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Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Zeker voor
uw hypotheek.

WaaroM nog naar een bank?
Als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?
FDM kijkt naar alle hypotheekaanbieders en geeft u op deze manier
een onafhankelijk advies toegespitst op uw persoonlijke situatie!

nu 10 ja ar vast 4.85%!
Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?
Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak!

WWW.FDMijD recht.nl • 0297-273037 • inFo@FiDice.nl

Onveilig hek op Dukaton zorgt
voor steeds meer ergernis
Mijdr echt - Dukaton in HoflandNoord blijft de gemoederen bezighouden. Waren het eerst de verkeersbelemmerende maatregelen
in de vorm van de ‘drempelkussens’
op de rijweg waardoor aangrenzende bewoners door trillingen overlast ondervonden, veelal vanwege
(te hard) rijdende vrachtwagens, nu
is het onlangs geplaatste hek langs
het fietspad onderwerp van gesprek. Een groeiend aantal inwoners van Hofland-Noord stoort zich
terecht aan de onveilige situatie die
het hek ter hoogte van het kruispunt
met de Aquamarijn verkeerstechnisch gezien met zich meebrengt.
Niemand is er gelukkig mee.
Al eerder werd er in deze krant door
bewoners in woord en beeld op gewezen. Maar kennelijk is de dienst
bij de gemeente, belast met verkeer
en vervoer, ziende blind en horende doof. Uit gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat al
veel keren met de gemeente is gebeld over de ontstane onveilige situatie bij het kruispunt. Echter, telkens krijgen zij een ontwijkend
antwoord waar niemand op zit te
wachten. Kennelijk is het ontwerp
destijds vanachter het bureau bedacht en ingetekend, zonder dat de
betreffende ambtenaar zich ooit zelf
plaatselijk op de hoogte heeft gesteld. Dan had diegene kunnen zien
dat dit problemen zou gaan opleveren.
Geen zicht
De ergernis van de weggebruiker is
het gevolg van het feit dat, als men
per auto de kruising vanaf de Aqua-

marijn met Dukaton nadert, de bestuurder door de plaatsing van het
hek in het zicht wordt belemmerd
om verkeer vanaf rechts tijdig te
kunnen waarnemen. In een bepaalde zichthoek staan de spijlen van
het hek namelijk zodanig achter elkaar dat men er niet door en ‘omheen’ kan kijken. Naar links kijken
of er van die kant verkeer aan komt
vergt een redelijk ver oprijden van
de kruising wegens overhangend
groen. Bovendien staat ook het bord
30 km links aan de kant van de weg
precies in de zichtlijn. Verder de
kruising oprijden zal men ook moeten wil men zien of er van rechts iets
aankomt. Vanuit de meeste personenauto’s kan men als bestuurder
niet boven het hek uitkijken. Daardoor zie je - met uitzondering van
vrachtverkeer en de lijnbus - door
de hekspijlen de auto’s van rechts
niet aankomen en daar kun je niet
op anticiperen. Tot op het moment
dat ze (te) dichtbij zijn.
Fietsers rijden niet om
Mevrouw Coby Schut woont aan
het begin van de Aquamarijn en
constateert bovendien dat fietsers
vanaf de Aquamarijn vaak gewoon
links afslaan de Dukaton op richting
Hofland en dan op de rijweg tussen
de auto’s rijden. “Zij kunnen aan de
overkant daar het fietspad niet op.
Fietsers moeten dus eerst rechtsaf
achter het hek naar de kruising rijden ter hoogte van de woonflat aan
de Nobel en dan aan de overkant
weer terug richting Hofland. Maar
dat doet vrijwel niemand. En door
de onveilige situatie die zich bij herhaling op de kruising voordoet, rij-

den automobilisten nu veel liever
de andere kant van de Aquamarijn
af naar de Diamant om bij het VLC
via de rotonde hun weg te vervolgen. Maar dat betekent meer verkeer door een deel van de Aquamarijn en Diamant. En of de bewoners
daar bij mee zijn vraag ik mij af”, aldus mevrouw Schut.
Een andere bewoner geeft terecht
aan dat de veiligheid voor fietsende kinderen gewaarborgd moet zijn.
Maar waarom moet dat met een half
manshooghek waar bovendien ook
nog openingen tussen zijn waardoor je lukraak kunt oversteken?...
Waarom is het fietspad destijds niet
gewoon met een 50 cm hoog betonrandje afgezet? Fietsers hebben dan toch een veilig fietspad en
vanaf de kruispunten en oversteekplaatsen is er voor alle verkeer ruim
uitzicht. Dus geen belemmeringen
zoals nu. Bovendien zou deze oplossing waarschijnlijk ook goedkoper
zijn geweest. De bewoner vraagt
zich af of men bij de gemeente wel
eens de moeite neemt na te denken
over andere meer logische en waarschijnlijk goedkopere oplossingen.
De uitvoering met het hek zal wel
weer veel (belasting)geld hebben
gekost. Enerzijds voldoet men weliswaar aan de wens van een veilig
fietspad, maar anderzijds is er een
onveilig kruispunt bij gekomen. En
zo wordt er maar aangemodderd
door een gemeente die zich (samen
met de inwoners!) geplaatst ziet
voor forse bezuinigingen, maar de
betekenis van de spreuk ‘bezint eer
gij begint’ in voorkomende gevallen
maar aan zich voorbij laat gaan.

Wilnis Festival 2011 van start
Wilnis - Op het terrein van het
Speelwoud achter de Brandweerkazerne aan de Pieter Joostenlaan
gaat vandaag, woensdag 17 augustus, het jaarlijkse Wilnis Festival weer van start. Tot en met aanstaande zaterdag 20 augustus zijn
er in de middag en avond weer aantrekkelijke activiteiten en muziekprogramma’s georganiseerd waar
jong en oud van kunnen genieten.
Bovendien is er tijdens het Festival
een authentieke en gezellige kermis

op het terrein, plus een bruin café met terras en een ‘eetstraat’. Als
dat geen bezoekers trekt... En zaterdag wordt er weer het traditionele
beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Altijd een leuke en sportieve
happening die doorgaans veel toeschouwers trekt. Bijwonen van de
programma’s met levende muziek
en zang van bekende artiesten in
de feesttent is uitsluitend tegen betaling (15.00 euro per avond. Kosten passe-partout kaarten: 45 euro).

Degenen die optreden zijn niet de
eerste de besten en staan aangekondigd in het bijgaande programmaoverzicht. Dat ziet u samen met
een uitgebreide beschouwing over
het Festival ook in het programmaboekje dat in Wilnis huis aan huis
is verspreid. Dat kan ook nog gratis worden afgehaald bij de receptie van het gemeentehuis en bij de
Rabobank op Bozenhoven/hoek
Rondweg in Mijdrecht.
Het Festivalprogramma:
Woensdag 17 augustus:
14.00 uur: C1000 kindermiddag
met o.a. schminken,
grabbelton, brandweerspel, limonade en ijsje
20.00 uur: Klompenrace
20.00 uur: Dean Saunders,
Broadway
Donderdag 18 augustus:
13.00 uur: 55+ Middag
20.00 uur: De Coronas
Vrijdag 19 augustus:
13.30 uur: Klaverjassen
20.00 uur: Massaspektakel
20.00 uur: Vinzzent, Riverside
Zaterdag 20 augustus:
13.00 uur: Beachvolleybaltoernooi
20.00 uur: Danny Froger, Tilt
02.00 uur: Sluiting
Elke avond zijn er taxi’s aanwezig!

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Binnenbrand bij Portofino
legt ijsproductie stil
Vin keveen - Een korte, maar hevige binnenbrand bij de ambachtelijke ijsfabriek Portofino aan de
Voorbancken 11 heeft in de nacht
van woensdag op donderdag 11
augustus flink huisgehouden tussen het dak en het verlaagde plafond van de ijskeuken. Daardoor is
de ijsproductie stilgelegd. De brand
brak rond 01.00 uur in de nacht uit,
vermoedelijk als gevolg van kortsluiting in een van de ventilatoren.
Dankzij het kordate optreden van
de Rondeveense brandweer kon
worden voorkomen dat de brand
het hele pand verwoestte met kans
op overslaan naar belendende percelen. Gelukkig is het zover niet gekomen. Kantoren en opslagruimte van Portofino werden goeddeels
gespaard en konden later op de
dag zelfs gedeeltelijk weer in gebruik worden genomen. Maar het
hele pand moet wel een grondige
reinigingsbeurt ondergaan want er
is roet- en waterschade. Bovendien
stinkt het in het pand. Ook zal een
deel van de grondstoffen niet meer
bruikbaar zijn. Het dak vlak boven
de vuurhaard is zwaar beschadigd
en een deel daarvan zal vervangen
moeten worden. De eigenaren Johan Bosman en diens zwager JeanPaul Brinkman, loven het optreden
van de brandweer. “Het had veel erger kunnen zijn. Er zullen reparaties
moeten worden uitgevoerd en elektrische bedrading vervangen, net als
het plafond. Ook zal er waarschijnlijk een nieuwe vriescel moeten komen want die is zwaar beschadigd
door hitte-inwerking en gesmolten
teer. Alle productiemachines moe-

ten naar een speciaal bedrijf om
van binnen en van buiten te worden gereinigd. Alles wat roestvaststaal is in de productieruimte ondergaat dezelfde bewerking”, licht
Jean-Paul tijdens een rondgang
door de bereidingsruimte toe. “Dat
betekent voorlopig geen lekker ijs
aan de wagen, maar het is toch een
slechte zomer”, aldus Johan met gevoel voor understatement. Kortom,
Portofino is even buiten beeld. Portofino, zo genoemd naar de mondaine Italiaanse badplaats Portofino, is door Johan Bosman opgericht in 1979 en is een echt familiebedrijf. Sinds 1990 is men gevestigd
aan de Voorbancken in Vinkeveen.
Dagelijks worden er zo’n 25 smaken

heerlijk Italiaans ijs gemaakt in een
omgeving die aan alle milieu- en
hygiëne-eisen voldoet. Het ijs wordt
verkocht vanuit de eigen bekende blauwe Portofino ijswagens die
in meer dan 25 dorpen en plaatsen
rondrijden en hun verkooppunten
hebben. Het enige vaste verkooppunt van ijs in literverpakkingen in
De Ronde Venen is bij De Groentehal op de Demmerik. IJsliefhebbers
dienen zich voorlopig te verlekkeren op de website: www.portofino.
nl. waarop nog veel meer informatie over o.a. de geschiedenis van het
bedrijf en het ambachtelijk bereide
ijs wordt gegeven. Volgens de eigenaren rijden de Portofino ijswagens
dit seizoen niet meer uit.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
Overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.

AFVALBRENGSTATIONS

Abcoude
Botshol 26
Nellestein 1

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.

Oude Dijk 1
Th. de Leeuwlaan 10

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Bouwen van een schuur
Slopen van een schuur, bouwen
van een erker aan de voorgevel,
een aanbouw aan zij- en achtergevel en een dakkapel op het
achterdakvlak
Wijzigen van de kozijnen in de
voorgevel
Plaatsen van een hekwerk

Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2011-0427
W-2011-0428

04-8-2011
04-8-2011

Bouwen
Bouwen

W-2011-0431
W-2011-0430

10-8-2011
05-8-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN IN COMBINATIE MET ONTHEFFING/WIJZIGING
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Th. de Leeuwlaan 14 by

Veranderen van een bestaand bijgebouw in kantoor 20102048

01-8-2011

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

SERVICELOKET
YOURHOME EN
SERVICEPUNTEN
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Straatnaam
Waverveen
Botsholsedijk 1a

Aard van het project

Aanvraagnr.
intrekking

Verzenddat.
intrekking

Gedeeltelijk intrekken van de
omgevingsvergunning milieu

W-2011-0429

08-7-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE WINKELBUURT’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 19 augustus 2011 het ontwerpbestemmingsplan ‘De Winkelbuurt’ (IDN
NL.IMRO.0736.BP009DeWinkelbuurt-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur,
voorts ma. 16.00-20.00 uur en zat. 10.00-13.00 uur en in de openbare bibliotheek in Abcoude, Broekzijdselaan 46b op: ma.,vr. 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur, wo. 14.00-17.00 uur en za. 11.00-14.00 uur. Telefonisch
is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0297 29 16 16.
- De verbeelding van het authentieke ontwerp plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDITIE 2:
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN,
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPLAGE: 16.300
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 e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBODE.NL

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen ‘De Ronde
Venen’, Croonstadtlaan 1a 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

DOKTERSDIENSTEN
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.

web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.NL.IMRO.0736BP009DeWinkelbuurt-ow01. De authentieke ontwerpplanbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html
Toelichting
Het bestemmingsplan ‘De Winkelbuurt’ maakt de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt in juridisch-planologische zin mogelijk. Het bestemmingsplan bepaalt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied. Het
plangebied ligt ten zuiden van de bestaande bebouwing van Abcoude. Het gebied bestaat voornamelijk uit
open veenweiden, die onderdeel uitmaken van het Vecht- en plassenlandschap. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de straten van de bestaande bebouwing in het zuiden van Abcoude; o.a. Burgemeester des
Tombeweg en Burgemeester Dedelstraat. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de Winkeldijk. In het
oosten en westen wordt de grens gevormd door bestaande sloten in het veenweidelandschap.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze
kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad
van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met Arjen Noordhoff van de afdeling RO. Hij is op dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren te
bereiken via telefoonnummer 0297 55 15 37.
Crisis- en herstelwet
Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en
herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESCHIKKING HOGERE WAARDEN INGEVOLGE DE WET
GELUIDHINDER VOOR BESTEMMINGSPLAN DE WINKELBUURT IN ABCOUDE
Ten behoeve van het bestemmingsplan De Winkelbuurt in Abcoude heeft het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente De Ronde Venen een ontwerpbeschikking hogere waarden ingevolge de Wet
geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 19 augustus 2011 zes weken lang ter inzage bij de
balie Omgevingszaken in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Abcoude.
Ontwerpbeschikking
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor een aantal bestemmingsvlakken. De hoogst berekende geluidsbelasting in een bestemmingsvlak wordt als de maximaal toelaatbare
geluidsbelasting vastgesteld. Het ontwerpbesluit hogere waarden gaat vergezeld van een kaart, waarop de
locaties van de waarneempunten zijn weergegeven, evenals de hogere waarden per bestemmingsvlak. In het
besluit wordt een afweging gemaakt over het toepassen van geluidsreducerende maatregelen. Besloten wordt
om geen maatregelen te nemen.
Ter inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn van 19 augustus 2011 tot en met 29 september
2011 in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht van ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur, voorts ma. 16.00-20.00 uur en zat. 10.00-13.00
uur en in de openbare bibliotheek in Abcoude, Broekzijdselaan 46b op: ma.,vr. 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur,
wo. 14.00-17.00 uur en za. 11.00-14.00 uur. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0297 29 16 16.
Zienswijze
Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met Arjen Noordhoff van de afdeling RO. Hij is op dinsdag t/m vrijdag
tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0297 55 15 37.
Beroep
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren
brengen tegen de ontwerpbeschikking, te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens
de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken. Belanghebbenden die geen zienswijzen inbrengen, kunnen te zijner tijd echter wel beroep instellen
tegen onderdelen van de definitieve beschikking die gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 augustus 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bontenbal Bouw bv
vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Korenbloem in Mijdrecht. Dit in
verband met renovatiewerkzaamheden aan de Fluitekruid en Korenbloem in Mijdrecht. De vergunning
geldt voor de periode 15 augustus 2011 tot en met 15 oktober 2011.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het werkadres is:
Fluitekruid 1 t/m 37
Korenbloem 1 t/m 47
Korenbloem 2 t/m 56
Korenbloem 58 t/m 112

3641 VK Mijdrecht
3641 VN Mijdrecht
3641 VP Mijdrecht
3641 VR Mijdrecht

Het adres tijdelijke bouwplaats is:
Korenbloem
3641 VN Mijdrecht

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.
*Kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 10.0011.00 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.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op afspraak.
Geopend van 08.00-18.00 u.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew.
0297-285371 of 0297-568866; www.
simons-psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R. Rap,
tel: 0297-286436

ZORG &
DIENSTVERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 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.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel De Ronde Venen,
Herenweg 69, Vinkeveen (in Mariaoord)
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: 0297582693 voor info en aanvragen.

Adopteer een

zeehond

voor jezelf of
als cadeau

Ecomare vangt zieke en
verdwaalde jonge zeehonden
op. Na herstel worden zij uitgezet in de Waddenzee. Help
je mee voor de zeehonden te
zorgen? Adopteer een zeehond
of geef een adoptie cadeau,
vanaf € 48,- per jaar.
kijk voor meer informatie op
www.adopteereenzeehond.nl

Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog, Texel
tel: 0222 317741
www.ecomare.nl
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Gratis naar de
openluchtbioscoop

Groot onderhoud
provinciale wegen
In de periode van augustus tot
en met december 2011 voert de
provincie Utrecht groot onderhoud uit aan haar provinciale
wegen. Het is een jaarlijks
terugkerende klus waarbij elk
jaar andere weggedeelten aan de
beurt zijn voor een nieuwe laag
asfalt. Dit is nodig omdat de

wegen na verloop van tijd niet
meer voldoende sterk, stroef of
vlak zijn.
De onderhoudswerkzaamheden
vinden plaats op voornamelijk
hoofdrijbanen en op enkele open afritten naar Rijkswegen (A2
en A12) op diverse locaties in
de provincie Utrecht. Voor de

exacte locaties verwijzen we u
naar www.provincie-utrecht.nl/
wegwerkzaamheden.
De provincie zal de komende
maanden onder meer
markeringen en asfaltdeklagen
verwijderen door middel van
frezen en nieuwe asfaltlagen en
markeringen aanbrengen.

