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Mariëlle Koevermans doet mee 
aan de Amsterdamse City Swim
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ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.c-rvanderwilt.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

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

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

De Ronde Venen - In het afgelo-
pen schooljaar 2011-2012 heeft uit-
voerig overleg plaatsgevonden tus-
sen de gemeente De Ronde Venen 
en de twee basisscholen De Een-
dracht en Hofl and te Mijdrecht over 
de situatie rondom de klaar-over-
posten nabij deze twee scholen. Zo-
wel de gemeente als de beide scho-
len hebben zich gebogen over de 
veiligheid van de kinderen bij het 
oversteken. Onder meer werd ge-
zocht naar oplossingen qua inrich-
ting van de verkeerssituatie en het 
aanvullen van het vrijwilligersbe-

stand van klaar-overs. In de loop 
van dit jaar werden door de ge-
meente borden en schilderingen 
op het wegdek aangebracht bij de 
Dokter van den Berglaan (30 km-
zone) waarvan zij hopen dat dit het 
gewenste, veilige verkeersgedrag 
tot resultaat zal hebben!

Helaas
Helaas hebben diverse acties tot 
het oproepen van extra hulp bij het 
klaar-overen niet mogen leiden tot 
een bestand van vrijwilligers waar-
mee de scholen kunnen doorgaan 

met de hulp aan kinderen bij het 
oversteken. Per ingang van dit nieu-
we schooljaar moeten zij hier tot 
hun grote spijt mee stoppen.
Deze beslissing neemt niet weg dat 
zowel de leerkrachten als gemeen-
te met elkaar in gesprek zullen blij-
ven om de kinderen een zo veilige 
mogelijke ‘verkeersomgeving’ aan 
te bieden.
Langs deze weg doen zij een op-
roep aan alle verkeersdeelnemers 
rondom de scholen in Mijdrecht: de 
scholen zijn weer begonnen, denk 
aan ‘onze’ kinderen!

Het is klaar met de klaar-
overs bij de basisscholen

Regio - ‘Als alles mee zit zal over 
een paar maanden een deel van 
de omgelegde N201 vanaf de Leg-
meerdijk tot aan de Amsterdamse-
weg voor het autoverkeer in gebruik 
kunnen worden genomen. Tenmin-
ste als de gemeente Uithoorn daar 
ook mee akkoord gaat. Dan is de 
hoofdrijbaan tussen deze twee af-
slagen volgens plan klaar’, zo laat 
een woordvoerster van het Project-
bureau N201+ namens de Provincie 
weten. ‘Na de bouwvak wordt het 
viaduct over de Zijdelweg verder af-
gewerkt en is een ongelijkvloerse 

kruising gerealiseerd. Op maaiveld-
hoogte aan weerskanten van het via-
duct moet echter nog van alles wor-
den uitgevoerd, waaronder de fi ets-
tunnel onder de Zijdelweg. Daar-
van is de eerste aanzet met de dam-
wanden al duidelijk zichtbaar. Er ko-
men tevens twee rotondes, aan elke 
kant van het viaduct een. Ook de 
op- en afritten van de N201 naar de 
Zijdelweg - het ‘halve klaverblad’ - 
zijn in aanbouw. De laatste gron-
den daarvoor zijn voor dit doel ver-
worven. Een afrit, ter hoogte van de 
Randweg-Oost, is zelfs al voorzien 

van een eerste laag asfalt. De op-
rit ernaast krijgt eveneens al vorm. 
Aan de Amstelveense kant, tegen-
over het Shell benzinestation, zijn 
de zandlichamen van de andere op- 
en afrit zichtbaar. Mocht het stuk 
N201 achter Uithoorn t.z.t. worden 
vrijgegeven voor verkeer, kan van 
deze verkeersvoorzieningen overi-
gens nog geen gebruik worden ge-
maakt. Ook een tijdelijke oplossing 
zit er om verkeerstechnische rede-
nen vooralsnog niet in.

(Lees verder elders in deze krant)

Omlegging N201 Aalsmeer-
Uithoorn bijna rijklaar!

Regio - Al sinds 1919 vormt de (ka-
bel)veerpont in Nessersluis de ver-
binding tussen de Amsteldijk Zuid 
bij Nes a/d Amstel en de Veldweg 
in De Ronde Venen. Het is de eni-
ge oversteekmogelijkheid voor het 
verkeer in de Amstel tussen de brug 
in Ouderkerk en die in Uithoorn. Als 
de pont zou verdwijnen, moeten de 
inwoners in de polder van Groot 
Mijdrecht e.o. en die van Nes kilo-
meters omrijden om op hun plaats 
van bestemming te komen. Dat is 
geen loos vooruitzicht want het zou 
best wel eens zo kunnen zijn dat de 
veerpont zijn langste tijd heeft ge-
had, ook al hopen velen van niet!
De pont, die een draagvermogen 
van 12 ton heeft, is 37 jaar oud en 
heeft steeds vaker technisch on-
derhoud nodig. Dat doen Cock (58) 
en John (50) van Schaik voorname-
lijk ‘s avonds wanneer de pont uit 
de vaart is. Cock houdt samen met 
zijn broer de pont al 32 jaar in de 
vaart. Daarvóór deed hun vader dat 
vanaf 1951 tot 1980. “Er is heel veel 
achterstallig onderhoud, zowel aan 
de pont als aan de wal”, laat ‘veer-
baas’ Cock weten. “Veel doen we 
nog zelf, maar er komt een keer 
een eind aan. Elke vier jaar gaat de 
pont voor groot onderhoud naar Ter 
Aar, maar aan de walvoorzieningen 
wordt niets gedaan. Dat kunnen we 
zelf niet. De aanlegplaatsen en rem-
mingen dateren uit een ver verleden 
en zijn niet meer van deze tijd. Die 
moeten hoognodig hersteld of lie-
ver nog vervangen worden. Sommi-
ge dukdalven bij de aanlegplaatsen 

zijn afgebroken en steken als rot-
te kiezen voor een deel nog boven 
water uit. Er zal ook een moment 
komen waarop de pont vervangen 
moet worden. Die wordt te oud en 
voldoet straks niet meer aan de re-
gels van de Scheepvaartinspectie. 
Maar een nieuwe pont is een enor-
me investering voor de gemeenten 
De Ronde Venen en Amstelveen die 
naast het genereren van inkomsten 
uit de veerdienst elk een deel van de 
exploitatiekosten voor hun rekening 
nemen. Maar of er geld voor inves-
teringen is?”…

Minder ‘pontverkeer’
Komt bij dat er een duidelijke afna-
me van het (auto)verkeer is dat nor-
maal gesproken gebruik maakt(e) 
van de veerpont. “Sinds de A2 is 
verbreed en daar geen fi les meer 
zijn, waardoor ook op de A9 bij Am-
stelveen kan worden doorgereden, 
wordt in de spits veel minder ge-
bruikgemaakt van de ‘sluiproute’ 
via Ouderkerk over de Amsteldijk-
Zuid richting Uithoorn en De Ron-
de Venen. Dat merken we nu al, het 
scheelt wekelijks wel zo’n 500 au-
to’s die we minder overvaren. Dat 
zijn wel gemiste inkomsten. En als 
de omgelegde N201 in 2014 volle-
dig voor het verkeer is opengesteld, 
is de verwachting dat er nog min-
der van de pont gebruikgemaakt zal 
worden. En van alleen het toerisme 
kun je het niet hebben. Ook al om-
dat de bordjes van de ‘Ronde Venen 
route’ zijn verwijderd en vervan-
gen door die van de knooppunten-

route van de ANWB. Dat is jammer 
want wij kregen altijd veel recrea-
tieve fi etsers voor De Ronde Ve-
nen route. Ook dat scheelt weer in-
komsten”, aldus een goedbespraak-
te Cock. Wellicht is het een idee om 
de tarieven voor de oversteek met 
een paar dubbeltjes te verhogen. 
“Dat heb ik in 2006 een keer aan-
gekaart en toen hebben de lokale 
overheden er tot 1 januari 2010 over 
gedaan om dat voor elkaar te krij-
gen. Dus dat heeft geen nut”, geeft 
Cock aan. De oversteek kost nu in 
verhouding nog steeds bijna niets.

Doodklap
Cock voorspelt dat als de veerpont 
zou worden opgeheven dit de dood-
klap wordt voor Nes, Nessersluis en 
de andere bewoners in de polder. 
Zeker waar het schoolgaande kin-
deren in Nes betreft, voor de kerk-
gangers die in Nes naar de kerk 
gaan en niet te vergeten het vereni-
gingsleven en de horeca langs het 
water. Omrijden via de Tienboeren-
weg, Uithoorn en de Amsterdamse-
weg richting Amsteldijk-Zuid en 
omgekeerd bedraagt zo’n 10 kilo-
meter. Voor de schoolgaande jeugd 
en (recreatieve) fi etsers een fi k-
se omweg. Dat geldt eigenlijk voor 
iedereen in de polder die voor zijn 
werk binnendoor naar Ouderkerk of 
Amstelveen rijdt en bewoners langs 
de Amsteldijk-Zuid die hun besog-
nes in De Ronde Venen hebben. Er 
is maar één oplossing: de veerpont 
in Nessersluis moet ook in de toe-
komst toch maar blijven!

Het gaat niet goed met de 
veerpont Nessersluis

Mijdrecht/Amsterdam - Op 9 sep-
tember a.s. wordt de Amsterdamse 
City Swim georganiseerd in de Am-
sterdamse grachten. Bij deze City 
Swim kan iedereen meezwemmen in 
de Amsterdamse grachten om geld 
in te zamelen tegen de afschuwelijke 
en dodelijke zenuw/spierziekte ALS. 
Het idee is dat de deelnemers zich 
laten sponsoren door familie, buren, 
vrienden, bedrijven, om zoveel mo-
gelijk geld op te halen dat gebruikt 

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

kan worden voor onderzoek tegen 
ALS. 
Ook de Mijdrechtse Mariëlle Koe-
vermans gaat hieraan meedoen. Ook 
zij is op zoek naar sponsors. Mari-
elle: “Op 9 september a.s. spring ik 
in het diepe. Dan ga ik 2028 me-
ter door de Amsterdamse grach-
ten zwemmen. Ik doe mee aan de 
Amsterdamse City Swim om geld in 
te zamelen voor Stichting ALS Ne-
derland. Deze Stichting werft fond-
sen voor onderzoek naar de ziekte 
ALS. Amyotrofi sche Lateraal Scle-
rose is een zeer ernstige spier/ze-
nuwziekte, waardoor de zenuwcel-
len in het ruggenmerg en de herse-
nen langzaam afsterven. Spiergroep 
voor spiergroep valt uit. Gemiddeld 
leeft iemand nog maar drie jaar na-
dat de diagnose gesteld is. Over de 
oorzaak is nog steeds niets bekend”, 
aldus Mariëlle.

Rotziekte
“En daar moet verandering in ko-
men. Omdat ik een ALS-patient ken 
en zie wat voor enorme impact de-
ze rotziekte op iemands leven heeft, 
zet ik mij met hart en ziel in voor de-
ze actie en ga ik in vies, koud wa-
ter zwemmen. Ik zoek dus sponsors! 
Zwemmen is niet echt mijn ding, de 
uitdaging dus des te groter. De trai-
ningen zijn inmiddels begonnen en 
dat valt nog niet mee. Extra steun 
van vrienden en familie als betrok-
ken sponsors zal mij enorm helpen 
die onbeschrijfelijke kick op 9 sep-
tember a.s. te ervaren. 

U kunt uw donatie doen via: http://
www.amsterdamcityswim.nl/454-
Marille--koevermans.html. Op deze 
site vind je ook meer informatie over 
dit evenement. Meezwemmen kan 
ook nog.” Aldus Mariëlle.
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ALARMNuMMER 112
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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.

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 huisart-
senpost 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.

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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische 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

careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): tel. 0900-2359893. 
Hulp bij het huishouden, tel. 0348-
437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen  
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

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

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

Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden die-

ren als uw huisdier wordt vermist.
- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater, Dikkie Dik is lang en dun 

en heeft bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen. 
- Mijdrecht, omgeving N201: bruin cyperse poes met wit neusje en 

witte voetjes.
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: zwarte kater met witte bef en wit-

te vlek aan de linkerkant van zijn neus. Hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; hij heeft twee 

witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met 

rood-witte ringen aan de staart.

Gevonden:
- Uithoorn, t.h.v. Couperuslaan: rood-witte cyperse gestreepte kat.
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Uithoorn, Klaproos: cypers katje met witte bef en sokjes; dit katje 

draagt een bandje van de dierenbescherming.

Mijmeringen

Door Flavoring

De eerste vakantiedagen
En dan is het eindelijk zover. Je hebt de voorbereiding en de ochtend 
van vertrek gered, sterker nog je hebt de hele reis naar de eerste va-
kantiebestemming overleefd. En toch ...toch is het vakantiegevoel nog 
niet aanwezig. Het ligt niet aan de camping, die is prima. Een mooi 
stukkie gras, bomen, genoeg groen om te zien en te ruiken. Schone 
toiletten en douches op loopafstand. De tent staat, de slaapzakken 
liggen klaar en daar zit je dan tevreden voor je tent. Tenminste tevre-
den, semi tevreden zou ik het noemen. Ik ben er wel, ik kijk wel om 
me heen, ik geniet wel maar toch ben ik er nog niet helemaal. Ik ben 
nog te druk in mijn hoofd en denk aan alles wat ik ben vergeten, zo-
als kaarsjes, liefst citronella, toch dat ene warme vest en zo schieten 
er nog talloze dingen door mijn hoofd. 

Het ene lijstje na het andere is in de maak. Wat wil ik allemaal lezen 
deze vakantie, wat wil ik allemaal schrijven, wat wil ik graag doen, 
hoe vaak zou ik gaan hardlopen en hoeveel kilometer dan, wanneer 
zal ik mijn oudste rummikuppen leren en zo draven de gedachten 
maar door en door. Het enige pluspunt hieraan is dat ik nog geen 
lijstjes maak voor als ik terug ben van vakantie, want ook dat zou zo-
maar kunnen. Kortom, de stress en gejaagdheid van alledag moet 
ik nog even leren loslaten. En dat gaat ook vast wel lukken. Daar-
om is het ook goed om langer dan een week weg te zijn uit je eigen 
omgeving. Thuis kom je niet op een echte manier tot rust. Er is al-
tijd wel wat om te doen, de was wegwerken, stofzuigen, opruimen, 
de tuin bijhouden en zo kan ik nog veel meer opnoemen. Nu liggen 
deze karweitjes op me te wachten als ik terugkom. Maar hé, wat is 
nieuw daaraan ? 

Tot mijn spijt moet ik ook tegenover een van mijn beste vriendinne-
tjes bekennen dat ze gelijk had. Ze wilde namelijk op vakantie met 
man en kind en wilde graag een weekje zon proeven aan een of an-
dere Costa. Ze twijfelde alleen wel want eigenlijk hadden ze het geld 
er niet voor. Toen ze mij om advies vroeg, heb ik haar eerlijk mijn me-
ning gegeven. Ik heb altijd geleerd dat je geen geld kunt uitgeven 
wat je niet hebt. En zo verwoordde ik dat ook naar haar toe. Pluspun-
ten genoeg om te benoemen wat ze allemaal kon doen als ze gewoon 
thuis bleef en dan vrij was. Met gezinnetje toeristje spelen in eigen 
land. Naar het strand, Madurodam of gewoon naar de kinderboerde-
rij op de hoek, picknicken in je eigen tuin en noem maar op. Maar ja, 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in deze was het de zon die 
zo werd gewenst, net als half Nederland zo graag de zon wilde zien.

