fijn om met
elkaar te leren en van alles te
beleven!

8:4=

16 - 2 = 14

3x9=
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen
SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en 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 en 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, 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.

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

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Mijdrecht
Constructieweg 10

Plaatsen van een tijdelijke kantoorunit

2010/0435

5-8-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een
dakkapel, uitbouw etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de
welstand.)
VOORneMen tOt VeRleninG bOuWVeRGunninG Met OntheffinG/WijziGinG
beSteMMinGSplAn
ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 19 augustus 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Vinkeveen
Voorbanken/
Mijdrechtsedwarsweg

Plaatsen van bouwbord t.b.v. de nieuw te bouwen
wijk Westerheul IV

2010/0414

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke
ordening voor de periode van vier jaar.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft,
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw
zienswijzen mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VeRKeeRSbeSluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen.
De besluiten betreffen het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter
hoogte van:
- Stadhouderlaan 137, 3641 KH in Mijdrecht
- Burgemeester de Voogtlaan 46, 3648 XG in Wilnis
Deze besluiten liggen met ingang van 18 augustus 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
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

Fractie CDA stelt college
vragen over busverbinding
De Ronde Venen – In een uitgebreide brief stelt het CDA het college de volgende vragen: ”Recentelijk verschenen in de media enkele zeer lezenswaardige artikelen, die
betrekking hadden op het openbaar
vervoer in onze gemeente. De verstrekte informatie geeft ons aanleiding vragen te stellen.
Uit publicaties in de media valt op
te maken dat op provinciaal niveau
is besloten dat buslijn 126 ook in de
nieuwe dienstregeling - die in december ingaat - niet zal stoppen bij
de Rondweg. Hiermee wordt geenszins tegemoetgekomen aan de opvatting van de gemeenteraad. Zo’n
halte is namelijk van belang voor de
bereikbaarheid (per openbaar vervoer) van de afdeling burgerzaken
in het gemeentehuis. Is hier sprake van een onherroepelijk beslissing van het provinciebestuur? Wat
is de juridische status van het besluit? Welk overleg met de gemeente is voorafgegaan aan de beslissing van het provinciebestuur, wat
is door de gemeente ingebracht en
hoe is gereageerd op de gemeentelijke inbreng? Is het juist te veronderstellen dat het college zich
niet kan vinden in het besluit van
de provincie? Hoe is dit tot op heden op informele en formele wijze
kenbaar gemaakt en welke verdere
stappen worden door u overwogen?

Datum
ontvangst

Op grond van welke argumenten is
(toch) door het provinciebestuur dit
besluit genomen?“
Woordvoerder
Een woordvoerder van de provincie Utrecht liet onlangs in de media weten: “Connexxion heeft overwogen om lijn 126 door te laten rijden naar halte Rondweg, de dichtstbijzijnde halte bij het gemeentehuis,
maar dat is met de huidige halte niet mogelijk. De gemeente De
Ronde Venen is verzocht deze halte te vergroten, zodat er meerdere bussen tegelijk kunnen stoppen,
zodat ook lijn 126 er kan ‘halteren’,
maar dat is (vooralsnog) niet mogelijk.” Is het juist dat Connexxion de
gemeente al heeft verzocht de halte Rondweg te vergroten, vanuit de
optiek dat dan lijn 126 daar ook kan
‘halteren’ of kwam dit verzoek van
de provincie? Wanneer en op welke wijze is dat gebeurd? Volgens
mediaberichten zou het vergroten
van de halte “vooralsnog niet mogelijk zijn”. Dit wordt verwoord door
een woordvoerder van de provincie, maar op te maken valt dat daarmee in feite de opvatting van de gemeente wordt weergegeven. Is het
juist om de gemeentelijke opvatting
te typeren als “het vergroten van de
halte Rondweg is (vooralsnog) niet
mogelijk”? Wat is/zijn de beargu-

menteerde opvattingen die daaraan ten grondslag liggen en (wanneer) zijn die opvattingen met de
raad afgestemd? Wethouder Dekker zou hebben gezegd hebben “dat
de gemeente constructief meedenkt
aan een oplossing (en) het vergroten van de halte ‘Rondweg’ is hierbij
een goede optie.” Is deze gebruikte
uitlating correct en zo ja, wat is dan
de concrete invulling van ‘constructief’ in dit verband en op welke termijn zal het ‘meedenken’ leiden tot
een besluit dat zal leiden tot vergroten van de halte Rondweg?”
Rondweg
“In recente mediapublicaties wordt
vermeld dat de gemeente heeft aangegeven de halte aan de Rondweg
niet te kunnen aanpassen. “De gemeente De Ronde Venen heeft aangegeven dat zij geen financiële mogelijkheid heeft om de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen
aan de halte Rondweg nu uit te voeren. Connexxion heeft voorgesteld
om het eindpunt van lijn 126 te verplaatsen naar de halte Rondweg,
mits deze halte wordt aangepast.
Dit voorstel staat wat Connexxion
betreft nog steeds.” Is het juist om
te concluderen dat er alleen een financieel beletsel zou zijn, of spelen
er ook andere zaken? Wat is de orde
van grootte van kosten die gemaakt

bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter
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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in
Utrecht, t. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Wet MilieubeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan j. boots voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een glastuinbouwbedrijf voor het kweken, oogsten, sorteren en afvoeren van tuin- en potplanten en een schapenhouderij op het adres De hoef Westzijde 28, 1426 AS
in De hoef.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 19 augustus tot en met 29
september 2010. Tot en met 29 september 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht,
postbus 242, 3620 AE 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 cluster recht
van de milieudienst via het onderstaande telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de
gelegenheid gesteld te reageren.
2. zij meldingen tot wijziging van de inrichting hebben geaccepteerd van:
- De Adelaar betonwarenindustrie bV voor het tijdelijk plaatsen (5 jaar) van een zogeheten variantloods voor het horizontaal fabriceren van prefab funderingsbalken, op het adres herenweg 186, 3645
DV in Vinkeveen;
- brouwer transport en logistiek b.V. voor het wijzigen van de uitvoering van de inpandige opslagvoorzieningen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, op het adres Vermogenweg 8, 3641 SR in
Mijdrecht.
Tegen het besluit om deze meldingen te accepteren kunt u tot en met 28 september 2010 bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West
Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Het besluit treedt een dag na
afloop van de termijn voor bezwaar in werking, tenzij u naast het indienen van uw bezwaar een verzoek om
voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA in ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is
beslist. 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 gemeente 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 Digitaal loket, menuoptie Infonet.
3. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Garage Kode voor het wijzigen van het kantoor, op het adres eerste zijweg 2b, 3641 pD in
Mijdrecht;
- Straalbedrijf Kees Koek voor het uitbreiden met een poedercoutoven van 52 kilowatt, op het adres
constructieweg 24, 3641 Sn in Mijdrecht;
- hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor het wijzigen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, op het adres Veenweg 162, 3741 SM in Mijdrecht.
zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- Gebr. Oudshoorn voor een nieuw te bouwen jongveestal, op het adres eerste zijweg 3, 3641 pD in
Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

zullen moeten worden om de (door
Connexxion gewenste) aanpassing
aan de halte Rondweg te realiseren? De gemeente geen financiële
mogelijkheid heeft om de noodzakelijke aanpassingen nu uit te voeren? In hoeverre heeft het college hierover overleg gevoerd met de
gemeenteraad? Ziet het college alsnog aanleiding om zeer spoedig een
actuele afstemming met de raad
over dit onderwerp te beleggen? In
2009 is een bedrag van 125.000,naar 2010 ‘doorgeschoven’, bedoeld
voor de verbetering van de bushaltes in onze gemeente. Hoeveel van
dit budget is nu nog beschikbaar en
kan (dus) gebruikt worden voor de
aanpassing van de halte Rondweg?
Ook de provincie hecht grote waarde aan verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van bushaltes. Welke bijdrage van de provincie kan worden verwacht m.b.t. de
aanpassing van de halte Rondweg?
Er zijn de afgelopen jaren bij de invoering van opeenvolgende dienstregelingen voortdurend wijzigingen
aangebracht (nieuwe lijnen, nieuwe routes, nieuwe tijden) en het is
opvallend dat een toenemend aantal directe verbindingen is omgezet
in busverbindingen met een overstap (in Uithoorn naar Haarlem en
in Breukelen naar Utrecht). In de
nieuwe dienstregeling geldt de beëindiging van directe verbindingen
op bepaalde tijdstippen ook voor de
lijnen 142 en 146 naar Amsterdam.
Wat is de opvatting van het college over deze veranderingen? Zijn
de inwoners niet gebaat bij continuïteit en directe busverbindingen?
Lijn 130 naar Breukelen levert nog
steeds problemen op, zo wordt ons
door inwoners gemeld. Herhaaldelijk blijkt (in de praktijk!) dat er geen
sprake is van een goede aansluiting op de trein zowel naar als vanuit Utrecht. Wat is de stand van zaken m.b.t. lijn 130 en de evaluatie
van de verbinding van het openbaar
vervoer tussen De Ronde Venen en
de stad Utrecht (o.a. wat betreft effectieve reistijd)? Welke gesprekken
zijn daarover door de gemeente gevoerd met resp. de provincie en de
vervoerder?”
Leeg
“Zo leeg als de bussen naar Breukelen (lijn 130) doorgaans zijn, zo
vol zitten de bussen op lijn 142,
vooral tijdens (de ruime) spitstijden. Daarbij komt dat naar Breukelen veelal bussen met een grote-

re lengte worden ingezet, terwijl op
lijn 142 hoofdzakelijk kleinere bussen rijden. Welke gesprekken voert
het college met de provincie en de
vervoerder om een betere verdeling
van het gebruikte materieel te (laten) realiseren? Momenteel is aan
de Dukaton sprake van een ruime
haltering voor bussen met de lijnnummers 126, 141 en 142. Met name de buslijnen 126 en 141 hebben
hier een begin-/eindhalte. Ons hebben berichten bereikt dat bussen
van die lijnen er relatief lang staan
en dat tijdens die periodes de moto-

ren vaak blijven draaien, waardoor
sprake is van het veroorzaken van
(onnodige) geluidsoverlast alsmede
stankoverlast.
Bent u van oordeel dat door of namens u hiertegen onverwijld moet
worden opgetreden en welke effectieve maatregelen gaat u in dit verband nemen?“ Aldus de CDA fractie
Namens CDA-fractie,
Emiel Hoogendijk
Jan C.K. van Loo
Jan Rouwenhorst

Hulp gevraagd voor Droppie
Regio - De Dierenbescherming
wil graag uw aandacht vragen voor
Droppie. Droppie (op foto) is een
jong katertje dat nogal nare dingen
heeft meegemaakt. Hij is namelijk
gevonden in een doos, met een gebroken linkerachterpoot, ook had hij
op zijn rechterachterpoot een grote
wond. Wat er is gebeurd kan hij helaas niet vertellen. Wel laat hij blijken dat hij nog steeds alle vertrouwen in mensen heeft, aangezien hij
gek op knuffelen is en dan heel hard
gaat spinnen. De pech voor Droppie
zit ‘m erin dat de fractuur precies in
zijn enkelgewricht zit. Dit kan alleen
met een orthopedische operatie
(met platen en schroeven) worden
hersteld. Amputatie van het pootje is
niet mogelijk, omdat de andere poot
ook geblesseerd is, en dus niet zijn
volle gewicht kan dragen. Gelukkig

voor Droppie is hij bij mensen terechtgekomen die hem graag willen
helpen. Hij verblijft nu in het Dierentehuis Amstelveen, dat samen met
de Dierenbescherming Aalsmeer
geld wil inzamelen om zijn operatie te kunnen betalen. Deze operatie gaat 1200 euro kosten (waarbij
de dierenartsspecialist al 200 euro
korting heeft gegeven). Kortom: erg
prijzig, ook voor een organisatie als
de Dierenbescherming, die voor 100
procent afhankelijk is van giften.
Wilt u meehelpen om Droppie weer
op de been te krijgen? Dan kunt u
uw bijdrage overmaken op gironummer 7992461, ten name van Dierenbescherming Aalsmeer e.o., onder
vermelding van ‘operatie Droppie’.
Namens Droppie alvast hartelijk
dank voor uw steun!
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Stichting Ontwikkelings

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
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.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Kaartverkoop op de braderie
voor de Nostalgische
Kwakelse Avonden
De Kwakel - Op zaterdag 21 augustus is weer de 24e Braderie De
Kwakel.
Het team van Stichting De Kwakel
Toen & Nu is hier ook weer aanwezig met een stand in de Mgr. Noordmanlaan. Op deze stand kunt u entreekaarten kopen voor de Nostalgische Kwakelse Avonden op de vrijdagen 8 en 15 oktober in dorpshuis
De Quakel. Vanwege de grote toeloop in het verleden is er voor twee
vrijdagavonden gekozen. De aanvang van beide avonden is 19.30

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

uur. Er zullen drie korte films van De
Kwakel getoond worden uit het verleden en een fotopresentatie op een
groot scherm van oude prenten. De
entreeprijs is vijf euro per persoon.
Kunt u niet naar de braderie, dan
kunt u de kaarten bestellen en afhalen bij Dirk Plasmeijer aan de
Orchideelaan 45. U kunt hem ook
bereiken, tel. 0297-563335 tussen 18.00 en 19.00 uur, per e-mail:
dipla@kabelfoon.nl en de website:
www.de-kwakel.com

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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.