Ruim 30.000 ton asfalt
In totaal brengt de
provincie Utrecht
dit jaar ruim 30.000
ton nieuw asfalt
aan. Het oude
asfalt wordt op
verantwoorde wijze
verwerkt. Hierbij gaat het teerhoudende asfalt naar
een erkend verwerkingsbedrijf. Het niet-teerhoudende
asfalt wordt afgevoerd naar de asfaltcentrales in de
provincie Utrecht waar het gebruikt wordt om nieuw
asfalt te maken.
Aanwonenden en weggebruikers krijgen per locatie
tijdig informatie over de begindatum, de aard
en duur van het werk en over de hinder die het

werk met zich meebrengt. Dat kan per locatie
behoorlijk verschillen. Op de meeste locaties vinden
de werkzaamheden gedurende de avond en nacht
plaats. Hierdoor wordt verkeershinder zo veel
mogelijk beperkt.
Bij enkele trajecten wordt er ook overdag en/of in het
weekend gewerkt en zal de weg gedurende een korte
periode worden afgesloten. Het verkeer ter plaatse
wordt dan omgeleid. Met borden langs de weg en
via publicaties, persberichten en bewonersbrieven
informeert de provincie de omgeving tijdig over de
werkzaamheden. U kunt ook contact opnemen met
de provincie via wegwerkzaamheden@provincieutrecht.nl of via het infonummer wegwerkzaamheden
van de provincie Utrecht, 030 - 258 38 88.

Zwemmen in open water:
Alle informatie binnen handbereik
De provincie Utrecht geeft in de
zwemwaterfolder ‘Zwemmen
in open water 2011’ en op haar
website www.provincie-utrecht.
nl/zwemwater informatie over
de zwemlocaties waar veilig
gezwommen kan worden. De
folder is verkrijgbaar bij onder
andere VVV’s, gemeentehuizen,
bibliotheken, recreatieschappen, campings,
bungalowparken en jachthavens.
In de folder zijn zwemplaatsen in open water
opgenomen, waar volgens de provincie veilig
gezwommen kan worden. Daarnaast biedt de folder
per zwemplaats informatie over de bereikbaarheid,

waterdiepte, aanwezige
voorzieningen en of er entree
moet worden betaald. Ook vindt
de lezer in de folder belangrijke
tips, zoals het niet duiken in
troebel water, het niet zwemmen
in de buurt van varende schepen
en het constant in het oog
houden van kleine kinderen.
De zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht,
030 - 258 2158, geeft actuele informatie over de
waterkwaliteit. Daarnaast is het ook dit jaar weer
mogelijk om op internet de gegevens over de
zwemplaatsen te bekijken via www.provincie-utrecht.
nl/zwemwater.

Sporten, eten of chillen met vrienden? Het is lekkerder in het
landschap. Ervaar het zelf en kom naar de gratis openlucht
bioscoopavond op vrijdag 26 augustus. Ooit een keer buiten film
gekeken? De provincie Utrecht biedt jongeren tussen de 14 en
24 jaar nu de mogelijkheid om dit te doen. In het kader van de
campagne ‘Het is lekkerder in het landschap’ organiseert zij een
gratis bioscoopavond. Op 26 augustus vanaf 20.30 kunnen jongeren
uit de provincie Utrecht bij de Maarsseveenseplassen genieten van
de Nederlandse film Rabat, dé zomerhit van 2011.
Kom op 26 augustus kijken hoe het drie vrienden vergaat in hun
reis van Amsterdam naar Rabat... en neem gerust je vrienden mee!
Aanmelden is verplicht en kan via www.provincie-utrecht.nl. Verdere
praktische informatie staat op je ticket, maar denk in ieder geval aan
het meenemen van warme kleding en een kleedje om op te zitten.
Er rijdt een pendelbus vanaf Utrecht CS.

ONLINE

Onderzoek website
De provincie Utrecht is uiteraard
ook op internet te vinden: www.
provincie-utrecht.nl. Wij werken
continu aan het verbeteren van
deze online dienstverlening.
Bezoekt u de site weleens?
Wij willen u dan vragen deel
te nemen aan een online
gebruikersonderzoek. Hiermee
hopen wij een beter beeld te
krijgen van wie onze bezoekers
zijn en wat zij verwachten van
onze website bezoeken. Het
onderzoek bestaat uit 13 korte
vragen en kost ongeveer drie

minuten van uw tijd. Onder
de deelnemers loven we 5
cadeaubonnen van 20 euro uit.
Provinciaal blad
U vindt het provinciaal
blad van de provincie
Utrecht nu ook online. Alle
regelingen, verordeningen,
procedures en wijzigingen,
die tot voor kort alleen via een
abonnementservice op papier
verschenen, zijn sinds vorige
maand ook te vinden in het loket
op www.provincie-utrecht.nl.

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
31 augustus 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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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.

VERBOUWINGS
OPRUIM ING
BOXSPRINGS,
MATRASSEN,
SLAAPKAMERS,
LINNENKASTEN,
DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN,
HOESLAKENS EN
KUSSENS
MET KORTING!

Vermist
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Kater met witte buik, poten en neus. De
rug en staart zijn cypersgrijs. Hij heeft een wit puntje aan de
staart. Hij heet Dikkie Diken en is 7,5 jaar oud.
- Wilnis, Margrietstraat: Grijs/witte ongecastreerde kater. Witte potjes en witte buik. Rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart.
Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Is 3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.
Donderdag koopavond Vrijdag koopavond
- Uithoorn, Fokkemast: Schildpadpoes met witte pootjes en witte
buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.
- Vinkeveen, Herenweg: Ongecastreerde cyperse kater van 1 jaar
www.morpheus.nl
oud. Zijn naam is Kaatje. Hij is vrij tenger.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Grijs/zwart/witte kater. Hij heeft witte
pootjes en een zwart snorretje.
Flintstone is 18 jaar en erg mager.
94*98_verbouwing_11_01.indd 1
27-06-11
- Mijdrecht, Parel: Rood/wit gecastreerde kater van 18 jaar. Zijn
naam is Wisky en hij heeft een gerafeld rechteroor en een rode
vlek op zijn neus. Hij loopt slecht en heeft een vervilte vacht.
- Uithoorn, Pieter Langedijklaan: Zwart/wit gecastreerde kater met
zwart masker. Zijn naam is ‘Zorro’. Hij is gechipt.
De Ronde Venen - Cursusproject Workshop ‘zeepketting maken’, KraDe Ronde Venen heeft zulke leuke len maken, Bezoek aan wijnboer in
Gevonden
dingen doen! Teveel om op te noe- Amstelveen, Sieraad maken van zil- Uithoorn, Burg. v. Kootlaan: Zwarte kat met wit plukje onder de
men.
verklei, Biljarten, Kunstgeschiedekin.
Een greep uit de cursussen: Yoga, nis en een
- Uithoorn, Ter Braaklaan: Vaalrood gekleurde ongecastreerde
Spaans, Bridge hogerop, Fitness Opfriscursus voor automobilisten.
kater.
totaal, Opfriscursus Nieuwe Spel- De Cursusmarkt wordt gehouden
- Abcoude, Laan van Binnenrust: Zwart/grijs/witte kat.
ling, Scrappen, Fotoalbums maken op 2 september in De Boei in Vinke- Uithoorn, busbaan: Wit/grijs/zwart gestreepte poes. De achtermet digitale foto’s, Kerst Arrange- veen. Het programma verschijnt 24
pootjes hebben witte sokjes. Voorpootjes zijn wit en ook de buik.
ment, Bonbons maken, Brussels augustus. Het overzicht staat al op
Grijs op neus en wit op nek.
glas, Zoete Toeten, taarten versie- www.cursusproject.nl Het inschrijf- Mijdrecht, Windmolen: Grijs cyperse kat met witte bef, sokjes en
ren, Halloween Pompoenen uitsnij- bewijs kunt u ook al downloaden
buik.
den, Keramiek ‘raku’, Frans spreken, van internet en meenemen naar de
- Vinkeveen, Achterbos: Kleine rood/witte kat.
Najaarsdecoratie, Fotografie, Zum- markt.
- Abcoude, nabij spoor: Grijs kitten.
ba voor jong en oud, Wandelingen Dan haalt u op de markt het gele in- Vinkeveen, Achterbos: Grijs/witte kat.
Amsterdam, Wandeling Utrecht, Le- schrijfbewijs bij de docent en geef
zing ‘Symboliek in de gotische ar- ze beide af bij de betaaltafel. Het
Goed tehuis gezocht voor
chitectuur’.
najaar kan weer beginnen.
- Bij de Dierenbescherming in de opvang: dwergkonijntjes met
staande oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze
deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart/wit katertje.

Cursusproject heeft nieuw
programma klaarliggen

Enthousiaste reacties op
plannen Eurooopera

Uithoorn - De vooraankondiging
van de plannen voor ‘de zingende
flat’ in de Europarei op zondagmiddag 18 september is met veel enthousiasme begroet. In alle flats zijn
meerdere enthousiastelingen bereid gevonden om buren, familie en
vrienden aan te zetten tot deelname
en ook van buiten de Europarei zijn
al diverse aanmeldingen binnengekomen. Dankzij de website
www.eurooopera.nl is het repertoire inmiddels te beluisteren en wie
wil kan de muziek ook downloaden om te oefenen. Het evenement
is in principe kosteloos. Alleen aan
de Sing-in van 14.00 tot 16.00 uur
in de Scheg zijn kosten verbonden:

2,50 euro voor volwassenen, kinderen gratis. Alle deelnemers ontvangen een presentje waarmee de
voorstelling om 17.00 uur feestelijk
wordt opgesierd.
Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van UBA Bouw BV. De hoogwerker die de dirigent ‘op niveau’
zal brengen wordt kosteloos ter beschikking gesteld door GEBA Gevelreiniging.

Schildercursussen in
atelier ‘De Penseelstreek’
Uithoorn - In week van 19 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 –
bevordert 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.
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 schilde-

De maatregelen hebben vooral een
lager verbruik in combinatie met betere prestaties tot gevolg. De DIG-S
verbruikt, afhankelijk van de uitvoering, slechts 4,1 tot 4,3 liter per 100
kilometer en laat een CO2-waarde
van 95 tot 99 gram per kilometer noteren. Met een vanafprijs van 12.995
euro is hij een stuk goedkoper dan
vergelijkbare belastingvrije auto’s.
Geen wonder dus dat verwacht
wordt dat de DIG-S zal aanslaan bij
een groot publiek. Meer informatie
op www.autobenelux.nl.

Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u informatie inwinnen via
tel. 0297-540444 of e-mail: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Zie ook www.atelier-penseelstreekuithoorn.nl

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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!

Charity Jazz
Film is, vaak tenminste, de verbeelding van een illusie, een droom; lekker vanuit een veilige en comfortabele positie kijken naar het leven dat
je zo graag geleefd had - maar ja, d’r kwam even iets tussen waardoor
het heel anders liep. Ooit gezien? Gene Kelly die, nadat hij Debbie Reynolds voor het eerste heeft mogen zoenen, van puur geluk in de striemende regen de tegels uit de stoep danst? I’m singing in the rain, just
singing in the rain; what a glorious feelin’, I’m happy again. Tja, zo had
u ’t graag gedaan, maar u keek toch wel uit na die eerste zoen in de
regen en zocht snel een droog plekje op.
10:42Weet u nog die magistrale, jaloersmakende scene uit Turks Fruit ? Rutger Hauer en Monique van de Ven die daar tegen de stoeprand aan,
in de stromende regen stapelverliefd zitten te wezen en de hele wereld aan hun laars lappen. Wie had dat niet graag gedaan – maar toen
het u kon overkomen vond u het toch zonde van uw kleren, nietwaar ?
Dit stukje gaat niet over film, maar wel over regen. Heel vette, dooornat
makende regen. Van die regen waar je niet in danst of gaat zitten minnekozen. Van die regen viel op zaterdag 25 juni van dit jaar uit de lucht
boven De Hoef, pardoes op de feestelijk uitgedoste bezoekers, muzikanten en medewerkers van Chazz maar zie: de mensen werden zo
vrolijk van de muziek, de prosecco en wat er zich verder op het feestterrein allemaal afspeelde, dat de meesten gewoon bleven zitten. Ik
bedoel maar, ook in deze barre tijd heeft het leven soms iets van een
vrolijke film. I’m laughing at clouds, so dark up above; the sun’s in my
heart and i’m ready for love.
En zo bleek de beslissing om ondanks neerslachtig stemmende weerberichten Charity Jazz toch gewoon te laten doorgaan in die prachtige tuin van Jaap en Petri Gelderloos een goede beslissing en beleefden een heleboel mensen op die 25ste juni een geslaagde zesde editie van dit jazzfestijn waarvan de opbrengst (deze keer toch nog ruim
4000 euro) wordt gebruikt om onderwijsfaciliteiten te scheppen voor
kinderen in een paar van de armste landen van de wereld.
Hoe het er aan toeging en waarom u volgend jaar beslist (weer) moet
komen – op 2 juni 2012 - is allemaal te zien in Ed Wijnbergs filmische
compilatie van Charity Jazz. Het eerste deel wordt vanavond uitgezonden op Midpoint TV, het tweede deel volgende week woensdag 24 augustus. Mochten verlanglijstjes die de komende maanden bij u binnenkomen nu van het type sokken-platenbon-boekenbon zijn, dan is
het goed te weten dat toegangskaarten voor Chazz 2012 al vanaf 1
september te bestellen zijn via chazz.nl
Rob van Dijk

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..............................................................................................................................

ren met acryl. Koffie/thee is gratis.
Ook dit najaar zal er een kindercursus gegeven worden voor kinderen
van 7–12 jaar.
Bieb
Cursusfolders zijn verkrijgbaar in
het atelier en in de bibliotheek.
Inschrijving is mogelijk op de volgende vrijdagen: 26 augustus, 2 en
9 september, van 19.00 tot 21.00 uur
en op zaterdagen: 27 augustus, 3
en 10 september, telkens van 15.00
tot 17.00 uur in atelier De Penseelstreek aan de Potgieterlaan 16, 1422
AZ Uithoorn. U bent dan in de gelegenheid de lesruimte te bekijken,
en het materiaal waarmee gewerkt
wordt. Bij verhindering op bovengenoemde data is het ook mogelijk een aparte afspraak te maken. U
kunt zich ook via onderstaande site
op internet aanmelden.

Samenwerking de ronde venen

Dit evenement wordt georganiseerd
door Buurtbeheer Europarei. Aanmelding kan via de website, ook
voor vragen en inlichtingen, of telefonisch: 562201.

Groen rijplezier met de
nieuwe Nissan MICRA
Regio - De Nissan Micra heeft er
een wegenbelasting- en BPM-vrij
topmodel bij. Dankzij een supercharger levert de Micra DIG-S een
stuk meer vermogen en heeft hij
een imposant laag verbruik. Deze
nieuwe topper van Nissan is nu verkrijgbaar bij Nissan Auto Benelux.
Het nieuwe topmodel van de Nissan Micra is een technisch huzarenstukje geworden. De bekende
1,2-liter benzinemotor kreeg een
compressor en directe inspuiting,
waardoor het vermogen steeg van
80 naar 98 pk.

Stichting Ontwikkelings

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

Braderie in De Kwakel

Rommelmarkt
in Vinkeveen
Vinkeveen - Komende zaterdag 20
augustus vindt weer de jaarlijkse
Vinkeveense rommelmarkt plaats!
Deze wordt gehouden naast de her-

vormde kerk aan de Herenweg 205
van 9.00 uur tot 14.30 uur. U kunt bij
de kerk terecht voor servies, meubels, boeken en platen, planten e.d.
En daarnaast ook voor koffie/thee
met wat lekkers of een portie poffertjes. Kom gewoon even langs!
De opbrengst is bestemd voor de
kerk. U bent van harte welkom!

De Kwakel - Komende zaterdag 20
augustus wordt alweer de 25e braderie in De Kwakel georganiseerd.
Net als vorige jaren valt er ook dit
jaar weer te genieten van verschillende activiteiten. Zo wordt er weer
gestreden om een eerste plaats in
het jaarlijkse kampioenschap Jeu
de boules van De Kwakel. Opgeven is mogelijk bij de heer Ton van
der Haak, tel: 06 12699676. Clown
Kees is aanwezig om de kinderen te
vermaken bij het filiaal van de Rabobank en daar vlakbij kan men
vrachtwagens bewonderen, die aan
de Parijs-Dakar rally hebben deelgenomen.
Dan zijn we aanbeland bij het
dorpshuis waar nog meer vertier
voor de kinderen te vinden is zoals
een springkussen en een draaimo-

len en waar om 11.00 uur de ballonnen worden opgelaten. Verder vinden we daar ook een grote hijskraan
waarin men vanuit de lucht een kijkje op de braderie, De Kwakel en de
verre omgeving kan nemen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum zullen er diverse ambachten op
de braderie aanwezig zijn. Ook zijn
er door de toneelvereniging Genesius diverse leden als oud-Kwakelaars verkleed, over de hele braderie
verdeeld, te vinden. Wie ze herkent,
mag het opschrijven en het formulier bij Stg. Atelier De Kwakel inleveren. Wellicht valt er onder de goede
inzendingen een prijsje te verdelen.
Uiteraard mag op deze 25e braderie
ook de brandweer niet ontbreken.
Bij erg warm weer kan men hier de
nodige verkoeling vinden.
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den grijs... Regen? Er werd snel telefonisch contact opgenomen met
de buurtjes die nog in Italië zaten
en in bezit zijn van een grote partytent en ja hoor, de tent mocht opgezet worden... gelukkig maar.
Op het moment dat de festiviteiten
gestart werden kwam de regen met
bakken uit de hemel en… het hield
niet op! Iedereen kroop bij elkaar in
de tent die zelfs voorzien werd van
een loungeset! De tap ging stromen,
de BBQ werd warm, de salades
werden aangedragen en het feest
kon beginnen. Lekker knus met z’n
allen onder de tent. Na genoten te
hebben van heerlijk vlees, vakkundig bereid door Dick G, Jorge en
Pieter was het tijd voor de taart die
door Femke speciaal gemaakt was
voor deze gelegenheid.
Uiteindelijk werd het droog... en zo
konden de buurtbewoners nog een
jeu-de-boulescompetitie
spelen.
Bijgelicht door lampen kon iedereen zien dat de laatste bal, gegooid
door team Rosa& Cora, kon leiden
tot de overwinning! Na de wedstrijd
konden de kinderen naar bed en de
ouders nog tot in de kleine uurtjes
napraten in de tent...