Zij was het wel met me eens, maar begon haar verhaal met maar. Als 
iemand een zin begint met maar weet je al wat dat betekent. Het be-
tekent gewoon nee en ik ben het niet met je eens, maar dan lekker 
vaag omschreven. De argumenten waar deze vriendin mee kwam wa-
ren begrijpelijk. Ze hadden het zwaar gehad, ze had eindelijk een vast 
contract op haar werk en kindlief is nog geen 2 en kan dus nog heel 
goedkoop meevliegen. U snapt wat hier van kwam, zij gingen ge-
woon op vakantie en hebben genoten ervan. Ik blijf bij mijn punt dat 
je voorzichtig moet zijn met dingen die je niet hebt zoals geld. Ander-
zijds weten we ook dat het leven soms kort is, je nooit weet wat voor 
gekke dingen er gebeuren en of je gezondheid of conditie bepaalde 
dingen toelaten. Dus kun je maar beter genieten van het leven en van 
het moment, voor je het weet is het weer voorbij.
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DNA-test voor uiterst
zeldzame Moerassmele
“Moerassmele is een plant behorende tot de grassen. Misschien 
niet zo’n indrukwekkende plant maar wel uiterst zeldzaam 
en onbekend in West Nederland. Stichting De Bovenlanden is 
dan ook erg verheugd dat deze Moerassmele is ontdekt op het 
natuurbouwproject aan de Bovendijk te Wilnis. Een extra bijzondere 
vondst omdat Moerassmele tot nu toe alleen is aangetroffen op 
het Pleistocene zand, oftewel het oostelijk deel van Nederland. In 
de tijd van het Pleistoceen bestond De Ronde Venen nog uit een 
waddengebied met eb en vloed. Ooit is er toch een zaadje hier 
terechtgekomen. Met het toegepaste beheer; door het weghalen 
van de bemeste bovenlaag en het gecontroleerd verhogen van het 
waterpeil, zijn de juist omstandigheden ontstaan om dit zaadje 
tot ontwikkeling te brengen. Hoelang heeft het hier wel gelegen 
en hoe zag het er hier toen uit. Iets om over te fantaseren. Maar 
wie bevestigt dat het toch wel echt gaat om dit uiterst zeldzame 
plantje ? We hebben die bevestiging van een zeer deskundige 
fl orist, zoals Andries van Renssen, een soort J.P Thijsse. Maar over 
niet al te lange tijd kan dit ook met een DNA test. Jawel! Naturalis 
(wetenschappelijke organisatie die o.a. onderzoek doet naar 
biodiversiteit) is sinds kort gestart met een DNA-barcoding van de 
hele Nederlandse Flora. Door het aanbieden van een stukje plant 
kan dan worden vastgesteld of het inderdaad deze uiterst zeldzame 
soort betreft. Natuurlijk kostbaar en nog in de kinderschoenen. 
Voor dit moment moeten wij het daarom nog doen met ervaren 
plantendeskundigen. Ons is wel verzocht een stukje herbarium 
(gedroogd plantenmateriaal) op te sturen voor nader onderzoek.

Als Stichting De Bovenlanden zijn wij trots op de vondst, 
een kroon op ons werk, een aanwinst voor De Ronde Venen.

Mocht u Stichting 
De Bovenlanden willen 
steunen dan kan dat al voor 
slechts 7 euro per jaar. Kijk op 
www.stichtingdebovenlanden.nl 
voor meer informatie.”

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Beeldhouwen in Amstelhoek
Amstelhoek - Na de zomerstop 
begint het beeldhouwen in het  ate-
lier van Henny Heijnen weer in sep-
tember. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij op maandagmiddag, maandag-
avond, dinsdagochtend, dinsdag-
middag, donderdagmiddag en don-

derdagavond. Als u zich alvast aan 
wilt melden dan kan dat. U betaalt 
altijd per keer. Voor inlichtingen 
kunt u de website bekijken: www.
hennyheijnen.nl of telefonisch con-
tact opnemen met Henny Heijnen: 
0297-560767.

Uitbreiding wagenpark 
Het VerkeersCollege
Regio - Maandag 13 augustus gaat 
de 15e lesauto van Het Verkeers-
College de weg op. In 2,5 jaar tijd 
is Het VerkeersCollege uitgeroeid 
tot de grootste en meest complete 
rijschool in De Ronde Venen. Ook 
zijn er begin augustus, twee nieu-
we motorfi etsen extra aangeschaft 
om de zomerdrukte aan te kunnen. 
Uit handen van Albert van Rijn van 
Autobedrijf van Rijn ontving Erwin 
Veenboer de autosleutels van zijn 
11e nieuwe Seat. 
Per 1 oktober zal de BTW helaas van 
19% naar 21% verhoogd gaan wor-
den. Dit heeft ook gevolgen voor de 
prijs van de rijlessen. Het Verkeers-

College adviseert dan ook om nu al-
vast rijlespakketten in te kopen om 
zo, ook na 1 oktober, nog te kun-
nen blijven lessen voor het voorde-
lige tarief.
Per 19 januari 2013 gaat de 3e Euro-
pese rijbewijsrichtlijn in werking. Dit 
heeft grote gevolgen voor o.a. Het 
motorrijbewijs. Als u van plan was 
dit te gaan halen in de toekomst, 
doe dit dan voor 2013!
Het VerkeersCollege zal eind van 
het jaar met extra informatie over 
deze richtlijn naar buiten treden. 
Wilt u al eerder deze nieuwe regel-
geving lezen, kijk dan op de websi-
te: www.verkeerscollege.com.



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 bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

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 geslo-
ten.
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 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.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@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 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 toe-
passing 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.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude Kappen van 23 bomen Kappen W-2012-0424 7-8-2012
Holendrecht 2 (tegenover),
Holendrecht 12 (tegenover)
amstelhoek
Engellaan 9 (tegenover)
mijdrecht
Scholekster 29 (achter), 
Scholekster 17 (achter), 
Frank 6 (tegenover), Jade 1 
(naast), Meerkoet 30 (achter), 
Ringdijk 2e Bedijking 27 
(tegenover), Nobel 82 (naast), 
Roerdomp 19 (naast), 
Turkoois 42 (achter)
wilnis
Pastoor Kannelaan 1 (schuin 
tegenover), Ringdijk 4  

abcoude
Blomswaard 2 Verbouwen van de  Bouwen W-2012-0423 7-8-2012
 zolderverdieping 
Torenlaan 42 Verwijderen van asbest- Slopen W-2012-0414 3-8-2012
 houdende leidingen 
Voetangelweg 9b Indienen van een Gebiedsbe-  W-2012-0415 3-8-2012
 omgevingsaanvraag milieu scherming
  Milieu 
Zand- en Jaagpad 28 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0419 6-8-2012
 aan de achterzijde 

mijdrecht
Aalscholver 17 Vervangen van een  Bouwen W-2012-0421 6-8-2012
 garagedeur voor een raam 
Maansteen 43 Vernieuwen en vergroten  RO (afwijken W-2012-0420 6-8-2012
 van een schuur bestemming) 

vinkeveen
Dodaarslaan 34 Uitbreiden van de woning Bouwen W-2012-0422 7-8-2012 
 aan de achterzijde 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Aasdomstraat 14 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2012-0345 7-8-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 

de hoef
De Hoef Oostzijde 11 Realiseren van een brug Bouwen W-2012-0290 8-8-2012
  RO (afwijken 
  bestemming) 

mijdrecht
Nijverheidsweg 34 Bouwen van een bedrijfspand Bouwen W-2012-0332 31-7-2012
De Passage 11 Plaatsen van gevelreclame Bouwen RO (afwijken  8-8-2012
   bestemming) 
   W-2012-0326 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, 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.

 drank- en hOrecawet 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 15 augustus tot en met 26 september 2012 bij balie Omgevingszaken; 
op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstij-
den: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Herenweg 35, 3648 CA Wilnis.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en monde-
linge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

 verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Jacob van 
Gaesbeeklaan 1d, 1391CE Abcoude.

Dit besluit ligt met ingang van 15 augustus 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 inrichtinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 juli 2012 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 Joulz B.V.ontheffing heb-
ben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Waverbancken in Vinkeveen. Dit in verband 
met het vervangen van diverse middenspanningskabels (deze kabels zorgen voor de stroomtoevoer van een 
gehele wijk) voor de wijk Westerheul in Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode van maandag 27 
augustus 2012 tot en met zaterdag 22 september 2012. Het werkadres is: Dodaarslaan, Hogebiezenpad, Muije-
veld, Waterhoenlaan, Lageweidepad en Loopveltweg in Vinkeveen. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is: 
Waverbancken, 3645 VS Vinkeveen. 
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.

 OntwerpbestemminGsplan ‘kOm vinkeveen’ 
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend, dat met ingang van 17 augustus 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Vinkeveen’ (IDN 
NL.IMRO.0736. bp003komvinkeveen-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes we-
ken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

- De papieren versie is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis (ope-
ningstijden: ma t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur) en in de bibliotheek Vinkeveen, Tuinderslaan-
tje 4 in Vinkeveen (openingstijden: ma 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur, di. 10.00-12.00 uur, wo. 14.00-
17.00 uur, do. 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur, vr. 14.00-17.00 uur, za. 10.30-13.00 uur).

- Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (U komt rechtstreeks 
bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.bp003komvinkeveen-ow01), of http://0736.ropubliceer.nl

-  De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robe-
heer.nl/0736/manifest.html.

toelichting
Het plangebied beslaat de dorpskern van Vinkeveen en een deel van de Baambrugse Zuwe. Het gaat om de 
percelen aan weerszijden van de Herenweg tussen de Gemeenlandsvaart en de Heulbrug. Vanaf de brug 
over de Gemeenlandsvaart in het noorden loopt de westelijke grens door het water (de ringvaart van de 
polder Groot-Mijdrecht) achter de percelen langs. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door doorvaart de 
Heul. De oostelijke plangrens is zo getrokken dat de dijksterreinen van de nooit gerealiseerde ringdijk van de 
Vinkeveense Plassen binnen het plangebied vallen. De plangrens loopt vervolgens door het water achter de 
percelen langs de Baambrugse Zuwe tot de nummers 140 en 125e.

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 raad van de 
gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ordening op maandag, donderdag of vrijdag tijdens kantooruren te 
bereiken via telefoonnummer 0297 29 18 61.

 Ontwerpbesluit hOGere waarden wet Geluidhinder vOOr 
 bestemminGsplan kOm vinkeveen
De gemeente De Ronde Venen stelt het bestemmingsplan Kom Vinkeveen op. Dit bestemmingsplan maakt het 
mogelijk om in het gebied nieuwe functies op te richten. Het gaat om de locaties die op grond van het bestem-
mingsplan zijn bestemd voor ‘Gemengd-1’. Voor het vaststellen van hogere waarden zijn de mogelijkheden 
voor het realiseren van woningbouw van belang.

Ontwerpbeschikking
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor een aantal bestemmings-
vlakken. 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 lo-
caties van de waarneempunten zijn weergegeven. Besloten wordt voor maximaal 10 woningen een ten hoogst 
toelaatbare grenswaarden vast te stellen.

ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn van 17 augustus 2012 tot en met 27 september 2012 in 
te zien:
- Bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 

(openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur) en
- In de openbare bibliotheek in Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 in Vinkeveen (openingstijden: ma 14.00-17.00 

uur en 19.00-20.30 uur, di. 10.00-12.00 uur, wo. 14.00-17.00 uur, do. 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur, vr. 
14.00-17.00 uur, za. 10.30-13.00 uur). 

Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer F. 
Klaassen van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Hij is op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren 
te bereiken via telefoonnummer 0297 29 18 60.

beroep
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen tegen het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep instellen tegen het definitieve besluit. Volgens de Alge-
mene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrok-
ken. Belanghebbenden die geen zienswijzen inbrengen, kunnen te zijner tijd echter wel beroep instellen tegen 
onderdelen van het definitieve besluit die gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpbesluit.

SPEED/TOURBOOTJE
MET 50 PK SUZUKI

SUPER MOOI GERESTAUREERD
INCLUSIEF I.Z.G.ST. PEGA TRAILER € 2650,-

VOOR MEER INFORMATIE: 06-54 93 59 25

TE KOOP:

€ 2300,-

MET 50 PK SUZUKIMET 50 PK SUZUKI
ALLES IS COMPLEET:
• Toeren teller  •  Verlichting
• Elektrische start
• Dubbele accu’s
• Radio / CD Speler incl. boxen 

rondom in de boot
• Nieuwe bekleding

De beste oplossing voor een 
mooie en gezonde wereld?
Daar zet Natuur & Milieu zich al 40 jaar
met hart en ziel voor in. Ga naar
natuurenmilieu.nl/40jaar en steun
ons dit jubileumjaar met een gift.

�

Maak het verschil 

met een jubileumgift 

natuurenmilieu.nl/40jaar
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‘De natuur van oude school-
platen, bestaat die nog?’
Regio - Onder de titel ‘De natuur 
van oude schoolplaten, bestaat 
die nog?’ organiseert IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn dit najaar een 
groencursus voor beginners. De 
cursus is bedoeld voor mensen die 
meer willen weten over de natuur in 
hun eigen omgeving. Voor sommi-
gen kan de cursus een opstapje zijn 
voor de uitgebreide IVN-natuurgid-
sencursus die in februari 2013 start. 
Tijdens de cursus komen drie on-
derwerpen aan de orde die bij het 
najaar passen, namelijk waterleven 
(sloot en plas), eetbare vruchten en 
bessen en paddenstoelen. Dit ge-
beurt aan de hand van oude school-
platen. 
De cursusdata zijn dinsdagavond 4 
september (waterleven), zaterdag-
ochtend 8 september (excursie wa-
terleven), dinsdagavond 25 septem-
ber (eetbare vruchten en bessen), 
dinsdagavond 23 oktober (pad-
denstoelen) en zaterdagochtend 
27 oktober (excursie paddenstoe-
len). De cursusavonden beginnen 
om 19.30 uur in NME-centrum De 
Woudreus aan de Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De aanvangstijd 
en locatie van de zaterdagochtend-
excursies worden op de desbetref-
fende cursusavonden bekendge-
maakt. De cursuskosten bedragen 
25 euro. U kunt zich opgeven bij In-
eke Bams (vdmeijbams@planet.nl). 
Er is plek voor 20 deelnemers. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0172-407054 (Ineke Bams) of 0297-
562138 (Cindy Raaphorst).
Waarom oude schoolplaten? Rond 

1900 deden schoolplaten hun in-
trede in het onderwijs, om geschie-
denis, aardrijkskunde en natuurlijke 
historie aanschouwelijk te maken. 
De bekendste natuurschoolplaten 
zijn van Marinus Koekkoek uit het 
begin van de vorige eeuw, zoals ‘In 
sloot en pas’. We zijn nu honderd 
jaar verder. Bestaat die natuur nog? 
Wat is er veranderd?
Begin september is er nog volop le-
ven in sloot en plas. IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn: “Op de cursus-
avond bekijken we welke levensvor-
men we in en rondom het water al-
lemaal kunnen tegenkomen. De za-
terdagochtend gaan we met schep-
netten in de weer om te zien of we 
al die planten en dieren kunnen vin-
den. In het najaar rijpen de bessen 
en andere vruchten. Op de cursus-
avond bekijken we onder andere 
welke smakelijk zijn en welke je be-
ter niet kunt nuttigen. Wat maakten 
mensen van oudsher van deze eet-
bare plantendelen en gebeurt dat 
nog steeds? Ook is er een proeve-
rij.” Paddenstoelen en herfst horen 
bij elkaar. Wist u dat een padden-
stoel eigenlijk een soort bloem van 
een schimmel of een zwam is? En 
dat een zwamvlok soms wel hon-
derden jaren oud kan worden? En 
dat er overal paddenstoelen te vin-
den zijn, zelfs in huis? Dit wordt dus 
een echt spannend onderwerp. Ook 
hier eerst een cursusavond over al-
lerlei wetenswaardigs rondom pad-
denstoelen, gevolgd door een zater-
dagochtendexcursie in een nader te 
bepalen terrein.

Rommelmarkt Hervormde 
Gemeente Vinkeveen
Vinkeveen - Komende zaterdag 18 
augustus hoopt de Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen haar jaar-
lijkse rommelmarkt te houden. Het 
zal beginnen om 09.00 uur nabij de 
kerk, op het terrein naast het Ver-
enigingsgebouw aan de Herenweg 
205, en duurt tot 14.30 uur. Naast de 
benodigde ‘rommel’ is er nog veel 
meer: te koop zijn bloemen, planten 

en natuurlijk boeken, de bezoekers 
kunnen enveloppen trekken en ook 
de hamburgers, poffertjes en het 
snoeprad zullen niet ontbreken. De 
theetuin met veel lekkers mag ook 
niet overgeslagen worden!  Alles 
wordt omlijst met gezellige muziek. 