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Nieuwe Kia Sportage
nu bij Van Kouwen
in de showroom
Regio - Na zijn wereldpremière op
2 maart jl. tijdens de Geneva Motorshow en de introductie bij de dealers tijdens de Roadshow, staat het
nieuwste Kia-model nu definitief in
de showrooms. Bij Van Kouwen in
Aalsmeer en Amsterdam-Zuidoost
is de auto uit voorraad leverbaar.
Voor het ontwerp van de compleet
nieuwe Kia Sportage, de populaire,
compacte SUV van Kia, is een geheel andere designrichting ingeslagen. Geheel in lijn met de vernieuwde visuele dynamiek van Kia
heeft de nieuwe Sportage een fris
en stoer uiterlijk. Hij geeft perfect de
belangrijkste kenmerken van een
SUV weer, zoals de hoge zitpositie
voor de bestuurder, een groter gevoel van veiligheid en een hoge bodemvrijheid. Het ontwerp is slank en
stadsvriendelijk en zal wereldwijd
consumenten aanspreken.
De nieuwe Sportage is langer, lager en breder dan het model van de

.

voorgaande generatie, waardoor er
meer ruimte beschikbaar is voor inzittenden en hun bagage. Ook is de
wegligging verbeterd door de langere wielbasis. De Kia Sportage wordt
in Nederland in vier uitrustingsniveaus leverbaar: X-tra, X-ecutive, Xecutive met Plus Pack en X-clusive.
De nieuwe Sportage beschikt standaard over tal van veiligheidsvoorzieningen, zoals ESC met een rollover sensor, zijairbags, de gordijnairbags, gordelspanners, Hillstart
Assist Control en Downhill Brake
Control. Standaard is de auto o.a.
ook voorzien van airconditioning,
geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met USB- en AUX-aansluiting
en 16 inch lichtmetalen velgen.
Net als op alle andere Kia modellen
is ook op de Kia Sportage 7 jaar garantie van toepassing.
En bij Van Kouwen kunt u direct
rijden, want de Kia Sportage is uit
voorraad leverbaar!

Tanzania in de
20e eeuw
Na Wereldoorlog I ontwikkelden de Britse kolonisten in Tanzania de landbouw. Niet om de Tanzaniaanse bevolking te voeden maar voor de export:
koffie. Cashew noten, katoen. De opbrengst van deze export was niet bestemd voor de ontwikkeling van Tanzania maar voor de Britten.
Na Wereldoorlog II werd Tanzania mandaatgebied van de Verenigde Naties.
In deze oorlog vochten zo’n 100.000 Tanzanianen in Europa.
Onder leiding van de politieke beweging TANU (Tanganyika African National Union) van Julius Nyerere begon het streven naar onafhankelijkheid. In
1960 werd er voor het eerst verkiezingen gehouden. De partij van Nyerere
won bijna alle zetels. In 1961 kreeg het land feitelijk zelfbestuur en in 1962
werd het onafhankelijk met Nyerere als president.
De onafhankelijkheid werd bereikt zonder dat er ook maar één schot was
gelost!
Nel Bouwhuijzen

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist
- R. de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. ‘koetjespoes’ zwart-wit,
zwarte staart met wit puntje.
- Kuifmees in Uithoorn, Lola, een zwart dwergkonijntje.
- Op de Klucht in Uithoorn, Mijo, zwarte kater van 3 jaar, is
gechipt.
- Briljant in Mijdrecht, Tijger, langharige blauwe grijze poes
korte poten, dikke kop.
- Ringdijk in De Kwakel, donkerbruine kip met lichtbruine hals, wit
te en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel
Gevonden
- Wilnisse Zuwe in Wilnis, schildpadpoes.
- Molenland t.h.v. nr. 8 in Mijdrecht, kat. Cypers kat op de rug en
wit op de buik.
- Johan Enschedeweg in Uithoorn, donker cyperse kat met witte
pootjes.
- Karekiet in Mijdrecht, grijs-witte pers met een lichte buik
- Reiger in Mijdrecht, lichtbeige poes, een Pers.
- Oude Spoorbaan in De Hoef, cyperse kater.
- Oosterlanderweg in Mijdrecht wit/zwarte kater.
- Houtzaagmolen Mijdrecht, witte, zwaarvermagerde kat.
- bosjes op Frank in Mijdrecht, zwart-witte poes, boven zwart,
onder helemaal wit.
- Dr. Mees ten Oeverlaan in Wilnis, sinds 3 à 4 maanden; een
geheel zwarte poes, heel erg aanhalig.
- Rietveld Mijdrecht, zwarte kater.
- De Hoef Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden
- Bertram in Uithoorn, witte kat.
- Mees ten Oeverlaan in Wilnis, zwarte kat, draagt bandje met
telefoonnummer van de dierenbescherming.
- Bilderdijklaan in Uithoorn, grijze cyperse poes met witte teentjes.
- Arkenpark Mur in Vinkeveen, magere rood/witte kater.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Sterrenkunde in het fort
Uithoorn - Moeten we ons zorgen
maken om een inslag van een meteoriet zoals de Dinosauriërs overkwam? Hoe verliep het klimaat in
de loop der tijden op de Aarde van
het allereerste begin in het Hadeicum tot aan de opwarming van deze eeuw? Ontstond er ook leven op
Mars, net als op de Aarde, toen de
omstandigheden nog vergelijkbaar
waren? Wat leert de planeet Mercurius ons en kunnen wij dat ook op
Aarde zien? Wordt het echt steeds
warmer of komt er juist nu een af-

koeling en waarop is dat dan gebaseerd? Wilt u met eigen ogen de
Orion nevel zien. En wat zijn zwarte
gaten nu eigenlijk?
Dit alles komt aan de orde in de cursus Sterrenkunde van CREA in het
Fort aan de Drecht. Vanaf september op de dinsdagavond in tien lessen van 20.00 tot 22.00 uur waarvoor een gezonde belangstelling voldoende is. Inlichtingen op
de site van Crea of bij de leraar:
maartenbreggeman@hotmail.com,
tel 0297-566542.
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HET ENORME SUCCES VAN HET WAVERFEEST 2010

Regio - Het was weer een geweldig feest deze afgelopen dagen in de Waver
waar het feest voor de 72ste keer gehouden werd. Iedereen was in een
vrolijke bui en de burgemeester van Ouderkerk a/d Amstel opende na het
openingswoord de Waverloop met het startschot. Totaal deden hier 226
deelnemers aan mee.
De winnaar op de 2,6 km jongens is geworden Raymond Korrel en bij de
meisjes was dit Sanne Buisman; winnaar op de 6,2 km heren was Reinier
Nagel en bij de dames Lydia Korrel; winnaar 6,2 km veteranen Christiaan de
Jong. Dan natuurlijk de winnaars van de 12,5 km: bij de heren Ricardo van ’t
Schip, bij de dames Alieke Hoogeboom en bij de veteranen Arjan Boogaard.
Allen nogmaals van harte gefeliciteerd. Helaas werd het baanrecord niet
verbeterd en nu maar hopen dat dit volgend jaar wel verbeterd of op zijn
minst geëvenaard wordt.
In de avond werd er feest gevierd in de tent waar velen hun danskunsten
konden tonen op discomuziek uit de jaren ‘80 en ‘90.
KINDERDAG
Na een nachtje geslapen te hebben was er de kinderdag op vrijdag.
Alle kinderen konden in diverse attracties, waaronder een spectaculaire
trampoline met elastieken waar je echt geduld voor moest hebben om
hier in te mogen, maar ook voor de draaimolen en de zweefmolen stonden
kinderen geduldig te wachten. De clowns en de springkussens waren na
een verfrissend regenbuitje weer helemaal klaar voor gebruik. Om half
vijf werden de ballonnen opgelaten en met zoveel blijde kleine gezichten
kregen de kinderen ook nog eens een heerlijke zak snoep mee naar huis.
Om half 7 kon je je inschrijven voor de welbekende Slob en Slootrace. Vele
nieuwe deelnemers en deelnemers, die het al meerdere keren hadden
gedaan, hebben zich opgegeven. Totaal 162 mensen deden er mee maar
ook hier was er maar één winnaar bij de heren en dat was René Baars, bij de
dames was dit Sanne Buisman.
De avond was natuurlijk voor de iets ‘oudere’ kinderen en deze konden op
de muziek van Skihut on tour hun kunsten laten zien, maar ook in het bruine
café was het gezellig vertoeven. Al met al een perfecte dag.

PRACHTIG WEER
Dan was er de zaterdag. Het weer was werkelijk prachtig met veel zonneschijn
en de paardenliefhebber kon zich goed vermaken op het terrein. Er werden
menwedstrijden met vaardigheid en dressuur gereden maar ook onder de
man in de hobbyklasse werd er dressuur gereden. Na alles was er een potje
paardenvoetbal en ringsteken. Op hetzelfde terrein waren er oldtimers te
zien. Rond 15.00 uur werd er aan buikglijden gedaan, bij de jeugd waren er 25
personen die hieraan meededen, ook deden deelnemers mee die niet meer
bij de jeugd konden ingeschreven worden. De winnaar van buikglijden 2010
is Paul Veenboer geworden, gevolgd door Willem Kleinveld en Wim Zeinstra.
Na dit spektakel werd het zeer bekende tobbetje steken gedaan en zagen we
hierbij oude maar ook nieuwe gezichten die het gingen proberen. Het bleek
toch wel voor veel mensen een grote opgave te zijn om die lange stok door
dat hele kleine rondje onder de waterton te krijgen. Toch is het velen gelukt,
maar uiteindelijk is Kimberley Kleinveld de winnaar bij de dames en Mark
Wolf de winnaar bij de heren geworden.
In de middag en avond was het bruine café geopend en Vangrail kwam later
in de avond optreden.
Maar ook aan deze geweldige dag kwam een eind en zo gingen er velen,
op eigen gelegenheid of gebruikmakend van het gratis busvervoer naar
Mijdrecht, Vinkeveen en Ouderkerk a/d Amstel, naar huis.
Zondag met velen gaan barbecueën is helaas het zonnige weer er niet bij,
maar dat mag de gezelligheid en de pret niet drukken, we praten lekker na
en voor het eten wordt gezorgd. De kinderen konden nog voor de laatste
keer op het springkussen en dan rond 19.00 uur was het weer naar huis en
moeten we weer een heel jaar wachten op het nieuwe Waverfeest-festijn.
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er zover...

Volgende week zaterdag is het we

eer
Horeca Uithoorn presenteert w
de jaarlijkse Tropical Night
Uithoorn - De horeca-ondernemers van
Uithoorn gaan er volgende week zaterdagavond
weer tegenaan. Zoals elk jaar organiseren
zij weer met elkaar de Tropical Night. Van
de volgende bands kunt u gaan genieten: Bij
Johnny’s Feestcafé, The Poolshack en Rivercafé
treedt de coverband Plus op. Een band die
overal waar ze optreden voor een fris, knallend
en hip feest zorgen. Zes jonge enthousiaste
muzikanten, die ondanks hun jeugdige leeftijd
al behoorlijk ervaren zijn. De band bestaat al
bijna vier jaar en ze treden heel veel op. Ze zijn
ook zeer veelzijdig. Of het nu gaat om krakers,
dance-classics, achtergrondmuziek of echte
feestmuziek, ze zijn overal voor in.

Lekker
Bij Café Drinken en Zo treedt de bekende
band ‘Lekker’ op, de Ultieme Rockende
Feest Cover Band uit het Westen!
Vijf enthousiaste muzikanten, met elk een
lichtgestoord kantje... Lekker geeft een Top
100 Allertijden show, met de beste Rock

Covers van o.a. Blof, Anouk, Queen, Rolling
Stones en ‘verrockte’ versies van Borsato,
Abba en vele anderen. Lekker heeft op vele
grote podia gestaan in binnen- en buitenland.
Een paar voorbeelden... 4 Shows Val Thorens
Frankrijk (1500 man), Sneekweek, Vrijmarkt
- Amsterdam, Voorprogramma’s (De DIJK,
DiRect, Golden Earring) etc... Zangers Gonny
heeft een stem en een volume te vergelijken
Anouk... onwaarschijnlijk goed! Al met al
kunnen we stellen dat LEKKER bij de top van
de coverbands van Nederland hoort!

Meer
Ook bij het Spoorhuis en de cafés de Gevel en
de Herbergh 1883 zullen bands aanwezig zijn,
alleen waren die bij het ter perse gaan van deze
krant nog niet bekend. Maar volgende week
komen we hier zeker op terug. Zet maar vast
in uw agenda: volgende week zaterdag tussen
21.00 en 0.1.00 uur bij mooi weer buiten en
daarna nog tot 03.00 uur binnen in het café.