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Deze week: Hoﬂand ter hoogte van Rovemij Mijdrecht

toen

Hoezo kan het niet gezellig zijn in
de regen??

Buurtbarbecue mede door
de regen een groot succes
Vinkeveen - Afgelopen weekeinde
was het dan zover: de buurt BBQ van
het tweede hofje van de Dodaarslaan. Lang werd er door de bewoners en vooral de jeugdige bewoners, al naar uitgekeken. De oude-

ren volgden nauwgezet de weersberichten. Piet Paulusma gaf een 6 voor
het barbecueweer... een voldoende,
dus groen licht hiervoor. De inkopen werden gedaan en de kinderen
gingen aan de slag om de groen-

Kim van Chinees Restaurant
Golden House stopt ermee
Mijdrecht - Als een donderslag bij
heldere hemel zagen de vele vaste
klanten van Chinees restaurant Golden House dat de zaak werd leeggehaald. Wat gaat er gebeuren? Iedereen kent de eigenaresse van de

restaurant. Je ging ook niet naar
de chinees, nee, je ging naar Kim.
Kim is een begrip in Mijdrecht. Altijd heerlijk eten, ze had altijd schik,
was altijd vrolijk, voor iedereen een
vriendelijk woord.

Verbouwen? Failliet? Mis! Kim stopt
er gewoon mee. Nou ja, gewoon...
met pijn in het hart, maar het ging
niet meer. Niet qua omzet, maar de
ellende was dat ze geen goed personeel meer kreeg, niet in de keu-

Er verdwijnt een begrip uit Mijdrecht

Deins Tweewielers sluit
voorgoed de deuren

Doe mee aan de Missverkiezing
en win geld en kaarten
Regio - Van 4 tot en met 10 september wordt de Feestweek van
Aalsmeer weer georganiseerd op
het Praamplein in het centrum. Ook
dit jaar wordt een gevarieerd programma aangeboden voor jong en
oud, zoals de Rabo Kindermiddag,
de Fashion Night, C1000 Aalsmeer
live met optredens van drie
Aalsmeerse bands, de Hollandse
Avond op vrijdag met optredens van
Peter Beense, Jan Smit en onder andere de driemanformatie Adlicious,
zaterdag de finish van de pramenrace met ‘s avonds in de tent back
to the past met dj Alex van Oostrom
en Amsterjamming en Twenty 4 Se-

ven! Een bekend onderdeel tijdens
de Feestweek is de Miss Aalsmeer
verkiezing en hiervoor is de organisatie op zoek naar meer kandidaten. Ben jij 17 jaar of ouder? En
heb je zin in een gezellige en spannende avond waarin leuke geldprijzen te winnen zijn? Geef je dan
snel op voor de Miss Aalsmeer verkiezing op donderdagavond 8 september. De winnaar wordt beloond
met 450 euro, nummer 2 gaat naar
huis met 250 euro en wie op 3 eindigt krijgt 100 euro. En dit is nog niet
alles. Alle missen maken tevens een
geweldige muzikale avond mee met
op het podium DJ Martijn, The Ex-

NU

tes voor de salades te snijden. De
stoere buurmannen stonden klaar
om het feestterrein in gereedheid te
brengen.
Maar, kijkend naar de hemel pakten de wolken zich samen en wer-

clusive Strings, dansgroep Pleunie, Wolter Kroes, Glennis Grace en
Jan Leliveld. En zij niet alleen, alle
missen krijgen tevens twee kaarten
voor deze donderdagavond voor familieleden of vrienden. Verder worden alle missen beloond met een
kaart naar keuze voor de rest van
de feestweek en worden ze op de
dag van de verkiezing verwend met
een kappersbezoek. En de winnares mag zaterdag 10 september de
pramenrace op het water bijwonen
in de juryboot van organisatie SPIE.
Bereid je wat betreft voor op veel
verwennerij en zwaaien naar enthousiaste deelnemers!
Geef je snel op, voor je het weet ben
je te laat! Voor meer informatie en
opgave, mail naar: missverkiezing@
feestweek.nl.

ken en niet in bediening: “Ik moest
alles alleen doen. Overal op letten,
dat hou je een poosje vol, maar...
niet jaren. Het ging gewoon niet
meer. Ik ging blaffen tegen het personeel, minder aardig tegen mijn
klanten, slecht slapen. Ik heb twee
weken geleden de knoop doorgehakt. Ik stop er mee.
Ik wil graag al mijn klanten heel
hartelijk danken voor de gezellige 18 jaar. Het spijt me, ik heb mijn
best gedaan, maar ik kon niet meer
verder.”

Mijdrecht - Een kleine drie jaar nadat Yvonne en Marian de fietsenzaak Waning overnamen, gaat de
zaak dicht. De fietsenzaak op de
hoek van winkelcentrum de Lindeboom gaat verdwijnen. Een fietsenzaak daar is een begrip in Mijdrecht.
Velen tientallen jaren was daar een
fietsenmaker gevestigd.
Het begon met Harrewijne Tweewielers. Zij verkochten in het begin ook bromfietsen, motoren en
weer later ook scooters. Van lieverlee werd het alleen een fietsenzaak.
Toen Harrewijne stopte kwam Waning Tweewielers erin. Waning ging
in Aalsmeer verder en Yvonne ging
samen met Marian verder als Deins
Tweewielers.
Het wachten was op de al zolang
beloofde algehele renovatie/nieuwbouw van de Lindeboom en omgeving. Als dat ging gebeuren zou ook
hun zaak meegenomen en totaal
vernieuwd worden. Maar deze plannen laten maar op zich wachten.
“Straks, over een jaartje of zo,
wordt er wel gestart met de bouw
van Hoogvlied”, aldus de beide dames. “Dan ga je hier een paar jaar
in een bouwput zitten en dan gebeurt hier verder nog steeds niets.
Een projectontwikkelaar wilde ons
pand wel kopen en daarom hebben
wij maar toegehapt. Je kan wel blijven wachten, maar het pand wordt
er niet beter op.” Vanaf vandaag
gaan we leegverkopen. We vinden
het wel jammer, we hebben het met
veel plezier gedaan, maar dit is de
beste oplossing.”
De komende weken dus leegverkoop (zie advertentie elders in deze krant). Als de zaak straks gesloten is zal de service worden overgenomen door fietsenzaak De Haan
in Wilnis.

De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

EHBO in de vakantie?
Regio - We zitten midden in de zomervakantie, tijd voor leuke dingen!
Toch kom je ook wel ‘ns minder leuke dingen tegen. Laatst zat ik op
een zwoele avond nog na te genieten in de tuin. Plots hoor ik (Jolette)
een klap en daarna stemmen: “Gaat
het? Ik zag dat paaltje niet! M’n hele
scooter naar de maan!” Ik liep naar
de geluiden toe en zag een scooter liggen, een kartonnetje sissende
biertjes lag op straat, die waren helaas niet meer drinkbaar… Het was
donker en de twee jongens hadden zelf niet goed door dat niet alleen de scooter maar ook zijzelf gewond waren. Scooter aan de kant,
jongens mee naar binnen. De ene
jongen had een fikse diepe bloedende snee in zijn handpalm, snel
een rode theedoek erover heen, dan
valt het bloed in de doek wat minder
op en schrikt hopelijk het slachtoffer wat minder. Die moest absoluut
gehecht!

Vinkeveens echtpaar
wint smaakwedstrijd
Regio - Op donderdag 11 augustus
zijn Leon en Annie van der Arend
uit Vinkeveen verkozen tot Helden van de Smaak van de provincie Utrecht. De jury roemt hun inspanningen op het gebied van productontwikkeling en hun inzet voor
streekproducten in het Groene Hart
en de boerenkaas in het algemeen.
De familie Van der Arend is onder meer bekend van de Vinkethaler, een boerengatenkaas met een
lichtzoete smaak. Daarnaast ma-

Zaterdag 3 september bij HVM:

Hockey Open Dag voor
de jeugd vanaf 6 jaar
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht organiseert opnieuw een
HVM Hockey Open Dag voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit de
gehele regio. Wil je graag eens kennismaken met de hockeysport, dan
kan dit op zaterdag 3 september
aanstaande. Er zal om 10.00 uur gestart worden op de HVM-velden aan
de Proostdijstraat 41 in Mijdrecht.

De ander had een grote schaafwond aan dijbeen en arm. Waar hij
het meest van baalde was dat zijn
nieuwe broek stuk was… Toch maar
naar het ziekenhuis. Wat was ik blij
dat ik wist wat ik kon doen! Overal kan er wel eens wat gebeuren.
Je kind kan van de schommel vallen en niet meer op kunnen staan.
Wat moet je doen? Of juist niet? Je
buurman op de camping stikt bijna
in een kippenbotje. Je wordt gestoken door een wesp en voelt jezelf
daarna helemaal flauw worden. In
welk geval dan ook, als jij verstand
hebt van EHBO en je buurman ook,
dan zijn jullie in elk geval van Eerste
Hulp verzekerd!
Denk eens na over een cursus EHBO!
Bij EHBO-vereniging St. Camillus
gaat eind september weer een cursus van start. Kijk voor informatie op
www.ehbo-camillus.nl of mail naar
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl,
Bellen kan ook: 0297-561758.

Uiterlijk rond 12.00 uur is het afgelopen. Kom je zaterdag 3 september
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey
Open Dag is niet nodig. Deelname is
gratis en het enige dat je mee moet
nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Na afloop krijg je een
informatiepakket mee naar huis. Als

ken zij een breed assortiment rauwmelkse boerenkazen, waarbij steeds
geëxperimenteerd wordt met nieuwe smaken en smaakcombinaties.
De gehele bedrijfsvoering staat in
het teken van de kaasmakerij en de
smaak van de kaas; hetgrasland beheer en het fokbeleid worden hier
op afgestemd.
En nu op naar de landelijke wedstrijd Helden van de Smaak van Nederland www.heldenvandesmaak.nl

je het leuk vindt en je schrijft je in
als lid van HVM tijdens de open dag
dan hoef je geen inschrijfgeld à 30
euro te betalen. HVM heeft tevens
een enthousiaste G-hockey groep,
bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar.
Heb je interesse, kom gerust eens
kijken. Ze trainen elke zaterdag om
11.00 uur. Ook is er tijdens de open
dag meer informatie over Trimhockey voor de volwassen hockeyliefhebbers (hockeyervaring niet vereist). Heb je vooraf vragen over de
Hockey Open Dag, dan kun je contact opnemen met Ton Volmer op
0297–285680. Kijk anders ook op
www.hvmijdrecht.nl.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen,
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Verkeersregels...
Ze doen maar wat

Goed geschoten...
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’.
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl,
of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto’s.

gepasseerd weer naar de 50 km om bij de Herenweg weer (tijdelijk) terug te gaan naar 30 km. Het
is toch maar gelukkig dat de meeste bestuurders
graag spelen met hun gaspedaal.
Gevaarlijker zijn sommige oversteekplaatsen op
deze drukke en enige doorgaande (bus)route. Van
de 11 zebrapaden die er zijn op dit traject zijn er
verschillende op een plek gecreëerd die op zijn
minst ongelukkig gekozen en zelfs gevaarlijk genoemd mogen worden. Dat de wettelijke breedte van 4 meter niet altijd gehaald wordt, het zij zo.
Ook vissers in ons dorp overdrijven wel eens met
de afmetingen van hun gevangen prooi.
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Zebrapad
Erger is het dat er een zebrapad gedeeltelijk op
een weg uitkomt, terwijl bij een ander zebrapad de
helft versperd wordt door een boom. Dat dit pad
tegenover een gebouw van Maria-Oord uitkomt,
maakt de blunder alleen maar groter. Het gevaarlijkste is echter de gecombineerde zebra- fiets
overgang, hoek Plevierenlaan-Reigerstraat. Het is
niet alleen zéér onoverzichtelijk voor motorvoertuigen maar nog erger voor het overstekende verkeer, dat maar hoopt op de oplettendheid van de
bestuurder.
Dat dit gecastreerde zebrapad totaal niet aan de
door de Wet vastgestelde eisen voldoet past een
beetje in het beeld van deze doorgangsweg. Diverse fietsers maken allang geen gebruik meer van
deze overgang, zij gaan liever tegen het verkeer in
naar de overzijde.
Zo zijn er nog meer onverklaarbare zaken op deze
zo belangrijke doorgaande weg.
Vinkeveen - Het is dat de Vinkeveners (op een
uitzondering na) als zo’n gemoedelijke en keurige bevolkingsgroep bekend staan anders zouden
er in het drukke dorpsverkeer met zijn afwijkende
of niet bestaande verkeersregels veel meer agressie en ongelukken te betreuren zijn. Nee, de Vinkevener is wel gewend om met warrige regels om
te gaan. Het begint al als je Vinkeveen binnenkomt vanaf de Mijdrechtsedwarsweg. Een weg die
je toch gerust de hoofdaanvoerweg van het dorp
kan noemen en zelfs gemarkeerd is met een echte grenspaal. Over een afstand van een paar kilometer tot aan het levendige centrum van onze watersportplaats moet de bestuurder van een motorvoertuig zeer alert zijn op zijn snelheid. Hij moet
om te beginnen bij de sportvelden afremmen van
60 naar 50 kilometer om bij het
VeenLanden College, over enkele tientallen meters, verder
terug te schakelen naar 30 km.
Net voor de bocht een bord,
einde 30 km.

Stopverbod
Wat te denken van wel een stopverbod aan de
oostzijde van de Herenweg vanaf de Bernardlaan
tot aan het viaduct, toch een afstand van een paar
honderd meter, maar zelfs geen parkeerverbod op
enkele tientallen meters er voor vanaf de bocht
van de Kerklaan, die veel onoverzichtelijker is.
En als je toch over de Kerklaan rijdt, op dat punt
mag je toch maar 30 km, werp even een blik richting afslag Julianalaan. Hier staat één van de oudste nog dienstdoende verkeersborden van Nederland. De kleur is aangepast aan het koningshuis.
Er wordt beweerd dat deze borden, er zijn er zelfs
twee, niet vervangen mogen worden.
Jan van der Maat, Vinkeveen

rijders beloofden nog te bellen. Helaas hebben zij
dit tot op heden nog niet gedaan. De fietser was zo
overdonderd en dizzy door een onverwachte aanrijding van achteren, dat hij vergat HUN telefoonnummer te vragen, noch heeft hij een nummerbord
genoteerd. Echter, hij zou graag contact willen met
deze scooterberijders, omdat er nog het een en ander geregeld moet worden. Er is na een week tevergeefs wachten op contact aangifte gedaan op het
politiebureau.
Kleding
Herkent u hier iets van, heeft u als ouder iets gemerkt van scheuren aan kleding, of beschadigingen
van een witte scooter aan de voorkant, dan wordt u
verzocht contact op te nemen met 06 36189905, of
met de politie te Amstelveen Zuid: 0900-8844, en
vraagt u naar brigadier Van der Meer. Zij heeft de
aangifte opgenomen. Er is iemand naar het ongeluk
toegelopen, maar deze was ook zo weer weg.
Niet duidelijk is waar deze voorbijganger vandaan
kwam of naar toe ging. Ook info van deze voorbijganger is zeer welkom!

Waarom niet aan de honden gedacht?
Uithoorn - De herinrichting rondom de Europarei
begint al aardig vorm te krijgen. Ontzettend jammer dat de middelste drie flats niet in de renovatie
worden meegenomen, maar helaas, ook wij kunnen daar niets aan doen. Er is veel groen, mooie
(sier-)bestrating, veel speelplaatsen voor kinderen en dat is prachtig hoor... MAAR... een speelveld voor ons, de honden uit de buurt, is er helaas
niet. Tja, natuurlijk hebben we her en der door Uithoorn heen een losloopgebied(je) toegewezen gekregen, maar jammer alleen dat veel van deze gebieden direct aan de weg gelegen zijn... oei, best
gevaarlijk... is toch ook geen geschikte plek voor
een speelplek voor kinderen? En ja, ook in het Li-

‘Zo, we gaan aan de wandel’
Met af een toe een tussenstop en ligplek, want de jonge voeten houden het nog niet lang vol en de stoep is
ook een hindernis. Geen mens, weg of auto staat ons in de weg, zie je pa en ma denken.
Sonja Martens, Uithoorn

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was het wederom
raak voor Tim Spronk uit Mijdrecht. De van kinds af
aan fanatieke visser had afgelopen zaterdag wederom succes. Bijna dagelijks aan de waterkant te vinden onder welke weersomstandigheden dan ook,
verbrak hij binnen een uur tweemaal zijn persoonlijke record. Ditmaal ving hij twee keer een prachtige karper waarvan één, zie foto, van maar liefst ongeveer 35 rond. Dat is toch een vermelding waard.
Record snoek staat op 1.15. Uiteraard wordt de karper met alle voorzichtigheid weer netjes in vrijheid
gesteld. Op naar het volgende record.

Getuigen gezocht van scooter-fietsongeval

Fietser
Toen ze wegreden werd de scooter door de jongen
bestuurd. De fietser heeft wel een telefoonnummer
gegeven aan de scooterberijders, en de scooterbe-

Uithoorn - Hoe schoon is het water naast de voormalige spoordijk in Uithoorn? Swen en Bente waren hier
met hun schepnetje aan het vissen in een sloot naast de busbaan en vingen het een na het andere rivierkreeftje en wel twee emmers vol. Nadat ze waren uitgevist hebben ze, zoals een echte visser betaamt, de rivierkreeftjes weer netjes teruggezet.