Komt allen kijken! De opbrengst is 
bestemd voor de gemeente.

Bij EHBO-vereniging Lucas
Volg een opleiding
Eerste Hulp!
Regio - Een ongeluk zit in een klein 
hoekje, er gaat geen dag voorbij of 
krant en TV tonen verfrommelde au-
to’s en ambulances met gillende si-
renes. Geen wonder dat we bij het 
woord ‘ongeluk’ meteen aan bloed 
en ellende denken! Het grootste deel 
van de ongelukken gebeurt ech-
ter gewoon thuis, tijdens de sport, 
het werk of tijdens het spelen. Een 
verbrande vinger, een schaafplek, 
een verstuikte enkel: niets grieze-
ligs of bloederigs. De meeste men-
sen staan er vaak niet bij stil, maar 
iedereen kan te maken krijgen met 
een ongeluk. Iedereen kan helpen, 
als hij maar weet wat hij moet doen. 
Of iemand verslikt zich of krijgt een 
hartaanval: geen bloed te zien maar 
er moet wel snel worden ingegre-
pen. Tijdens de EHBO opleiding leer 

je alle vaardigheden om letsels te 
behandelen en erger te voorkomen. 
Tijdens de opleiding leer je ook ver-
banden aanleggen en reanimeren 
en wordt ook de training AED (Au-
tomatische Externe Defribilatie) ge-
geven. De AED-apparaten kom je 
steeds vaker in je omgeving tegen. 
Kijken helpt niet. Juist daarom is het 
goed om een complete EHBO oplei-
ding (inclusief reanimatie en AED) 
te volgen. Meer weten? De oplei-
ding wordt gegeven op de donder-
dagavond en begint op 25 oktober 
aanstaande. U kunt hierover infor-
matie inwinnen bij de EHBO-vereni-
ging Lucas in Vinkeveen, Reanima-
tiepartner van de Nederlandse Hart-
stichting, tel. 0297-263713, e-mail: 
k.blomvliet@casema.nl of ehbolu-
cas@casema.nl .

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

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

Slip depot

Regio - In eerdere edities van deze krant tipte lezer Job Dienske ons dat er 
volgens een verkeers(onder)bord in de Gemeente De Ronde Venen geld 
te halen is voor � etsers. Maar er wachten ons meer verrassingen in deze 
gemeente! Zo kwam ik een aantal weken terug dit bord tegen op het hek 
van een stuk gemeentegrond in Wilnis. Wil ik wel weten wat de ambtena-
ren hier allemaal in depot houden.......?

Annemarieke Verheij
De Kwakel

Kinderen jeugdkamp weer 
terug in De Hoef
De Hoef - De kampleiders halen 
opgelucht adem; de verfrommelde 
hoopjes die zij, na een fantastisch 
kamp, weer afl everden bij hun ou-
ders zijn er allemaal weer goed bo-
venop gekomen.
Een fi etstochtje door De Hoef be-
wijst dat. Overal wordt vrolijk ge-
zwaaid, gezwommen en plezier ge-
maakt. Gelukkig maar, want de 
kampomstandigheden waren dit 
jaar weer bar en boos. 
Het thema was dit jaar, hoe kan het 
ook anders, ‘Olympische Spelen’. 
Het kamp ontaardde in een waar 
trainingskamp met de Olympische 
sporten ja-knikken, diverse water-
spelen, borrelnootjes schieten, de 
Olympische nachtspelen in het bos, 
keten en niet te vergeten chips eten 
op Olympisch niveau. De sfeer was 
goed en de focus lag duidelijk op 
het verbeteren van persoonlijke re-
cords. Maar een week lang preste-
ren op Olympisch niveau eist uiter-

aard ook zijn tol. Helaas kwam van 
vroeg slapen en dagelijks 2 stuks 
fruit weinig terecht, wat het presta-
tieniveau enigszins deed dalen. Ge-
lukkig was het plezier er niet min-
der om! Het weer eiste enige creati-
viteit van de kampleiding, maar het 
duurde een week min 1 dag voor-
dat de kinderen zich af begonnen te 
vragen waarom zij niet elke avond 
voor straf het bos in gestuurd wer-
den om nog eens te genieten van de 
natuur… tja, elke avond een blok-
je/boompje om is geen straf voor de 
kampleiding, maar elke avond nat-
regenen…?
“Kinderen, bedankt voor de heerlij-
ke week! Wij, de kampleiding, zijn 
er ook weer bijna helemaal boven-
op. Veel plezier op school en tot vol-
gend jaar!”
Nog eens nalezen welke avontu-
ren ze hebben beleefd? Kijk op 
www.hethoefsejeugdkamp.nl bij 
voorgaande jaren.

De Kwakel kijkt uit naar 
60ste kermisoptocht!
De Kwakel - Nog nagenietend van 
het Polderfeest, kijkt De Kwakel al 
weer uit naar het volgende feest. 
Van 1 tot en met 4 september vindt 
de Kwakelse Kermis plaats, met als 
absoluut hoogtepunt de 60e gro-
te optocht op dinsdag. Dat deze af-
sluiter van de Kermis leeft als nooit 
tevoren, blijkt wel uit de vele aan-
meldingen die het Feestcomité heeft 
mogen ontvangen, waar onder ve-
le van oud-deelnemers die ter gele-
genheid van dit jubileum nog een-
maal de hamer en verfkwast ter 
hand nemen.

Geschiedenis
In 1952 organiseerde het Feestco-
mité voor het eerst een optocht, die 
nog het meest leek op een toneel-
voorstelling. In de jaren daarna ver-
kleedden de leden zich aan de hand 
van thema’s, zoals “De Boerenbrui-
loft”, om steevast op het kermister-
rein te eindigen. Vanaf 1960 was de 
optocht vrij en werd alleen een the-
ma vastgesteld, waarna er steeds 
meer voertuigen in de optocht ver-
schenen. Na de fi etsen verschenen 
de auto’s, waarna heuse praalwa-
gens hun intrede deden. De roeri-
ge jaren 60 kende zelfs een zwar-
te bladzijde, toen het Feestcomité in 
1969 besloot geen optocht te orga-
niseren wegens baldadigheid in het 
jaar ervoor. Vanaf 1971 werden de 
kwaliteit en originaliteit alleen maar 
groter, mede door het invoeren van 
prijzen voor diverse categorieën. 
Aangekomen in 2012 is de optocht 
een niet meer weg te denken onder-
deel van De Kwakelse Kermis. Van-
wege de 60e editie van dit spekta-
kel heeft het Feestcomité een mooi 
programma samengesteld, zodat 
jong en oud een geweldige dag zul-
len beleven.

Programma
’s Morgens zal het dorp vollopen 
met de deelnemers aan de optocht, 

die de dag gaan beginnen met een 
heerlijk ontbijt. Tussen 08.15 uur en 
09.15 uur weet u niet wat u ziet, als 
honderden verklede en geschmink-
te mensen zich tegoed doen aan 
bolletjes en verse melk, om met een 
goed gevulde maag aan de optocht 
te kunnen beginnen. Voorafgaand 
zullen de karren opgesteld worden 
op de Drechtdijk en Halfweg. Om 
10.00 uur zal de optocht starten met 
een defi lé over het dorp, waar de 
bonte stoet wagens langs de over-
dekte en gratis toegankelijke tri-
bunes zal rijden. Voordat de para-
de verder trekt mag iedere kar een 
act opvoeren voor het publiek, maar 
niet langer dan drie minuten. Een 
speciale plek op de tribunes is ge-
reserveerd voor genodigden van het 
Feestcomité, onder wie oud-deel-
nemers van de optocht uit de jaren 
1952 tot 1965. De mensen die in de-
ze periode meegedaan hebben met 
de optocht, maar geen persoonlijke 
uitnodiging hebben ontvangen, zijn 
natuurlijk van harte welkom. Meldt 
u wel even aan bij Kees de Bruin, tel. 
0297-340255. Na het afnemen van 
het defi lé onder toeziend oog van 
opperspreekstalmeester Cor Onder-
water, zal de stoet de tocht vervol-
gen door De Kwakel. Lang hield de 
route de Kwakelse gemoederen be-
zig, wel of niet door de Oker, maar 
nu zullen de karren vanaf het dorp 
en het Kwakelsepad de Kuil ingaan. 
Vervolgens gaat de stoet over de 
Ringdijk naar de Vuurlijn en via de 
Watsonweg naar de Boterdijk. Als 
laatste wordt er over de Drechtdijk 
gereden, waar het einde van de 60e 
optocht is. Al dan niet nog stand-
vastig op de benen zullen de deel-
nemers en andere belangstellenden 
naar de tent gaan, waar om onge-
veer 16.30 uur de prijsuitreiking van 
de 60e grote optocht is.
Wie scoort de meeste punten bij het 
publiek? 
Voor meer info: www.polderfeest.nl .

Kinderoptocht tijdens kermis:
Doe mee als muzikant 
met Tavenu!
De Kwakel - Muziekvereniging Ta-
venu nodigt je uit om tijdens de kin-
deroptocht van de Kwakelse Kermis 
op zondag 2 september mee te doen 
met zelfgemaakte muziekinstru-
menten. De drumfanfare van Tave-
nu loopt tijdens de optocht in Zuid-
Amerikaanse outfi t, dus probeer ook 
je kleding hier een beetje bij te la-
ten passen. Je wordt in een apar-
te categorie beoordeeld. De beste 
3 zullen net als in de andere groe-
pen een prijs winnen. Verder krijgen 
alle deelnemers in deze groep een 
waardebon voor 4 gratis proefl essen 
bij Tavenu op echte muziekinstru-

menten. Om ideeën op te doen hoe 
je een instrument kunt maken, lig-
gen er bij Slagerij Eijk en Veld, Bak-
kerij Westerbos en de E-markt for-
mulieren met voorbeelden.

Je mag natuurlijk ook zelf iets ver-
zinnen. Tavenu hoopt dat jullie op 
deze manier enthousiast worden 
om bij de vereniging te komen spe-
len. Het leerlingenorkest repeteert 
op dinsdagavond vanaf 11 septem-
ber tussen 19.00 en 20.00 uur in het 
dorpshuis in De Kwakel. Kom gerust 
eens langs om te kijken en te luis-
teren.

Muzikaal evenement Rotary
Verdi, Gerswin en popmuziek 
tijdens Muziek aan Westeinder
Regio - Een nieuw, uniek evene-
ment presenteert de Rotary AMU 
op zaterdag 25 augustus. Vanaf 
de haven van het oude Fort in Ku-
delstaart wordt een licht klassiek 
concert georganiseerd en doel van 
dit muzikale initiatief is om geld in 
te zamelen voor kunstencentrum De 
Hint. De muziek- en toneelschool 
in Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn 
kan met de opbrengst kinderen, van 
wie ouders niet genoeg geld heb-
ben, toch lessen laten volgen. Mu-
ziek aan de Westeinder kan ove-
rigens alleen bijgewoond worden 
vanaf water. Het concert kan niet 
bekeken en beluisterd worden van-
af de kant. Wie met een eigen (ge-
leende) boot het concert wil be-
zoeken, betaalt 40 euro per per-
soon, voor kinderen wordt 20 eu-
ro per persoon gerekend. Meeva-
ren op een van de grotere publie-
ke vaartuigen kost 55 euro per per-
soon. Dit bedrag is overigens in-
clusief een overheerlijke picknick-
mand met allerlei lekkere hapjes en 
drankjes. Voor kinderen wordt een 
aangepast pakket vol met lekkers 
samengesteld. Het maximaal aan-
tal bezoekers is totaal 1.250 in on-
geveer 200 boten. Een spektakel 
van formaat waar veel animo voor 
is. Wacht dus niet te lang met kaart-
jes kopen. Toegangskaarten zijn al-
leen te bestellen via internet: www.
muziekaandewesteinder.nl. De Ro-
tary AMU biedt een gevarieerde 
muzikale avond met verschillende 
optredens van 19.30 tot 22.30 uur. 
Als eerste verzorgt KCOV Excelsior 
een optreden. Excelsior behoort tot 
de absolute top van de Amsterdam-

se amateurkoren en bestaat uit ruim 
120 gemotiveerde leden. Vier de-
len van het Requiem van Verdi gaat 
het koor ten gehore brengen. Rond 
20.15 uur gaan de spots aan voor 
soliste Heleen Koele. Heleen schit-
terde reeds in de passies van Bach 
en de requiems van Brahms en Ver-
di. In de haven het Fort Kudelstaart 
zal zij negen nummers brengen, 
onder andere van Samuel Barber, 
Gerswin en Leonard Bernstein. Hel-
een Koele wordt begeleid door pi-
anist Wim van Herk. Na een korte 
pauze voor het ombouwen van het 
podium start om 21.00 uur de pre-
sentatie van Aalsmeers Vrouwen 
Ensemble Davanti. Davanti bestaat 
uit een enthousiaste en veelzijdige 
groep zangeressen en heeft al di-
verse prijzen behaald op concour-
sen en festivals. In 2010 behaal-
de het ensemble de eerste prijs op 
het Nederlands Koren Festival. Het 
repertoire van Davanti is breed en 
afwisselend. De avond wordt vanaf 
21.45 uur swingend afgesloten met 
het dynamische popkoor Basic & 
Full Color uit Amersfoort. Het koor 
wordt begeleid door een viertal mu-
zikanten. Meezingen met het reper-
toire mag overigens! Wie het doel 
van de Rotary AMU een goed hart 
toedraagt en sponsor of donateur 
wil worden, kan contact opnemen 
via info@muziekaandewesteinder.nl 
of direct een bedrag storten op re-
keningnummer 13.52.65.789. De Ro-
tary hoopt op een enthousiast ont-
haal van dit unieke evenement voor 
het goede doel. Het zou het begin 
van een nieuwe Aalsmeerse traditie 
kunnen inluiden!
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Vinkeveen - Traditiegetrouw wordt in de 
tweede helft van augustus de Vinkeveense Va-
kantiespeelweek georganiseerd. Dit keer van 
maandag 13 tot en met donderdag 16 augus-
tus. Het kan worden gezien als het laatste gro-
te speel– en ontspanningsevenement voor kin-
deren van 5 tot en met 12 jaar uit de hele ge-
meente De Ronde Venen ter afsluiting van de 
zomervakantie. De Speelweek wordt dit keer 
voor de 32e keer georganiseerd en vindt al-
le dagen plaats in en naast Sociaal Cultu-
reel Centrum De Boei voor het creatieve deel 
en voor de sportieve activiteiten op de sport-
accommodaties van Sportpark De Molmhoek 
aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Maandagmor-
gen kwart voor tien stroomden naar schatting 
130 kinderen de grote sportzaal van De Boei 
binnen. 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 wa-
ren de wat grotere kinderen driftig bezig met 
de vervaardiging van houten werkstukken. Dit 
keer hadden vogelnestjes de voorkeur.
De Vakantiespeelweek wordt georganiseerd 
door de stichting Vakantie Speelweek De Ron-
de Venen. Het gaat daarbij om een gezellige en 
actieve afsluiting van de schoolvakanties. Te-
gen een lage vergoeding (2,50 euro per dag of 

7,50 euro voor de hele week) kunnen de kinde-
ren vier dagen lang knutselen, sporten en spe-
len 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 timme-
ren en deel uitmaken van een spel- en sport-
programma. In totaal kan de organisatie 400 
kinderen een leuke week bezorgen onder be-
geleiding van een groot aantal vrijwilligers en 
ouders. Tijdens de opening op maandag was 
het al een ‘volle bak’ in de sportzaal met kin-
deren 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 een complete Oudhollandse spellenker-
mis is opgetuigd die wordt gezien als het sum-
mum 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. De foto’s op deze 
pagina zijn een voorbeeld van de activiteiten 
die door de stichting worden aangeboden.

Vakantie-
speelweek 
Vinkeveen
weer van start
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Mijdrecht/Wilnis - Op 14 decem-
ber heeft het Christelijk Mannen-
koor Immanuël een kerstconcert in 
de Driehuiskerk ‘Johannes de Do-
per’ Mijdrecht/Wilnis aan het Drie-
huisplein 1 in Mijdrecht.