TROPICAL NIGHT

TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT

TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT

TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT

TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT TROPICAL NIGHT
ast! We vinden het namelijk belangrijk om naar onze gasten te luisteren en kunnen er op deze manier
een leuke draai aan geven om heerlijk te laten proeven. Men moet de
tijd kunnen nemen om meerdere
gangen te eten en lekker te genieten van een avondje uit. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de reacties. Uiteraard kan er al voor gereserveerd worden.”
Uitgebreide nieuwe wijnkaart
Tevens was er behoefte aan een uitgebreidere wijnkaart. Richard: “Wij
hebben nu naast de huiswijn een
wereldse variëteit van veertien open
flessen die per glas te bestellen zijn,
speciaal afgestemd op de gerechten. Bij ieder gerechtje een met zorg
aanbevolen wijn, of een fles voor bij
het hele diner, de keuze is aan de
gasten.
Om de twee maanden zal de menukaart steeds vernieuwd worden, zo-

dat de gasten iedere keer iets nieuws
kunnen uitproberen.” De openingstijden van ’t Farregat zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 17.00
tot 00.00 uur en zondag al vanaf een
uur ’s middags. Voor verdere informatie kunt u terecht op de websites:
www.farregat.nl, www.aalsmeersepannenkoekenhuis.nl, www.thuisbezorgd.nl voor bezorging van al uw
bestellingen (ook in Uithoorn) en
www.thenetworkclub-amsterdam.
com voor de netwerkborrel die een
keer per maand op vrijdag plaatsvindt. Richard Dekker loopt over
van ideeën en enthousiasme en besluit met de woorden: “Alles onder
één dak, alles uit één keuken, mijn
team en ik nodigen u van harte uit.
U moet het gewoon een keer beleven in ’t Farregat!” Het adres is Oosteinderweg 248 in Aalsmeer en het
telefoonnummer: 0297-324477.
Door Miranda Gommans

Naam ’t Farregat
Voor de verklaring van de naam ‘t Farregat moeten we een stukje terug in de
tijd, waarschijnlijk ergens naar de eerste helft van de vorige eeuw. Van oudsher bestond Aalsmeer uit vier ‘nederzettingen’, te weten: Het oude dorp, als
bestuurlijk centrum, Kudelstaart, De Uiterweg (plaatselijk beter bekend als ‘de
buurt’) en dan het verst afgelegen van het centrum: het Oosteinde. Kerkelijk
gezien waren er grote verschillen; Het Dorp was grotendeels Nederlands Hervormd, Kudelstaart was honderd procent Katholiek, de Buurt Doopsgezind en
het Oosteinde was een grote Oud-katholieke parochie. Hiervan getuigt nog
steeds het kleine kerkje bij de Kerkweg op korte afstand van ‘t Farregat. De
bewoners van het Oosteinde werden door de andere bewoners van Aalsmeer
als ‘die lui uit dat verre gat’ aangeduid, waarbij gat dan in de oudvaderlandse betekenis van gehucht moet worden gelezen. De klankverschuiving van
verre naar varre laat zich logisch verklaren als men weet dat in het plaatselijke dialect ook werd gesproken van hooibarg in plaats van hooiberg. Eigenlijk
is Varregat dan ook de juiste spelling. Later werd het door import-Aalsmeerders geschreven als ‘Farregat’. Fout dus, maar ach, een kniesoor die daar op
let. De locatie was vroeger een slagerij, een kroeg en een kapper, dus de arbeiders van de tegenoverliggende oude veiling Bloemenlust waren er zeer regelmatig te vinden.

’t Farregat: ‘Alle gerechten voor
negen euro vijftig!’
Aalsmeer - Voor de meeste
Aalsmeerders is restaurant-eeterij
’t Farregat een begrip. Maar er zijn
er genoeg die de gang naar het fijne etablissement nog niet gevonden hebben. In het linkergedeelte van de zaak is sinds een jaar het
Aalsmeerse Pannenkoekenhuis gevestigd, waar niets aan verandert.
Eigenaar Richard Dekker, die ’t Farregat vijf jaar geleden overnam, vertelt: “Wanneer kinderen zich tegoed
willen doen aan een Oudhollandse

pannenkoek kan er overigens ook
een keuze gemaakt worden uit gerechten van de kleine kaart. De Old
style gerechten, zoals soep, spareribs, een saté of biefstuk, zijn daar
nog steeds op te vinden en dat blijft
zo. Tevens kan er het hele jaar door
gebarbecued worden, zowel buiten op het terras als binnen met onze tafelbarbecues. Het enthousiaste team wat achter mij staat, beantwoordt alle wensen.” Richard vervolgt: “Wat er wél compleet anders

wordt, is de kaart in het restaurant.
Wij hebben voor eeterij ’t Farregat
een geheel nieuwe concept voor
Aalsmeer en omstreken bedacht.
De kaart bestaat vanaf dinsdag 24
augustus uit diverse verrassende en
smaakvolle gerechten, alle voor de
prijs van negen euro vijftig! Het onderscheid tussen de gerechten in
voor-, tussen- en hoofdgerechten is
losgelaten.
Men kan op deze manier van meerdere smaken genieten en er kan in

etappes besteld worden. Een nieuwe benadering, omdat we vaak
zien dat mensen het lekker vinden
om bijvoorbeeld twee voorgerechten te nemen of juist trek hebben in
meerdere combinaties, waarbij twee
hoofdgerechten dan net teveel van
het goede is. We hebben koude en
warme gerechten, als ook desserts
op de kaart staan. De gasten kiezen gerechten waar ze zin in hebben en deze worden per gang opgediend. Ja, we zijn erg enthousi-
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Inbreker alsnog aangehouden
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Vinkeveen - Op zaterdag werd een
man aangehouden die mogelijk een
dag eerder in een boot had ingebroken. Omstreeks 23.30 uur kreeg de
politie de melding dat een man was
weggereden van een terrein aan de
Baambrugse Zuwe. De man zou een

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.

Starten met hardlopen?
Uithoorn - Wilt u leren hardlopen of
uw looptechniek verbeteren? Amstelhof heeft dé oplossing! Amstelhof Running gaat vanaf 12 september, gedurende 8 weken looptrainingen organiseren voor beginnende en gevorderde lopers. Het doel
van de cursus zal voor beginnende
lopers zijn dat men na acht weken
5 kilometer achter elkaar kan hardlopen. Voor gevorderde lopers zal
dit doel 10 kilometer of 10 EM zijn.
De trainingen worden verzorgd door
gecertificeerde trainers van de Atletiekunie die voor een verantwoorde afwisselende opbouw en begeleiding zorgen. Looptrainingen bij
Amstelhof zijn uniek door het uitgebreide pakket en de extra faciliteiten
voor de deelnemers.

Jolanda Dirksen,
bedankt!
Garant Meubel Van
Kreuningen maakt van
dagdromers gelukvogels

Enige tijd geleden heeft er in
een plaatselijke krant een artikel gestaan over het monument van mijn ouders waarin op raadselachtige wijze een
barst in de glasplaat was gekomen.
Ik ben destijds van het kastje naar de muur gestuurd en
niemand kon mij vertellen wie
er nou eigenlijk verantwoordelijk was voor schade aan
een graf. Later bleek dat de
wet onlangs is gewijzigd en
nabestaanden zelf een verzekering dienen af te sluiten.
(Vroeger werd de schade vaak
verhaald op gemeenten, e.d.).
Kortom: een hoop verdriet en
onmacht, want het monument was op dat moment nog
maar 4 weken voor de schade opnieuw geplaatst na het
bijschrijven van de naam van
mijn moeder.
Helaas heeft het vorige artikel
niet tot het kunnen verhalen
van de schade bijgedragen,
maar uit het niets verscheen
wel een reddende engel in de
vorm van Jolanda Dirksen Uit-

vaartverzorging. Zij heeft zowel de uitvaart van mijn stiefvader in 2008 als de uitvaart
van mijn moeder in maart van
dit jaar op voortreffelijke wijze verzorgd. Jolanda belde mij
na het verschijnen van het artikel op met de vraag of ik en
de rest van de familie het zouden willen aannemen als zij
een nieuwe glasplaat zou laten maken. Persoonlijk heb ik
daar wel even over na moeten
denken. Het is nogal niet wat
om zoiets zomaar aan te nemen van iemand zonder dat
diegene daar een wezenlijk
belang bij heeft. Maar Jolanda verzekerde mij ervan dat
ook zij er een goed gevoel
aan over zou houden als wij
het aan wilden nemen. Zo gezegd, zo gedaan en op bovenstaande foto is het prachtige
eindresultaat van deze gulle
gift te zien!
Fijn dat er nog mensen zijn
die gelukkig worden als ze iemand anders kunnen helpen!
Angelique Hoogendoorn

Start verkoop loten voor
Ontmoetingskerk Wilnis
Wilnis - De Ontmoetingskerk in Wilnis start op 1 september aanstaande met de verkoop van loten, waarvan de opbrengst voor de renovatie van het kerkgebouw is. De fundering van de voorgevel moet extra
ondersteund worden en daarvoor is
geld nodig. De loten kosten vijf euro
per stuk en zijn te koop in de winkel
van Nant Hartel aan de Raadhuisstraat in Wilnis en tijdens de Najaarsmarkt op 11 september.
De trekking is op 6 november om
21.00 uur tijdens de jaarlijkse veiling
van de Ontmoetingskerk in gebouw
De Schakel aan de Dorpsstraat 21.
Door de medewerking van een aan-

tal sponsors kan de organisatie een
prachtig prijzenpakket aanbieden:
Hoofdprijs: fiets van De Haan Fietsen.
De overige prijzen zijn:
- tent van Van Bergen Sport
- dames- en herenhorloge van
Nant Hartel
- minilaptop
- pizzagrill
- gourmetschalen van René van
der Schaft
- fototaarten
- bonnen van Bots Diervoeders
En nog veel meer.
Koop een lot en steun de restauratie
van de Ontmoetingskerk!

Christelijk Mannenkoor
Immanuël eigentijdser
Mijdrecht - Het mannenkoor Immanuël gaat 24 augustus om 20.00
uur weer enthousiast van start. Het
afgelopen seizoen is het koor met
enkele enthousiaste leden gegroeid.
Ook in het nieuwe seizoen is vers
bloed van harte welkom. Naast het
bekende Nederlandse geestelijk lied
wordt er enthousiast geoefend op
modern Engels en Duits repertoire.
In het nieuwe seizoen staat een zestal optredens in de zondagse ere-

dienst, een kerstconcert, een CDopname en een gezamenlijk concert
met een Rondeveens koor gepland.
Wilt u ook meezingen, kom een keer
vrijblijvend langs tijdens de repetitieavond op de dinsdag in het Kerkelijk Centrum de Rank te Mijdrecht
Door te zingen in een koor kun je
je passie voor muziek ten gehore
brengen en het versterkt het gevoel
van verbondenheid in onze samenleving.

dag ervoor hebben ingebroken in
een boot. Via het kenteken kon de
identiteit worden achterhaald van
de bestuurder.
Vervolgens werd de 32-jarige man
uit Vinkeveen in zijn woning aangehouden.

Mijdrecht - And the winner is de
heer Schuurhof uit Mijdrecht.
Garant Meubel woninginrichter Van
Kreuningen maakte onlangs een
klant gelukkig met een prachtige
Mila Relaxfauteuil. Bent u geen winnaar? Neem dan nu het geluk in eigen hand!
Uw Garant Meubel woninginrichter Van Kreuningen is trots op zijn
nieuwe interieurcollectie en nodigde u daarom onlangs uit om hardop te dromen, om hem te vertellen
waar u van zou genieten in uw eigen
relaxfauteuil. En dat heeft hij geweten: talloze mensen zagen zichzelf
al prinsheerlijk zitten, met een goed
boek of een spannende film, met
prachtige muziek of het geluid van
zingende vogels: pure ontspanning
op een vierkante meter, wie wil dat
niet? Inmiddels is de gelukkige winnaar bekend: de heer Schuurhof uit
Mijdrecht ontvangt een prachtige
Mila relaxfauteuil t.w.v. 399,- euro.
Geluksvogel
Bent u niet in de prijzen gevallen?

Dan is dit hét moment om het geluk
in eigen hand te nemen. Want wie
nu kiest voor een relaxfauteuil uit
de Garant Meubel collectie investeert direct in eigen levensgeluk. Ervaar zelf weldadig zitcomfort in een
fauteuil waarin u zich optimaal kunt
ontspannen.
Om na afloop van een drukke werkdag heerlijk weg te dromen bij uw
lievelingsmuziek of om helemaal op
te gaan in een spannend boek, terwijl uw lichaam en geest volledig tot
rust komen. Dat is het plezier dat
een relaxfauteuil u direct kan geven. Met uw eigen keuze voor een
droomfauteuil op maat bent ook u
straks een geluksvogel.
Stop met dagdromen en stap eens
binnen bij uw Garant Meubel woninginrichter. Maak vrijblijvend kennis met ultiem zitcomfort en met de
rest van de nieuwe meubelcollectie
voor levensgenieters.
U bent van harte welkom in de
showroom aan de Industrieweg 42
in Mijdrecht.