Wat een kanjer

Advies
Als hij denkt weer gas te kunnen geven wordt dit direct na
de bocht, via een adviesbord,
dringend afgeraden. Het mag
wel maar liever niet. Op het eind
van de Reigerstraat mag de 50
km weer gehaald worden. Even
verder op de Kerklaan is het
weer opletten geblazen. 30 km
bij de Jozefschool. De school

Regio - Donderdag 4 augustus, jl. is er in de namiddag een 15-jarige fietser van achteren aangereden
door een scooter op de Handweg in Amstelveen.
Het ongeval gebeurde op het fietspad tussen het
oude dorp en het stoplicht met de Keizer Karelweg.
Op dit fietspad mag geen scooter rijden. Toch reed
daar een witte scooter met als bestuurder een meisje met lang bruin/donkerblond haar en een jongen
met kort haar. Zij hadden een grijze en witte helm.
Zij had een jumpsuit (waarschijnlijk groen of groenachtig) aan en hij een spijkerbroek met t-shirt. Zowel de fietser als de scooter gingen onderuit. Het
meisje zei gelijk dat ze te hard had gereden. Daarna zei ze: ‘Ojé, de scooter is nog niet eens van mij
en komt regelrecht van de reparateur af, kan die gelijk weer terug!’ De jongen en het meisje zijn zonder hun telefoonnummer te hebben gegeven weer
weggereden.

Rivierkreeftjes genoeg in Uithoorn

bellebos mogen we op sommige stukken los, dan
weer vast, dan weer... etc... ach, dat werkt natuurlijk ook niet echt.
Ook wij willen graag de ruimte om ‘s lekker met elkaar te kunnen rennen, dollen en spelen... een veilige ‘speelplek’ voor honden. Wij wonen ook hier
en horen er ook bij, net zo goed!
Dus, kom op lieve mensen! Denk ook eens aan
ons.
Namens de honden van de Europarei
Balou, Banjer, Beauty en Ody
Marianne Huisman, Uithoorn

Vakantie Speelweek De Ronde
Venen creatief kinderevenement
Vinkeveen - Traditiegetrouw wordt
in de tweede helft van augustus de
Vinkeveense Speelweek georganiseerd. Dit keer van 15 tot en met 18
augustus. Het kan worden gezien
als het laatste grote speel– en ontspanningsevenement voor kinderen
van 5 tot en met 12 jaar uit de hele
gemeente De Ronde Venen ter afsluiting van de zomervakantie. De
Speelweek wordt dit keer voor de
31e keer georganiseerd en vindt alle dagen plaats in en naast Dorpshuis De Boei voor het creatieve deel
en voor de sportieve activiteiten op
de sportaccommodatie bij VV Hertha, KV De Vinken en VLTV. Er werd
geen officiële opening verricht. Vanaf kwart voor tien stroomden naar
schatting 150 kinderen met hun ouders de grote sportzaal van De Boei
in. Die was voor dit doel omgetoverd
tot een creatief centrum met talloze vormen van handwerken. Buiten
was aan de gevel naast de achteringang een partytent opgezet. Daar
waren de wat grotere kinderen driftig bezig met de vervaardiging van
houten werkstukken.
Gezellig
De Vakantie Speelweek wordt georganiseerd door de stichting Vakantie Speelweek De Ronde Venen. Het
gaat daarbij om een gezellige en
actieve afsluiting van de schoolvakanties. Tegen een lage vergoeding

(2,50 per dag of 7,50 voor de hele
week) kunnen de kinderen vier dagen lang knutselen, sporten en spelen met leeftijdgenootjes. Elke dag
is dat van 10.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 15.00 uur. Tussen 12.00 en
13.00 uur is er middagpauze. Tijdens
deze Speelweek komen de kinderen
in aanraking met activiteiten die ze
thuis minder vaak ondernemen, zoals werkstukken timmeren en deel
uitmaken van een heus circus! In totaal kan de organisatie 400 kinderen een leuke week bezorgen. Tijdens de opening op maandag was
het al een ‘volle bak’ in de sportzaal
met kinderen die volop en met plezier deelnamen aan de activiteiten
van die dag. Het drukste is het altijd

op de laatste dag, waar van 10.00
tot 15.00 uur een complete spelenkermis is opgetuigd dat wordt gezien als het summum van speelplezier. Wilt u uw kind daar op die
dag (nog) aan laten deelnemen,
dan kunt u dat kenbaar maken bij
de organisatie, tel. 06-38079831 of
‘aan de zaal’ bij dorpshuis De Boei.
Was u dit jaar niet in staat uw kinderen te laten meedoen, dan kunt
u hen voor volgend jaar inschrijven. Zie daarvoor ook de website:
www.vakantiespeelweek.nl.
Volgende week wordt ter afsluiting
in deze krant ruim aandacht geschonken aan deze Vakantie Speelweek in de vorm van een traditionele fotopagina.

De Vakantie Speelweek trok op de openingsdag al veel belangstelling van kinderen die hun creatieve vaardigheden tijdens het knutselen konden botvieren..
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Waverfeest

voor de 73ste keer weer een superfeest

Op donderdag 11 augustus begon het feest
in de Waver weer met een woord van de burgemeester mevrouw Blankers-Kasbergen die
ook het startschot gaf voor de zeer bekende
en nationale Waverloop. Deze loop beslaat 3
afstanden 2,4 km speciaal voor de kinderen
winnaars jongens: Nijs Heemskerk en meisjes
Rianne Buisman, daarna is er een keuze tussen 6,2 ( winnaars mannen Sander Eijs, vrouwen Lydia Korrel en veteranen Dick Beers) en
12,4 km ( winnaars mannen Michel Woerden,
vrouwen Monique Andriesen en veteranen
Willem van Leeuwen). De avond begon met

.

gezellige muziek uit de jaren ‘70/’80 en ’90.
Tot in de late uurtjes werd er gedanst en als
het mogelijk was ook gepraat.
De vrijdag (12 augustus) werd begonnen om
12.00 uur en staat bekend als kindermiddag.
Dankzij de sponsors zijn alle attracties voor
de kinderen gratis, zo kon je een ritje maken
in de zweefmolen of in de helikopters. Maar
ook de trampoline was zeer in trek. Voor het
eerst dit jaar was er een groot bad met zeer
grote ballonnen waar jezelf in kon gaan maar
ook kon je boogschieten. Zo was er voor ie-

dereen wel iets te doen en dat werd zeer gewaardeerd. In de avond gingen de groteren
weer van start bij de Sloot en Slobrace. Deze
race is ook buiten de streekgrenzen zeer populair, zodat er veel personen aan meededen
die allemaal schoon begonnen maar geen
eentje kwam er schoon over de finish maar
wel met zoveel plezier dat we ze volgend jaar
weer zullen zien bij dit spektakel. In de avond
werd er opgetreden door de coverband ‘Loenatix’ waar menig persoon helemaal uit haar
of zijn dak ging. Dan kwam de zaterdag. Helaas door het vele regenen ging de paarden-

dag niet door maar dat mocht de pret niet
drukken voor de rommelmarkt welke begon
om 12.00 uur. In de middag werd er weer op
buik gegleden, je kon je inschrijven in 2 groepen tot 12 jaar en boven 12 jaar. De winnaar
tot 12 jaar is Kevin Snel en boven de 12 jaar
Willem Kleinveld.
Later in de middag was het alom bekende
tobbetjesteken. Dit onderdeel is toch wel een
sport op zich, want voor de meesten was het
toch wel zeer moeilijk om die lange poolstok
precies in dat gaatje te krijgen met als gevolg dat je kletsnat werd en voor de gelukki-

gen onder ons ging het perfect met als gevolg
dat Carla de Bruijn bij de vrouwen 1ste werd en
Nico de Jong 1ste werd bij de mannen. Na de
prijsuitreikingen was er ook een dankwoord
van het bestuur voor de vrijwilligers die een
mooie bos bloemen kregen. In de avond was
er weer muziek in de feesttent m.m.v. coverband ‘Joost mag het Weten’.
En zo was er weer een Waverfeest voorbij gegaan met veel pret, nog meer gelach en helaas ook regen en nu maar hopen dat het
74ste feest beter weer brengt.

Iedereen bedankt voor zijn/haar gezelligheid. Alle verdere uitslagen en binnenkort ook alle foto’s staan op:

www.waverfeest.nl
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Afscheid van groep 8 De Zon:
‘Wat maak je menu?’
De Kwakel - De zomervakantie is
inmiddels al weer een aardig eind

gevorderd. Nog een paar weken en
de scholen starten weer. Voor de

voormalig groep-achters van basisschool de Zon uit De Kwakel
begint dan een nieuwe spannende tijd in het voortgezet onderwijs.
Via de Nieuwe Meerbode willen ze
graag nog even terugkijken op hun
laatste schooldag en ze alvast een
mooie tijd wensen op de middelbare school.
De basisschooltijd werd donderdag
21 juli door de 55 groep-achters afgesloten met de musical ‘Wat maak
je menu?’. Maandenlang hadden de
kinderen onder leiding van juf Sarah
en juf Niki geoefend. Niet alleen op
het toneel is er hard gewerkt, maar
ook aan het decor, het licht en de
fimpjes is hard gewerkt. Al dat harde werken resulteerde in een erg
smakelijke voorstelling! Een verjaardagsfeest, een belangrijk kookboek
en muizen, waren de ingrediënten
voor een vrolijke en ook spannende musical.
De juffen zijn er goed in geslaagd
het beste in de kinderen naar boven
te halen. Allen straalden ze van het
podium af! Een prachtig solo-optreden, gitarensolo’s en knappe danspasjes maakten het feest compleet!
We wensen Joost, Maya, Randy, Sam, Nika, Romee, Coen, Rick,
Sam, Nicole, Tom, Silvano, Chantal, Sarai, Rick, Kelvin, Damian, Kelly, Karlijn, Lisa, Kelsey, Mieke, Tommie, Manouk, Lynn, Bo, Nicky, Merel, Katja, Toine, Lilian, Robby, Stan,
Jamie, Jaimylee, Yaron, Tanisha,
Sanne, Reinard, Thijs, Mike, Quinty,
Kayleigh, Eva, Sophie, Rianne, Brett,
Sanne, Mark, Valerie, Bas, Denise, Daphne, Kim en Gosse heel veel
plezier op het middelbaar onderwijs.

Chr. Mannenkoor Emmanuël
op zoek naar nieuwe leden
De Ronde Venen - Het Chr Mannenkoor Immanuël, het Interkerkelijk mannenkoor met de warme
klank, vormt al 33 jaar een deel van
de samenleving in De Ronde Venen.
Het koor telt nu 80 leden die vanuit de wijde omgeving komen. Regelmatig wordt medewerking verleend aan kerk- en zangdiensten.
Vorig seizoen werd er o.a. opgetreden voor Radio Bloemendaal,
de diensten voor belangstellenden
in de Begijnhofkerk in Amsterdam
en de Evangelische Omroep. Daarnaast worden er regelmatig concerten gegeven zoals afgelopen voorjaar met het Coralchoir Rimchor uit
St Petersburg.
Ook in het nieuwe seizoen staan er
weer verscheidene optredens gepland. In oktober het Jubileumconcert met de koren van Jan Verhoef

in Leiden en op 9 december het
Kerstconcert met De Rovenians in
de Janskerk in Mijdrecht.
Repertoire
Het koor heeft als bases het geestelijk lied in al zijn verschijningsvormen zowel in het Nederlands als in
vele andere talen. Daarnaast zingt
het koor stukken uit opera’s, musicals, licht klassiek en populaire muziek. In het voorjaar was het repertoire Russisch gekleurd. Dit najaar,
vanzelfsprekend met de Christmas
Songs die samen met de Rovenians
worden gezongen in het Engels.
Dirigent
Sinds 2009 staat het koor onder de
bezielende leiding van Jan Verhoef
met vernieuwend repertoire dat hopelijk de aantrekkingskracht voor
nieuwe leden een goede impuls zal

geven. In het kader van zijn 25-jarig
jubileum als dirigent is er een jubileum-cd uitgebracht,die evenals de
eigen cd’s via de leden te koop is.
Het koor
Het enthousiasme en de vriendschappelijke omgang met elkaar
zijn wezenlijke kenmerken van de
wekelijkse repetitieavonden op de
dinsdag in het Kerkelijk centrum
De Rank te Mijdrecht. Om 20.00 uur
vangt de repetitie aan en onderwijl zet ‘hun’ Cherry de koffie en het
biertje klaar.
Het koor hoopt enkele nieuwe leden te mogen verwelkomen in het
nieuwe seizoen. Wilt u meer informatie, zie www.mannenkoor-immanuel.nl of kom gezellig en vrijblijvend eens een repetitieavond bijwonen De eerste dit seizoen is volgende week dinsdag 23 augustus.

Thuiszorgwinkel Vitaal nu
gevestigd in Maria-Oord
Vinkeveen. Eind juni dit jaar verhuisde de Thuiszorgwinkel Vitaal
vanuit Mijdrecht naar Zorgcentrum Maria-Oord aan de Herenweg 69. Daar is de winkel te vinden bij de hoofdingang naast de receptie (vanaf de Herenweg 100 meter het terrein oprijden). “De verhuizing is destijds wel met een papier
aan de winkeldeur op Hofland aangekondigd, maar dat had natuurlijk ook wat duidelijker in de media
moeten gebeuren”, laat Elsbeth van
Donselaar in haar nieuwe winkel bij
Maria-Oord weten. “Op Hofland in
Mijdrecht heeft de thuiszorgwinkel 10 jaar gebivakkeerd. Daarvóór
zaten we op de Croonstadlaan, tegenover het gemeentehuis. Iedereen die ons nodig had wist waar we
zaten. Straks weten die mensen dat
ze voortaan naar Vinkeveen moeten,
voor zover ze nog niet waren geïnformeerd over onze verhuizing. De
verhuizing heeft niets met bezuinigingen of wat dan ook te maken gehad. Echter, rond deze tijd zou het
oude pand hiernaast zijn veranderd in een appartementengebouw
waarin een ‘zorgpassage’ was gepland met o.a. kleine vestigingen
van aan de zorg gelieerde activiteiten. Daarbij ook een winkel van ons.
Bovendien liep toevalligerwijs het
huurcontract af op Hofland. Maar
de overgang ging niet door omdat
Bouwbedrijf Midreth failliet ging en
het pand er deels gesloopt nog altijd
troosteloos bij staat. Reden waarom
wij nu hier zitten. De winkel is niet
zo groot, maar we kunnen de mees-

te comfort- , hulp- en gemaksartikelen wel aanbieden. Iedereen die
hiervan iets nodig heeft is vrij om
naar de winkel te komen. Parkeerruimte is er voldoende op het terrein
van Maria-Oord.” Aldus Elsbeth.
Lenen, huren, kopen
Voor iedereen die zorgattributen nodig heeft biedt Vitaal dit aan op velerlei terrein. Een deel ervan is speciaal bedoeld voor mensen met een
beperking, maar ook voor instandhouding van de gezondheid in de
breedste zin van het woord. Te denken valt aan hulpmiddelen voor
vrouwen in de zwangerschapsperiode, voor na de bevalling, voor het
welzijn van baby’s, voor ouderen
en niet in de laatste plaats voor ondersteuning in mobiliteit. Er is heel
veel. Zelfs is er een bijbehorende
cadeaushop ten gerieve van pasgeborenen! Iedereen mag bij Vitaal
vrijelijk artikelen kopen en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs hulpmiddelen lenen voor een
gebruiksduur van 3 maanden. Daarnaast kunnen er ook attributen worden gehuurd. Vitaal is bovendien
een ideale winkel voor de aanschaf
van allerlei sportverzorgingsmiddelen (braces, bandages, thermische
onderkleding, etc.) en andere gangbare artikelen. Wie lid is van Zuwe
Zorg en de servicepas kan tonen,
krijgt korting bij de aankoop van
winkelproducten.
Een ding heeft het assortiment in alles met elkaar gemeen en dat is de
relatie tot gezondheid, zorg en wel-

zijn. Vitaal is er niet alleen voor ouderen en mensen met een beperking, ook aanstaande moeders, jongeren en sporters kunnen hier terecht als zij iets nodig hebben. De
winkel in Maria-Oord is vanwege de
kleinschaligheid weliswaar beperkt
in het assortiment, maar er kan altijd
datgene besteld of geleverd worden
als ergens specifiek naar wordt gevraagd. De Vitaal winkel bij het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden is een
stuk groter. Daar is het assortiment
aan producten dienovereenkomstig.
Maar ook in de stad Utrecht in winkelcentrum Overvecht aan de Zamenhofdreef heeft Vitaal een grote
winkel. Voor het forse materiaal, zoals scootmobielen en rollators heeft
Vitaal een grote showroom aan de
2e Daalsedijk 6 in Utrecht (zijstraat
van de Amsterdamse straat). Wie
een bezoek brengt aan een winkel
of showroom van Vitaal doet er verstandig aan ook altijd de zorgpas
van de verzekering waarbij men is
verzekerd, bij de hand te hebben.
Op dit moment zijn de openingstijden van de Thuiszorgwinkel in Maria-Oord beperkt tot dinsdag en
donderdag van 09.30 tot 15.00 uur
voor de aankoop van artikelen. Voor
uitleen- en terugbrengen van hulpmiddelen kan men wel op alle dagen van 09.30 tot 15.00 terecht,
eventueel door aanmelding via de
receptie. Wie meer wil weten kan
het beste de website bezoeken:
www.vitaal.nl. Thuiszorgwinkel Vitaal De Ronde Venen, tel. 0297273538.