Uitgevoerd wordt dan ’Een nieuw 
begin’, een kerstoratorium van Jo-
hannes Breewoud op tekst van 
Hans de Ruiter en natuurlijk onder 
begeleiding van dirigent Jan Ver-
hoef die op 23 juni jl. zo enthousiast 
en goed het Muzikaal Feest van Im-
manuël met Jan Lenselink en Noor-
tje van Middelkoop heeft vormgege-
ven. Of beide laatsten weer van de 
partij zullen zijn is nog niet bekend. 
Wel zal het oratorium door meer-
dere musici begeleid worden. Het 
wordt ongetwijfeld weer een heer-
lijk muzikaal kerstfeest. Op dins-
dag 28 augustus start de repetitie 
van het Mannenkoor in de Rank in 
Mijdrecht. Dan wordt met veel in-
zet en vreugde de repetitie gestart 
van het kerstoratorium zodat op 14 

december iedereen weer volop kan 
genieten van het sonore en die-
pe geluid van het mannenkoor. Het 
duurt nog wel even voordat het 14 
december is, maar voor het repete-
ren is 14 december toch wel dicht-
bij.

Mannen! Wilt u daar bij zijn?
Wilt u daar bij zijn? Kom dan op 28 
augustus naar het Kerkelijk Cen-
trum de Rank in de Prins Bernhard-
laan. U bent van harte welkom om 
op 14 december samen met het 
Christelijk Mannenkoor Immanuël 
in de Johannes de Doper het Kerst-
feest in te luiden. Vooral tenoren zijn 
van harte welkom. Van te voren aan-
melden is niet per se nodig.
Mocht u vragen hebben of zich niet 
zeker voelen? Een telefoontje is 
gauw gepleegd. 

Gerrit de Pater, Willem Engel, Aat 
Hoogstraten of een van de andere 
leden zijn graag bereid u te woord 
te staan. Tot ziens op 28 augsustus?

Proostdijschool van start 
met kinderopvang
Mijdrecht - Als maandag de basis-
scholen weer gaan beginnen, start 
de Proostdijschool met kinderop-
vang binnen de eigen muren. Met-
een al met buitenschoolse opvang 
(BSO) en zo spoedig mogelijk ook 
met een Kinderdagverblijf. Hier-
mee geeft de Proostdijschool invul-
ling aan haar veelzijdigheid en haar 
streven om een doorgaande lijn in 
de ontwikkeling van 0 tot 12-jarigen 
te creëren. Het enthousiasme dat ze 
daarbij van ouders ontmoet is groot.

Onderzoek
De school had al een haalbaar-
heidsonderzoek uit laten voeren en 
bij het wegvallen juist voor de zo-
mervakantie van de bestaande ex-
terne opvangmogelijkheid heeft ze 
onmiddellijk contact gezocht met 
Kinderopvang KaKa. Snel werden 
de handen ineengeslagen om te 
proberen de ouders uit de omge-
ving op korte termijn een nieuwe 
opvangmogelijkheid te bieden. Me-
dio juni werd een informatieavond 
voor ouders georganiseerd waarbij 
het nieuwe concept, met daarin veel 
ruimte is voor buitenspelen en spe-
lend leren, werd gepresenteerd.
De aanwezige ouders reageerden 
enthousiast op de komst van de 
nieuwe opvang en de aanpak. Flexi-
biliteit, incidentele opvang, scher-
pe tarieven, gedreven leidsters en 
een intensieve samenwerking en af-
stemming met de school, sprak hen 
bijzonder aan. 

Werkwijze
Kinderopvang KaKa, dat haar spo-
ren met deze werkwijze al in het 
noorden van het land verdiende, 

geeft samen met de Proostdijschool 
invulling aan de opvang. Naast 
de dagelijkse verzorging van de 
kind(eren) is er in de kleine groepen 
waarmee gewerkt wordt voor ieder 
kind genoeg liefde en aandacht, of 
je nu druk bent of juist rustig, ver-
legen of juist open. KaKa wil voor 
de kinderen een thuissituatie creë-
ren waar ze zich kunnen ontspan-
nen of inspannen, kunnen spelen 
of relaxen, creatief bezig zijn of lek-
ker een boek lezen. In de nieuw in-
gerichte ruimte is voor iedere leef-
tijd voldoende spelmateriaal aan-
wezig om uitdaging te bieden. Spe-
len is namelijk heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van een kind. Door 
middel van spelen komen er erva-
ringen, imiteert het kind gedrag van 
anderen en ontwikkelt het de eigen 
mogelijkheden, creativiteit en fan-
tasie.
Belangrijk in de samenwerking met 
de basisschool is dat al vroegtij-
dig aansluiting wordt gezocht bij de 
ontwikkeling op school. Dit om de 
overgang van spelen naar leren zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
Daarom wordt voor de oudste peu-
ters en kleuters regelmatig gewerkt 
volgens het activiteitenprogram-
ma PLONS©: Peuters Leren Op-
weg Naar School. Hierbij wordt ge-
richt gewerkt met activiteiten voor 
de verschillende ontwikkelingsge-
bieden. 

Wilt u informatie over de kinderop-
vangmogelijkheden op de Proostdij-
school, bel ons of kijk op www.kin-
deropvangkaka.nl. U kunt ook me-
vrouw Lesly Brouwer op de locatie 
aanspreken.

Streetdancemiddag voor 
kids van de Blokkendoos
Uithoorn – Vorige week dinsdag 7 
augustus hebben alle kinderen van 
Kindercentrum de Blokkendoos aan 
de Joh. Enschedeweg ‘streetdan-
ce’ gedaan onder leiding van Sou-
hail, die een opleiding volgt aan de 
sportacademie.
Vanwege het slechte weer mochten 
zij gebruikmaken van een zaal bij 
sportcentrum Plux. Souhail had op 

leuke vrolijke muziek dansjes be-
dacht zoals de berendans en ook 
Piet Piraat en Kabouter Plop-liedjes 
kwamen langs.

Superleuk en gezellig!
De kinderen waren heel enthousiast 
en hebben veel gedanst en gerend.
Het was een groot feest en een su-
perleuke sportieve ochtend.

Waar is 
zijn baasje?

Regio - Waar is het baasje van de-
ze cyperse kat?
Het dier loopt rond in Klaproos in 
Uithoorn en heeft een witte bef en 
witte sokjes.
Wie het dier herkent wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming, 
tel. 0297-343618.

VIP’s 2012 van VBW: 
Seda en Aiko op stap

Wilnis – Tijdens de VakantieBijbel-
Week in een grote tent in het Speel-
woud in de eerste week van de zo-
mervakantie werden Seda (8 jaar) 
en Aiko (6 jaar) VIP. Behalve een 
huldiging hoorde daar ook een prijs 
bij: namelijk een uitstapje en pan-
nenkoeken eten. Afgelopen zater-
dag was het zover en gingen de da-
mes op pad. Mét VIP-button na-
tuurlijk. Na lekker klimmen, klaute-
ren en zwemmen was het tijd voor 
een rondvaart waarbij de meisjes 

zelf kapitein waren. En omdat ze het 
zo goed deden, kregen ze zelfs nog 
een diploma.
De lekkere pannenkoek die daar-
na nog gegeten werd, vormde de 
feestelijke afsluiting van de middag. 
Maar VBW VIP blijven ze natuurlijk 
tot de VBW van volgend jaar!
Alle kinderen zijn welkom op de 
eerstvolgende VBW-activiteit op za-
terdagmiddag 20 oktober. Dan zal 
ook de winnaar van de ballonwed-
strijd bekend worden gemaakt.

’Een nieuw begin’

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Veenmollen en
Uilskuikens

We mogen in ons gebied trots 
zijn op de populatie uilen. Met 
een beetje moeite is het mo-
gelijk om vier soorten uilen te 
zien: ransuil, bosuil, steenuil 
en kerkuil.
 Op 11 juli werd het van dichtbij 
bekijken van een uil wel heel 
gemakkelijk gemaakt. Op 
zorgboerderij de Amstelkade 
werden jonge kerkuilen, zoge-
naamde uilskuikens, geringd. 
Van het ringen van die ui-
len wilden we vooral ook de 
Veenmollen laten genieten. 
Deze Veenmollen vormen de 
jeugdnatuurgroep van de IVN 
De Ronde Venen en Uithoorn. 
Het werd een bijzondere mid-
dag met wel 45 kinderen. Als 
je dan zo’n Veenmol ziet zitten 
met een uilskuiken op schoot is 
dat gewoon heel ontroerend. 
Liefdevol wordt het kuiken 
vastgehouden die al gauw zijn 
oogjes dicht doet.
Dit ringen moet zorgvuldig ge-
beuren, voelt een (volwassen) 
uil zich bedreigd dan heeft hij 
diverse afweerstrategieën. In 
de eerste plaats kan hij zich 
uitermate goed verstoppen of 
een camoufl agehouding aan-
nemen door zich lang en smal 
te maken. Is hij toch ontdekt 
dan zal hij een dreighouding 
aannemen waarbij hij blaast 
en zijn tong uitsteekt! Een an-
dere methode is op zijn rug 
gaan liggen en met zijn klau-
wen slaan. Gelukkig wist de 
deskundige uilenringer, Marc 
van Leeuwen, dit allemaal te 
voorkomen.

Een uilskuiken doet overdag 
de oogjes dicht maar wordt 
vooral ‘s nachts actief. Kan 
een Veenmol eens bedelen 
om een ijsje, een uilskuiken 
gaat de hele nacht door met 
bedelen. Pa en ma moeten er 
dus op uit. Tegen de avond-
schemering poetsen die hun 
veren zodat ze stilletjes door 
de nacht kunnen zweven. Het 
is een misverstand dat uilen in 
volstrekte donker ook kunnen 
vliegen. Ze kunnen in volledige 
duisternis vliegen door het bij-
zondere vermogen trajecten 
uit hun hoofd te leren. Dat kan 
dus weleens misgaan als er 
een nieuwe hindernis is.
De kerkuil zal voornamelijk op 
zoek gaan naar muizen. Af en 
toe kan er ook een zwaluw 
of spreeuw worden gepakt. 
Omdat deze vogels in groe-
pen overnachten zijn ze een 
gemakkelijke prooi.
Inmiddels ligt mijn diepvries 
vol met braakballen van de 
kerkuilen van de zorgboer-
derij. In het najaar zullen we 
deze met de Veenmollen gaan 
uitpluizen. Ik ben benieuwd of 
we dan ook spitsmuizen aan-
treffen, een muizensoort die 
de meeste uilen niet lusten, 
behalve de kerkuil.

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

Ook IVN-natuurgids worden? 
In 2013 start er een nieuwe 
natuurgidsenopleiding! Zie de 
website voor meer informatie.

Veiling werk Ger Lataster 
op De Kunstbeurs
Regio - Vorig jaar was de eerste 
editie van de Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen een enorm suc-
ces. Duizenden bezoekers genoten 
van dit evenement. Dit jaar wordt 
deze beurs nog groter en gevarieer-
der, met veel nieuwe kunstenaars 
en galeries. Ook zijn er diverse ac-
tiviteiten waar u zelf aan kunt deel-
nemen. 

Bied mee op werk van 
gerenommeerde kunstenaars
Op vrijdagavond kunt u vanaf 19.00 
uur meebieden op een interes-
sante kunstveiling. Er worden on-
der meer zeefdrukken van de on-
langs overleden abstract expressi-
onistische kunstenaar Ger Lataster 
geveild. Ook werk van plaatselijke 
kunstenaars gaat onder de hamer. 
Het Kwakels Veilingcomité en de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) zijn samen de organisatoren. 
De veilingmeesters Arnout Overwa-
ter en Mathijs van de Knaap worden 
bijgestaan door mevrouw Ouds-
hoorn, burgemeester van Uithoorn, 
en de heer Litjens, burgemees-
ter van Aalsmeer. De opbrengst 
van de veiling komt ten goede aan 
het plaatselijke verenigingsleven. 
Een deel van de kunstwerken is af-
komstig uit het onlangs verbouwde 
stadhuis van Uithoorn en door deze 
gemeente beschikbaar gesteld aan 
het Kwakels Veilingcomité. Op de 
website van de kunstbeurs staan de 
overige (grafi sche) werken die ter 
veiling worden aangeboden. 

Schrijf in voor een workshop 
Japanse bloemsierkunst
Ikebana is de kunst van het Japan-
se bloemschikken. Deze kunstvorm 
is in de zesde eeuw na Chr. van-
uit China naar Japan gebracht. Wat 
destijds als religieuze verering in de 
Boeddhistische tempels werd aan-
gewend, is door de eeuwen heen 

ontwikkeld tot een puur estheti-
sche belangstelling voor decoratie-
ve elementen. Ikebana heeft zich in-
middels over de gehele wereld ver-
spreid. Beoefenaars ontwikkelen 
een oog voor compositie, harmonie 
en ruimte en kijken buitenshuis ook 
met andere ogen naar de natuur. Op 
de kunstbeurs zullen Ellen Schuur-
man en de uit Japan afkomstige 
Masako Higashi namens de Ikeban-
avereniging demonstraties en work-
shops verzorgen. Zij vertegenwoor-
digen de Oharaschool, één van de 
vier stijlen die in Nederland actief 
beoefend worden. Dagelijks zijn er 
gratis workshops om 13.30 uur en 
om 16.30 uur, op vrijdag en zaterdag 
ook om 20.00 uur. U kunt zich hier-
voor inschrijven bij de stand van de 
Ikebanavereniging. Het maximaal 
aantal deelnemers is 6, dus wees er 
snel bij indien u belangstelling hebt.

Bezoek de boekenstand
Boekhuis Aalsmeer is tijdens de 
kunstbeurs aanwezig met een brede 
selectie kunstboeken. Er zijn werken 
over zowel moderne als klassieke 
schilderkunst, over boetseren, maar 
ook enkele biografi eën, catalogus-
sen, doeboeken ter verbetering van 
uw eigen techniek en kinderkunst-
boeken. 
Bent u enthousiast geraakt, kijk dan 
voor alle informatie over openings-
tijden, deelnemers en overige acti-
viteiten op www.kunstbeursaande-
westeinderplassen.nl.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bomen en bomen 
en nog eens bomen

Regio - Eindelijk, eindelijk zijn 
er ook andere personen die zich 
boos maken , om het noodeloos 
kappen van onze bomen ,in de 
omgeving van Uithoorn en an-
dere plaatsen om ons heen. Toen 
wij 12 jaar geleden besloten om 
van Amstelveen naar Uithoorn 
te verhuizen was het puur van-
wege het hele vele groen, (vooral 
dat er overal bomen waren), stil-
te en de vele vogels en al het an-
dere dat meekwam met de na-
tuur en vanwege de vele bo-
men. Schone lucht, stilte etc. 
Wat gebeurde er een ongeveer 1 
1/2 jaar geleden, tot onze grote 
schrik werden er op de dijk (Zij-
delweg) alle bomen, struiken er-
uit gerukt. Wij bewoners wis-
ten nergens van en ook niet dat 
er vlak voor onze neus een gro-
te overweg zou komen en dat 
de weg zoveel vergroot zou wor-
den. Toen de ellende begon heb-
ben wij (de eerste 5-7 huizen, het 

dichts bij de straat) brieven ge-
schreven naar de Gemeente Uit-
hoorn en zonder reactie. Einde-
lijk een reactie van iemand van 
de groenvoorziening en zij vondt 
het geen rede om weer bomen 
te laten planten, want het was 
niet bewezen dat het hielp met 
de CO2 uitstoot. Nu dat ze met 
die wegen bezig zijn ,is het een 
ramp met geluidsoverlast, vervui-
ling etc. Helemaal geen vogels, 
veel minder vlinders, geen egels 
meer en geen bomen vlak voor 
ons,alleen een paar struiken. Er 
is ons een paar keer beloofd dat 
er weer bomen daar zouden wor-
den geplant, op de dijk en niet er 
naast. Na 2 jaar wachten we nog 
steeds. Ben daarom helemaal blij 
dat er meerdere mensen hierover 
schrijven, hopelijk wordt er ein-
delijk wat aangedaan.