Gewonde bij aanrijding
Mijdrecht - Bij een verkeersongeval is een 52-jarige vrouw uit Amsterdam gewond geraakt. De vrouw
zat als passagier op een motor. De
bestuurder van de motor, een 46-jarige man uit Amstelveen, reed over
de provinciale weg vanuit Uithoorn
naar Mijdrecht. Voor hem reed een

bestelauto die moest afremmen
omdat een auto voor hem afsloeg.
Waarschijnlijk heeft de motorrijder dit niet gezien en is te laat gaan
remmen. Hij raakte hierbij in de slip
en ging onderuit. De passagiere is
gewond geraakt en overgebracht
naar het ziekenhuis.

Pakket
De kwaliteit van de cursus is merkbaar in het pakket dat iedere loper ontvangt. Dit pakket bestaat uit:
een health check, voedingsadvies,
schoen- en kledingadvies, een functioneel runningshirt en een startbewijs voor de Zilveren Turf loop.
Deze 5, 10 km en 10 EM prestatie-

ren worden er veel leuke dingen georganiseerd. Troupe A’dour, het muziek- en theatergezelschap uit Wilnis, verzorgt de muzikale en theatrale
omlijsting van deze feestelijke middag. Voor deze gelegenheid is de mini opera ‘Liefde in de Bovenlanden’
gemaakt, uitgevoerd door Maura
Breur (zakenvrouw), Martin Verrips
(visser), ondersteund door Irina Par-

Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de
looptrainingen bij Amstelhof speciaal. Ouders met kinderen kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid
tot kinderopvang. Verder is er op
trainingsdagen een fysiotherapeut
aanwezig voor eventuele vragen en/
of klachten. Ook aan het weer is gedacht. Bij extreme weeromstandigheden zal Amstelhof Health Club
een indoorprogramma samenstellen. Tevens kunnen de deelnemers
op trainingsdagen gebruik maken
van de omkleedruimtes en douches. De trainingen voor beginners
& gevorderden zullen plaatsvinden
op zondagochtend van 09.15 tot
11.00 uur. De kosten zijn 19,- voor
leden van Amstelhof en 69,- voor
niet-leden. Wacht niet langer en
schrijf u snel in. Lopen bij Amstelhof is FUN en tevens zijn de plaatsen beperkt! Voor meer informatie
en/of inschrijven kunt u gaan naar:
www.amstelhof.com/sport/looptrainingen

Komt u ook zingen bij
Kunst na Arbeid?
Mijdrecht - De vakantieperiode is
weer achter de rug en ook het koor,
Kunst Na Arbeid, is weer gestart
met de repetities op 16 augustus.
De leden repeteren op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene naast de Janskerk in
Mijdrecht onder leiding van hun dirigent Henk van Zonneveld.
Voor het najaar 2010 staat een aantal medewerkingen op het programma. In het voorjaar van 2011 willen

Zilveren Bovenlanden aan
de Gagelweg
Wilnis - Stichting De Bovenlanden
(Landschapsbeheer en natuurbehoud) bestaat 25 jaar en houdt voor
adoptanten, donateurs en andere geïnteresseerden een feestmiddag op
een van haar terreinen. Zaterdag 21
augustus zullen op de legakker aan
de Gagelweg (tegenover nummer 3)
in Wilnis diverse activiteiten worden
gehouden; ook speciaal voor kinde-

loop zal plaatsvinden op zondag 7
november.

fenova (piano), in de regie van Pieter Scholten. Liefde in de Bovenlanden’ is het verhaal van een gestreste
zakenvrouw die haar rust probeert te
vinden in de natuur. De ontmoeting
met een visser zet haar leven op zijn
kop... Gedurende de middag zorgen
Suzanne Arends (fluit) en Irina Parfenova (piano) voor de achtergrondmuziek.

zij op zondag 10 april The Crucifixion van John Stainer uit gaan voeren
in de Janskerk te Mijdrecht. Twee
solisten zullen hieraan hun medewerking verlenen, evenals organist
Henny Heikens. Hiervoor is KnA nu
al aan het repeteren en voor het najaar van 2011 staat ook al een uitvoering in de planning. Wilt u graag
meezingen in dit koor? Kom dan
een keer luisteren op hun repetitieavond. U bent van harte welkom!

Programma zaterdag
21 augustus
13.30 uur: inloop met muziek
14.00 uur: opening door Jan van ‘t
Riet, voorzitter St.De Bovenlanden
aanbieding praam door de heer
Teun Verkaik en vastleggen van
nieuw adoptie-overeenkomst met
Rabobank Rijn en Veenstromen
14.30 uur: Liefde in de
Bovenlanden
15.00 uur: rondvaart
15.30 uur: Liefde in de
Bovenlanden
15.30 uur: rondvaart
16.00 uur: Liefde in de
Bovenlanden
16.30 uur: rondvaart
Activiteiten kinderen
Doorlopend diverse activiteiten voor
kinderen, waaronder:
- Tekenen en schilderen op boomschijven (o.l.v. schilderes Iva
Malbasic).
- Op avontuur met je schepnet (
georganiseerd door N.M.E.-Centrum de Woudreus)
- ‘Parfum’ maken (van geurende blaadjes en bloemen –
o.l.v.NME)
- Wat kun je allemaal vinden in de
natuur? Zoeken en ontdekken
o.l.v. NME
Fotowedstrijd
Bezoekers kunnen een foto maken van de zilveren jubileumviering. De foto’s kunnen (met naam
en adres) worden ingestuurd naar
www.debovenlanden.nl (max. 2 foto’s). Tijdens de donateursavond op
5 november wordt de meest originele foto gekozen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Grote brand op de Hofstede Willem 111

Op 24 november 1855 beklaagt A. Mijnlieff, de eigenaar van de Mijdrechtse Droogmakerij, zich schriftelijk bij de Commissaris van de Koning over de onkosten
die hij heeft betaald bij de brand op zijn hofstede
Willem III in de Mijdrechtse 1e bedijking op 3 november 1855.
De polder Eerste Bedijking
De drooglegging van deze polder is een ramp geweest.
In 1789 hebben de Staten van Utrecht hiervoor al het
octrooi verleend en in 1791 is de ringdijk gesloten.
Maar toen begon de rampspoed. De bemaling was door
verschillende oorzaken onvoldoende.
In 1817 was eindelijk twee derde van de plas drooggemalen, maar het jaar daarop liep alles weer onder water. Inmiddels waren de boeren, die zich hier hadden
gevestigd weer berooid vertrokken. Het Rijk heeft toen
ingegrepen en pas in 1852 kon de grond van de polder
publiek worden verkocht. Kopers van de nieuwe polder
voor een bedrag van f. 203.000 zijn de heren Mijnlieff en
Van Haeften, die veel verbeteringen tot stand brachten
door het aanleggen van wegen, duikers en een betere
waterafvoer. Daardoor ging de droogmakerij zienderogen vooruit. Maar dan moet er natuurlijk niet een grote
brand ontstaan op het boerenbedrijf van Mijnlieff.
Een boze brief
Mijnlieff was niet zomaar een landbouwer. Hij had immers, samen met zijn compagnon Van Haeften, de polder gekocht en hij wist wie hij moest benaderen als hem
iets niet beviel. Vandaar dat hij op 19 november 1855
een brief schreef aan de Commissaris van de Koning
te Utrecht. Daarin deed hij zijn beklag deed over het
optreden van burgemeester De Voogt naar aanleiding
van de brand op zijn boerenbedrijf. Mijnlieff gaf daarin
een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen, die op de
dag van de brand en de dagen daarna hadden plaatsgevonden. Eén van zijn dorsers ontdekte brand in de
hooiberg. Onmiddellijk is een andere dorser te paard
naar de burgemeester gereden. Omdat de sleutel van
het brandspuithuis bij een zekere Rijkenberg was, werd
hem gezegd dat hij daar de brandspuit op moest halen
en weer terugbrengen. Ook werd snel de spuit van de
Amstelhoek door een werknemer met een tweede paard
gehaald. Tijdens het stellen van de brandspuiten waren
anderen al begonnen de bonen die ook in de hooiberg
waren opgeslagen uit de hooiberg te werpen. Maar de
brand nam in hevigheid toe en omstreeks 10 uur was
de hele kap al verbrand. Er werd toen druk gewerkt aan
het behoud van de er naast gelegen haverberg. Daar
was ook nog de oogstopbrengst van 4 ½ bunder bonen
opgeslagen en er was ook nog een grote hoeveelheid
hooi in aanwezig. Mijnlieff schreef verder: “Men kon

dus verwachten dat men tot 4 uur wel bezig zou zijn. De
brand bleef echter nog steeds hevig en de brandweerlieden lieten de moed zakken. De burgemeester stelde
mij hiervan op de hoogte en stelde voor de spuiters
een kwartje ter stimulering te geven waardoor zij tot 7
uur hebben doorgespoten. Burgemeester De Voogt was
toen van oordeel dat de beide brandspuiten wel weg
konden gaan omdat de wind was gaan draaien naar de
andere kant. Ik heb toen aan mijn onderbaas gevraagd
wat hij hiervan dacht. Die zei me dat het hooi nog
hevig brandde. Hierop heb ik aan twee brandmeesters
gevraagd wat hun mening was en zij vertelden mij dat
de twee brandspuiten niet buiten werking konden worden gesteld en dat er 30 man moesten blijven.
Wat toen gebeurde. Als opzichter was mijn onderbaas en
timmerman aanwezig evenals een gemeenteambtenaar
en de veldwachter. De manschappen hebben die nacht,
om het gevaar tegen te gaan, nog zes keer moeten
spuiten. De volgende dag heeft men met de grote spuit
tot ’s middags 2 uur en met de kleine spuit tot in de
avond gespoten. Toen was men de brand pas meester.
Ik besloot hierna om het hooi dat op het land was uitgestrooid, en steeds weer opnieuw vlam vatte, door
twee van mijn knechts in de gaten te laten houden. Op
de maandag daarop is mijn volk met opruimen begonnen en hoopte daarmee op donderdag klaar te zijn.
De burgemeester komt op bezoek
Op woensdag kwam burgemeester De Voogt met de
brandmeester Lankorst en Otte Timmerman bij mijn
zoon, die geruime tijd ziek was geweest, op bezoek.
Hij vroeg hem of hij de 42 gulden aan kwartjes aan
de blussers van ’s zondags alsook van ’s zaterdagsnacht wilde betalen. Mijn zoon antwoordde toen dat
die kwartjes alleen gediend hadden om het blusvolk
op dat moment aan te moedigen en dat die ook door
hem waren uitbetaald en dat het volk zowel op zaterdagnacht als op zondag werkzaam was geweest om de
branden met de spuit te blussen. Van het bedrijf waren
zes man voortdurend werkzaam geweest. Ook zei mijn
zoon tegen de burgemeester dat hij nooit gehoord had
dat iemand voor de kosten van het blussen moest betalen. Hierop vertrok De Voogt. Daarna is hij nog eens
alleen bij mijn zoon langs geweest om te vragen of wij
dit bedrag wilden voldoen. Als wij dat weigerden zou
hij een proces verbaal laten opmaken omdat ik hem niet
van broei in de hooiberg op de hoogte had gesteld op
grond van de brandweerverordening die was vastgesteld
op 21 april 1853.
Onenigheid over de uitleg van het artikel
Mijnlieff deelt de Commissaris van de Koning echter
mede dat dit artikel niet voor hem van toepassing is
omdat de berg hooi voor de brand regelmatig in het oog
werd gehouden. Zelfs op de vrijdagmiddag voorafgaande

aan de brand. Hij heeft zich er ook over verbaasd dat
de Uithoornse brandspuit er niet was. De burgemeester
verbaasde dit ook. Mijn zoon heeft daarop een brief
ontvangen van de burgemeester van Uithoorn waarin
die hem vertelde dat er tussen de beide burgemeesters
een afspraak is gemaakt waarbij zij elkaar bij een grote
brand zullen helpen. Gelukkig was de wind tijdens de
brand van de woning af, want anders waren er te weinig
brandweerspuiten geweest. De totale door mij vanwege
de brand geleden schade bedraagt 2820 gulden.
Mijn zoon herinnerde mij eraan dat, toen wij de droogmakerij gekocht hadden, de burgemeester gezegd had,
hoewel er niemand in zijn kantoor aanwezig was, behalve wij en de burgemeester: “dat het hem spijt zou
doen wanneer het de droogmakerij nu goed ging”. Hieruit kon mijn zoon afleiden dat hij ons zo veel mogelijk
zou tegenwerken of op kosten jagen, zoals ook werkelijk
tot nu toe is gebeurd. Mijnlieff vindt het daarom niet
juist dat hij de 42 gulden aan kwartjes moet betalen
omdat die bedoeld waren het blusvolk aan te moedigen
en verlangt dat de burgemeester dit bedrag aan hem
restitueert.
Of Mijnlieff dit bedrag ooit heeft ontvangen is niet bekend. Waarschijnlijk is deze kwestie in der minne geschikt
omdat burgemeester De Voogt en Mijnlieff, die eigenaar
van de polder 1e bedijking was, elkaar voor een verdere
ontwikkeling van de polder hard nodig hadden.