Zaterdag 10 september: een dag vol activiteiten

Derde Uithoornse streekmarkt
aan de sfeervolle Schans
Uithoorn - Op zaterdag 10 september vindt de derde Uithoornse
Streekmarkt plaats. De markt wordt
deze keer gehouden aan de sfeervolle, historische Schans.
De bezoekers kunnen onder andere kaas, bier, fruit, taarten, jam en
honing proeven en kopen. Er zijn
cadeauartikelen, olie en zeepjes
te koop. Een Uithoorns restaurant
zorgt voor kleine gerechtjes van biologische streekproducten. Er is informatie van diverse Uithoornse instellingen, er is muziek en u kunt
een tochtje maken met paard en
wagen of met een bootje op het Zijdelmeer. Het wordt een dag vol activiteiten in het Oude Dorp van Uithoorn, want naast de Streekmarkt
aan De Schans is er een braderie
aan het Marktplein. Bovendien is er
de Open Monumentendag, waarbij u onder andere het Fort aan de
Drecht kunt bezoeken, dat dit jaar
100 jaar bestaat.
De Streekmarkt wordt voor het derde jaar georganiseerd door DUS! en
de Partij van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel. Vanaf volgend seizoen gaat
de Streekmarkt verder als zelfstandige stichting, los van de politieke
partijen.

Belangstellenden die een product te
bieden hebben dat past in de opzet
van de Streekmarkt kunnen contact

opnemen met Angeline Suiker (amsuiker@hotmail.com). Er zijn nog
een paar kramen beschikbaar.

Spel en Sport De Ronde Venen
in beweging voor meer mensen
De Ronde Venen - Onder haar nieuwe naam ‘Spel en Sport De Ronde Venen’ maakt de
stichting zich op om vanaf eind deze maand met een interessant aanbod aan activiteiten
het nieuwe ‘spel- en sportseizoen’ in gang te zetten. Overigens doet deze organisatie dat
al vanaf 1990. Destijds werd de stichting onder de naam ‘Spel en Sport 55 plus’ opgericht
met het doel voornamelijk 55-plussers meer en vooral ook op een verantwoorde manier
te laten bewegen. Dat gebeurde in groepsverband onder deskundige leiding. Daarbij kon
men kiezen uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van spel en sport,
niet prestatie- en wedstrijdgericht, maar wel door lichamelijk actief te zijn in combinatie
met een dosis gezelligheid. Zowel mannen als vrouwen in de leeftijd vanaf 55 jaar, konden

Spel en Sport is vernieuwd
Spel en Sport, zoals de naam kortheidshalve hier wordt gehanteerd,
heeft zich in een nieuwe jas gestoken, hoewel de statutaire
naam van de stichting blijft zoals die is. Er is gekozen voor een
nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Maar belangrijker is dat Spel
en Sport zich nu meer richt op de lichamelijke fitheid dan op de
leeftijdsgroep. Leeftijd is dus niet belangrijk. Onderzoek heeft
uitgewezen dat een zeventigjarige soms in betere lichamelijke
conditie blijkt te zijn dan iemand die 25 jaar jonger is, omdat de
‘oudere’ zich regelmatig heeft toegelegd op meer bewegen en een
gezondere levensstijl. Dit houdt in dat bijvoorbeeld ook de ‘jongere
ouderen’ zich zullen thuis voelen bij Spel en Sport. Vanzelfsprekend
worden die zoveel mogelijk bij een zelfde categorie ingedeeld. Het
idee dat men ’met oude mensen’ aan het sporten is, gaat niet op
en is achterhaald.
Tijdens ‘Juni Beweegt’ waar Spel en Sport de grootste aanbieder van
sportactiviteiten was, werden twee nieuwe activiteiten gelanceerd
waarvoor veel belangstelling was. Dat waren ‘sportief wandelen
overdag’ in de omgeving met onderweg af en toe wat oefeningen
en ‘swing en sport’. Bij het laatste moet men zich voorstellen dat er
bewogen wordt op de maten van herkenbare muziek. Een en ander
ter verbetering van de conditie en soepelheid met coördinatie- en
ontspanningsoefeningen. Geschikt voor volwassenen met een
goede conditie. Een training om deze goede conditie te behouden
en/of te verbeteren. Nieuw is ook het ‘beweegmaatje’ wat Spel en
Sport wil introduceren. Dat houdt in twee mensen met dezelfde
interesse voor een specifiek sport- of spelonderdeel enthousiast te
maken om samen te gaan sporten. Om er alleen voor te gaan is de
drempel vaak te hoog.
Verzekeringspakket
Voorts vaart ook het bestuur een nieuwe koers om de organisatie
meer onder de aandacht van de samenleving te brengen. Dit in
het kader dat meer bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid
en een verdergaande zelfredzaamheid. Een belangrijk gegeven!
In dat licht gezien tracht het bestuur van de stichting Spel en
Sport enkele grote ziektekostenverzekeraars van dit argument
te overtuigen om het in hun verzekeringspakket op te nemen.
Deelnemers zouden tegen die tijd dan een gedeelte van de
contributie bij hun verzekering kunnen terugkrijgen.
Wekelijks nemen ongeveer 600 Rondeveners deel aan
een of meerdere uurtjes plezierig bewegen. Om ook de
hersenactiviteit gezond en werkbaar te houden geeft Spel en
Sport in samenwerking met stichting De Baat uitvoering aan
een geheugengroep voor training. Het blijkt dat deelname aan
vormen van spel en sport ook een gunstige invloed heeft op de
hersenwerking (vergeetachtigheid/dementie).

eraan deelnemen. Dat is in beginsel nog steeds zo. Sport en bewegen houd je fit en gezond
waarbij zij opgemerkt dat nu ook ‘jongere ouderen’ allerlei sportieve mogelijkheden
worden geboden om eraan mee te doen. Dat alles tegen een redelijke contributie. Mensen
die om welke reden dan ook niet prestatiegericht willen sporten en dat niet bij een andere
sportaanbieder vinden, kunnen zich bij Spel en Sport De Ronde Venen oriënteren.
edereen beweegt op zijn eigen niveau. Een overzicht van de activiteiten is te zien op deze
pagina. De (nieuwe) website biedt eveneens de nodige informatie over de verschillende
spel- en sportgroepen (les)tijden, locaties en tarieven; zie www.spelensportdrv.nl die
zojuist is gelanceerd.

Fitheidklassen
Het aanbod van Spel en Sport is heel breed en divers. Men kan
zich aansluiten bij een gymgroep of spel- en sportgroep. Maar ook
badminton, bowling, linedance en werelddansen (het vroegere
volksdansen) staan op het programma. Elke spel- en sportgroep
heeft een eigen ‘fitheidklasse’, waar men keuze in heeft. Zo kan
het er bij badminton aardig fanatiek aan toe gaan, andere mensen
houden van gezamenlijk rustig gymnastiekoefeningen te doen,
afgewisseld met (bal)spelletjes, of houden van sportief wandelen
en dansen. Ieder op zijn eigen niveau, want naast het bewegen
moet het ook leuk blijven. Weer anderen vermaken zich met
zitgym of stoelhonkbal. Maar bewegen in welke vorm dan ook,
doet men altijd. Er wordt ingespeeld op het zo lang mogelijk
gezond houden van lichaam en geest. Blijven zo je bent door
het verbeteren van je conditie. Je voelt je beter waardoor je ook
andere dingen kunt doen en blijft participeren in de samenleving.
Naar wens kan men overdag of ’s avonds groepsgewijs deelnemen
aan sport- en spelactiviteiten. De groepen staan onder leiding
van deskundige docenten. Die adviseren u ook welke spel- of
sportgroep het beste bij u past. Opgemerkt zij dat ook mensen
met een (lichte) lichamelijke beperking (pacemaker, artrose e.d.)
zonder bezwaar kunnen deelnemen aan een van de activiteiten.
Zo is er zitgymnastiek voor mensen met loopproblemen en
watergymnastiek (in het Veenweidebad) waaraan ook mensen
kunnen deelnemen die te kampen hebben met spierproblemen.
Om maar enkele voorbeelden te noemen. Niemand hoeft dus
achter te blijven om gezond te kunnen (mee)bewegen. Kortom,
sportfanaat of lang niet gesport? Superconditie of niet zo vitaal?
Bij Spel en Sport past men er een mouw aan. Bovendien is het ook
nog gezellig!
Sociaal contact
Het begrip ‘netwerken’ zoals dat begrip tegenwoordig vaak wordt
gehanteerd is in dit verband vervangen door ‘het onderhouden
van sociale contacten’. Dat is minstens een zo belangrijk onderdeel
van de spel- en sportactiviteiten. Meedoen is niet alleen een
gezonde bezigheid, maar brengt ook een stuk gezelligheid met
zich mee. Na afloop wordt veelal nog kortere of langere tijd
genoten van een samenzijn in het sportcafé of andere horeca ter
plaatse. Een probaat middel tegen vereenzaming van bijvoorbeeld
alleenstaanden! Soms vloeit uit dit soort contacten nog meer
voort, zoals afspraken om op andere tijdstippen met een paar
mensen uit de groep te gaan fietsen, wandelen of andere leuke
activiteiten te ondernemen. Of iemand die vanwege een kwetsuur
niet zelf naar de huisarts of ziekenhuis kan rijden even een vervoer
aan te bieden. Allemaal op vrijwillige basis. Het moet niet, maar
het kan! De sociale cohesie wordt door deelname aan spel en sport
vaak versterkt. Ook dat is een belangrijk argument voor deelname.

Belangstelling?
Men hoeft niet meteen aan een van de activiteiten deel te nemen.
Doe mee aan een gratis proefles naar keuze, proef de sfeer en maak
kennis met uw medesportgenoten. Het enige wat u nodig heeft is
gemakkelijk zittende kleding en sportschoenen. Sportattributen
zoals een tennis- of badmintonracket, hockeystick o.i.d. hoeft u zelf
niet mee te nemen. Dat is allemaal aanwezig. Meer weten? Kijk op de
website: www.spelensportdrv.nl. Of bel met 06-21918353.

Overzicht sport- en
spel activiteiten
Fit

- sportief extra (spel- en sportgroep)
- sta-zit gymnastiek
- zitgymnastiek
- stoelhonkbal
- watergymnastiek
- bowlen
- werelddansen

Fitter

- sportief (spel- en sportgroep)
- badminton
- bowlen
- linedance
- sportief wandelen
- watergymnastiek
- swing en sport

Fitst

- sportief (spel- en sportgroep)
- supersportief (spel- en sportgroep)
- badminton
- linedance
- sportief wandelen
- swing en sport
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Jeugdavond De Groene Venen met
onderwaterfotograaf Paul Raps

V.I.O.S. bezoekt Hofland-Noord
Mijdrecht - VIOS gaat opnieuw de
wijk in. Eind juni werden de wijken
Twistvlied en Wickelhof met een bezoek vereerd. Nu is de beurt aan
Hofland-Noord. Het is het eerste optreden van het nieuwe seizoen van
de Show- & Marchingband met minirettes en jeugdleden. Verder starten ook de opleidingen weer. Er is
nog plek bij de MusicKidz en je kunt
je nog aanmelden bij de majorettes.
Ook worden (leerling-)slagwerkers
en blazers van harte uitgenodigd om
bij VIOS of DORST te komen spelen.
Muzikale rondgang
en taptoeshow
Op 25 augustus marcheert de Show& Marchingband door de straten van
Hofland-Noord met een grote finale op het grasveld aan de Toermalijn. VIOS vertrekt om 19.15 uur vanaf het parkeerterrein naast het VeenLanden College aan de Diamant.
Na een tocht door de wijk worden
er vanaf 20.00 uur op het grasveld
aan de Toermalijn diverse optredens verzorgd door de leerlingen.
Ook zal hier de Show- & Marchingband de U2 taptoeshow opvoeren.
Omstreeks 20.45 uur marcheert VIOS weer af richting het VeenLanden
College. En vast voor in de agenda…
op donderdag 22 september is er
een vergelijkbare rondgang door de
wijk Molenland.
Majorettes
Vanaf woensdagmiddag 24 augustus trainen de leerlingrettes elke
week tussen 15.30 en 16.30 uur in

clubgebouw De Notenkraker aan
de Windmolen in Mijdrecht. VIOS leidt op voor de Show- & Marchingband, maar neemt daarnaast
ook met groepen en duo’s/individueel deel aan wedstrijden. De eerste 4
lessen zijn sowieso gratis, dus meld
je bij Chantal van Ballegooij. Dat kan
telefonisch op het nummer: 0297272862 of per e-mail:
majorettes@vios-mijdrecht.nl.
Wil je eerst alleen eens kijken, dat
kan natuurlijk ook. Bel van te voren
dan wel even met Chantal.
Gratis MusicKidz
Half september starten de 20 gratis
lessen van de VIOS MusicKidz weer.
De MusicKidz is voor alle kinderen in
de leeftijd vanaf 7 jaar, basisschool
groep 3 en 4. Tijdens de lessen leren de kinderen de beginselen van
het notenschrift. En hiermee gaan ze
ook direct aan het werk. Met blokfluiten en slagwerkinstrumenten leren ze liedjes te spelen en ritmes te
klappen en te slaan.
Ook gaan de kinderen bewegen op
muziek. Ze leren op muziek te marcheren en verschillende commando’s die ook op straat worden gebruikt. De lessen kosten niets, ook
de instrumenten en het lesmateriaal
krijgt u van VIOS in bruikleen. Er is
nog plek, dus geef je gauw op bij Sabina Hoogerdijk. Zij is bereikbaar via
musickidz@vios-mijdrecht.nl of telefoonnummer 0297-242343.
Ervaren muzikanten gevraagd

VIOS is ook op zoek naar ervaren muzikanten voor het zwaardere blaaswerk (schuiftrombone, bariton, tenorsax of bas). Maar ook jonge beginnende muzikanten worden
van harte uitgenodigd hun licht te
komen opsteken en lid te worden.
Naast de genoemde instrumenten
leidt VIOS op voor trompet, (dwars)
fluit, altsaxofoon, ritmisch en melodisch slagwerk. Ook hier geldt, de
eerste 4 lessen zijn gratis. Loop eens
binnen bij het opleidingsorkest. Zij
repeteren vanaf maandag 22 augustus elke week tussen 18.15 en 19.15
uur onder leiding van Maddy Kuijlenburg. Aansluitend repeteren de
blazers van de band.
Alle slagwerkonderdelen repeteren
onder leiding van Marcel Verschoor
op de woensdag of donderdag. De
malletgroep eens in de 2 weken op
woensdag van 17.30 tot 19.30 uur,
de jeugdslagwerkgroep op donderdag tussen 18.30 en 19.30 uur en de
slagwerkgroep vervolgens op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur.
Elke eerste maandag en derde donderdag van de maand repeteren de
blazers en slagwerkers gezamenlijk, is er een straatoptreden in de regio of wordt de taptoeshow gerepeteerd. Als je van te voren even belt
met Ingrid de Boer, kun je een repetitie gewoon eens bijwonen. Ingrid is te bereiken op nummer 0634769211 of per mail via
deboer49@versatel.nl.
Dweilorkest DORST
Op vrijdagavond 26 augustus is de
eerste repetitie om 19.30 uur in het
clubgebouw aan de Windmolen.
Dit is de generale repetitie voor het
dweilorkestenfestival de volgende
dag in Katwijk aan de Rijn. DORST
repeteert vanaf 31 augustus om de
twee weken op de woensdagavond
van 20.00 tot 22.15 uur. Ook DORST
kan nog best versterking gebruiken. Dus speel je trompet, saxofoon,
schuiftrombone, basriton of sousafoon of ben je een ervaren slagwerker? Neem dan contact op met Gerrit van Vliet op nummer 06-21525558
of stuur een mailtje naar
pr@vios-mijdrecht.nl. Voor informatie over de vereniging kijk je het
beste op www.vios-mijdrecht.nl en
www.dweilorkest-dorst.nl. Een mailtje naar pr@vios-mijdrecht.nl met je
contactgegevens kan ook. De vereniging neemt dan contact met je
op.

Vinkeveen - Tijdens Boomfeestdag in maart jl. is aan alle kinderen
van groep 7 van de Vinkeveense basisscholen een geraniumstek uitgereikt met de uitnodiging deze zó
goed te verzorgen dat het aan het
eind van de zomer een mooie grote geranium zou zijn. De planten
worden door een deskundige bloemist beoordeeld en vervolgens tentoongesteld in het Dorpshuis De
Boei. Tijdens de jeugdavond zullen de prijzen voor de mooiste geranium worden uitgereikt. Alle kinderen die in de zaal aanwezig zijn,
maken bovendien kans op een prijs
bij de afsluitende verloting. Voor deze jeugdavond is er een bijzondere spreker uitgenodigd. Natuurfotograaf Paul Raps zal de kinderen
een bijzonder inkijkje geven in zijn
grootste passie: onderwaterfotografie. Paul Raps heeft zijn sporen
ruimschoots verdiend en is in 2009
uitgeroepen tot Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie. Dit jaar
dingt Paul mee naar de titel Wereldkampioen. Het bijwonen van zijn lezing is dan ook een buitenkans die

je gewoonweg niet mag missen. Bij
natuurfotografie begint alles met de
voorbereiding. Je moet kennis heb-

ben van je onderwerp. Wanneer is
de paaitijd van de Zwarte Grondel,
welke vissen komen voor in de Grevelingen? Eind mei, begin juni krijgen mannetjes mooie, donkere
kleuren en verdedigen zij hun territorium. En op die momenten kun
die vissen prachtig in beeld krijgen.
Dus dan trekt Paul Raps met al zijn
apparatuur op uit. Tijdens zijn lezing
zal hij veel van zijn apparatuur tonen
en uitleggen. Ook toont hij de kinderen zijn meest prachtige onderwaterfoto’s, bijzonder mooie closeups van vissen en andere waterdieren. Met zijn oog voor kleur en detail
aangevuld met al zijn verhalen over
zijn ervaringen, wordt dit een avond
om nooit te vergeten.
De jeugdavond vindt plaats op donderdag 8 september a.s. vanaf 18.30
uur in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen.