L.Ramphal
Uithoorn

Tweemaal een ingezonden brief 
in deze krant waarin de heer Cor 
Mastwijk schrijft over De Poel of 
het Poeltje in Vinkeveen en de 
ontzettende verloedering die hij 
er waarnam en het gebrek aan 
handhaving en toezicht vanuit 
onze overheid. 

Bijna 28 jaar woon ik heel dicht-
bij het beschreven watertje ach-
ter Hotel-café ’t Meertje aan 
het Achterbos in Vinkeveen en 
nog nooit had ik gehoord van 
de naam De Poel of het Poeltje. 
Een beetje geschrokken heb ik 
bij buren geïnformeerd over mijn 
onwetendheid want een beet-
je kennis van je woonomgeving 
moet een mens toch hebben. 
Gelukkig! De buurman, derde-
generatie-bewoner aan ‘t Meer-
tje, had ook nog nooit van die 
benaming gehoord. De naam 
die de heer Cor Mastwijk aan 
‘ons’ Meertje geeft, klopt niet! Er 
wordt volgens hem te hard geva-
ren en de grond kalft af zonder 
dat er door gemeente of andere 
overheid iets aan gedaan wordt. 
Wat de schrijver waarschijnlijk 
niet weet, is dat ‘t Meertje in par-

ticulier bezit is en ook veel land 
er omheen. De gemeente hoeft 
dus geen onderhoud te plegen. 
De dijk, eigendom van het wa-
terschap, is enkele jaren geleden 
verstevigd en opgehoogd en re-
gelmatig wordt deze dijk gecon-
troleerd. Er wordt niet veel ge-
varen op het Meertje en inder-
daad hoor ik af en toe ook een 
te snelle boot gaan. Helaas drijft 
er weleens rommel in het wa-
ter, jammer dat een enkele be-
zoeker aan dit mooie gebied niet 
weet hoe het hoort. Kortom, met 
ons mooie Meertje is niet zoveel 
aan de hand. De heer Mastwijk 
vraagt zich af of de burgemees-
ter wel weet waar de Poel is. Ik 
denk dat hij dat niet weet om-
dat de Poel in onze gemeente 
niet bestaat. De burgemeester is 
echter van harte welkom om het 
Meertje eens te bezoeken, in de 
zomer met de boot en in de win-
ter op het prachtige ijs en in de 
gezellige koek-en-zopie van ijs-
club VIOS.

Nellie van Rijn,
bewoner nabij ’t Meertje en 
secretaris van ijsclub VIOS.

De Poel in De Ronde Venen?

Gevangen in netten en misschien 
wat overdreven geharnast wijzen 
haar torens, ontdaan van kruis en 
haan machteloos protesterend naar 
de hemel, als zwijgend synoniem 
voor twee waarschuwende vin-
gers. Het klokgelui is sedert enige 
tijd verstomd en hun ooit zo wellui-
dend gebeier word nergens meer 
gehoord. Het uurwerk is stilgezet 
en terwijl de wijzers laten weten dat 
het “vijf voor twaalf” is geweest, tikt 
de tijd die zij nog hebben onbarm-
hartig door. Samen vormen zij nog 
altijd een baken in het landschap 
van onze regio, maar voor hoe lang 
nog? Met uitzondering van de frac-
tie “Ons Uithoorn” blijft de plaatse-
lijke politiek weigeren om stelling te 
nemen en toe te geven, dat zij in de 
achterliggende jaren hun verant-
woordelijkheid m.b.t. bescherming 
en het in stand houden van dit ge-
meentelijke monument hebben ver-
waarloosd. Tegelijkertijd hielden het 
huidig parochiebestuur en de ac-
tiegroepen zich voornamelijk bezig 
met langdurige wellis, nietes ide-
ologieën die nergens toe hebben 
geleid. Omdat ook voormalige pa-
rochiebestuurders van De Schans-
kerk zich hullen in zwijgzaamheid, 
leverden de recentelijk uitgevoerde 

dure onderzoeken, antwoorden op 
vragen naar bekende wegen. Des-
ondanks blijft men vasthouden aan 
eigen visies òf kijkt een andere kant 
op. Het komt mij over alsof al deze 
verantwoordelijken, schouder op-
halend zijn begonnen met het was-
sen van handen in eenzelfde sym-
bolische schaal waar ooit Pontius 
Pilatus zich van bediende. Deze ja-
renlange passiviteit voor noodza-
kelijk onderhoud werd doorbroken 
toen burgemeester drs. D.A. Ouds-
hoorn het begin mei 2012 welle-
tjes vond en besloot in te grijpen. 
Er werd een noodverordening uit-
gevaardigd voor een gebied rond-
om de kerk, om zo de veiligheid 
van passanten en omwonenden 
te kunnen waarborgen. Waar di-
rect op werd gereageerd door een 
van zich geen kwaad bewust pa-
rochiebestuur, dat zich gepasseerd 
voelde en mogelijk de bui al voel-
de hangen. Want het kostenplaat-
je van deze ruim aangebrachte vei-
ligheidsvoorzieningen zal ongetwij-
feld verhaald gaan worden en dit 
zal wel eens overeen komen met 
het bedrag dat eerder werd uitge-
geven om de dakleien van dit Gods-
huis met netten op hun plaats te 
kunnen ouden. Voor mij staat vast, 

De Schanskerk: ‘Alles van 
waarde is weerloos’ 

Een doem scenario voor Uithoorn

Namens Buurtbeheer De Kwakel 
willen wij een ieder informeren 
over de doden vissen die in het 
Zijdelmeer drijven. De bestuurs-
leden van buurtbeheer De Kwa-
kel worden door bewoners geat-
tendeerd op nalatigheid om ons 
hard te maken voor dit prach-
tig stukje natuur. De doodsoor-
zaak van de vissen is het ge-
volg van een enorme toename 
van de algen groei. Deze algen 
groei is een jaarlijks terugkeren-
de gevolg van het niet openbre-
ken van het Zijdelmeer richting 
de watsonweg en boterdijk. Al 
jaren maken wij ons hard voor 
dit stukje natuur en blijven wij 

in dialoog met Waternet en de 
Gemeente, zodat zij de druk van 
ons ervaren om gezamenlijk op-
zoek te blijven gaan naar een 
geschikte oplossing. Beide par-
tijen hebben toegezegd dat me-
dio november 2012 de dammen 
van het Zijdelmeer open gebro-
ken zullen worden. Wij gaan er-
van uit, dat beide partijen zich 
aan hun woord houden en dat 
er volgend jaar weer voldoende 
zuurstof in het Zijdelmeer aan-
wezig zal zijn voor de vissen en 
alles wat leeft in en rondom het 
prachtige Zijdelmeer.

Buurtbeheer De Kwakel

Zijdelmeer vervuild??? 

Twee weken geleden bracht ge-
meente De Ronde Venen naar bui-
ten dat uit het Quick scan onder-
zoek van de Rekenkamercommis-
sie De Ronde Venen is gebleken 
dat de gemeenteraad bij de bouw 
van het Veenweidebad in Mijdrecht 
onvoldoende heeft aangegeven 
welke doelstellingen werden na-
gestreefd met het nieuwe bad, ten 
aanzien van doelgroepen, ope-
ningstijden en inrichting. 

Gevolg is dat exploitant Optisport 
veel vrijheid heeft gekregen om zelf 
invulling te geven aan de bezetting 
van het bad. De Rekenkamercom-
missie concludeert dat de gemeen-
teraad weliswaar een aantal ver-
wachtingen had bij de bouw van 
het nieuwe bad, maar dat nergens 
duidelijk is vastgelegd welke doe-
len werden nagestreefd. Het ant-
woord op de vraag of de doelstel-
lingen zijn behaald is dan ook niet 
te geven, aldus de Rekenkamer-
commissie. De gemeenteraad moet 
in de toekomst duidelijker formule-
ren wat de doelstellingen zijn bij dit 
soort projecten zodat helder is wat 
exact van de exploitant wordt ge-
vraagd, is de aanbeveling van de 
Rekenkamercommissie. Ten aan-
zien van de bouw, ontwerp en on-
derhoud van het zwembad zijn 
door de Rekenkamercommissie 
geen bijzonderheden geconsta-

teerd. Ik vind het echter opmerke-
lijk dat in deze gemeente de bouw 
van het zwembad 13,3 miljoen 
heeft gekost, terwijl in de gemeen-
te Waalwijk in datzelfde jaar (2010) 
een vergelijkbaar zwembad is op-
geleverd (met een 25 meter wed-
strijdbad, 16x10 doelgroepenbad, 
recreatiebad en waterglijbaan) dat 
slechts 11,2 miljoen heeft gekost. 
Wat mij onmiddellijk opviel aan het 
‘Quick scan onderzoek’ is de con-
clusie van de Rekenkamercommis-
sie dat de gemeenteraad van De 
Ronde Venen als bestuursorgaan 
heeft zitten slapen, en zijn werk niet 
goed heeft uitgevoerd. Deze con-
clusie is een discussie waard. Aan 
het hoofd van de gemeente staat 
de gemeenteraad, zo staat er te le-
zen in artikel 125 van de Grondwet. 
In 2002 is de wet Dualisering Ge-
meentebestuur in werking getre-
den. Dualisme betekent een schei-
ding van de gemeenteraad en het 
college van B&W. Wethouders ma-
ken sinds 2002 niet langer deel uit 
van de gemeenteraad. Hierdoor is 
er een sterke(re) scheiding tussen 
de functies en bevoegdheden van 
de gemeenteraad enerzijds en het 
college van B&W en de wethou-
ders anderzijds ontstaan. De ge-
meenteraad heeft in het Dualisme 
drie eigen taken gekregen. De raad 
treedt op als volksvertegenwoordi-
ger (gekozen door de inwoners en 

Onderzoek zwembad geeft 
stof tot nadenken

Al jaren wordt er door actievoer-
ders en ook de gemeente Uithoorn 
getracht de Schanskerk te behou-
den. 
Alleen geld hiervoor beschikbaar 
stellen is er niet bij. Ook de actie-
voerders willen geen cent uitge-
ven aan de kerk. Nee,de parochi-
anen en het Bisdom moeten over 
de brug komen. Is dit niet een he-
le rare gedachtengang. De kerk is 
een gebouw waarvoor in het verle-
den heel veel geld door parochia-
nen bijeen werd gebracht, voor de 
bouw en het onderhoud hieraan 
voor vele jaren. Maar als de ker-
ken leeglopen, is er geen nood-
zaak meer, en moeten er gebou-
wen worden afgestoten, heel sim-
pel eigenlijk. De onderhoudskosten 
zijn voor de kleine groep parochia-
nen niet meer op te brengen.Als nu 

de groep actievoerders en de ge-
meente Uithoorn menen dat een 
beeldbepalend gebouw behouden 
moet worden, dan dienen zij met 
geld over de brug te komen. Het 
Bisdom is zeker bereid om het ge-
bouw voor een redelijk bedrag over 
te dragen. Dit wil Benno van, Ons 
Uithoorn, niet, hij wil voor niets op 
de eerste rij. De weinige parochi-
anen en het Bisdom moeten maar 
betalen, rare gang van zaken. Ben-
no begin een grote inzamelingsac-
tie. Je zal met je gedram zeker heel 
veel geld ophalen, want heel Uit-
hoorn en ook Mijdrecht zal graag 
hieraan bijdragen. Ook de gemeen-
te Uithoorn kan dan niet achterblij-
ven. Het Bisdom zal dan zeker za-
ken willen doen.
 

Cor Ammerlaan

De Schanskerk van
Benno van Dam 

dat wanneer men deze beide, in 
mijn ogen totaal overbodige onkos-
tenposten bij elkaar optelt, dit zes 
jaar geleden een mooi startkapitaal 
zou zijn geweest voor de restaura-
tie van de torens. In plaats daarvan 
werd enige tijd geleden, een nog al 
fors kosten plaatje gepresenteerd 
naar aanleiding van een onderzoek, 
om vast te kunnen stellen of mo-
gelijk het gehele Godshuis behou-
den zou kunnen worden. Het open-
baar maken van dit benodigd eind-
saldo had m.i. slechts ten doel om 
te zorgen voor een schokeffect, dat 
de gemeenschap van Uithoorn er-
van moest overtuigen, dat het voor-
al van de gekke zou zijn om daar 
nog zoveel geld voor uit te willen 
trekken. Zes jaar lang heeft het bij 
betrokken en verantwoordelijke be-
stuurders aan goede wil ontbroken 

om deze beeldbepalende contou-
ren voor Uithoorn, hoe dan ook te 
willen behouden. Tussentijds werd 
veel geld verspild aan eerder uitge-
voerde onderzoeken, hekwerk, net-
ten, steigers en het einde lijkt nog 
niet in zicht. Waarschuwingsbor-
den moeten nu vooral de indruk 
wekken, dat sloop slechts het eni-
ge is wat nog rest. Maar uitgangs-
punt was toch immers om plannen 
uit te werken die moesten leiden tot 
behoud van dit onvervangbare en 
beeldbepalend dorpsgezicht? Ken-
nelijk heeft men deze doelstelling in 
de achter ons liggende jaren uit het 
oog verloren. Het zou allen sieren 
om hier nog eens goed over na te 
willen denken.

Stef Veerhuis

vertegenwoordigt de inwoners in 
het bestuur van de gemeente) De 
raad stelt de kaders voor het be-
leid vast (dit houdt in dat de raad 
in hoofdlijnen bepaalt wat er moet 
gebeuren, de raad geeft de richting 
van het beleid aan en formuleert 
de doelstellingen). Tot slot heeft de 
raad een controlerende taak, dat 
wil zeggen dat de raad het colle-
ge controleert op de uitvoering van 
het beleid. Kortom, de gemeente-
raad bepaalt de hoofdlijnen van 
het gemeentelijk beleid (op hoofd-
lijnen, dus niet in detail), neemt de 
belangrijkste beslissingen en con-
troleert het dagelijks bestuur (col-
lege van B&W) op de uitvoering 
van dit beleid. Het college vormt 
het dagelijks bestuur van de ge-
meente en voert alle besluiten van 
de gemeenteraad uit. Oftewel, het 
college van Burgemeester en Wet-
houders voert (slechts) het beleid 
in opdracht van de gemeenteraad 
uit. Belangrijk gevolg is dus dat de 
gemeenteraad sinds 2002 een veel 
belangrijkere rol en meer macht 
heeft gekregen. Waar vroeger de 
wethouder in feite aan de touw-
tjes trok, is de rol van de wethou-
der gewijzigd in een personage die 
moet uitvoeren wat de gemeente-
raad hem opdraagt. De raad houdt 
zich niet bezig met details, dit doet 
het college. Je zou je dus kunnen 
afvragen of de gemeenteraad wel 
doelstellingen ten aanzien van bij-
voorbeeld openingstijden van het 
zwembad had moeten formuleren. 
Nadat de gemeenteraad in decem-
ber 2006 de nota van uitgangspun-
ten, Programma Van Eisen Zwem-

bad (PVE) en de Aanbestedingslei-
draad had vastgesteld, was vervol-
gens het college van B&W aan zet 
om dit grondig uit te werken. Daar-
bij valt uit de Quick scan van de 
Rekenkamercommissie niet te ver-
nemen wie de huur- en exploitatie-
overeenkomst met Optisport heeft 
gesloten, en of de gemeenteraad 
(maar het college van B&W) wel 
verantwoordelijk c.q. betrokken is 
bij het sluiten van een huur- en ex-
ploitatieovereenkomst met Opti-
sport. Daarbij zorgt het college van 
B&W voor de voorbereiding en de 
uitvoering van raadsbesluiten. Ook 
daar zit een aandachtspunt. De be-
sluitvorming van de gemeenteraad 
van De Ronde Venen, inzake het 
zwembad, is ook gebaseerd op het 
goedkeuren van B&W-voorstellen. 
De gemeenteraad moet kritisch(er) 
kijken naar raadvoorstellen die het 
college van B&W aan de gemeen-
teraad voorlegt. Voorkomen dient 
te worden dat raadsvoorstellen van 
B&W worden vastgesteld door de 
gemeenteraad zonder een kritische 
noot van de gemeenteraad met be-
trekking tot  de inhoud. En er moet 
voor worden gewaakt dat raadsle-
den die het dualisme wel begrij-
pen en willen uitvoeren de mond 
worden gesnoerd door (langzitten-
de) collega-raadsleden. Tien jaar 
na de invoering van het dualisme 
is iedere bestuurder daar nog niet 
aan gewend. De lokale politiek is 
zo nu en dan nog steeds geneigd 
om plannen van ‘hun’ wethouder, 
coalitiepartner  te steunen zonder 
deze kritisch (inhoudelijk) te be-
schouwen. Het willoos volgen van 
collegevoorstellen en coalitiefrac-
ties is in strijd met het dualisme 
en ondermijnt het vertrouwen van 
burgers in de politiek die willen dat 
gekozen volksvertegenwoordigers 
(raadsleden) open, eerlijk en trans-
parant politiek bedrijven, en niet in 
de achterkamertjes dealtjes sluiten 
en als kruiperig stemvee fungeren. 
De lokale democratie wordt niet 
gediend door klakkeloos te volgen 
wat een meerderheid van de ge-
meenteraad of  college roept, maar 
door kritisch te kijken naar raads-
voorstellen. En dat gebeurt nu on-
voldoende.
 