Wanneer u meer wilt weten over de historie
van onze gemeente geeft u dan op als lid
van de historische vereniging DE PROOSDIJLANDEN. Voor 15 euro per jaar ontvangt u
dan 4 keer per jaar ons kwartaalblad waarin
u kunt lezen hoe het er in vroegere jaren in
onze gemeente toeging. Bovendien krijgt u
uitnodigingen voor interessante lezingen.
Een telefoontje naar 0297-286170 of e-mail
naar administratie@proosdijlanden.nl is voldoende. U ontvangt dan begin september ons
eerstvolgende 36 pagina’s tellende kwartaalblad vol met verhalen over vroeger.
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Argon houdt de regiocup
in eigen huis

Pittige indeling voor korfbalvereniging De Vinken

Mijdrecht - Argon heeft zaterdag in
de finale van de regiocup door winst
op Legmeervogels de cup in eigen
huis gehouden. AFC lag beslag op
de derde plaats door ’t Vliegdorp te
verslaan. Legmeervogels kwam in
de finale door op woensdagavond ’t
Vliegdorp met 5-1 te verslaan en Argon won ook met grote cijfers van
de AFC: 6-1.
De wedstrijd die Argon speelde tegen Legmeervogels was niet van het
niveau waarmee men op woensdagavond van AFC won. Na een fase
waarin beide ploegen weinig weggaven kwam na twintig minuten de
eerste mogelijkheid voor Legmeervogels, Stefan van Pierre lanceerde een omhaal maar hij kon Argondoelman Martijn Brouwer niet verrassen. Argon kon daar in aanvallend opzicht weinig tegenoverstellen, even was het gevaarlijk bij een
vrije trap, maar Adil Kamil schoot
naast. Legmeervogels verzuimde in
de slotfase van de eerste helft om
afstand te nemen van Argon, met
name Van Pierre bleek nog niet op
scherp te staan, na een actie schoot
hij voorlangs een leeg Argondoel.
Bij andere pogingen van de ploeg
uit Uithoorn bleek doelman Martijn

Vinkeveen - In de komende veldcompetitie is het eerste achttal van
korfbalvereniging De Vinken ingedeeld in poule 2i van het KNKV. In
deze poule spelen een aantal bekende en enkele volkomen nieuwe
tegenstanders. De samenstelling
van de poule is echter dusdanig,
dat het eerste achttal van de Vinkeveense korfbalvereniging volop aan
de bak kan.
De Vinken treedt dit najaar aan tegen Fiks uit Oegstgeest, streekgenoot LUNO uit Linschoten, het relatief onbekende Achilles uit Den
Haag, Sparta Nijkerk, Revival uit
Terschuur, Woudenberg (Woudenberg) en Vriendenschaar uit Bodegraven.

Brouwer een betrouwbare sluitpost.
De tweede helft kwam Argon beter uit de startblokken en dat leverde na een kwartier een doelpunt op.
Aan de basis stond Jimmy van Veen,
na een leuke actie kwam de bal via
Youri van Adrichem bij Lesley Groenen die met een fraai boogballetje
doelman Patrick Brouwer van Legmeervogels kansloos liet. 1-0.
Legmeervogels bleef jagen op de
gelijkmaker, een schot ging via de
lat over en aan de andere kant zag
Van Adrichem z’n inzet via onderkant lat weer uit het doel stuiteren.
Datzelfde lot onderging een schot
van Van Pierre, ook hij zag de bal
via de lat wegspringen. De slotfase
bleef spannend maar kansen werden niet benut, de beste mogelijkheid was voor Stefan van Pierre
toen hij alleen voor de Argondoelman verscheen, maar Brouwer was
attent. Namens Argon ging een poging van Van Veen naast.
Derde en vierde plaats
AFC en ’t Vliegdorp streden om de
troostprijzen, na een 2-2 ruststand
leek de wedstrijd onbeslist te eindigen. Maar vlak voor tijd bleek AFC
toch de sterkste en won met 3-2.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ton Duivenvoorde wint
Regio - Ook afgelopen zaterdag
stond er voor de leden van P.V. Rond
de Amstel maar één vlucht op het
programma, de jonge duivenvlucht
vanuit het Belgische plaatsje Chimay met een gemiddelde afstand
van 246 km.
Men kan al merken dat de zomer
naar het einde gaat, in de ochtenduren is al weer volop nevel en mist,
zodat het tijdstip voor het lossen van
de duiven naar een later tijdstip verschoven moet worden, en zo werden
de duiven zaterdag pas om 10.30 uur
gelost. Er stond een zuidoostenwind
bij de lossing, maar draaide langzaam naar noordoost. Wat zaterdag
ook opviel, was dat de wind aan de
grond tussen noord en noordoost
waaide, maar de wolken kwamen uit
het zuidoosten, en dan is het meestal een pittig vluchtje voor de duiven en ligt de snelheid meestal lager dan dat de wind vanuit het zuidwesten komt. Het was zaterdag al
weer de vijfde vlucht voor de jonge,
en er zijn er nog twee te gaan en de
spanning voor het kampioenschap
loopt langzaam maar zeker op. Om
12.36.07 uur klokte Ton Duivenvoorde zijn eerste duif, en deze maakte
1316,884 meter per minuut, (ruim 79
km per uur) en dit was ook de snelste van de vereniging. Ton pakte ze
goed, want in de vereniging had hij
zes duiven bij de eerste tien, en in
het rayon werd hij 16e en 18e en 9
duiven bij de eerste 100. Een prachtige uitslag voor deze liefhebber, en
de tweede overwinning op rij met
de drie belangrijkste vluchten nog
voor de boeg is de vorm duidelijk
aanwezig. Bosse & Zn uit Uithoorn
werd 2e en Henk Snoek uit De Kwakel 3e. Bosse & Zn werd in het ray-

on 40e, Henk 52e, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 53e en Wim Wijfje uit De Kwakel 96e, en daar stonden ongeveer 3350 duiven in concours, en met 15 duiven bij de eerste
100 was het weer een goede vlucht
voor de leden van Rond de Amstel.
Jan Koek uit Mijdrecht werd eerste
in de B-groep.
Uitslag
Chimay 599 duiven en
19 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
H.P. Snoek
C. Pothuizen
W. Wijfje
R. den Boer
Theo Kuijlenburg
J. Koek

Uithoorn - Eén van de unieke kenmerken van wildwaterkanoën is dat
volwassenen en kinderen dit even
goed kunnen. De snelheid die gevaren wordt, wordt in belangrijke mate
bepaald door de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen
dezelfde snelheid hebben. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke wildwatercursus die een spannende ervaring is voor zowel kinderen (vanaf 11 jaar) als volwassenen.
Deze cursus is een unieke gelegenheid voor papa, mama en kind om
op gelijk niveau te sporten. De cursus start op de Amstel om de basisvaardigheden te leren die nodig
zijn voor stromend water. Zo wordt
een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend. Eén les
wordt deels gewijd aan de theorie

van het wildwatervaren zodat deelnemers goed voorbereid de rivier
opgaan. Tijdens de cursus wordt er
ook uitgeweken naar stromend water o.a. bij het gemaal in Halfweg.
De cursus wordt eind oktober afgesloten met een weekend in de Ardennen waar op wildwater wordt
gevaren. Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano-ervaring vereist. Wel moeten deelnemers goed
kunnen zwemmen. Boot, peddel en
zwemvest kunnen van de vereniging
worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 18. De begeleiding wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De
cursus start zaterdag 28 augustus
en duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdagochtend van
9.00 tot 11.00 uur

Zaterdag 28 augustus a.s.:

Open dag bij Qui Vive hockey
Uithoorn - Zaterdag 28 augustus
a.s. van 11.00 uur tot ongeveer 13.00
uur organiseert hockeyvereniging
Qui Vive op haar accommodatie aan
de Vuurlijn een kennismakingsdag
voor nieuwe leden. Het bestuur van
Qui Vive hoopt op deze dag niet alleen jeugdleden te mogen verwelkomen maar ook senioren voor de
zondagcompetitie en recreanten.

Viertalklaverjastoernooi bij
Buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Komende maand
september bestaat Buurtvereniging
Amstelhoek 45 jaar !
Eén van de vele activiteiten bestaat
uit een jubileum viertal klaverjastoernooi. Inschrijven geschiedt per
viertal. De kosten zijn tien euro per
viertal; U speelt individueel, maar er
is tevens een teamprijs te verdienen. De kaartavond vindt plaats op

Wildwatercursus beginners
bij Kanovereniging
Michiel de Ruyter

vrijdag 17 september in het verenigingsgebouw Ons Streven aan de
Engellaan 3a in Amstelhoek. Om
aan dit groots opgezette toernooi
mee te kunnen doen kunt u zich opgeven bij mevrouw Marijke Verhoek,
tel. 0297-568654, e-mail: marijkeverhoek@casema.nl. De organisatoren
rekenen op een grote opkomst. Tot
ziens op vrijdag 17 september!

Bij het hockeyen kunnen geïnteresseerden vanaf 6 jaar spelenderwijs
kennismaken met deze sport. Onder
leiding van ervaren trainers en begeleiders worden er spelletjes gespeeld waarbij de eerste beginselen
van het hockey worden uitgelegd en
geoefend. Er wordt ook een partijtje
gespeeld met een echte keeper.
Het hockeyprogramma van 28 augustus a.s. bestaat uit een ontvangst
om 11.00 uur, gevolgd door een clinic. Voorzitter Marcel van Eijk zal
ook een presentatie over Qui Vive
geven. Er wordt natuurlijk ook wat
gegeten en gedronken.
Op de dag zelf zijn er veel vrijwilligers die alles kunnen vertellen over
o.a. lid worden, de contributie, het
trainingsprogramma, het tenue en
de spelregels. Nieuwe leden kunnen
op deze dag meteen lid worden. Het

bestuur gaat o.a. hiermee een invulling geven aan de ambitie om voor
nog veel meer mensen een aantrekkelijke hockeyvereniging te zijn.
Voor zowel de recreanten als ook
voor de prestatiegerichte hockeyers. Voorzitter Marcel van Eijk: “Wij
hopen natuurlijk veel nieuwe leden te verwelkomen uit Uithoorn en
De Kwakel maar nieuwkomers uit
Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuwveen
en Amstelveen Zuid zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.
Qui Vive is een gezellige hockeyvereniging van bijna 1000 leden die
sportiviteit, ontspanning en gezelligheid hoog in het vaandel heeft
staan.
Wij hebben mogelijkheden voor senioren die op zondag competitie
willen spelen, voor recreanten die
doordeweeks een balletje willen
slaan maar ook de leden die de ambitie hebben om op een hoger niveau hockey te willen spelen kunnen bij ons goed terecht.
Voor de jongste jeugd worden er
ook veel activiteiten georganiseerd
welke worden begeleid door veel
fantastische vrijwilligers.
Tot de 28e augustus.”

Wijzigingen
De samenstelling van het vlaggenschip van De Vinken is tijdens de
oefencampagne een punt van aandacht. De oefenwedstrijden hebben tevens het karakter van selectiewedstrijden.
De Vinken heeft een nieuwe trainercoach aan het roer. De uit Geldermalsen afkomstige Fred Straatman
heeft de opdracht om de Vinkeveners in de tweede klasse te houden. De verzorging is zoals gebruikelijk in vertrouwde handen bij verenigingsvrouw Ria Kamminga.
Programma
In de komende weken speelt De
Vinken 1 een uitgebreide oefencampagne, die a.s. donderdag 19 augustus begint bij het Vianense Viko. Op

Competitiewedstrijden
4 sept.: De Vinken-Fiks
De Molmhoek Vinkeveen
11 sept.: Revival-De Vinken
Overbeeke Terschuur
18 sept.: Luno-De Vinken
Rapijnen Linschoten
25 sept.: De Vinken-Achilles
De Molmhoek Vinkeveen
2 okt.: Sparta-De Vinken
Luxool Nijkerk
9 oktober: De Vinken-Woudenberg
De Molmhoek Vinkeveen
16 okt.: Vriendenschaar-De Vinken
De Groene Zoom Bodegraven
Alle competitiewedstrijden beginnen om 15.30 uur.

De Waal & De Waal
Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 11 september a.s. vindt voor het derde achtereenvolgende jaar het tennistoernooi
om het Kampioenschap van Uithoorn plaats. De clubkampioenen
van de Tennisclub Uithoorn (TCU)
en Qui Vive gaan die dag strijden
om het Kampioenschap van Uithoorn. Twee jaar geleden organiseerden beide clubs dit toernooi
voor de eerste keer.
Het idee van een wedstrijd tussen
de clubkampioenen van de tennisclubs van Uithoorn is met groot enthousiasme ontvangen.
Er is steeds veel publiek aanwezig,
en met hapjes en drankjes werd het
ieder jaar erg gezellig. Kortom: het
De Waal & De Waal Kampioenschap
van Uithoorn is een daverend succes. Beide jaren heeft Qui Vive gewonnen. De stand is dus 2-0! De
wisselbeker staat bij Qui Vive.
Het toernooi belooft ook dit jaar

weer spannend te worden. Er zijn 68
deelnemers, verdeeld over de categorieën jongens en meisjes, dames
en heren; de senioren spelen naast
enkel ook dubbel (dames dubbel,
heren dubbel en gemengd).
Om de deelnemers goed te kunnen
herkennen zullen de leden van TCU
in witte polo’s en de tennissers van
Qui Vive in blauwe polo’s spelen.
Alle finalisten ontvangen een beker.
De wisselbeker gaat naar de beste
club. Ongetwijfeld zal TCU revanche
willen. De wethouders Jeroen Verheijen en Ria Zijlstra zullen aanwezig zijn om tegen de beide voorzitters van TCU en Qui Vive te spelen.
Het Kampioenschap van Uithoorn
2010 wordt gespeeld op de tennisbanen van TCU. Het toernooi vindt
plaats op 11 september a.s. en begint omstreeks 11.00 uur. De prijsuitreiking zal omstreeks 17.30 uur
plaatsvinden.