Surveillancewagens van
VMB hebben AED aan boord

alle betrokken bedrijven een geruststellende gedachte dat er een
aantal mobiele AED’s op het bedrijventerrein aanwezig is, ook en vooral tijdens de nachtelijke surveillancerondes. VMB Security & Services
laat geen mogelijkheid onbenut om
daadwerkelijk inhoud te geven aan
de betekenis van de woorden veiligheid en beveiliging. Daar is dit initiatief een mooi voorbeeld van. ‘Veiligheid maak je samen”, aldus directeur Robert Hasperhoven. “Als wij
daar door middel van een AED een
bijdrage aan kunnen leveren, doen
we dat graag.”

Regio - VMB Security & Services
heeft alle 12 surveillancewagens die
de onderneming op de weg heeft,
uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator. Dit draagbare
toestel wordt gebruikt om iemand
met een gestoord hartritme door
ventrikelfibrilleren, een stroomstoot
toe te dienen waardoor hart weer
normaal moet gaan kloppen. De

praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat het gebruik van dit apparaat mensenlevens kan redden. Ook
in het verzorgingsgebied van de
Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SBBU) rijden de surveillancewagens van VMB rond met een
AED aan boord. De Stichting ondersteunt het initiatief van VMB Security & Services van harte. Het is voor

Canadese organist in Janskerk
In 1975 emigreerde André Knevel
naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft.
Hij is daar als muziekdocent verbonden aan verschillende christelijke scholen. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel maakt
vele concertreizen door Canada,
Amerika en Europa. Jaarlijks maakt
hij een zomertournee door Nederland en Duitsland voor het geven
van, dit jaar zelfs 40, concerten.
Wilt u meer weten over deze organist en de concerten die hij deze zomer geeft, kijk dan op
www.andreknevel.com.

Nostalgische Kwakelse Avond
De Kwakel – Op 30 september en
14 oktober wordt weer een nostalgische avond georganiseerd door
het team van Stichting De Kwakel
Toen & Nu. Aanstaande zaterdag is
het braderie in De Kwakel en kunt u
kaarten kopen bij de kraam. Vanwege de grote toeloop in het verleden
is er voor twee vrijdagavonden gekozen. De aanvang van beide avonden is 19.30 uur. De zaal gaat open
om 18.30 uur. Er zullen nieuwe oude
films vertoond worden van De Kwakel vroeger en een fotopresentatie
op een groot scherm van oude prenten. De entreeprijs is 5,00 euro per
persoon. Ook zijn de kaarten te bestellen en af te halen bij Dirk Plasmeijer, Orchideelaan 45, 1424 BB
De Kwakel, tel.0297-563335 (18.0019.00 uur), e-mail: dipla@kabelfoon.
nl en website: www.de-kwakel.com

Mijdrecht - De bekende organist
André Knevel komt ook dit jaar op
zijn jaarlijkse tournee door Nederland in Mijdrecht.
André Knevel is geboren in Bussum.
Toen hij acht jaar oud was kreeg hij

Welk bedrijf in De Ronde Venen
is het meest duurzaam?

Knotgroep werkt ook in de zomer
Uithoorn - Knotten doe je in de
winter, als de sapstroom in de bomen tot stilstand is gekomen. De
winter is dan ook het seizoen voor
knotters. Maar in Uithoorn maken ze
één uitzondering: in de zomer gaat
de Knotgroep een aantal rietlanden hooien. Vooral het stuk tussen
Boterdijk en Zijdelmeer is een karakteristiek rietland. Mede door het
maaien en hooien elke zomer op-

zijn eerste orgel- en pianolessen.
Zijn leraren waren o.a. dr. J.A.M. van
Stokkum, Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart. André Knevel
gaf zijn eerste officiële orgelconcert
toen hij 19 jaar oud was.

Het programma bestaat deze maal
uit werken van o.a. Joh. Seb. Bach,
G.F. Händel, Cor Kee en Klaas Jan
Mulder en natuurlijk improvisaties
van de ‘meester’ zelf.U bent van harte welkom. Het concert begint om
20.00 uur en de toegang is gratis
(met een schaalcollecte aan de uitgang).

nieuw, blijft het een schraal rietland
met de eigen bijzondere vegetatie
en fauna. Dit jaar zal dat zijn aanstaande zaterdag 20 augustus. Een
paar dagen eerder wordt het riet gemaaid door mensen van Landschap
Noord-Holland. En op zaterdag moet
het verzameld worden langs de Boterdijk, zodat het meegenomen kan
worden door een vrachtwagen. Het
hooiwerk begint om 9.00 uur. De

Knotgroep verzamelt zich dan bij
de Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. Van daaruit lopen ze naar de werkplek. Ieder die
graag in de natuur actief is, kan zich
hierbij aansluiten. Stevige schoenen
of laarzen kunnen nuttig zijn: in het
riet kan het nat zijn. Rond 10.30 uur
is er koffie met koek. Daarna wordt
er ook nog op het Brameneiland gehooid. Om 13.00 uur is het tijd om te
stoppen, met een pittige kop soep.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172.

Regio - Brabebo, Level45, Liquid
Rubber Europe, Moneypenny, Toyota van Ekris en Tuyu. Dat zijn de zes
bedrijven uit De Ronde Venen die
gaan strijden om de prijs voor wie
het best presteert op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is voor het
eerst dat deze MVO-prijs in De Ronde Venen wordt uitgereikt. De winnaar wordt woensdag 12 oktober
bekend gemaakt tijdens het evenement ‘Duurzaam ondernemen @ De
Ronde Venen’.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of duurzaam ondernemen) is een stijl van ondernemen
waarbij de ondernemer streeft naar
goede financiële resultaten die op
een maatschappelijk verantwoorde

manier zijn behaald. De gemeente
wil MVO en duurzaam ondernemen
stimuleren en brengt daarom lokale bedrijven die zich onderscheiden
op het gebied van MVO nadrukkelijk onder de aandacht van bedrijfsleven en inwoners. Hun inspanningen verdienen waardering en wat
de gemeente betreft ook navolging.
De MVO-prijs wordt dit jaar voor
het eerst uitgereikt in De Ronde Venen. Lokale bedrijven konden zich
tot medio juli opgeven voor deelname. Uit de inzendingen die zijn binnengekomen zijn zes bedrijven genomineerd: autodemontage bedrijf
Brabebo, adviesbureau Level45 (organisatie op het gebied van organisatieadvies en werving en selectie),
Liquid Rubber Europe (leverancier
van milieuvriendelijke coatings), uit-

zendbureau voor thuiswerkers Moneypenny, Toyota van Ekris en Tuyu
(ontwikkelt en importeert relatiegeschenken).
Op de website www.mvoprijs.nl
worden de bedrijven kort gepresenteerd en is meer informatie te vinden over de MVO-prijs. Inwoners
kunnen door een stem uit te brengen aangeven welke drie bedrijven
voor een plek in de finale in aanmerking komen. De drie bedrijven
met de meeste stemmen worden
vervolgens door een onafhankelijke jury bezocht. Deze zal uiteindelijk
bepalen welk bedrijf de MVO-prijs
De Ronde Venen ontvangt. De winnaar wordt op 12 oktober bekend
gemaakt. Uw stem uitbrengen kan
tot 22 september.
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Vijf Veenlopers op podium
in Ronde van de Waver
Waver - Afgelopen donderdag
kleurde de Ronde van de Waver
blauw. Maar liefst 28 Veenlopers
stonden in Waver aan de start van
de hardloopwedstrijd over 6,25 en
12,5 km. Vijf van hen mochten na
afloop een ereprijs in ontvangst nemen.
De lopers gingen in Waver nog
droog van start, maar ook de Ronde
van de Waver hield het dit jaar niet
droog. Vooral de lopers van de langste afstand werden getrakteerd op
een felle bui. Het parkoers langs het
riviertje blijft echter ook in deze omstandigheden genieten.

Volle bak bij Kwakels Open Golf
De Kwakel - Op woensdag 10 augustus jl. verzamelden 51 deelnemers zich voor een bakkie in de bolle pouw. Het jaarlijks kwakels open
golftoernooi werd weer gespeeld.
Met de zon op de kruin stonden
maar liefst 12 flights klaar op Spaarnewoude. De Golden Girls speelden
dit jaar op de f baan, waar het al
gauw onrustig werd. Nadat de dames wat versnaperingen hadden ingeslagen, stortten ze zich toch vol
vuur op het spel. De rest speelde
de A en b banen, waar rondes van
36 slagen werden gehaald. Na 18
holes werd de balans opgemaakt en
er bleken bij de profs 6 deelnemers
met 78 slagen te zijn. Maar gelukkig moest Jas Verhaar zich nog melden, en deze bleek 4 slagen minder
te hebben, probleem opgelost. bij
de amateurs kwam Frans van Doorn
met een score van 97 over de streep.
De felbegeerde groene jasjes hadden dus een nieuwe eigenaar. bij de
dames ging het tussen moeder en
dochter Wahlen, moeder Ellie versloeg haar dochter Mira met 27 slagen! De Dikke berta Award ging dit
jaar van Henk kooyman naar de golden girls wegens goed gedrag. Mede door koffiesponsor Marco pouw
en ballensponsor bart Smit was het
weer een geweldig toernooi.

Puzzeltocht over Vinkeveense Plassen
Regio - komende zondag 21 augustus organiseert Watersport Vereniging Vinkeveen-Abcoude (WVA)
na een pauze van een aantal jaar
weer haar traditionele puzzeltocht
over de Vinkeveense plassen.
Dit evenement staat open voor alle watersporters op de plas, die zin
hebben om gezellig met elkaar leuke activiteiten te ondernemen. De
inschrijving is open tussen 10.00
en 11.00 uur. De puzzelformulieren
kunnen na 4 uur worden ingeleverd
In de jaren 70 en 80 werd de puzzeltocht regelmatig georganiseerd
door de WVA. De laatste paar keren waren de weergoden de WVA
helaas niet gunstig gezind en moest
de tocht zelfs een keer halverwege
worden afgebroken wegens heftig
onweer rond de plas.
Op 21 augustus is het echter weer
zover. Alle soorten schepen met hun

Goede voorbereiding
genstander. Eerst na een minuut of
25 ziet men bij Legmeervogels dat
er meer beweging moet komen en
de bal ook sneller moet worden afgespeeld. Hierdoor ontstaan er een
paar goede mogelijkheden om de
score te openen maar het was het
telkens net niet. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de rust ingaat met
een stand van 0-0.
Direct na de rust weet Legmeervogels wel een opening in de verdediging van ’t Vliegdorp te vinden en
schiet Stefan van pierre, op aangeven van Dennis Rijbeek, Legmeervogels op een 1-0 voorsprong. Drie
minuten later is het al weer gelijk als
de een voor de ander niet wil ingrijpen bij een aanval van ’t Vliegdorp,
1-1. Dan wordt men echt wakker bij
Legmeervogels. ’t Vliegdorp wordt
vastgezet op eigen helft en komt
er eigenlijk nauwelijks nog aan te
pas. Als Nick van Schaik er in de
58ste minuut 2-1 van weet te maken met aangever Stefan van pierre is het verzet van ’t Vliegdorp gebroken. Ook de conditie van ’t Vliegdorp laat te wensen over waardoor
Legmeervogels gedurende het restant van dit duel heer en meester is.
Het is dan ook niet meer dan logisch
dat Legmeervogels verder wegloopt
van de gasten. patrick v.d. Akker
en Dennis Hogenboom bepalen de
eindscore van deze wedstrijd op 4-1
in het voordeel van Legmeervogels.
Vervolgtoernooi
Het tweede duel in het regiotoer-

Biljartclub Oase zoekt
nieuwe leden
Uithoorn - biljartclub Oase, spelend in buurthuis ponderosa aan
de plesmanlaan 27, kan er nog wat
dames- en herenleden bij hebben.
De dames spelen op woensdagmorgen van 08.30 uur tot 11.30 uur.
De heren spelen vanaf 11.30 uur tot
17.00 uur. Op woensdag 31 augus-

bemanningen kunnen zich inschrijven voor de WVA. Lidmaatschap van
de vereniging is hiervoor niet nodig.
Ieder schip kan meedoen, motorschepen, sloepen maar ook zeilboten. Een hulpmotor is voor de zeilboten wel aan te bevelen, bij weinig
wind kom je anders niet ver. Zeilboten zonder hulpmotor krijgen echter ook weer extra bonuspunten. De
‘route’ gaat tevens langs een aantal Vinkeveense watersportbedrijven waar je een lekker lunchbroodje
of een koud glaasje kunt bestellen.
Aan de hand van puzzelopdrachten
en fotomateriaal moet ieder schip
zijn route vinden over de plas. Op
verschillende locaties moeten de
ouderwetse stempels worden gehaald waarbij je ook weer extra
punten kunt verdienen als je de lokale opdracht goed vervult. In de jaren ’70 was er altijd een zeer groot

Kooyman Polderloop
ondanks regen groot succes

Legmeervogels

Argon-toernooi
De volgende wedstrijd is dan tijdens het Regiotoernooi bij Argon.
De eerste tegenstander, een derdeklasser. Legmeervogels begint zeer
matig aan dit duel. Er is weinig of
helemaal geen beweging waardoor
in de achterste linie de bal lang tijd
werd rondgespeeld. En als er dan
een speler een pas naar voren ging
was deze vaak een prooi van de te-

Op de korte afstand – de 6,25 km
– was het net als in De kwakel Leo
kok die de snelste Veenloper was.
Leo had een tijd van 27.03 nodig. Hij
had een ruime voorsprong op Evert
berkelaar. Evert liep echter met z’n
28.13 een mooie tijd. Frans bosman en bert van Diemen leggen altijd strijd in hun onderlinge confrontaties. Frans was in Waver een stukje sneller dan bert: 28.38 om 28.57.
De overige uitslagen op deze afstand waren: Jos Snel 29.40, Theo
Noy 29.40, Leo van Diemen 29.58,
Willem Verloop 31.20, Gert Zoons
31.40, Lia Rademaker 32.06, Erik
van Waveren 32.15 en Josefa koholany 43.50.

WVA organiseert aanstaande zondag:

Uitslag:
profs, Jas Verhaar
74 slagen
Amateurs, Frans v. Doorn 97 slagen
Dames, Ellie Wahlen
125 slagen
Noteert u alvast in de agenda: kwakels Open 2012 woensdag 8 augustus.

Regio -In de aanloop van het seizoen 2011–2012 heeft de zondagselectie van Legmeervogels een
aantal oefenwedstrijden gespeeld.
De eerste van deze serie was thuis
tegen tweedeklasser Houten. Het is
een leuke en aantrekkelijke wedstrijd geworden. Een nadeel van
dit soort wedstrijden is altijd dat er
veelvuldig gewisseld wordt waardoor het soms een beetje een rommelig geheel wordt. De eerste 45
minuten waren toch wel voor Houten, hoewel Legmeervogels toch
een paar uitstekende mogelijk wist
te creëren om op voorsprong te komen. Net voor het rustsignaal van
scheidsrechter Wim Oosterling weet
Houten te scoren: 0-1. Vlak na de
rust wordt het zelfs 0-2 voor Houten. Dan toont Legmeervogels karakter en weet zich terug te vechten
tot 2-2. Treffers zijn gescoord door
Dennis Wije (A.-junioren) en Dennis
Hogeboom (A.-junioren). beide Ajunioren hebben de gehele voorbereidingsperiode mogen meetrainen
met de zondagselectie.

Op de langste afstand waren vier
van de eerste zes finishers Veenloper. Michael Woerden werd na z’n
tweede plaats van vorige week in
De kwakel ditmaal wel de overallwinnaar. Met z’n tijd van 44.02 over
12,5 km was hij iedereen minimaal

3 minuten te snel af. Het betekende
zijn 492e (!) overwinning in z’n hardloopcarrière. Joris van der Wilt liet
zien dat z’n schitterende persoonlijk
record van vorige week in De kwakel geen uitschieter was. Hij behaalde een uitstekende derde plek in
een tijd van 48.10. Willem van Leeuwen finishte achter Joris, maar was
wel de snelste in de categorie veteranen (ouder dan 40 jaar). Hij liep
een mooie 49.44. Frans Woerden
voerde een felle strijd om de derde plek in deze categorie. Hij beslechtte met z’n 50.40 deze strijd in
de laatste kilometers in z’n voordeel.
De vijfde ereprijs voor een Veenloopster. karin van Waveren behaalde op de langste afstand een mooie
derde plek bij de dames. karin drukte na 1.03.40 weer haar horloge in.
De andere Veenlopers hoefden na
afloop geen beker in ontvangst te
nemen in de feesttent. De presta-

ties waren er echter niet minder om.
De overige Veenlopers presteerden
op de langste afstand als volgt: Ivo
bruns 55.34, Jos bunschoten 56.34,
Apollo Veenhof 56.40, Nol kuylenburg 59.07, Gert van der Geest
1.00.02, Nick van bemmel 1.04.08,
Angelique Fontijn 1.09.32, Annette v Doorn 1.10.59, Frank klokkers 1.12.23, Ellen van Gijsel 1.12.55
en Ingrid van breukelen 1.12.55.

tus speelt biljartclub Oase weer voor
de eerste keer dit seizoen. Op vrijdag 2 september begint de andere
herengroep om 11.00 uur tot 17.00
uur. Natuurlijk is biljarten en presteren leuk, maar de gezelligheid staat
voorop. Leeftijdsindicatie dames:
50 plus. Leeftijdsindicatie heren 60

nooi is dan tegen Argon zaterdag
dat kDO zondag eerder met het nemen van strafschoppen heeft verslagen. Legmeervogels is in dit duel toch de bovenliggende partij en
weet dan ook door Dennis Weij, nog
in de eerste helft, verdiend op een
1-0 voorsprong te komen.
Hoe verder het duel vordert hoe
harder het duel ook wordt. Argon
wil zich niet zonder slag of stoot
overgeven. Vlak voor het eindsignaal komt Argon, geholpen door het
wat laks verdedigen van de Vogels
op gelijke hoogte, 1-1. Deze 1-1
wordt dan gelijk ook de eindstand.
Met 4 punten uit 2 duels wordt Legmeervogels tweede. Eerste in dit
door Argon georganiseerde Regiotoernooi wordt kDO met een overwinning. Dit wordt bepaald door de
puntentelling welke voor dit toernooi geldt. Winst, gelijk of verlies leveren de normale punten op. Daarbij wordt voor elk doelpunt gescoord ook een punt gegeven. kDO
wint met 6-2 van ’t Vliegdorp. Dit levert dan op 3 + 6 = 9 punten. Daarbij opgeteld de behaalde punten uit
het eerste duel 1 + 2 = 3 punten,
maakt kDO zondag met 12 punten
winnaar van dit toernooi.
Vriendschappelijk
Vanavond, woensdag 17 augustus
om 20.00 uur, speelt Legmeervogels zondag 1 en 2 om 20.00 uur bij
Sporting Martinus een vriendschappelijke wedstrijd. komende zaterdag
20 augustus is de eerste bekerronde. Legmeervogels ontvangt dan op
sportpark Randhoorn zaterdag derdeklasser Vlug en Vaardig, afkomstig uit Amsterdam. Legmeervogels–Vlug en Vaardig begint zaterdag om 14.30 uur.

plus. De club bestaat al meer dan 20
jaar. Het aantal leden daalt nog wel
eens vanwege ouderdom of wegvallen van leden. bC Oase wil graag
blijven doorgaan, maar kan dat alleen met voldoende leden, gezien
de kosten van zaalhuur en biljarts.
Dames en heren: kom eens kijken
vanaf woensdag 31 augustus. Misschien lijkt het u ook wel (weer) wat.
Info dames: Marry Hamstra. tel.
466437 Info heren: Hans Vork, tel.
564761 (voor de woensdag) en piet
Ross, tel. 565078 (voor de vrijdag).