Monique van der Hoorn
Vinkeveen
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Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek tel. 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens 
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de 
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie 
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES

Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op 
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag. 
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur. 
Tel: 0297-532 335 
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl 
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag. 
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen 
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag, 
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en 
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op 
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540 
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

ZOmERPROGRAmmA AUGUSTUS 
VITA IN BILDERDIJKHOF
Tijdens de zomermaanden gaan de wekelijkse activiteiten 
zoals de huiskamergroep op woensdag, koffie/thee speci-
aalgroep op donderdag en de Apetito maaltijden op dins-
dag gewoon door.

Voor uw agenda:
Zomerbingo 
Deze zomerbingo wordt gespeeld op 22 augustus van 
13.30-16.30 uur. Er worden 5 ronden gespeeld.
Sjoel- en rummycub instuif
Datum en tijd: vrijdag 17 augustus van 15.00 – 19.00 uur.
Kosten: y6.00 incl. kopje koffie/thee, soep en broodje ge-
zond. U kunt vanaf heden al kaarten kopen t/m uiterlijk 10 
augustus.

KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP
De koffie/thee speciaal is bestemd voor zelfstandig wo-
nende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel.
Doel van deze activiteit is ouderen, onder het genot van 
een kopje koffie/thee, in gelegenheid te stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leeftijdgenoten. 

Programma
De groep komt wekelijks donderdag ‘s morgen van 10.15-
11.30 u., bijeen. Twee/drie vrijwilligers begeleiden deze 
groep. De deelnemers kunnen hun ervaringen kwijt, waar 
anderen weer op reageren. Er worden zeer uiteenlopende 
onderwerpen besproken, zoals ervaringen uit het leven van 
de deelnemers en actuele thema’s. In overleg met de deel-
nemers komen speciale onderwerpen aan bod waarvoor 
zo nodig een gastspreker(ster) kan worden uitgenodigd.

Groepsgrootte
Er kunnen maximaal 16 ouderen deelnemen aan de koffie/
thee speciaal.

Deelname is uitgesloten:
• als u opgenomen wordt of bent in een intramurale
   instelling, zoals een zorgcentrum;
• als u last heeft van geheugenproblemen;
• als u niet kunt functioneren in een groep

Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique 
Sintenie, tel. 0297-567209/0297-532327.
Kosten: y2,00 euro, incl. 2 kopjes koffie/thee
   
Huiskamergroep iedere woensdag van 10.00-12.30 uur

Voor wie?
De huiskamergroep is bedoeld voor ouderen, die om ver-
schillende redenen aan huis gebonden zijn en hierdoor in 
een isolement dreigen te raken.
De redenen kunnen onder andere zijn:
• de activiteiten in het wijksteunpunt zijn te druk of te
   vermoeiend
• men wil meer contacten met leeftijdgenoten, maar wel
   op een rustige manier
• wegens lichamelijke beperkingen kan men moeilijk aan
   andere activiteiten meedoen
De huiskamergroep is uitdrukkelijk géén vervanging voor 
bestaande voorzieningen als (dag-)verzorging of ontmoe-
tingsgroep voor vergeetachtigen. Deelnemers moeten in 
staat zijn in een groep te functioneren.

Wat doet de huiskamergroep?
Op woensdagmorgen, eenmaal per week, komt de groep 
bij elkaar in de ontmoetingsruimte van wijksteunpunt Bil-
derdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De vaste onderdelen 
van het programma zijn het gezamenlijk koffie drinken en 
de eenvoudige lunch; de rest van het programma wordt 
door deelnemers, medewerkers in samenwerking met vrij-
willigers ingevuld. In Uithoorn komen na de koffie meestal 
de spellen zoals kaarten, triominos, klaverjassen en rum-
mikub te voorschijn. Met feestdagen worden er andere 
activiteiten georganiseerd. 

Kosten: €t4.50 incl. lief en leedpot.
U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique 
Sintenie, telefoon 0297-567209/0297-532327.

WEEKPROGRAmmA 
VANAF SEPTEmBER 2012
maandag
09.30-12.00 uur  Vrije inloop 
10.00-12.00 uur  Brei- en babbelgroep
14.00-15.00 uur  Vitaal bewegen dames en heren 
15.00-16.00 uur  Vitaal bewegen dames en heren
13.30-15.30 uur Creatieve middag 
13.30-15.30 uur  Tekenen/schilderen 
15.00-16.30 uur Geheugenspeekuur
 (3de maandag v/d mnd)
16.00-18.00 uur  Tekenen/schilderen 
Dinsdag
09.00-10.00 uur   MBvO Sportief wandelen 
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-12.00 uur Kaarten maken
10.00-12.00 uur Zanginstuif 
 1e + 3de dinsdag v/d mnd)
10.30-11.30 uur Geheugenfitness 
12.00-13.00 uur  Open tafel, Apetito
13.30-15.30 uur Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.00 uur Spellenmiddag (behalve de
 2de dinsdag v/d mnd) 
Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-11.30 uur    Biljarten voor dames en heren 
10.00-11.00 uur Gymnastiek in de Kwakel 
10.15-11.15 uur  Gymnastiek in ’t Buurtnest 
11.15-12.15 uur   Gymnastiek in Ponderosa 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen 
13.30-16.00 uur Bingo in ’t Buurtnest 
 4de woensdag v/d mnd)
Donderdag
09.15-10.15 uur   MBvO Gymnastiek 
10.15-11.15 uur  MBvO Gymnastiek   
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.15-11.30 uur   Koffie speciaal
14.00-16.30 uur KBO soos en ANBO soos
Vrijdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3de vrijdag v/d mnd)
13.30-16.30 uur Sjoelen (2de vrijdag v/d mnd)
13.30-16.30 uur Kienen (3de vrijdag v/d mnd)
13.30-16.30 uur Klaverjassen (1e vrijdag v/d mnd

 
Speciale activiteit: zie flyers

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u 
geen zin om te koken?  In samenwerking met Apetito 
hebben wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent 
dat u iedere dinsdag van 11.45- 13.00 uur terecht kunt 
voor een warme maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof.

Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren op-
geven bij Vita welzijn en advies. Dit kan tot en met de 
maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht om ie-
dere week te komen eten. U geeft zich op wanneer u 
dit wilt.  Heeft u belangstelling, neem dan contact met 
ons op, telefoon 0297-567209.  De kosten zijn 66,50. 
Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt de hoofd-
maaltijd en daarna is er nog een toetje.  Als u hiervoor 
in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op deze 
maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuij-
zen, tel. 0297 567 209. 

‘PLEZIER OP SCHOOL’
Zit je in groep 8 en vind je het spannend om naar de 
middelbare school te gaan. meld je aan voor deze trai-
ning! ‘Plezier op school’ is de training die bestemd is 
voor groep 8 leerlingen die volgend jaar naar het voort-
gezet onderwijs gaan. Dit is een training die de kinde-
ren meer zelfvertrouwen geeft en zorgt voor een goede 
start op de middelbare school.
Kinderen die zich incompetent voelen in sociale situaties 
worden vaker gepest en hebben vaak last van angsten, 
depressiviteit en lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen 
er problemen in schoolprestaties ontstaan. In de praktijk 
blijkt dat kinderen zelden op eigen kracht van de peste-
rijen af kunnen komen. Zelfs de overgang naar een nieuwe 
school brengt daar doorgaans weinig verandering in. Pro-
blemen als gepest worden op de basisschool blijken dan 
ook een goede voorspeller voor omgangsproblemen in 
het voortgezet onderwijs. Bekend is dat sociale competen-
tie een beschermende factor is voor het ontwikkelen van 
sociale en emotionele problemen. Uit de praktijk blijkt dat 
zowel ouders, kinderen als leerkrachten en hulpverleners 
zeer positief zijn over de resultaten van deze training voor 
aanstaande brugklassers.
De training onderscheidt zich bovendien van andere socia-
le vaardigheidstrainingen op het gebied van compactheid 
en moment van uitvoering.
Leerlingen uit de regio Amstelland kunnen aan de zomer-
training ‘Plezier op school’ deelnemen en wordt 30 én 31 
augustus van 09.00 – 16.00 uur in Amstelveen gegeven. 
U kunt zicht opgeven bij m.warmenhoven@vitawelzijnen-
advies.nl of bij m.gerrits@vitawelzijnenadvies.nl of bel 020 
5 430 430. De training ‘Plezier op school’ is in 1996 ont-
wikkeld door de Riagg Noord-Limburg en is in 2000 op de 
markt gebracht. Sindsdien volgen jaarlijks honderden kin-
deren in heel Nederland deze training.

mBVO GYmNASTIEK
- Plezierig bewegen in een gezellige groep 
- Leuke en gevarieerde oefeningen voor iedereen 
- In een gezellige groep ontspannen bewegen houdt uw
   lijf soepel. Daar voelt iedereen zich lekker bij!  

Wat is mBvO gymnastiek? 
De teruggang van het lichamelijke en geestelijke presta-
tievermogen bij het ouder worden berust slechts ten dele 
op verouderingsprocessen, maar is ook een gevolg van 
een daling van het lichamelijk actief zijn. Meer Bewegen 
voor Ouderen (MBvO) gymnastiek staat voor bewegings-
activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar. De activiteiten zijn 
aangepast aan uw wensen en fysieke mogelijkheden. Het 
gaat om zinvolle en gevarieerde bewegingsactiviteiten, 
zoals gymnastiekoefeningen of spelvormen, waaraan veel 
plezier wordt beleefd. MBvO is, juist  op latere leeftijd, een 
uitstekende manier om gezondheidsklachten te voorko-
men en ook een manier om in contact te komen met leef-
tijdsgenoten.  MBvO maakt gebruik van speciaal opgeleide 
leerkrachten. Het doel is om met de bewegingsvormen 
een zo lang mogelijk gezond, zelfstandig bestaan van de 
deelnemers te bewerkstelligen.  
In Bilderdijkhof, Ponderosa en Dorpshuis de Quakel
In Ponderosa: gymnastiek op wo. 11.15-12.15 uur.
Dorpshuis de Quakel: gymnastiek op wo. 10.00-11.00 uur.
Bilderdijkhof: do. van 9.15-10.15 en van 10.15-11.15 uur. 

mBvO Vitaal Bewegen
Bij Vita welzijn en advies op maandag van 14.00-15.00 uur 
en 15.00-16.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn.
Kom meedoen! We werken aan balans, algehele doorstro-
ming, spierversterking en conditie. Vitaal Bewegen helpt 
spanningen te verminderen en je lichaam sterker te ma-
ken. De oefeningen kunnen aangepast worden naar wat 
u kunt. De contacten zijn goed, gezellig en gezond. Deze 
cursus is voor dames en heren.

Voor wie? 
55-plus gymnastiek en vitaal bewegen is voor mensen 
vanaf 55 jaar. Omdat het tempo en de oefeningen door u 
zelf worden bepaald, kan iedereen deelnemen.
  
Wat heeft u nodig? 
Het enige wat u nodig heeft, is gemakkelijk zittende kleding 
waarin u zich goed kunt bewegen.  
Voordelen van MBvO 
•  het verbetert uw fitheid  
•  leuke en gevarieerde oefeningen 
•  sociale activiteit  
•  deskundige, gediplomeerde begeleiding 
•  u kunt ook met gezondheidsklachten deelnemen
Aantal lessen: 36 van september 2012- juni 2013
Kosten: y72,00 Voor meer informatie/ opgave kunt u bel-
len of mailen naar: Bernadette Verhaar en/of Monique Sin-
tenie, 0297-567 209, b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl en/
of m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

VOLKSDANSEN
In deze activiteit worden dansen uit diverse landen ge-
varieerd in tempo en opstelling geleerd en beoefend. 
Volksdansen gebeurt op verschillende manieren: in een 
kring, op rijen of met paren. Gezelligheid staat voorop, de 
dansen worden stukje voor stukje aangeleerd. Dansen is 
plezier voor iedereen. Voor deze activiteit is het niet nodig 
een partner mee te nemen. De oefeningen kunnen worden 
aangepast aan de mogelijkheden van iedere deelnemer.

Voor wie?
Voor dames en heren van 55 jaar en ouder.
Dag, tijd en plaats: Bilderdijkhof op wo. van 13.30-15.00 u
Kosten: €y92.50 Aantal lessen: 36 lessen, vanaf september 
2012 t/m juni 2013. Docent: Maria Perry
Voor inlichtingen en aanmelding: 0297 567209

SPORTIEF WANDELEN 55+
Wilt u iets aan uw conditie doen of vindt u wandelen ge-
woon een fijne manier om sportief actief te zijn dan is deze 
cursus wellicht iets voor u.
Sportief wandelen is zeer geschikt voor senioren, voor  on-
getrainde mensen, voor mensen die last hebben van over-
gewicht, reumatische klachten of andere beperkingen. U 
moet zich voor deze cursus wel zelfstandig kunnen bewe-
gen (geen rollator of rolstoel). Met sportief wandelen kunt 
u op een verantwoorde en ontspannen manier uw fitheid 
verbeteren en onderhouden. De cursus wordt gegeven 
door Lydia de Rijk, gediplomeerd MBvO docente. Na het 
wandelen is er gelegenheid in het wijksteunpunt om met 
elkaar koffie te drinken (niet inclusief).
Tijd: dinsdag van 9.00-10.00 uur. Plaats en start: vanaf 
wijksteunpunt Bilderdijkhof Kosten: €y72.00, u kunt in 2 ter-
mijnen betalen. Aantal lessen: 36 lessen vanaf september 
2012 t/m juni 2013 Inlichting en aanmelding: 0297 567209.

KOERSBAL
Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt 
enigszins op “jeu de boules”. Bewegen is gezond en daar-
om wordt er in het teken van meer bewegen voor ouderen 
steeds meer koersbal gespeeld. Er is geen kracht voor no-
dig, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Bij koersbal spe-
len doorgaans twee partijen tegen elkaar, waaraan heren 
en dames mee kunnen doen. U bent van harte welkom om 
te komen kijken en meedoen op dinsdagmiddag van 13.30 
-15.30 uur in ’t Buurtnest en op vrijdagmorgen van 10.00 
-12.00 uur in wsp Bilderdijkhof, zo kunt u zelf de inhoud 
van het koerbal ervaren. Kosten: y54.00. Aantal: 36 keer 
koersballen vanaf september 2012 t/m juni 2013.
Aanmelden en/of informatie; telefoon 0297 567 209.