Qui Vive hockeyheren 1
speelt oefenwedstrijd
Uithoorn - Bij hockeyvereniging
Qui Vive in De Kwakel zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al weer in volle gang. Op dinsdag 24 augustus a.s. om 19.30 uur
staat voor heren 1 thuis de oefenwedstrijd tegen hoofdklasser Amsterdam op het programma.
Qui Vive kijkt terug op een goed seizoen. Door het kampioenschap van
dames 1 spelen nu zowel de heren
1 als de dames 1 in de overgangsklasse. De spelers van heren 1 presteerden vorig jaar onder leiding van

Thomas Zwart goed. Zij behoorden
tot de beste elftallen in de competitie. Door het vertrek van Thomas
Zwart is Technisch Directeur Jorge
Nolte nu ook trainer/coach van heren 1 waarbij hij wordt geassisteerd
door Diederik van Weel en Antal
Hollaar. De oefenwedstrijd tegen
Amsterdam is voor de technische
staf een goede krachtmeting om te
beoordelen of het team al klaar is
om de competitie te starten en tot
goede prestaties te komen.
Het verdere oefenprogramma staat
op www.quivive.nl
tels van 11 nieuwe Corsa’s aan de
spelers van de selectie van Argon
1. Het Argon 1 team is reeds jaren
toonaangevend in de hoofdklasse
van het amateurvoetbal en gaat dit
jaar voetballen in de topklasse. Van
Kouwen kan door samenwerking
met TopSportLease de spelers een
lease-contract aanbieden waarmee
ze voor een sportieve prijs het volledig elftal het komend jaar weer
mobiel houden. Van Kouwen vindt,
naast mobiliteit, sport belangrijk
en is daarom sponsor van diverse
sportclubs in Mijdrecht, Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn.

Twee halen één betalen!

iedereen kan er over meepraten en
doet dat ook graag.
BVU start op 6 september het nieuwe seizoen dat tot en met mei doorloopt. Komend seizoen heeft BVU
een leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden:
er wordt voor het 1e jaar contributie
een lidmaatschap afgegeven voor 2
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2
halen = 1 betalen!
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur, in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
meespelen.
Is uw interesse inmiddels gewekt en
wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Op 4 september begint het echte
competitiegeweld. De Vinken speelt
haar eerste wedstrijd thuis tegen
Fiks uit Oegstgeest.

Tennis zaterdag 11 september:

Bridge bij BVU:

Uithoorn - Nog even en dan is het
zo ver, dan opent de Bridgevereniging “Uithoorn” (BVU) haar deuren
weer voor het nieuwe seizoen. Op dit
moment wordt nog de laatste hand
gelegd aan de voorbereidingen voor
de Algemene Ledenvergadering, die
traditiegetrouw gehouden wordt op
de laatste maandag van augustus
en waarna het (bridge)seizoen echt
kan beginnen.
De bridgecompetitie bij BVU biedt
voor elk wat wils: voor de beginnende bridgers en thuisbridgers een eigen lijn waarbij het plezier van het
vaardig worden vooropstaat, desgewenst met minder spellen in een
half uur; voor de gevorderde speler lijnen waar er volop genoten kan
worden van een mooi gemaakt contract. Per avond worden er 24 spellen gespeeld verdeeld over 6 rondes
van 4 spellen. Niet onbelangrijk, de
zevende ronde is de bar waar nog
even gezellig nagekaart kan worden
en waar de mooiste contracten nog
eens uitgebreid de revue passeren.
Geboden of niet, gemaakt of niet,

21 augustus heeft De Vinken een
vierkamp bij KIOS in Nieuw Vennep
en op woensdag 25 augustus speelt
De Vinken 1 om 20.00 uur thuis tegen KZ3, het tweede reserveteam
van landskampioen Koog Zaandijk,
dat getraind wordt door oud-Vinkenspeler Arno van der Vliet. Zaterdag 28 augustus treedt De Vinken
aan tegen het derde van Hoofdklasser OVVO uit Maarssen. In de tussentijd vallen tevens de beslissingen
over de samenstelling van de definitieve basisacht. Op dinsdag 31 augustus wordt de oefencampagne
afgesloten met een thuiswedstrijd
tegen het Diemense DKV/Victoria
(aanvang 20.45 uur).

Martijn Schenk, hoofd verkoop bij Van Kouwen Mijdrecht, overhandigt de sleutels van de 11 nieuwe Argon auto’s aan
de spelers

Van Kouwen levert nieuwe Opel Corsa’s
aan de selectie Argon 1!
Mijdrecht - Al weer drie jaar op rij is
Van Kouwen sponsor van de Stichting Topsport Argon. Deze stichting zorgt voor de financiële midde-

len om het A1 team van Argon op
topniveau te laten voetballen. Deze financiële middelen zijn afkomstig van sponsoren, waarvan de Van

Kouwen Automotive Groep er één
is. Afgelopen zaterdag overhandigde Martijn Schenk, hoofd verkoop
van Van Kouwen Mijdrecht, de sleu-

Dit jaar rijden de spelers van Argon
in herkenbare witte Opel Corsa’s.
De Opel Corsa is voor de spelers
een keuze voor sportiviteit, gecombineerd met comfort en betaalbaarheid. De Opel Corsa is al leverbaar
vanaf 12195,-. Binnenkort komt dit
model ook in een uitvoering zonder
wegenbelasting en bpm. Deze is nu
al te bestellen bij Van Kouwen. TopSportLease is officieel NOC*NSF leverancier en verzorgt leasecontracten voor topsporters. TSL biedt een
unieke combinatie van 15.000 vrije
kilometers per jaar, gunstige tarieven en elk jaar een nieuwe auto. Recent is er een samenwerking
ontstaan tussen TopSportLease en
Opel Nederland waardoor de instapprijzen voor de Opels een stuk
lager zijn komen te liggen.
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Open Rabo Jeugdtoernooi
(K5) bij TVM groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar was het
Open Rabo Jeugdtoernooi bij TVM
weer een geslaagd sportief evenement. De gehele week werden er
mooie wedstrijden gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën in de
enkel, dubbel en mix. Net als voorgaande jaren waren de spelletjes en
activiteiten bijna net zo belangrijk
als de wedstrijden. Dit jaar allemaal
in het thema Wintersport! Zaterdagavond werd de gezelligheid afgesloten met een heus casino. Met het

gewonnen geld konden lootjes gekocht worden voor de loterij op zondag.
Natuurlijk werden op zondag de
spannende finalepartijen gespeeld
waarna de prijsuitreiking en loterij
plaatsvonden.
Winnaars 2010
ME8
1e Bente van Vliet
2e Sophie Kooijman
JE10

1e Wouter de Ligt
2e Sten de Lange
ME10
1e Fleur de Ligt
2e Lisa Post
JE12
1e Sander van de Lagemaat
2e Quinten Limburg
ME12
1e Lisa Post
2e Lisanne Helmer
JE14
1e Michiel Ossendorp

2e Koen Bitter
JE14 Troostronde
1e Alexander Govers
2e Lennart Geertjes
ME14
1e Emma Schreuder
2e Babette Limburg
JE17
1e Jur Horsman
2e Jesse Schaap
ME17
1e Sita Coenraad
2e Julia Voorbij
MD8
1e Sophie Kooijman + Bente van
Vliet
2e Senna van Alphen + Suze Smit
JD10
1e JanJoris Arts + Sebastian Arts
2e Sander van der Sluijs + Merlijn
Whitton
MD10
1e Sophie Berger + Julia Govers
2e Jente Bult + Manon van Dijk
GD10
1e Manon van Dijk + Matis Brétin
2e Jente Bult + Thijs Gasse
JD12
1e Niels Burgers + Sebas Popping
2e Stan van Loon + Bart Moerman
GD12
1e Lisa Post + Martijn Kooijman
2e Lisa Smelik + Floris Berkelder
JD14
1e Jur Horsman + Teije de Haan
2e Casper Helmer + Hugo Straver
MD14
1e Julia Bitter + Fleur de Ligt
2e Samantha Brétin + Noé Brétin
GD14
1e Emma Schreuder + Koen Bitter
2e Ismay Verbeek + Luuk Schroen
JD17
1e Jesse Schaap + Bart Volmer
2e Jur Horsman + Teije de Haan
MD17
1e Sita Coenraad + Julia Voorbij
2e Liliane Roosendaal + Emma
Schrama

Stichting Spel en Sport
55+ start weer
De Ronde Venen - Bij Stichting
Spel en Sport 55+ is er het komende seizoen weer veel te doen.
Iedereen vanaf 50 jaar kan in het komende jaar weer aan meer sportief
bewegen gaan doen bij deze stichting. Dus niet alleen mensen die alles nog kunnen wat ze willen, maar
ook als er beperkingen zijn.
Voor iedereen die dat wil zijn er activiteiten die bij je mogelijkheden
passen.
Vakdocenten die voor deze vormen
van sporten zijn opgeleid, kunnen u
adviseren welke activiteit het beste bij je past. Spel en Sport op maat
noemen zij dat.
Deskundigen zeggen: Sport en Bewegen is noodzaak.
Meer bewegen helpt je om langer
zelfstandig te blijven.
De activiteiten zijn zo afgestemd
dat het in de groep heel veel plezier
geeft en wie wil dat niet.
Voor fitte vijftigplussers die veel tijd
achter de computer doorbrengen,

is er voor het eerst nu een pittige
conditietraining met onderdelen als
krachttraining, uithoudingsvermogen en afsluitend een sportspel (estafette of basketbal).
Niet iedereen wil sporten maar doet
wel graag een spel of een dans; ook
dan bent u op het goede adres bij
Stichting Spel en Sport 55+.
Ook voor de volgende recreatieve activiteiten kunt u zich aanmelden: badminton, tafeltennis, sportief wandelen, linedance, recreatief
dansen, bowlen, stoelhonkbal en
watergymnastiek.
Stichting Spel en Sport 55+ nodigt
u van harte uit om eens een gratis
proefles mee te maken, dan weet u
pas echt hoe gezellig en gezond het
bij deze stichting is.
Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
06 21918353, het telefoonnummer
van de stichting; voor plaats en tijden kunt u kijken op de website
www.spelensport55plus.nl

KDO start met bieden van
G-voetbal voor de jeugd
De Kwakel - KDO is gestart met
het bieden van G-voetbal voor de
jeugd. Het doel is om kinderen met
een beperking de kans te bieden om
te sporten. Door de trainingen probeert KDO ook een verbetering van
de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek te bewerkstelligen. Daarnaast is natuurlijk ook het
leren omgaan met winnen en verliezen in de sport, en integreren binnen de jeugdafdeling van KDO van
belang.
G-voetbal is bedoeld voor mensen
die vanwege een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet
of moeizaam hun plek vinden in het
“reguliere” voetbal. Let wel: KDO
beschouwt G-voetbal gewoon als
voetbal. En ook de KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast
wanneer dat nodig is.

Kinderen met een lichte beperking
kunnen in de F-pupillen ongemerkt
meespelen met hun leeftijdgenootjes. Bij het overstappen naar hogere klassen wordt hun beperking
steeds meer zichtbaar. Om nu juist
deze groep niet buiten de boot te laten vallen zouden ze in een G-team
wel voetbal kunnen spelen.
Jongens en meisjes in de leeftijd
van 6–17 jaar met een beperking,
kunnen meedoen in het G-team. De
beperking kan geestelijk en/of lichamelijk zijn.
Iedereen kan meedoen. De bestaande jeugdverenigingen in bijvoorbeeld Amsterdam, Heemstede
en Hoofddorp hebben kinderen CP
en ID voetbal door elkaar gemengd.
CP-voetbal wordt gespeeld door
voetballers die als gevolg van een
hersenbeschadiging een motorisch
probleem hebben. Deze beschadiging is meestal het gevolg van een
geboortetrauma (Cerebrale Parese).
Bij ID-voetbal (intellectual disability) is het verstandelijk vermogen
van de voetballers het uitgangspunt.
Kinderen die speciaal onderwijs volgen zouden in deze doelgroep kunnen zitten.
Het G-team van KDO speelt in eerste instantie geen competitie. Er
kunnen wel oefenwedstrijden worden georganiseerd tegen verenigingen met ook jonge spelers in een Gteam. Daarnaast is het streven om
één of twee keer per seizoen tegen een regulier team van KDO te
spelen (F- team). Op deze manier
wil KDO ook de integratie van spelers binnen de vereniging bevorderen. Het blijkt niet alleen een ervaring voor de kinderen van de G-afdeling te zijn, maar ook voor de kinderen uit de reguliere teams.
Iedereen die interesse heeft kan
contact opnemen met Rene Lek via
relekx@gmail.com. Tevens vindt u
op de website van KDO meer informatie.