De Kwakel - De jaarlijkse polderloop die dit jaar op donderdag 4 augustus werd gehouden trok, ondanks het slechte weer, veel belangstelling van een grote groep lopers.
In totaal vonden 770 lopers de weg
naar de start op het terrein in De
kwakel waar het polderfeest wordt
georganiseerd.
Na de vele voorbereidingen door
vrijwilligers van het organiserende
AkU en het feestcomité was rond
18.00 uur alles in gereedheid om de
vele lopers te verwelkomen. precies
op dat moment begon het te regenen en het is daarna ook niet droog
meer geweest. De temperatuur was
echter vrij hoog waardoor de lopers
weinig last van de regen hebben
ondervonden.
1 Kilometer
Al snel was het in de tent bij de inschrijvingen een drukte van jewelste met ouders die met hun kinderen waren meegekomen om te helpen bij het inschrijven en hen aan te
moedigen.
Ondanks de regen en vakantie deden ruim 100 kinderen mee aan de
1 kilometer die om 19.00 uur startte. Een prachtig gezicht om al die
enthousiaste kinderen te zien vertrekken en moe maar voldaan bij
de finish aan te komen waar ze een
mooie medaille en een lekker ijsje
kregen.
4 kilometer
Inmiddels hadden de meeste deelnemers voor de 4 kilometer zich al
aangemeld en om 19.15 uur startten meer dan 130 sportievelingen
aan deze afstand. bij de heren ontstond al snel een kopgroep van 3
lopers en uiteindelijk werd het een

strijd tussen 2 AkU-atleten die in
het voordeel werd beslist door Sjoerd Heemskerk.
bij de vrouwen waren de verschillen groter en won Dagmar Smid met
overmacht.
10 kilometer
De 10 kilometer trok weer een
enorm aantal atleten en precies om
20.00 uur stonden 550 deelnemers
aan de start waarbij het startschot
werd gelost door Henk kooyman,
de hoofdsponsor van de polderloop,
die met een grote glimlach de enorme stoet lopers aan zich voor bij zag
gaan.
Een kleine kopgroep viel al snel uit
elkaar en Wilfried Verhagen bleef
soeverein de kop houden en eindigde onbedreigd als eerste.
Michael Woerden uit Mijdrecht
moest wel vechten om zijn 2e plek
maar kon achteraf heel trots zijn
op deze plek. De eerste AkU-atleet
was John van Dijk op een mooie 6e
plek. De eerste kwakelaar was Corne klein die als 10e eindigde. bij
de vrouwen won Fa Adda uit Amsterdam na een sterk gelopen race
van Helen Sharpe die op het einde
nog wel dichterbij kwam. Op de 3e
en 4e plaats eindigden 2 AkU-atleten, Anouk Claassen en Jolanda ten
brink en de eerste kwakelse was
karin Versteeg, ook van AkU, die op
de 8e plaats eindigde.
AkU en het feestcomité kunnen
weer terugzien op een geslaagd
loopevenement dat zich weer mocht
verheugen in een prima organisatie.
Uitslagen
1 kilometer
Meisjes t/m 9 jaar
• Siena van der Laarse

Badminton

Sportief en gezellig
bewegen bij Veenshuttle
De Ronde Venen - Nu je met dit
weer buiten niet veel kans hebt gehad om te badmintonnen kun je natuurlijk gezellig komen badmintonnen bij badminton vereniging Veenshuttle. Dat kan voor senioren op donderdagochtend van 9.30 tot 12.00
uur en donderdagavond van 20.00
tot 23.00 uur in sporthal de phoenix.
Vanaf donderdag 25 augustus is ie-

dereen van harte welkom. De eerste
drie avonden zijn gratis om kennis te
maken en wordt er tevens les gegeven om de eerste technische kneepjes onder de knie te krijgen. Dat
maakt het badmintonnen een stuk
leuker. Neem sportkleding en schoenen mee, en Veenshuttle zorgt voor
een racket. Ook voor rolstoelers is er
donderdagavond badminton op een

succes met de zogenaamde ‘ruilopdracht’. Ieder schip ontvangt hierbij
een aantal puzzelstukjes die echter
niet bij elkaar passen. Alleen door
puzzelstukjes te ruilen met andere
deelnemers kun je de puzzel compleet maken en daarmee de vele extra bonuspunten binnenhalen.
Het programma voor zondag ziet er
als volgt uit. Vanaf 10.00 uur kan er
worden ingeschreven bij het clubhuis van de WVA op Zandeiland 4.
Om 11.00 uur start de puzzeltijd, deze duurt tot 16.00 uur. Tot 16.30 uur
is er de mogelijkheid om het formulier in te leveren bij het clubschip van de WVA. Om 17.00 uur
wordt de dag afgesloten met de
prijsuitreiking en een borrel. Het inschrijfgeld voor de puzzeltocht bedraagt 10,00 euro. Meer informatie over deze puzzeltocht vindt u op
wvavinkeveen.nl.

• Jette Zuiderduin
• Tessa Nederstigt
Jongens t/m 9 jaar
• Stijn bocxe
• Wessel kleijn
• Hugo Weber
Meisjes t/m 12 jaar
• Didy van Oene
• Michelle Nederstigt
• Charlotte kleijn
Jongens t/m 12 jaar
• Nils van Dijk
• Roman Weber
• Tom Tiekstra
4 kilometer
Heren
• Sjoerd Heemskerk
• Remco Sprengers
• Sander Eijs
Dames
• Dagmar Smid
• kimberley putman
• brenda Sleeuwenhoek
10 kilometer
Heren
• Wilfred Verhagen
• Michael Woerden
• Leslie pangemanan
• Jan berkhout
• Sander bron
• John van Dijk
• Theo Stelling
• Reinoud van Laar
• Niek van Veen
• Corne klein
Dames
• Fa Adda
• Helen Sharpe
• Anouk Claassen
• Jolanda ten brinke
• Monique Arkenbout
• Anneke Lam
• Carola Linschoten
• karin Versteeg
• Judith van Maanen
• Mildred bertelkamp
eigen baan. Voor de jeugd van 7 tot
18 jaar is er op zaterdag badminton
in de Willisstee. Dit begint op zaterdag 3 september. Onder leiding van
een trainer wordt zowel aan de conditie als aan de techniek gewerkt.
Van 10.00 tot 13.00 uur wordt er
volop gebadmintond. Loop binnen,
neem sportkleding en zaalschoenen mee en Veenshuttle zorgt voor
een racket. De eerste drie lessen zijn
gratis. bij Veenshuttle kan zowel de
recreatieve als de wedstrijdspeler terecht. Senioren en jeugd spelen in
recreatief- en in competitieverband.
Wil je meer weten over badminton
vereniging Veenshuttle, kijk dan op
www.veenshuttle.nl , kom langs of
neem even contact op.
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Heerenlux sponsor van
biljartclub De Merel

KDO verrassend winnaar
Argon Regio Cup

Regio - Biljartclub de Merel uit Vinkeveen zal ook dit jaar als hoofdsponsor Heerenlux uit Aalsmeer op
haar kleding dragen. De club is zeer
blij met deze sponsor.
Even een kleine impressie van het
bedrijf in verven, al 75 jaar meer dan
goed. Verf-industrie Heeren & Meijer bv. uit Aalsmeer heeft haar eigen productlijn Heerenlux in een
nieuw jasje gestoken. Heerenlux is
een verf op alkydbasis en is verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans
voor zowel binnen als buiten. Tevens
omvat de Heerenlux-lijn een ruime
sortering muurverven. De heer J.M.
Bergmeijer, directeur van Heeren &
Meijer; “Heerenlux is een kwalitatief hoogwaardig product. De nieuwe vormgeving van de etiketten was
mede nodig noodzakelijk in verband
met wettelijke eisen op het gebied
van gebruiks- en veiligheidsvoorschriften voor 2011. De nieuwe layout is modern en toch herkenbaar
gebleven. Overigens is de wijziging
niet alleen beperkt gebleven tot het
etiket. Het milieubewustzijn staat
bij Heeren & Meijer in een hoog
vaandel. Daar waar mogelijk zijn de
grondstoffen vervangen door minder milieubelastende grondstoffen.
Wij kunnen ook zeggen dat Heerenlux helemaal bij de tijd is”, aldus de
heer Bergmeijer. De heer Bergmeijer vervolgt: “Naast Heerenlux heeft
Heeren & Meijer bv. ook een professionele lijn onder de naam Hemeyline. Deze professionele lijn, bedoeld
voor de bouw en industrie, bestaat
uit producten die voldoen aan de

De Kwakel - KDO uit De Kwakel is
verrassend winnaar geworden van
de Argon Regio Cup, het versloeg
in de tweede wedstrijd derde klasser ’t Vliegdorp uit Soesterberg met
6-2 en behaalde, mede door de hoge score, daardoor de meeste punten van al de deelnemende ploegen.
Voor de meeste toeschouwers een
verrassing, maar het reglement bepaalde de puntentelling en dat hield
in dat voor een gewonnen wedstrijd
3 punten te verdienen viel, een gelijkspel een punt en dat alle gescoorde doelpunten een punt opleverden.

strenge eisen die de schilder stelt
op het gebied van verwerkbaarheid
en duurzaamheid. Heerenlux kan
desgewenst ook onder privat label
worden geleverd aan de detaillist.
Dit kan voor de detaillist een welkome aanvulling zijn op het bestaande assortiment. Tevens is Heeren
& Meijer bezig met uitbreiding van
het aantal verkooppunten. Onlangs
is ons verkoopteam uitgebreid met
een medewerker die zich in hoofdzaak richt op uitbreiding van het
aantal verkooppunten voor Heerenlux en Hemeyline om aan de toenemende vraag naar onze producten
te voldoen’, aldus de heer Bergmeijer. Meer informatie kunt u krijgen
bij Verfindustrie Heeren & Meijer bv.
Aalsmeer, tel. 0297-380911,
De co-sponsors voor 2011 van biljartclub de Merel zijn:
Metaal Mijdrecht (handel in ferro
en non-ferro metalen) uit Mijdrecht,
Jachtwerf van Vliet voor al uw bootwerkzaamheden uit Vinkeveen,
Elektrotechniek G.J. van der Vliet
(Electra/techno-installateur)
uit
Mijdrecht, Restaurant De Veensteker uit Vinkeveen.
Ook kan Biljartclub De Merel nog
enkele leden plaatsen voor de clubavond op dinsdag, de clubavonden
beginnen om 20.00 uur vanaf dinsdag 30 augustus 2011. U stapt naar
binnen in hun clubhuis, meldt u aan
de bar en u kunt direct spelen.
Dit alles in Café Biljart De Merel
aan Arkenpark MUR 43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562 en/of e-mail
thcw@xs4all.nl

P.V. Rond de Amstel

Hans Half en Wim Wijfje
klokken de eerste duif
Regio - Donderdagavond tijdens
het inkorven van de duiven voor de
jonge duivenvlucht vanuit het Franse Morlincourt/Noyon, kregen de
duivensporters het bericht dat hun
erelid de heer Leo van de Sluis Sr.
op 91-jarige leeftijd ‘s middags om
12.00 uur was overleden.
Leo is altijd een stuwende kracht
in hun vereniging geweest, totdat
zijn gezondheid dit niet meer toeliet en hij verhuisde naar Het Hoge
Heem. Zoon Leo jr. heeft de duivensport van zijn vader overgenomen,
en deze nam als het even kon zijn
vader wel eens mee naar de club en
daar genoot hij dan van. Leo heeft
meerdere functies in de vereniging
bekleed, en is een van de bouwers
(jaren ’50) van het huidige clublokaal geweest. Vier jaar geleden is hij
door de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie onderscheiden
met de bronzen speld als lid van
verdienste voor het vele werk dat hij
voor de postduivensport heeft gedaan. Leo, namens alle leden van
P.V. Rond de Amstel, bedankt voor
alles wat je voor de vereniging gedaan hebt, en je duivenvrienden
wensen je alle goeds tijdens je laatste vlucht.
Zoals al geschreven, er waren zaterdag ook duivenvluchten, een uit het
Franse Morlincourt/Noyon met een
gemiddelde afstand van 323 km en
de eerste Natour vlucht vanuit het
Belgische St. Job in ’t Goor met een
gemiddelde afstand van 103 km. De
duiven in St. Job in ’t Goor werden
om 09.45 uur met een ZW wind gelost, en de eerste duif van de vereniging klokte Hans Half in Amstelhoek
om 10.51.33 uur en deze maakte een snelheid van 1555,235 meter per minuut, ruim 93 km per uur.
Martin Bosse werd 2e en eerste in
de B-Groep, Cor van Bemmelen uit
De Hoef werd 3e. De duiven in Morlincourt/Noyon werden om 07.45
uur gelost, ook met een ZW wind,
en de eerste duif van de vereniging
klokte Wim Wijfje uit De Kwakel en
deze duif maakte een snelheid van
1551,064 meter per minuut, ruim 93
km per uur. Piet van Schaik uit Uithoorn werd 2e en Ron den Boer uit
Uithoorn 3e. Leo v.d. Sluis werd 1e
in de B-Groep. De sponsorprijs van
Slagerij Heemskerk is gewonnen

door Wim Wijfje. Met dit resultaat
werd Wim Kampioen Jonge duiven
Onaangewezen, Bosse & Zn uit Uithoorn werd Kampioen Aangewezen.
In de afdeling Noord-Holland werd
Wim waar 7479 duiven in concours
waren 93e, en in Rayon F waar 1934
duiven in concours waren 42e. Piet
werd in Rayon F 90e, Ron 92e en
Bosse & Zn 97e.
De uitslagen zijn als volgt:
St. Job in ’t Goor
321 duiven en 18 deelnemers
H. Half
M. Bosse
C. van Bemmelen
C. Pothuizen
M. v.d. Hoort
W. Könst
Th. Vlasman
R. den Boer
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg
Morlincourt/Noyon
278 duiven en 12 deelnemers
W. Wijfje
P.J. van Schaik
R. den Boer
Bosse & Zn
H. Half
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
L. v.d. Sluis
Th. Kuijlenburg
Kampioenschap Jonge duiven
Onaangewezen
1. W. Wijfje
2. Bosse & Zn
3. R. den Boer
4. H. Half
5. H.P. Snoek
6. L. v.d. Sluis
7. M. Bosse
8. Th. Kuijlenburg
9. C. van Bemmelen
10. C. Pothuizen
Onaangewezen
1. Bosse & Zn
2. W. Wijfje
3. M. Bosse
4. C. van Bemmelen
5. A.M. Duivenvoorde
6. H. Half
7. H.P. Snoek
8. Th. Kuijlenburg
9. C. Pothuizen
10. L. v.d. Sluis

Start nieuw seizoen yoga
voor jong en oud
Regio - Op donderdag 1 september
starten de yogalessen voor jong en
oud weer. Yoga wordt vaak gezien
als een activiteit ter ontspanning
voor volwassenen. Het grote aantal jonge deelnemers binnen de yoga lessen van Mirelle Valentijn bewijst het tegendeel. De belangstelling voor yoga, vooral voor de jeugd
groeit. Dit is niet zo vreemd in een
wereld met veel prikkels, een hoog
tempo en veel verwachtingen. Zo
aan de start van het nieuwe seizoen worden we na een periode
van vakantie en meer rust weer geconfronteerd met de hectiek in onze maatschappij. Kinderen moeten
weer omschakelen naar het dagelijkse ritme. Jongeren moeten weer
voldoen aan verwachtingen en verplichtingen. Volwassenen pakken
al hun verantwoordelijkheden weer
op. Dat kan spanning geven en Yoga kan hierbij een ontspannende invloed uitoefenen. Deelnemers
volgen yoga omdat zij bijvoorbeeld
moeilijk in slaap komen, niet goed
om kunnen gaan met hun gevoelens, het lastig vinden om te ontspannen of moeite hebben met concentratie. De yogalessen die Mirelle
geeft zijn afgestemd op het innerlijke kind. Zij werkt bijvoorbeeld naast
de oefeningen en houdingen uit de
traditionele yoga met massagespel,
dans, mantra zingen, tekenen, mandala’s kleuren, drama en spelkaarten. Dat maakt de lessen interactief,
dynamisch en afwisselend. Voorbeelden van thema’s uit haar lessen
zijn: seizoenen, zintuigen, liefde, lachen. Ze start met een rondje waarin wordt gedeeld hoe het met eenieder gaat en vervolgens komen meditatie, concentratie, innerlijke rust,
ademhaling, ontspanning, oefeningen en houdingen voor meer ba-

lans en evenwicht in het lichaam
aan bod.
Proefmaand voor
nieuwe deelnemers
Mirelle organiseert aan de start
van dit nieuwe seizoen een proefmaand yoga voor kinderen, tieners
en volwassenen. Tijdens deelname in lopende groepen kunnen zij
ervaren wat deze vorm van yoga is
en of het bij hen past. Na de proefmaand kunnen zij besluiten of ze
wel of geen vervolg geven aan het
volgen van de lessen. De lessen
vinden plaats in de speelzaal van
de Vlinderbosschool in Wilnis. Er is
nog plaats voor nieuwe deelnemers
in de volgende groepen: Donderdag
18.45–19.45 uur - groep 5, 6, 7, 8
(8–12 jaar) Donderdag 19.50–20.50
middelbare school (12 t/m 17 jaar)
Donderdag 21.00–22.00 uur - volwassenen inner child yoga
De reacties van deelnemers, daar
doet Mirelle het voor: ‘Heerlijk om
in ontspanningsoefeningen nergens
aan te denken. Na de yogales over
landen dacht ik dat ik daar echt was
geweest. Op school moet ik iets tekenen, hier mag ik tekenen vanuit
mijn gevoel. Ik kan zo lekker lachen
op de yoga als we dieren nadoen.
Ik adem naar mijn buik en mijn zenuwen verdwijnen. Ik kan eindelijk over mijn gevoelens praten. Na
de yoga slaap ik zo lekker. Ik kom
tot rust. Heerlijk om als volwassene
weer eens te spelen en even niets te
moeten en alles te mogen!’