TEKENEN EN SCHILDEREN 55+
Een laagdrempelige cursus voor wie aan de slag wil 
met tekenen en schilderen. Een combinatie van gezellig-
heid, ontspannen bezig zijn en creativiteit.  In deze cursus 
raakt de cursist vertrouwd met het tekenen en schilderen. 
Op een speelse wijze leert u met onderwerpen/thema’s 
om te gaan en te werken met diverse materialen.
De groepen waarin wordt gewerkt zijn niet te groot, zo-
dat er tijd en ruimte is voor individuele aandacht. In alle 
rust kan er getekend en geschilderd worden. Men maakt 
kennis met verschillende teken- en schildertechnieken en 
materialen. De gediplomeerde docente Joke Tielrooy geeft 
elke cursist alle adviezen die nodig zijn om uw kunstwerk 
tot een mooi eindresultaat te krijgen. De cursus is bijzonder 
geschikt voor ouderen die het gezellig en inspirerend vin-
den gezamenlijk te tekenen en te schilderen.
Plaats, dag en tijd: in de barruimte van wijksteunpunt Bil-
derdijkhof op maandag van 13.30-15.30 uur en van 16.00 
-18.00 uur. Kosten: y180.00 excl. materialen. U kunt in 2 ter-
mijnen betalen.  Aantal lessen: 30 lessen, vanaf sept. 2012 
t/m juni 2013. Voor info en aanmelding: 0297 567 209.

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar 
in contact te laten komen voor verschillende doelein-
den. U kunt mini-oproepjes plaatsen als u bijvoor-
beeld iemand zoekt om activiteiten mee te onderne-
men zoals samen boodschappen doen, winkelen, 
wandelen, koffie/thee drinken, samen naar theater 
gaan etc.

GEHEUGENSPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de 
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur 
in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Voor het geheugen-
spreekuur kunt u terecht op 20 augustus. Maakt u 
hiervoor wel een afspraak, uiterlijk 13 augustus, tel. 
0297-567209. Het Geheugenspreekuur is een geza-
menlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelme-
re, Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

WELZIJN NIEUWE STIJL
Voor onderstaande activiteiten belt u niet naar het wijk-
steunpunt, maar deze activiteiten worden geheel door 
vrijwilligers verzorgd. Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden neem dan contact op met de vrijwilliger die bij 
deze activiteit vermeld staat.
Wilt u misschien zelf of samen met anderen een activiteit 
organiseren, wellicht in uw eigen buurt of in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof? Wij willen graag meedenken en u ondersteu-
nen in uw plannen. Maak dan een afspraak met Berna-
dette Verhaar, tel. 0297 567209

Handvaardigheid/creatieve middag
Elke maandagmiddag van 13.30-15.30 uur is er gelegen-
heid om een werkstuk naar keuze te maken. Er is materiaal 
aanwezig waar u zo mee aan de slag kunt. Vindt u het 
leuk om met lapjes te werken, kaarten te maken of creatief 
bezig te zijn, dan is deze middag wellicht iets voor u.
Er zijn ook wat voorbeelden aanwezig, zodat u zo met iets 
kunt beginnen.
Kosten: €t1,00 excl. koffie/thee.  Wilt u de kaart meenemen, 
dan betaalt u €t1.00 per kaart.  Voor informatie en aanmel-
ding: Loes Verbij, tel. 0297-562 682.

Sjoelen
U kunt zo binnenlopen en gezellig meedoen. We gaan op 
elke 2e vrijdag van de maand sjoelen in Bilderdijkhof, dus 
op 14 september. Iedereen gaat met een prijsje naar huis. 
Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Kosten: t2,50. Inlichtingen: Will Veldhoen, tel 0297-564819.

Vrijdagmiddag 28 september

mODESHOW H EN A mODE
Op vrijdagmiddag 28 september om 14.00 uur, pre-
senteert H en A Mode in samenwerking met Vita 
welzijn en advies de nieuwe voorjaarscollectie in 
een wervelende modeshow. Deze presentatie vindt 
plaats in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De zeer uit-
gebreide collectie bestaat uit betaalbare kwaliteits-
mode voor dames vanaf ca. 50 jaar. H en A Mode 
biedt u een zeer gevarieerde sortering kleding in de 
maten 38 t/m 56, uiteraard volgens de laatste mo-
dekleuren. Na afloop van de modeshow staan, in de 
speciaal ingerichte winkel, de H en A modeadviseu-
ses voor u klaar, zodat u de kleding op uw gemak 
kunt passen, bekijken en eventueel kunt kopen. Uw 
bezoek verplicht u tot niets. 

Kaarten voor de modeshow, incl. 1 kopje koffie/thee 
en cake: € r1.50. Kaarten zijn te koop van maandag 
t/m vrijdag, alleen ’s morgens aan de bar bij wsp Bil-
derdijkhof.

BOEKEN- EN PUZZELTAFEL
Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar 
2dehands boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is 
vaak te duur en nadat een boek gelezen en/of een puz-
zel gemaakt is doet men er meestal niets meer mee en 
verdwijnt in de kast.   Vita is op zoek naar goede/leuke 
leesbare boeken en legpuzzels die in goede staat zijn, 
dus geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er is veel 
vraag naar streekromans en detectives, er is geen vraag 
naar encyclopedieën.  Vrijwilligers plaatsen deze dan op 
de boeken- en puzzeltafel en verkopen deze weer voor 
een lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf materialen 
wijksteunpunt Bilderdijkhof.
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Word jij de nieuwe 
Epke Zonderland?
Regio - De Olympische Spelen zijn 
alweer voorbij en de Nederland-
se turn(st)ers hebben het gewel-
dig gedaan. Zo werd Epke Zonder-
land Olympisch Kampioen aan de 
rekstok en deed Celine van Gerner 
het uitzonderlijk goed in de meer-
kampfinale bij de vrouwen. Zowel 
Epke als Celine liet zien dat het Ne-
derlandse turnen een zeer hoog ni-
veau heeft bereikt. Ook bij Gymver-
eniging Mijdrecht (GVM’79) zijn ze 
hard bezig om hun turn(st)ers een 
goede basis mee te geven. De kleu-
tergym is er voor jongens en meisjes 
vanaf 3 jaar. Hier leren de gymnas-
ten de basisvormen van bewegen 
op een speelse manier. Vanaf 6 jaar 
wordt er begonnen met turnen. Voor 
meisjes zijn er verschillende recrea-
tiegroepen en ook start GVM’79 vol-
gend jaar met een jongensturnen! In 
dit uur wordt speciaal getraind op 
de toestellen die bij het jongenstur-
nen voorkomen (sprong, brug ge-
lijk, vloer, voltige, ringen en rekstok). 
Wanneer er jongens en meisjes zijn 
met meer talent, dan kan er door-

gestroomd worden naar de selectie-
groep turnen. In deze groep is het 
niveau weer wat hoger en worden 
meer trainingsuren gemaakt. Op 
deze manier wordt een goede basis 
gelegd voor een eventuele turncar-
rière!! Voor gymnasten die het leuk 
vinden om met elkaar kunstjes uit 
te voeren biedt GVM’79, Acrogym 
aan. Deze sport is helaas nog niet 
Olympisch, maar toch kun je met 
deze sport groeien tot grote hoog-
ten. Alle gymnastische sporten zijn 
goed voor de motorische ontwikke-
ling van kinderen en bieden een ba-
sis voor vrijwel elke andere tak van 
sport. Dus ook wanneer je grote 
turnloopbaan ambieert, is het goed 
om te starten met gymnastiek.

Kijk voor meer informatie over de 
lessen en trainingstijden op de ver-
nieuwde website www.gvm79.nl of 
kom na de zomervakantie langs in 
de zaal. De trainsters geven u graag 
meer informatie over de trainings-
mogelijkheden bij GVM’79. De eer-
ste 2 lessen kun je gratis meedoen!

Argon Regio Cup blijft in 
Mijdrecht
Regio - Na een jaar in de prijzen-
kast van KDO in De Kwakel te heb-
ben gestaan is de Regio Cup weer 
terug in Mijdrecht. In een doelpunt-
rijke wedstrijd tegen Legmeervogels 
won Argon met 5-2. In de andere 
wedstrijd waarin KDO tegen FC Ab-
coude (za) speelde werd ook veel 
doel getroffen, KDO legde de ploeg 
uit Abcoude met 6-0 over de knie. 
Door deze uitslagen, opgeteld met 
de wedstrijden van woensdag, be-
haalde Argon 12 punten, Legmeer-
vogels 5 punten, KDO 4 punten en 
FC Abcoude bleef puntloos.
 
De woensdag wedstrijden
Legmeervogels en KDO speelden 
de eerste wedstrijd waarin de af-
trap werd verricht door erelid en 
zaterdagfan Jan van der Holst (87). 
De beginfase was eigenlijk in even-
wicht al had Legmeervogels wel een 
paar mogelijkheden. Robin Ousso-
ren opende namens Legmeervo-
gels de score door na een voorzet 
van links de bal ineens binnen te 
knallen, 1-0. Een messcherpe coun-
ter bracht KDO via het been van Fa-
bian van der Hulst weer langszij. 
Maar daarna schoof Bart van Tol de 
bal met binnenkant voet knap langs 
de KDO-goalie zodat de rust inging 
met een 2-1 stand voor de ploeg uit 
Uithoorn. De tweede helft bleek dat 
KDO nog duidelijk in de voorberei-
dingsfase zit, Legmeervogels kon 
vrij gemakkelijk uitlopen naar een 
ruime overwinning. Via Mels Bos, 
Robin Oussoren, Dennis Weij en 
Ibrahim liep de score op tot 6-1.
Argon speelde daarna tegen FC Ab-
coude (za) en terwijl Argon al een 
flink aantal mogelijkheden had ge-
creëerd kwam Abcoude toch op 
voorsprong, een wippertje van Pre-
anben Wolgram verraste Argon-
doelman Wens, 0-1. Maar een in-
zet van Wouter Winters bracht Ar-
gon weer op gelijke hoogte, Joep 
van Ameide bepaalde de russtand 
met een afstandschot op 2-1. Na de 
thee begon coach Jack Honsbeek 
met een handvol andere spelers on-
der wie ook de topscorer van vo-
rig seizoen Vincent van Hellemondt 
die nadat de Abcoude keeper de bal 
even los liet prompt de 3-1 scoorde. 
Een afstandschot van Roderick Rö-
ling bepaalde de 4-1 eindstand.

Finalewedstrijden
Zaterdag om half drie was het ver-
volg van het Regio Cup Toernooi 
met de wedstrijden Argon tegen 
Legmeervogels en KDO tegen FC 
Abcoude. In de wedstrijd van Argon 
tegen Legmeervogels maakte de 
thuisclub al snel een doelpunt, een 
schot van Kevin Blom trof doel 1-0. 
Legmeervogels kreeg ook mogelijk-
heden, Ibrahim zag Argondoelman 
Jordy Wens goed ingrijpen en ook 
Mels Bos zag zijn inzet door de Ar-
gon sluitpost met moeite tot hoek-
schop verwerkt.

Vijf minuten na rust kon de treffer 
worden opgetekend, Alan Doorson 
struikelde net binnen de lijnen van 
het strafschopgebied waardoor Vin-
cent van Hellemondt vanaf elf me-
ter de stand op 2-0 kon brengen. 
Even later was het weer Van Hel-
lemondt die raakschoot, 3-0. Mels 
Bos deed voor Legmeervogels wat 
voor de rust niet lukte, nu passeerde 
hij doelman Wens wel: 3-1.
Daarna was het weer de beurt aan 
Argon, opnieuw was het Van Helle-
mondt, 4-1, Stefan Tichelaar pikte 
ook een doelpuntje mee, 5-1. Ibra-
him scoorde vlak voor tijd vanaf elf 
meter namens Legmeervogels en 
bepaalde eindstand op 5-2.

Derde en vierde plaats
Op het andere veld speelde beker-
houder KDO tegen FC Abcoude en 
het werd eigenlijk de Jory Stange 
Show. Binnen het kwartier scoor-
de Stange namens KDO een ech-
te hattrick en bracht de ruststand 
op 3-0 in het voordeel van de ploeg 
van Raymond de Jong. De tweede 
helft eenzelfde spelbeeld, opnieuw 
scoorde KDO driemaal, Stange, Ver-
brugge en Van der Hulst maakten 
dat het totaal op zes kwam.

Het toernooi in cijfers
Uitslagen: Legmeervogels-KDO 6-1, 
Argon–FC Abcoude 4-1. Argon–
Legmeervogels 5-2, FC Abcoude–
KDO 0-6.
Aantal gescoorde doelpunten: 25.
Einduitslag 1 Argon 12 pnt, 2 Leg-
meervogels 5 pnt, 3 KDO 4 punt en 
FC Abcoude 0 pnt. 

Foto’s: sportinbeeld.com

Biljarten bij de Merel
Vinkeveen - Op dinsdag 21 augus-
tus start Biljartclub de Merel haar 
voorbereiding voor de nieuwe com-
petitie 2012/2013 vanaf 20.00 uur. 
De biljartclub kan nog enkele spe-
lers en/of speelsters plaatsen voor 
deze competitie die eind september 
van start gaat. Het is de bedoeling 
om de kampioen van vorig jaar, Arie 

van Vliet, van de troon te proberen 
te stoten. Komt het op de dinsdag-
avond niet uit om te spelen en wel 
op de donderdagavond, informeer 
dan even in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43, tel. 0297-263562 of 
mail naar thcw@xs4all.nl . Er wordt 
op twee biljarttafels gespeeld. Kom 
vrijblijvend kijken en oefenen.

Zaterdag 1 september bij HVM:
Hockey open ochtend
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht organiseert opnieuw een 
HVM Hockey open ochtend voor 
jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit 
de gehele regio. Wil je graag eens 
kennismaken met de hockeysport, 
dan kan dit op zaterdag 1 septem-
ber aanstaande. De start is om 10.00 
uur op de velden aan de Proost-
dijstraat 41 in Mijdrecht en uiterlijk 
rond 12.00 uur is het afgelopen. 

Kom je zaterdag 1 september 
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey 
open ochtend is niet nodig. Deel-
name is gratis en het enige dat 
je mee moet nemen is sportkle-
ding en sportschoenen (en eventu-
eel scheenbeschermers). Na afloop 

krijg je een informatiepakket mee 
naar huis. Als je het leuk vindt en je 
schrijft je in als lid van HVM tijdens 
de open ochtend dan hoef je geen 
inschrijfgeld (à 30 euro) te betalen
HVM heeft tevens een enthousiaste 
G-hockey groep bedoeld voor kin-
deren met een verstandelijke beper-
king vanaf 8 jaar. Heb je interesse, 
kom gerust eens kijken. Ze trainen 
elke zaterdag om 11.00 uur.
Ook is er tijdens de open ochtend 
meer informatie over Trimhockey 
voor de volwassenen hockeylief-
hebbers (hockeyervaring niet ver-
eist). Heb je vooraf vragen over de 
hockey open ochtend, dan kun je 
contact opnemen met Ton Volmer 
op 0297–285680. Kijk anders ook op 
www.hvmijdrecht.nl.

Kwakels open golf 2012
De Kwakel - Op woensdag 8 au-
gustus verzamelden 32 deelnemers 
in de Bolle Pouw voor het jaarlijks 
Kwakels open golf.
Eerder vorige week reisden de gol-
den girls plotseling af naar Lon-
den om ‘iets’ sportiefs te doen (wat, 
bleef onduidelijk) maar zij had-
den allemaal een oranje shirtje en 
een kort broekje aan!? Dus zij wa-
ren dit jaar niet van de partij. Na het 
gebruikelijke bakkie, vertrokken ze 
met de gestreken groene jasjes naar 
Spaarnwoude. Met het zonnetje op 
de kruin, konden de eerste flights 
om 10.20 uur van start. Ze hadden 
dit jaar een heuse spelleider die de 
slagen controleerde (er werd nog 
wel eens gesjoemeld), ook werd er 
streng gekeken of de baanregle-
menten wel nageleefd werden.
Willem Wahlen was aan het eind van 
de middag zeer tevreden. De strijd 
was fel maar eerlijk verlopen.

Na 41 pitchers bier en wat rode wijn 
voor Henk, kon de balans opge-
maakt worden van weer een gewel-
dige golfdag.
De winnaars namen vol trots de 
groene jasjes in ontvangst.
De dikke Bertha-trofee ging dit jaar 
naar de beste dame.
Het volgende Kwakels open golf 
vindt plaats op woensdag 7 augus-
tus 2013.