23e Open Uithoorns
kampioenschap petanque

Rajen Koebeer wint voor
de zesde maal
Uithoorn - Zondag werd voor de 23e
maal het Open Uithoorns kampioenschap petanque voor doubletten gehouden. Er hadden zich 32 doubletten (paren) ingeschreven met onder hen enkele voormalige nationale
kampioenen en een speelster van de
nationale selectie, die eind augustus
deelneemt aan het Europees Kampioenschap voor vrouwen in Slovenië.
Ook was er een aantal voormalige
winnaars van dit toernooi aanwezig, Rajen Koebeer (vijfmaal), Junior
de Jong/Mimi Tchang (viermaal) en
Henri Calvetti (driemaal, waaronder
de eerste editie).
De weergoden werkten mee, want
een half uur voor aanvang van het
toernooi werd het droog en dat bleef
het ook. Omdat de vereniging Boule Union Thamen dit jaar 25 jaar bestaat, had het bestuur besloten het
aantal prijzen te vergroten en zo viel
20 doubletten in de prijzen variërend
van wijn, versnaperingen tot enveloppen met inhoud.

Badminton weer van start
bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Donderdag 26
augustus begint voor de leden van
badmintonvereniging Veenshuttle
het nieuwe seizoen. Donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur startende eerste senioren.
Dan ’s avonds van 20.00 tot 23.00
uur zijn de grote recreantengroep
en competitiespelers aan de beurt.
Hierbij is ook de oudere jeugd vanaf 15 jaar welkom. Zo integreren zij
vlot met de seniorenspelers. Tevens
is er op de donderdagavond ruimte voor de rolstoelbadmintonners in
de zaal. Veenshuttle hoopt dat deze
nieuwste groep binnen de club weer
met veel enthousiasme komt spelen. Dit alles vindt plaats in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. De jeugd gaat in het
weekend van 20 augustus op het
jaarlijkse zomerkamp. Hier wordt op

vele manieren aan het saamhorigheidsgevoel gewerkt. Naar de verslagen van dit kamp wordt met veel
nieuwsgierigheid uitgekeken.
Tenslotte gaan de jeugdtrainingen
op zaterdag 4 september in de Willisstee weer van start. Vanaf 10.00
tot 13.00 uur zullen de jeugdleden
in verschillende leeftijden met veel
enthousiasme les krijgen van Jan
Blom.
Zijn er mensen die na deze prachtige zomer het badminton op de camping ook wel eens in de zaal willen
proberen, geen probleem. Kom rustig binnen. Neem sportkleding en
schoenen mee en Veenshuttle zorgt
voor een racket. Zowel donderdags
voor senioren als zaterdags voor
jeugd is dit mogelijk.
Kijk voor meer informatie op de
website www.veenshuttle.nl

Openingstoernooi
Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Komend weekend, 21 en
22 augustus, is voor Legmeervogels
weer de start van het nieuwe handbalseizoen. Traditiegetrouw beginnen ze, voor de start van de competitie, met hun eigen openingstoernooi. Gelukkig mag Legmeervogels
weer vele verenigingen welkom heten op haar sportcomplex. Op zaterdag spelen de D en C-jeugd en op
zondag de A, B- jeugd, Dames Recreanten en Dames Senioren. Deze zomer zijn de handbalvelden gerenoveerd. Ze hebben een nieuwe
asfaltlaag gekregen, het hekwerk is
vernieuwd, evenals de doeltjes en
dug-outs. Het hekwerk is nu één ge-

heel met het hekwerk dat vorig jaar
om de kunstgrasvelden is geplaatst.
Geheel in de stijl van Legmeervogels, de kleuren geel/blauw. Mooier
kunnen zij het nieuwe seizoen niet
beginnen. Op zaterdagochtend zullen ze dan ook, voor de start van het
toernooi, de handbalvelden feestelijk
heropenen.
Het weekend van 28/29 augustus
start de competitie voor de Dames
senioren teams, hierop vooruit spelen de recreanten al midweeks, 25
augustus, hun streekderby tegen de
recreanten van KDO. Het volledige
programma van het toernooi kunt u
vinden op www.legmeervogels.nl.

Na een voorronde van twee partijen werden de equipes ingedeeld in
vier poules van acht op basis van
het aantal winstpartijen en saldo.
De equipe Calvetti/Lerat werd in de
voorronde al uitgeschakeld voor een
vierde overwinning. De zeven deelnemende equipes van Boule Union
Thamen presteerden verschillend.
De equipe Hans vd Wal/Günther Jacobs plaatste zich voor de A-poule,
maar verloor de halve finale en werd
vierde.
De equipes Jaco de Haan en Bert
Rademakers/Lucie v.d. Helder verloren beide de eerste partij in de Bpoule en ontmoetten elkaar in de
strijd om de vijfde plaats, die door
Jaco de Haan werd gewonnen. In
de C-poule verloor de equipe Bas
de Haan twee partijen en dus uitgeschakeld voor de prijzen.

Mimi Tchang, Dat betekende dat ze
dit jaar de naam van een voormalige
winnaar op de beker zouden moeten
graveren. Het werd een spannende
strijd met bij vlagen briljant spel en
de eindoverwinning ging uiteindelijk
naar Rajen en Navim Koebeer.
Het werd voor Rajen de zesde overwinning en voor Navim de tweede.
Boule Union Thamen kan terugkijken op een geslaagd ‘jublileumtoernooi’ met veel publieke belangstelling.
Uitslag
A-poule
1. Ryan en Navim Koebeer
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
2. Junior de Jong/Mimi Chang
(PU Badhoevedorp)
3. Richy Monvoisin/Teun van Ooijen (Mix)
4. Hans van der Wal/Gunther Jacobs
(Boule Union Thamen)
B-poule
1. Fred Kop/Leo Bos
(PU Kennemerland)
2. Henry Calvetti/Jacky Lerat
(PU Kennemerland)
3. Wim en Trees Versteeg
(Abcoude)
4. Rob v.d. Zwet/Carl Romijn
(Les Boules Fleuries Lisse)
C-poule
1. Ria Jacobs/Joan van Rekum
(Boule Union Thamen)
2. Mart Kruit/Bert Visser
(Bodegraven)
3. Judith v.d. Eijnden/Pascal Wijnstekers (Mix)
4. Andre en Mary Woertman
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
D-poule
1. Wim Verboom/Jan van Leijden
(Pointeurs Alphen a/d Rijn)
2. Henk en Mike van Rekum
(Boule Union Thamen)
3. Hannie te Riele/Inge ten Hengel
(Gooiers Hilversum)
4. Carel Hoeben/Mirjam Bros
(DGG Haarlem)

De dames Joan van Rekum/Ria Jacobs, onlangs nog doorgedrongen
tot de laatste zestien bij een groot
Internationaal toernooi in Frankrijk
(Blangy sur Bresle), deden het ook
nu goed en wisten de C-poule te
winnen.
In de D-poule waren ook twee equipes van Boule Union Thamen actief.
De equipe Willem en Gusta Vreeken
eindigde op de vijfde plaats, terwijl
vader en zoon van Rekum de finale
in deze poule speelden, maar met 813 hun meerdere moesten erkennen
in een equipe van Les Pointeurs uit
Alphen a/d Rijn.
Intussen was ook de finale voor de
eindoverwinning in volle gang. Deze ging tussen vader en zoon Koebeer en de equipe Junior de Jong/

Finish in zicht van zomerdrives BV De Legmeer
Uithoorn - Nog twee avonden te
gaan en dan vangen de bridgecompetities van het seizoen 2010-2011
weer aan. De A-lijn liet een keurig
herstel zien van Lijnie Timmer, die
met bridgepartner Jan Egbers de
eerste prijs met 63,69% wegkaapte
voor de concurrentie.
Die bestond uit twee partituren, Cora de Vroom & Gerda Schavemaker
en Arnold Heuzen & Theo Klijn, die
met 58,33% wel het nakijken hadden, maar zich toch aan de wijn
konden laven.
Greet Overwater & Guus Pielage tekenden voor de vierde plaats met
58,04% en Gijs de Ruiter & Reina
Slijkoord werden vijfde en behaalden 53,27%.
Stenny & Herman Limburg verschenen ook weer eens aan het front
en bleven keurig boven de helft als
zesde met 52,08%. Ook Adrie Voorn
& Jan van Kessel en Nel & Adriaan
Koeleman scoorden boven de vijftig
met respectievelijk 51,79 en 50,30%,

waarbij het laatste paar deze zomer
positief opvalt door de regelmaat
van resultaten boven de vijftig.
In de B-lijn was er een close finish
tussen Jannie & Nico de Koning
met 60,83% en Brita & Jan Bosse
als nummer twee met 60,42%. Tini &
Johan Lotgerink herstelden zich netjes van de vorige keer en legden beslag op de derde plaats met 57,50%.
Marijke & Ger van Praag, ook terug van weggeweest, waren het nog
niet verleerd en haalden 56,25% als
nummer vier binnen. Marijcke &
Gouke van der Wal koersten rustig
op de vijfde plaats aan en deden dit
met een score van 53,33%.
Wilt u de laatste twee avonden absoluut niet missen, kom dan zomerdriven bij Bridge Vereniging De Legmeer. Woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Inschrijven bij voorkeur per
e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl
of voor 19.30 uur aan de zaal, kosten
5 euro per paar.
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Excursie op het Zijdelmeer
Uithoorn - Lisdodde, kattenstaart,
wilgenroosje, aalscholvers, ganzen
en kleine karekiet maar ook blauwalg en problemen met de waterkwaliteit, op en rond het Zijdelmeer is
van alles te zien. Aanstaande zondag 22 augustus kunt u dit allemaal
vanaf het water ontdekken. Vanaf

Rommelmarkt Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 21 augustus hoopt de Hervormde Gemeente
van Vinkeveen weer haar jaarlijkse
rommelmarkt te houden naast de
kerk aan de Herenweg 205. De rommelmarkt is van 9.00 tot 15.00 uur.
Het terrein zal weer vol staan met
kraampjes waarop speelgoed, kleding, servies- en glaswerk, elektra
uitgestald zijn. Binnen in het Hervormd Verenigingsgebouw staan
weer kleinmeubelen en boeken. Te-

11.00 uur organiseert het IVN een
roeiexcursie op het Zijdelmeer met
een uitstapje naar het Brameneiland. Vanwege het beperkte aantal
(zit)plaatsen is het noodzakelijk om
u van tevoren aan te melden
Aanmelden kan bij Sieger van der
Klei, tel. 0651614227.

Reünie Stichting Da Capo
1993-1998

Regio - Na 12,5 jaar is het de hoogste tijd voor een reünie en... een
doorstart !!! Vrijdagavond 3 september wordt er een reünie georganiseerd voor alle oud-koorleden die in
de periode 1993-1998 hebben meegezongen in een van de koren van
de voormalige stichting Da Capo,
zoals de diverse projectkoren, Da
Capo’s Popkoor en The Amstel Gospel Choir.
Locatie van de reünie is het Oude
Spoorhuis in Uithoorn, verzamelen
tussen 20.00 en 20.30 uur. Er zullen
die avond herinneringen opgehaald
worden, vanzelf ontdekken of iedereen nog ‘her’kend wordt en er zal
natuurlijk ook even lekker gezongen worden onder leiding van Ferdinand Beuse. Zodat alle oud-koorleden opnieuw kunnen ervaren hoe
snel Ferdinand ze enthousiast weet
te krijgen! De reünie wordt tevens
de basis van nieuwe activiteiten die

georganiseerd gaan worden onder
de naam Beachy: Zondag 19 september wordt een een Beachy Sing
-in georganiseerd: men gaat die dag
vrolijke, swingende nummers instuderen. Iedereen die het leuk vindt
om te zingen is deze dag welkom
(ook als je nooit bij de stichting Da
Capo hebt gezongen). Leeftijd vanaf
18 jaar. Na de Beachy Sing-in wordt
gestart met projectkoren op de
woensdagavond. De projectkoren
duren gemiddeld 8 weken en worden 2-3 x per jaar georganiseerd. De
koorleden hebben Ferdinand weer
enthousiast gekregen om hen te dirigeren bij alle activiteiten! De SingIn en repetities van de projectkoren gaan plaatsvinden in The Beach
in Aalsmeer! Ben je ook enthousiast geworden, meld je dan aan via
www.queenofchoirs.nl of mail naar
hedy@queenofchoirs.nl, zodat men
je meer informatie kan sturen.