Argon tegen Legmeervogels
Afgelopen zaterdag speelde Argon
tegen Legmeervogels, beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, en

’t Vliegdorp tegen KDO
Op het andere veld speelde ’t Vliegdorp tegen KDO en het zag er naar
uit dat de tegenstander uit Soesterberg en gemakkelijke middag zou
hebben. Matthiew Hazewinkel en
Aziz Salama brachten de ploeg uit
Soesterberg voor rust op een riante 2-0 voorsprong. De tweede helft
nogal wat wissels aan de kant van
’t Vliegdorp. De jonge ploeg van
coach Raymond de Jong rook zijn
kans en kwam vervolgens via Rik
Kruyt driemaal (waarvan twee doelpunten uit een strafschop), Tigo
Bruning tweemaal en Siem Vlasman
éénmaal uit op 2-6. Het was daarna nog even afwachten hoe de wedstrijd op het andere veld eindigde,
maar daar werd niet meer gescoord
zodat KDO zich voor een jaar eigenaar mag noemen van Regio Cup.
De eindstand: KDO 12 punten, Legmeervogels 12 punten, Argon 5
punten en ’t Vliegdorp 3 punten.

Nieuwe leden welkom bij
bridgevereniging Vinkeveen
Regio - Al 28 jaar bestaat bridgevereniging Vinkeveen en dat is niet
voor niets. De locatie van deze vereniging is uniek te noemen, er wordt
gespeeld op clubschip ‘de Schuit’
van watersportvereniging WVA. De
bridgers spelen niet ‘aan het water’
maar op het water met een heerlijk
terras gelegen aan de Baambrugse
Zuwe 143f op zandeiland 4.
Op dinsdag 6 september beginnen
zij weer met een nieuw seizoen. Op
deze dag is er een openingsdrive
waarna zij de week erop met de
competitie beginnen.

Er wordt gespeeld in een hele gezellige ontspannen sfeer in een A- en
B lijn. Bridgevereniging Vinkeveen
heeft nog plaats voor nieuwe leden
voor zowel beginnende als gevorderden bridgers. Indien u belangstelling heeft om in het nieuwe seizoen bij deze vereniging te komen
bridgen, ga dan eens zonder enige
verplichting een avond meespelen.
Het seizoen loopt van 6 september
2011 tot en met 24 april 2012.
Voor meer informatie kunt u bellen met Dorette Suppan, tel. 0297261878 of 06-55707038.
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Voor meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met: Mirelle Valentijn, tel. 0297–274605 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl,
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl

Zomerbridge bij B.V.
De Legmeer blijft gezellig
Uithoorn - Ook op de elfde avond
waren drie lijnen nodig om het enthousiasme van de bridgers in goede banen te leiden. Kennelijk raakte medeorganisatrice Cobie Bruine
de Bruin hierdoor zo op dreef, dat ze
met bridgemaatje Ada van Maarseveen en passant de eerste plaats in
de A-lijn veroverde met een prachtige score van 62,50%.
De tweede plek viel met 59,72%
Joop van Delft & Dick Licht toe net
voor Lijnie Timmer & Jan Egbers, die
eindelijk weer eens van zich deden
spreken als derde met 59,03%.
Elly Degenaars & Ans Bruggeman
kwamen met 58,33% als nummer
vier uit de bus en Gerda Schavemaker voegde zich met Cora de Vroom
met 55,90% ook bij de beste vijf van
de lijn.
In de B-lijn blijft Anton Berkelaar
verbazen. Met welke partner hij ook
komt, Vinkeveen wordt elke week
weer door hem op de kaart gezet,
nu samen met Wim van de Meer als
eerste met 59,38%.
Corrie Olijhoek & Rita Wezenberg volgden als tweede beste met
57,81%, een procent beter dan nummer drie Nico & Jannie Koning die
met 56,77% keurig derde werden.
De subtop lag toch dicht bij elkaar,
Joke de Wit & Doretta Stuppan kwa-

Strafschop
De eerste wedstrijd op de woensdag
ging tussen KDO en Argon en dat
leverde de eerste helft geen doelpunten op, in het vervolg kwam Argon tweemaal op voorsprong, KDO
toonde veerkracht en kwam diep in
de tweede helft middels een strafschop op 2-2. De strafschoppen na
afloop werden door Argon gewonnen.
Legmeervogels won de eerste wedstrijd met 4-1 van ’t Vliegdorp, ook
hier een eerste helft zonder doelpunten, in de tweede helft kwam
Legmeervogels op voorsprong. Al
snel viel de gelijkmaker maar Legmeervogels had daarna geen problemen meer met de ploeg uit Soesterberg, het won met 4-1.
De stand na de eerste ronde was:
Legmeervogels 7 punten, KDO 3
punten, Argon 3 punten en ’t Vliegdorp 1 punt.

de echte kansen op een doelpunt
waren beperkt. Doelman Patrick
Brouwer van Legmeervogels plukte
wat hoge ballen en aan de andere
kant kreeg ook Bas van Moort niet
veel te doen. Legmeervogels dat
met een aantal talentvolle jeugdspelers aantrad opende na twintig
minuten de score. Een te zachte terugspeelbal werd door Dennis Weij attent voor doelman Van Moort ingetikt. 0-1.
Pas diep in de tweede scoorde Argon de gelijkmaker, eerst werd Legmeervogels middels een omhaal die
maar net naast ging nog gevaarlijk
maar daarna was het Vincent van
Hellemont die via de handen van
doelman Brouwer de 1-1 eindstand
bepaalde.

men ondanks een black-outje van
laatstgenoemde op nummer vier uit
met 54,17% en Elisabeth van den
Berg en Maarten Breggeman eindigden, dankzij dat black-outje, ook
in de voorste gelederen met 52,08%.
In de C-lijn de revival van Hetty
Houtman met een ruime zestiger!
Met onvolprezen steun van Anneke Houtkamp eerste met de hoogste gemiddelde score van de avond,
65,42%. Ineke Koek & Ellen van der
Toorn deden het met 61,67% als
tweede ook uitstekend, maar misten de wijn door het ontketende
eerste paar. Mieke Peeters & Map
Kleingeld verwezen als derde met
54,58% de misstap van een week
eerder naar de vergetelheid.
Anneke Bonink streed samen met
Debora van Zantwijk en de dames
deden dat zo kundig dat ze Debora’s vaste bridgemaatje Lous Bakker
en Hans Elias met 53,33 om 51,67%
voorbleven. Wilt u zich niet door de
slechte zomerdip laten overweldigen, kom dan zomerdriven bij BV De
Legmeer, elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg. Inschrijven per e-mail gerdaschavemaker@live.nl, of 0617240344 of
tussen 19.15 en 19.30 uur aan de
zaal. Aanvang 19.45 uur en de kosten 5 euro per paar.

Dr. ir. Masi

Geef g

Dr. ir. Masi
Dit is Masi Mohammadi, gevlucht uit Iran. Onlangs
is zij gepromoveerd met steun van het UAF.
Het UAF helpt vluchtelingen als Masi die hun land
moesten verlaten vanwege oorlog en vervolging.
Op dit moment steunt het UAF 3000 vluchtelingstudenten. Maar er staan nog veel vluchtelingen op
de wachtlijst.
Geef gevluchte studenten een nieuwe toekomst!
Steun het UAF met € 1,50 per maand
sms STUDENT AAN naar 4488
www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger
opgeleide vluchtelingen

Steun
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www.u
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Voormalige IBM-toren wordt aangekleed
Regio - Jarenlang heeft de kantoortoren op het
voormalige IBM-terrein – nu Park Krayenhoff –
er als een verwaarloosd monument bij gestaan.
Toen het terrein door UBA Projectontwikkeling en
Woongroep Holland (Nu Eigen Haard) in een samenwerkingsverband onder de naam Park Krayenhoff CV werd aangekocht om er een nieuwe
woonwijk met ruim 300 woningen van verschillend kaliber en uitvoering te realiseren, gloorde
er hoop voor het ‘geraamte’, in de volksmond beter bekend staand als de IBM-toren. De constructie werd bij onderzoek zodanig sterk bevonden,
dat van de voormalige kantoortoren een wooneenheid voor drie exclusieve appartementen met
dakterras kon worden gemaakt. En dat is vandaag
de dag in uitvoering door het Uithoornse bouwbedrijf UBA Bouw BV die het als een hele uitdaging
maar bovenal als een kroon op het totale project
Park Krayenhoff ziet. Het is te zien aan de aankleding van de buitengevel van het kubusvormige object. Kenmerkend en gezichtsbepalend in de
omgeving. UBA Bouw is het uitvoerende bedrijf
dat in samenwerking met woningbouwcorporatie
Eigen Haard en de gemeente Uithoorn het totale nieuwbouwproject realiseert. Daaronder ook de
infrastructuur en de openbare ruimte. Binnen het
totale woonproject in Park Krayenhoff fungeert
de straks omgebouwde IBM-toren niet alleen als
blikvanger, maar is het ook het duurste object om
in te wonen.
Kortom, de ‘parel’ van het Park.
Met kelder begonnen
De IBM-toren kwam zes jaar geleden al in beeld
bij Robert van Roon, die toen als stagiair bij UBA
Bouw binnenkwam, maar er nu in vaste dienst is.
Hij kreeg de opdracht om te zien of het fundament en de restanten van de toren (bouwkundig)

geschikt waren om er ‘iets van te maken’ mocht
de omgeving waarin de toren staat ooit in aanmerking komen om er woningen op te zetten. De
toren zou dan als een wooneenheid een kenmerkende plaats kunnen innemen binnen de plannen. En dat gaat nu gebeuren omdat er gestart is
met de bouw van de woningen er omheen in fasen en bovendien er twee van de drie ‘woonlagen’
verkocht zijn, namelijk het bovenste en middelste.
Dat is vergelijkbaar met de 70 procent die nodig
is om het (af)bouwproject op te starten, waarna
groen licht is gekregen.
“Vorig jaar zijn we begonnen met de toren helemaal te strippen zodat uitsluitend het casco over
bleef”, legt Robert aan de hand van bouwtekeningen uit. Hij weet als werkvoorbereider als geen
ander hoe er aan de toren wordt gewerkt en hoe
het er nu voorstaat. “In oktober 2010 zijn we gestart met de voorbereiding voor de nieuwe opbouw. Daar zat ook het nodige heiwerk bij. De
kern van de toren staat op een bestaande 1.20
meter dikke onderheide betonnen vloer met daaraan een bestaande kelder. Maar die vonden wij
te klein en daarom hebben wij die als eerste uitgebreid. Voorts is er een onderheide hellingbaan
naar de kelder aangelegd.
Toekomstige bewoners van de appartementen
hebben in de kelder ieder de beschikking over
drie parkeerplaatsen, in totaal dus negen, plus ieder nog een berging. Dat is de verdieping ‘min
één’, want je zit onder de begane grond. Omdat de
toren middenin een nog aan te leggen waterpartij
komt te staan bevindt de parkeerkelder zich voor
de helft onder water. Het bovenste stuk steekt boven water uit en wordt later van een laag grond
voorzien waarop groen wordt aangeplant als een
soort daktuin.”

200 m2 woonoppervlak
Robert licht verder toe dat de torenschacht de beschikking heeft over
een zogeheten penthouselift. Dat
houdt in dat de bewoners met een
code of een sleutelschakelaar met
de lift afzonderlijk naar hun eigen
verdieping kunnen. De liftschacht
begint in de parkeerkelder eindigt op het dakterras. Op de begane grond bevindt zich het trappenhuis en de berging en een lifttoegang. Bezoekers kunnen op maaiveldniveau via een pad het kelderdek oplopen naar de hoofdingang.
Dit wordt gezien als de ‘eerste verdieping’. Dat is dus het ‘dak’ van
de parkeerkelder. Het wordt rondom voorzien van een glazen wand,
wat bijdraagt aan de fraaie aankleding rondom en dus voor een luxe
uitstraling zorgt. Doortellende bevindt de eerste woonlaag zich op
de tweede verdieping, hetgeen misschien wat verwarrend overkomt.
Dat is dan de onderste woonlaag
van de drie, op bijna zeven meter hoogte boven de begane grond.
Het dakterras bevindt zich op 17
meter hoogte en biedt een prachtig uitzicht over de omgeving. Opgemerkt zij dat de lift als het ware midden in het appartement uitkomt. Bij de liftuitgang heeft de architect een soort entreehal bedacht
die deel uitmaakt van het appartement zelf. Overigens is het architectenbureau Van Tilburg, Ibelings en
Von Behr uit Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwerp van het appartementencomplex. Aan de andere kant kunnen bewoners zoveel
mogelijk zelf aangeven hoe zij de
inrichting willen hebben. Binnen in
de liftschacht bevindt zich ook een

trap die in geval van calamiteit als
een vluchtroute dient. Het woonvlak
omvat meer dan 200 vierkante meter en heeft vanwege de kubusvorm
naar alle windstreken uitzicht. Op
de top van de toren zijn drie dakterrassen gepland, voor elk appartement een; ook weer omringd door
een glaswand. Elk terras is bovendien voorzien van een complete buitenkeuken. Ook dit draagt bij dat
het complex als een luxe eenheid
in de markt wordt gezet. In dat opzicht is men bij UBA Bouw ook helemaal meegaand in dat wat de toekomstige eigenaren wensen, tenzij
het bouwkundig niet kan of sprake
is van een architectonische onmogelijkheid. Aan de andere kant mag
het oorspronkelijke karakter niet
verloren gaan en daar heeft de architect dan weer voor gezorgd.
“Ooit behoorde dit IBM-terrein tot
een van de hoofdkantoren van het
concern in Nederland. Het was toen
een knooppunt van internet ook al
was dat nog helemaal niet bekend
in Nederland zoals dat nu is. De typische vorm van het torentje is gebaseerd op het bekende letterbolletje dat IBM in haar schrijfmachines
had en drie lagen van letters kende.
De ontwerper van het torentje heeft
zich daardoor kennelijk laten inspireren, ook al begrijp ik niet waarom de constructie toen vierkant is
geworden en niet bolvormig”, haakt
directeur Jurgen de Reus van UBA
Bouw in. “Bovendien bestond het
logo van IBM destijds uit drie letters
met drie blauwe laagjes die samen
het logo vormden. Die drie lagen zie
je weer terug in de huidige verbouwing van de toren. Het zou leuk zijn

als voormalig IBM-ers dat herkennen en ook zo zullen ervaren”, put
De Reus uit zijn geheugen.
Allure
“Het is voor ons een heel uitdagend
project omdat het van huis uit een
utiliteitsgebouw is dat wordt omgevormd tot zeer luxe appartementen.
Van te voren is er onderzoek naar
gedaan of het wel kon en verantwoord was en of het ook aan de eisen van bijvoorbeeld de brandweer
zou voldoen. Maar de constructie
was zo zwaar en degelijk dat het gewoon kan, ook qua brandveiligheid
en vluchtwegen. Omdat de verdiepingen op kantoorhoogte zijn gebouwd is ook de plafondhoogte in
de woningen straks hoger. Vanaf de
liftschacht loopt het plafond schuin
omhoog richting de raampartij. Ook
dat is iets bijzonders”, aldus Robert
die als initiatiefnemer best trots mag
zijn dat zijn idee van destijds in realiteit wordt omgezet. Hij hoopt dat
ook het laatste appartement binnen
afzienbare tijd wordt verkocht. Volgens Jurgen de Reus is er noch in
Uithoorn, noch in de omgeving een
woonlocatie te vinden met vergelijkbare allure van dit in aanbouw zijnde appartementencomplex Over de
oplevering kon men bij UBA Bouw
nog niet veel zeggen. De verwachting is ergens in de eerste helft van
2012. Dat is mede afhankelijk van
de afspraken die tussen toekomstige bewoners en bouwer over de
technische aanpassing van inrichting zijn gemaakt.
(Aan de uitvoering van de huidige
plannen of afbeeldingen kunnen
geen rechten worden ontleend).