Zaterdag jongdierenkeuring
bij ‘Onze Langoren’
De Hoef - Komende zaterdag 21
augustus houdt de konijnen en
pluimveevereniging ‘Onze Langoren’ haar tweede jongdierenkeuring van konijnen geboren in de
eerste zes maanden van 2010. Deze
keuring wordt gehouden net als de
1e jongdierenkeuring op de nieuwe
locatie bij de heer D.A.M. Hoogeveen aan het Nieuwveens Jaagpad
45a in Nieuwveen.
Er zullen verschillende soorten konijnen worden gekeurd door de keurmeesters, de heren Oomen en De
Zeeuw. Aanwezig zijn onder ande-

re Meissner Hangoren, Kleur dwergen, Thrianta, Nieuwzeelander, Rex,
Papillon, Zilvervos, Marter, Duitse
Hangoor en Duitse Hangoren. En
nog verschillende andere soorten
konijnen. Totaal zullen er meer dan
100 konijnen gekeurd worden. De
keuring begint om 9.00 uur en om
ongeveer 12.30 uur zijn de prijswinnaars bekend.
Voor iedereen die van kleindieren
houdt zal het weer een leuke en interessante ochtend worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis !!!

Schildercursussen in
atelier De Penseelstreek
Uithoorn - In week van 13 september starten de cursussen aquarelleren/acryl weer, gegeven door de
Uithoornse kunstenares Corrie Eeltink. Al vele jaren geeft zij deze cursussen in haar eigen atelier De Penseelstreek.
De lessen vinden plaats in kleine groepen (tot 8 personen), overdag en ’s avonds, zodat er veel aandacht voor de persoonlijke vorming
van de leerlingen is. Het werken in
kleine groepen –zo is gebleken– bevorderen niet alleen de resultaten,
maar ook het ontspannen bezig zijn.
Mocht men een keer verhinderd
zijn, dan kan men de les inhalen.
Men kan kiezen uit verschillende
cursussen. Allereerst is er de ‘basiscursus’, waarin men stap voor stap,
in tien lessen, de basistechnieken
leert van het aquarelleren. Deze is
bedoeld voor beginners.

My Body Fit 40+ en 55+:

Bewegen moet vooral
leuk en prettig zijn!
Vinkeveen - De meesten van ons
moeten zich ertoe zetten om in beweging te komen. Wandelen, fietsen, tennissen en golf, dat gaat nog
wel. Maar echt gericht oefeningen
doen, zodat je hele lijf weer wakker
is en zich vitaler kan voelen komt er
vaak niet van. Het helpt enorm als
je je bij een groep aansluit en wekelijks uitkijkt naar het plezier wat
je samen ervaart. Groepen waarin
je gewoon lekker jezelf mag zijn en
waar je warm wordt ontvangen.
Als beginner of gevorderde, aan je
conditie werken, je houding verbeteren, bewegen op inspirerende
muziek, gericht je spieren versterken en dan ook nog een heerlijke
ontspanning verdienen aan het einde van de les. Vanaf donderdag 26
augustus in De Boei in Vinkeveen
van 9.15 tot 10.15 uur:40+, 10.30 tot
11.30: 55+
Body&Mindfulness
Een les die vooral gericht is op het
leren ontspannen d.m.v. rustig uitgevoerde bewegingen.
In de les ligt het accent op het bewust leren ervaren van het lichaam,

De Admiralengroep is weer
helemaal klaar voor het
nieuwe seizoen!
Uithoorn - Na veel voorbereiding is
de leiding van de Admiralengroep in
Uithoorn weer helemaal klaar voor
een nieuw seizoen. In het groen ziet
u de welpenleiding. De welpen spelen hun spel in het thema van het
Jungleboek. Iedere week een nieuw
avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar.
In het blauw zie je de zeeverkennerleiding. De zeeverkenners doen
allerlei activiteiten op en rond het
water zoals zeilen en roeien. Maar

ook op het land zijn er vele uitdagende activiteiten. De welpen zullen weer starten vanaf 28 augustus. Op 27 augustus is er een infoavond over het welpenprogramma
op het clubhuis ‘Mercurius’. Heeft u
interesse om deze avond bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden via
diana-eilander@live.nl De zeeverkenners zullen weer starten vanaf
4 september. Voor meer informatie:
jblieck@yahoo.com.

Knotgroep Uithoorn
hooit rietlanden

Regio - De rietlanden langs de Boterdijk moeten regelmatig gemaaid
en geschoond worden. Dat is goed
voor het riet en vooral voor de bijzondere vegetatie die in deze rietlanden kan gedijen.
Aanstaande zaterdag 21 augustus
gaat de Knotgroep Uithoorn het gemaaide riet afvoeren. Dat doen ze
op twee percelen: het rietland tussen het Zijdelmeer en de Boterdijk,
en het rietland op het Brameneiland.
De Knotgroep is eigenlijk alleen in
de winter actief, maar voor deze klus

komen ze elk jaar weer uit hun luie
zomerstoel! De Knotgroep werkt van
9.00 tot 13.00 uur: verzamelen bij de
werkschuur aan het Elzenlaantje bij
de Boterdijk in Uithoorn.
Voor goed gereedschap, en koffie,
thee en koek wordt gezorgd. Om
13.00 uur is er heerlijke soep. Neem
zelf mee: stevige schoenen of laarzen en mok + lepel. Iedereen die ervan houdt om een ochtend actief in
de natuur bezig te zijn, is welkom!
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172.

Daarnaast is er de ‘vervolgcursus’.
Hier wordt wat men leerde op de
basiscursus verder toegepast. Wie
elders al enige ervaring heeft opgedaan kan direct aan de vervolgcursus deelnemen. Men kan als gevorderde ook kiezen voor schilderen
met acryl. Koffie/thee is gratis.
Ook dit najaar zal er een kindercursus gegeven worden voor kinderen van 7–12 jaar. Cursusfolders
zijn verkrijgbaar in het atelier en in
de bibliotheek. Inschrijving is mogelijk op de volgende vrijdagen: 27 augustus en 3 september, van 19.00 tot
21.00 uur en op zaterdagen: 28 augustus en 4 september, telkens van
13.30 tot 15.30 uur in atelier De Penseelstreek aan de Potgieterlaan 16,
1422 AZ in Uithoorn. U bent dan in
de gelegenheid de lesruimte en het
materiaal waarmee gewerkt wordt
te bekijken .

zowel voor, tijdens als na het bewegen. Op het creëren van innerlijke
rust en tegelijkertijd van een gevoel
van vitaliteit. Door de vele prikkels
van onze drukke maatschappij ervaren we vaak een gejaagd gevoel, wat
resulteert in spanning en een hoge
onrustige ademhaling. Ook hiervoor
is veel aandacht in de les. De kern
van de les draait om rustige, met
aandacht uitgevoerde bewegingsseries die de fysieke, mentale en emotionele balans helpen te herstellen.
Oefeningen gericht op moeiteloosheid, op werken binnen je grenzen,
op minimale inspanning en maximaal resultaat. Mensen met chronische klachten kunnen deze oefeningen goed uitvoeren en ervaren over
het algemeen dat hun lichaam soepeler en minder pijnlijk gaat aanvoelen. Aan het einde van deze les een
hele lange ontspanning. Voel je beter, slaap beter en ervaar dat bewegen ook heel prettig kan zijn. Vanaf
15 september woensdag in De Boei
in Vinkeveen van 19.30 tot 20.45 uur.
Info en opgave bij Krista Somberg,
kristasomberg@gmail.com of kijk op
www.bmvitaal.nl

vens kunt u daar iets drinken met
wat lekkers erbij! Er zijn ook poffertjes, hamburgers en mooie bloemen en planten. Kortom: voor elk
wat wils! De opbrengst dit jaar zal
zijn voor Ìmpreuná, dat is een Roemeense organisatie die o.a. een kamertrainingsproject begeleidt voor
jongeren in Boekarest. Een Vinkeveense werkgroep heeft contacten
met deze organisatie. De organisatoren zien uit naar uw komst!

Met IVN wilde planten
eten in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bij de groenteman kan men eetbare planten kopen, de natuur biedt eetbare planten. Op dinsdagavond 24 augustus
houdt het IVN een eetbare plantenwandeling op de Oude Demmerikse Kade in Vinkeveen. Deze kade
is een restant van een begrenzing
van een moerasontginningsgebied
uit de Middeleeuwen, ontstaan tussen 1000 en 1200, toen deze weidse
wildernis (De Ronde Venen) door de

mens toegankelijk werd gemaakt.
De meest gangbare kruiden worden
bekeken, besnuffeld en geproefd
onder de deskundige leiding van
IVN-gidsen. Na afloop krijgen de
deelnemers enkele eenvoudige recepten mee om thuis een en ander
uit te proberen. De wandelaars vertrekken bij kaasboerderij v.d. Arend
aan de Demmerikse Kade 17 om
19.00 uur, Info en aanmelden: 0297263115 en 0297-288669.

Uniek muziektheaterproject
bij het ROM-koor van start
Mijdrecht - Onder het motto: “Zingen vind ik leuk in een muziektheaterproject” heeft het ROM-koor
net vóór de vakantie, op 1 juli, een
openbare repetitie gehouden. De
opzet was om mensen te enthousiasmeren zich tijdelijk, met de mogelijkheid voor vast, te binden aan het
ROM-koor.
In april 2011 bestaat het ROM-koor
25 jaar en ter gelegenheid van dit
jubileum zal de operette “Im Weissen Rössl” op 2 en 3 april 2011 worden uitgevoerd in Mijdrecht. De bedoeling is dit groots op te zetten en
daarom is gekozen om, naast de
huidige leden van het ROM-koor,
andere belangstellenden uit te nodigen deel te nemen aan dit muziekspektakel. Wil je ook een keer meespelen en zingen in een muziektheaterproject? Dan is dit je kans. Het
ROM-koor nodigt je dan ook van
harte uit hier aan deel te nemen.
Tijdens de goed bezochte openbare repetitie op 1 juli jl. heeft zich
al een aantal mensen opgegeven,
maar er is zeker nog plaats voor alle stemgroepen. Wanneer de vakanties weer achter de rug zijn, dan heb
je vast en zeker zin om iets cultureels te gaan doen. Het is fantastisch om met muziek bezig te zijn en

wanneer er, naast mooie koorpartijen, ook nog een spelelement bij
komt kijken dan is het resultaat ongetwijfeld goed en minder statisch.
De repetities worden gehouden op
donderdagavond tussen 20.00 uur
en 22.30 uur in Basisschool De Fontein aan de Joh. van Renessestraat
in Mijdrecht. Als je overweegt deel
te nemen aan het project dan is er
op 2 en 9 september al gelegenheid
om een repetitie bij te wonen.
Wanneer je een mooie stem hebt
dan is er mogelijk een solo-rol voor
je weggelegd, maar wil je in het koor
meezingen, dan kan dat ook. En is
zingen niet helemaal jouw ding dan
is er vast en zeker een leuke speelrol voor je weggelegd in dit vrolijke muziekstuk. De dirigent van het
ROM-koor is een uitstekend musicus en een bekende van vele zangliefhebbers in de wijde omtrek.
De regie wordt verzorgd door Toine Pauwe, een creatieve en kundige regisseur die zijn sporen, ook bij
het ROM-koor, al ruimschoots verdiend heeft. Kom en sluit je aan bij
het ROM-projectkoor. Informatie
over het ROM-koor is te vinden op
www.romkoor.nl, of bij Wiebe van
der Schaaf, tel. 06-22561791 of via
het info-adres: info@romkoor.nl

Mevrouw Mudde winnaar
Nepresso apparaat
Mijdrecht - Verrast én dolblij. Dat
was mevrouw E.G.M. Mudde. De inwoonster van Vinkeveen mag zich de
winnaar noemen van een Nespresso koffieapparaat, de tweede grote

prijs in de Karwei-Zomercampagne. Uit handen van de heer B.J. Fischer, verkoopmedewerker van Karwei Mijdrecht, nam mevrouw Mudde de prijs trots in ontvangst.

Bomen in de Venen
Vinkeveen - Op donderdag 9 september aanstaande organiseert De
Groene Venen haar jaarlijkse jeugdavond. Tijdens Boomfeestdag in
maart hebben leerlingen van de verschillende scholen in Vinkeveen een
geraniumstekje ontvangen. Met veel
geduld hebben zij deze stekjes opgekweekt tot mooie bloeiende planten.
De planten worden door een bloemist beoordeeld en tijdens de jeugdavond zal bekend worden gemaakt
wie de prijswinnaars zijn. Daarna
zal Wout Kromhout van de Nederlandse Dendrologische Vereniging
een presentatie geven over bomen
in Vinkeveen. Welke soorten bomen

kom je in jouw straat tegen? Horen
die bomen eigenlijk wel in het dorp?
Waarom is een boom zo belangrijk?
En wat leeft er zoal in een boom?
Deze en nog veel meer vragen zullen door Wout worden beantwoord.
Alle kinderen (en natuurlijk ook hun
ouders) zijn van harte welkom.
Aan het einde van de avond zal ook
nog eens een verloting van een leuke extra prijs onder alle aanwezige
kinderen plaatsvinden. Redenen genoeg dus om te komen naar Dorpshuis De Boei op donderdag 9 september; aanvang 18.30 uur, toegang
gratis. Voor meer informatie bel je
met Charlotte Smit op telefoonnummer 0297 261576.