G.v.b
1  Wilco Griffioen    77 slagen
2  Bart de Bruyn    78 slagen
3  Jan van Doorn    80 slagen
Amateurs
1  Wesley Pouw            100 slagen
2  Frans Drost               103 slagen
3  Danny de Vilder         105 slagen
Dames
1  Wilvia Boxe        114 slagen
2  Marga Kouw     141 slagen
3  Elly Wahlen       149 slagen

Persoonlijk Record voor 
SRT-atleet Erwin Koopstra
Regio - De Trackmeeting op 10 au-
gustus in Utrecht was het decor 
voor de eerste 1500 meter dit jaar 
van atleet Erwin Koopstra. De AKU/
Steenbok RunningTeam atleet koos 
er voor om behoudend te starten en 
vooral zijn gevoel te laten bepalen of 
het sneller kon. Hierdoor werd het 
een race met een goed opbouw: hij 
lette niet op de tijd en bleek de ron-
des van 400 meter vrij gemakkelijk 
in 69 seconden te realiseren.

Door deze aanpak had hij nog wat 
over voor de laatste ronde, welke hij 
in 66 seconden aflegde. Een goed 
opgebouwde race eindigde op de-
ze manier in 4.13,80 waar Erwin best 
tevreden over was. Het was dan ook 
een verbetering van zijn Persoonlij-
ke Record met maar liefst 3 secon-
den. Ook Sjoerd Heemskerk van 
AKU kwam aan de start op de 1500 
meter. Hij wist een tijd te realiseren 
van 4.30,02.

Sport en spel in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Kinder/ en tienerwerk 
van Stichting Cardanus organiseert 
van 13 augustus t/m 31 augus-
tus bij ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan sport en spelac-

tiviteiten. Elke maandag, dinsdag en 
donderdag wordt er van 14.30 tot 
16.30 en van 18.30 tot 20.30 sport 
en spel aangeboden.  Op de woens-
dagen zal dit van 12.00 tot 16.00 zijn.

Van Rijn Racing tijdens het 
Europees Kampioenschap
Regio - Het Nederlandse rallyrace 
seizoen werd dit jaar onder zomerse 
omstandigheden afgesloten op het 
Eurocircuit. 

De vele bezoekers van de acht-
ste ronde voor het Europees Kam-
pioenschap Rallycross op 11 en 12 
augustus, werden getrakteerd op 
spannende races en de spectacu-
laire finalerondes met een aantal 
re-runs. Zo moest de B-finale bij 
de Supercars zelfs meerdere malen 
herstart worden! Van Rijn Racing 
kwam dit evenement aan de start in 
de Super 1600 klasse, een competi-
tieve klasse en met een hoog kwa-
litatief deelnemersveld uit vele Eu-
ropese landen. Naast dat Dennis 
van Rijn meedeed aan deze Euro-
pese ontmoeting, kwam Dakar win-
naar en IVECO truck coureur Ge-
rard de Rooy voor het eerst aan de 
start van een rallycross wedstrijd. 
Al in zijn eerste wedstrijd heeft hij 
een hoop indrukken kunnen achter-
laten bij de vele toeschouwers! On-
der het publiek waren er een groot 
aantal sponsoren en support van 
het Mijdrechtse team te gast op het 
Eurocircuit. Tijdens deze goed ver-
zorgde dag, zagen ze hoe De Rooy 
het bracht tot aan de B-finale bij de 
Supercars, nadat hij in de C-finale 
als tweede over de meet kwam. He-
laas ging het voor de Dakar coureur 
in de eerste poging van de B-finale 
mis. Gerard crashte hard, maar kon 
ongedeerd uit zijn zwaar gehaven-
de wagen stappen. Voor het team 
Van Rijn Racing begon de start van 
dit EK niet zoals zij gehoopt hadden. 
Hoewel er zich in de trainingen op 
zaterdag geen problemen voorde-
den, brak er een aandrijfas tijdens 
de start van Dennis’ eerste heat. Met 
grote teleurstelling moest hij zich la-
ten afslepen naar de paddock, waar 
de monteurs al stonden te wachten 
om de wagen weer in orde te ma-
ken voor de tweede manche. Aan de 
coureur van Van Rijn Racing slechts 
nog de taak om twee tijden te rij-
den. Zondag 12 augustus zou deze 
wedstrijd een vervolg gaan krijgen. 

Dennis startte de volgende dag erg 
voorzichtig, met het resultaat van de 
vorige manche in zijn achterhoofd, 
durfde hij niet voluit te geven in de 
eerste meters. Puur om zijn aandrij-
ving te sparen. Het vertrouwen was 
al snel weer terug, en hij kon in ie-
der geval snellere rondetijden no-
teren dan dat hij in de trainingen 
klokte. Even werd het nog spannend 
toen de Nederlander Theunisse zijn 
jokerlap uitkwam. Dennis raakte 
even zijn wagen, maar kon zijn weg 
vervolgen. De Mijdrechter finishte 
op een vierde plaats in zijn heat. De 
derde manche moest Dennis starten 
vanuit de vierde positie. Hoewel de-
ze start ook niet vlekkeloos verliep, 
kon Van Rijn zijn positie behouden. 
Op het onverharde deel in de eerste 
ronde, probeerde zijn achtervolger 
door de Skoda van Van Rijn heen te 
komen. Na meerdere harde duwen, 
schoot Dennis in de Korte Knie iets 
door en moest hij zijn positie prijs 
geven. Beide coureurs namen direct 
hun verplichte joker ronde, en Van 
Rijn zag daar kans zijn positie weer 
terug te nemen. Na vier spannende 
rondes hield hij de schade beperkt, 
en verbeterde ondanks het opont-
houd in de eerste ronde zijn tijd. 
Echter bleken deze tijden niet vol-
doende om een plaats in een finale 
te bewerkstelligen, maar op dit Eu-
ropese niveau heb je daarvoor soms 
wat meer geluk voor nodig, dan nor-
maal. Voor de gasten waren er bui-
ten de verrichtingen van het team 
nog genoeg spectaculaire races te 
zien, met de evenzo spannende fi-
naleraces van elke klasse. Het eve-
nement werd met vuurwerk afgeslo-
ten, waarna ook het team Van Rijn 
Racing weer terugkeerde naar huis.

Komende weken gaan weer ge-
bruikt worden om de wagen weer 
op scherp te zetten, voor de laat-
ste twee wedstrijden, welke in Bel-
gië gereden worden. Deze tellen 
nog mee in het resultaat voor het 
Nederlands Kampioenschap, waar 
Van Rijn nog een aantal belangrijke 
punten kan scoren.
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Bridgeclub Vinkeveen 
zoekt nieuwe leden
Vinkeveen - “Mogen wij ons even 
voorstellen. Wij zijn een bridgeclub 
die niet met meesterpunten werkt, 
maar het is een gezelligheidsclub, 
waar wel serieus gebridged wordt. 
De locatie van deze vereniging is 
uniek te noemen, er wordt gespeeld 
op clubschip ‘de Schuit’ van de wa-
tersportvereniging WVA. Wij liggen 
niet aan het water maar op het wa-
ter met een heerlijk terras gelegen 
aan de Baambrugse Zuwe 143f op 
zandeiland 4. Er is ruime parkeer-
mogelijkheid.
Wij bestaan dit jaar 29 jaar en spe-
len op dinsdagavond Het begint om 
19.45 uur en eindigt om rond 23.00 
uur. Daarna is er gelegenheid om na 
te praten en een drankje te drinken, 
tegen zeer redelijke prijzen. De uit-
slag houden wij nog geheim tot de 
volgende ochtend.
U ontvangt die uitslag per e-mail.
Onze bridgeclub is door het afslui-
ten van de Baambrugse Zuwe een 

aantal leden kwijtgeraakt, omdat zij 
het lastig vonden in de avond en de 
nacht om te rijden over de A2.
Nu echter de Baambrugse Zuwe 
weer open is ‘s avonds, valt de af-
stand best wel mee. Zij zitten ech-
ter inmiddels op andere clubs en 
zijn daar ingeburgerd. Dat is jam-
mer voor ons maar dat is de wer-
kelijkheid. Wij spelen met rond de 
60 deelnemers, maar er kunnen er 
nu weer wat bij. Als u alleen bent, 
kunnen wij voor een partner zorgen, 
maar het liefst zien wij, dat u zich als 
paar aanmeldt. Wij hebben een A- 
en een B-lijn en beginnende spelers 
voelen zich hier goed thuis. Er wordt 
gespeeld vanaf begin september tot 
eind april. Voor de contributiekosten 
hoeft u het niet te laten.
Mocht u zich aangesproken voe-
len en meer informatie willen, dan 
kunt u zich richten tot onze secre-
taris mevrouw Dorette Suppan, tel 
0297-261878.”

Duivensport
Ron den Boer wint ‘Meer’
Regio - Het duivenseizoen begint 
op z’n einde te lopen. Afgelopen za-
terdag was alweer de eerste vlucht 
van de natoer. Dat zijn vijf korte 
vluchten om vooral de zomerjongen 
voor het volgende seizoen zodanig 
op te leren dat ze voor het volgend 
jaar voldoende hebben geleerd om 
het grote werk aan te kunnen. Voor 
diverse leden die zomers alleen met 
doffers vliegen is het ook de natoer 
waarop ze de duivinnen laten vlie-
gen om te kunnen zien wat hun 
beste duivinnen zijn om daar ko-
mend voorjaar weer hun jonge dui-
ven uit te kunnen kweken.
Ron den Boer uit Uithoorn wist deze 
vlucht vanuit het Belgische ‘Meer’ 
op zijn naam te schrijven. De duiven 
werden om 09.30 uur gelost bij mooi 
weer en een zwakke oostenwind.
Ron’s eerste duif landde om 10.28 
uur op zijn hok. Dat betekende dat 
hij de 83 km. ruim binnen het uur 
had gevlogen. Ron werd in Rayon F 
14 van 3638 duiven en van Noord-
Holland 84 van 18135 duiven.
Tweede werd Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen en derde werd Martin 
Bosse uit Uithoorn die tevens eerste 
van de B Poule werd.

Uitslag
Ron den Boer Uithoorn
Hennie Pothuizen Vinkeveen
Martin Bosse Uithoorn
Cor van Bemmelen De Hoef
Ton Duivenvoorde De Hoef
Theo Kuylenburg Amstelhoek
Hans Half Amstelhoek
Leo v.d. Sluis Uithoorn
Wim Wijfje De Kwakel
Martin v.d. Hoort Uithoorn

Fietstocht door Het Groene Hart
De Hoef - IJsclub Hou Streek or-
ganiseert op zondag 26 augustus 
a.s. een fietstocht door het prachti-
ge Groene Hart. De jaarlijkse fiets-
tocht is in een nieuw jasje gestoken, 
zo is er voor gekozen om niet meer 
te puzzelen tijdens het fietsen.
De fietsroute is circa 35 kilome-
ter lang door het Groene Hart. Al-
le deelnemers krijgen bij inschrij-

ving een consumptiebon waarmee 
onderweg bij het gerenoveerde eet-
café ‘De Vergulde Zon’ in Nes a/d 
Amstel een consumptie kan worden 
gebruikt 
Mensen die mee willen fietsen kun-
nen tussen 11.00-13.00 uur inschrij-
ven bij startplaats voetbalvereniging 
HSV in De Hoef. Inschrijfgeld be-
draagt 2,50 per persoon.

KDO G-voetbal bij wedstrijd 
om Johan Cruijff Schaal
De Kwakel - Zondag 5 augustus 
was een aantal G-voetballers van 
KDO op uitnodiging van de Johan 
Cruijff Foundation en de KNVB om 
de wedstrijd om de Johan Cruijff 
Schaal in de Amsterdam Arena bij 
te wonen. De spelers van KDO die 
niet op vakantie waren konden zo 
naar een boeiende wedstrijd kij-
ken. De Amsterdam Arena is voor 
de mannen van KDO G1 ondertus-
sen bekend terrein. Hoewel het sco-
reverloop niet naar wens verliep, ie-
dereen was voor Ajax, werd er toch 

genoten van de wedstrijd. Alhoewel 
de foto spreekt voor zich, Beau was 
not amused. De jongens blijken ver-
rassend veel verstand van taktiek te 
hebben. Vooral Kaj bleek veel oog 
voor het spel te hebben. Van Kaj 
gaan de trainers van KDO G2 nog 
veel plezier beleven dit seizoen. Hij 
heeft bij deze wedstrijd veel geleerd.
KDO begint 1 september om 9.30 
uur weer met de trainingen voor 
G-voetbal. Misschien iets voor uw 
kind? Kijk op www.kdo.nl of kom 
gewoon kijken bij de training.

Gezond ‘trimmen in de 
wijk’ van start
Uithoorn - Afgelopen donderdag-
morgen ging de eerste sessie van 
‘trimmen in de wijk’ van start. De 
komende donderdagen in deze 
maand augustus organiseert Am-
stelhof Sport & Health Club deze 
vorm van gezellig en gezond bewe-
gen voor iedereen die dat wil. Het 
gebeurt buiten in de vrije natuur 
op een groene locatie in de Meer-
wijk. Verzamelen is om 10.00 uur in 
sportkleding of trainingspak bij het 
gemeentehuis. Heerlijk als het mooi 
weer is. En dat onder (gratis) be-
geleiding van de charmante Am-
stelhof sportcoach ‘Sammy’ die be-
hept is met een paar prachtige he-
melsblauwe ogen. Als je daarvoor 
niet je sportschoenen wilt aantrek-
ken… Maar belangrijker is dat Sam-
my de deelnemers aan deze spor-
tiviteit deskundig en vriendelijk be-
geleidt, rekening houdend met de 
conditionele status en ieders ver-
mogen om in beweging te (kunnen) 
zijn. Het is een bewezen feit dat vol-
doende bewegen bijdraagt aan een 
goede gezondheid en langer zelf-
standig functioneren. En als je dat 
dan ook nog op een prettige manier 
kan doen, wat let u dan?

“Het gaat voornamelijk om gezel-
lig met elkaar te bewegen en aan 
je conditie te werken. Lopen met af 
en toe kleine oefeningetjes waar-
aan iedereen, mannen en vrouwen, 
jong en oud, kan meedoen. En voor-
al verantwoord. Daar zorgen we wel 
voor. En je hoeft je echt niet in het 
zweet te sporten, het moet leuk blij-
ven”, laat Sammy weten.
Jammer dat deze eerste donder-
dag nog niet veel deelnemers tel-
de, maar daar kan de komende we-
ken zeker nog verandering in ko-
men. Tenslotte is het nog vakantie 
en veel inwoners zijn nog weg. Voor 
een uurtje gezellig met elkaar te be-
wegen en mogelijk ook nieuwe so-
ciale contacten op te doen hoeft u 
zich niet eens aan te melden. Om 
10.00 uur klaar staan bij het ge-
meentehuis aan de Laan van Meer-
wijk waar u wordt opgewacht door 
Sammy, is alles. En het kost niets. 
Alleen zelf een flesje water meene-
men en een sportief zonnig humeur. 
Gewoon doen!

Eerst meer weten? Dan kunt u even 
bellen met de Amstelhof Health 
Club: 0297-531855.

Zomerbridge De Legmeer 
blijft populair
Uithoorn - Weer twee en veertig 
paren, op al weer de tiende avond in 
sporthal De Scheg, kondigde de or-
ganisatie stralend aan. Naar kracht 
en kunde werden die verdeeld over 
drie lijnen van respectievelijk 16, 16 
en 10 paren.
In de A-lijn waren het deze keer 
Francis Terra & Wim Slijkoord die 
met 63,69% allen achter zich lieten. 
Ruud Lesmeister & Cora de Vroom 
kwamen op 57,74% uit en werden 
hier tweede mee, gevolgd door Els & 
Gerard Vermeer met 55,95% als der-
de. Koos Koster & Refina van Mey-
gaarden behoren inmiddels tot de 
vaste waarde in deze klasse en ook 
nu weer bij de top vijf als vierde met 
55,36%. Het laatste paar in de ‘line 
of fame’ was het duo Theo Klijn & 
Arnold Heuzen, dat met 54,17% vijf-
de werd.
In de B-lijn was de hoogste eer voor 
Brita & Jan Bosse die op een uit-
stekende 60,42% uitkwamen. Ineke 
Koek & Ellen van der Toorn kwamen 
ook prima voor de dag als tweede 
met 56,85% en ook Anton Berke-
laar & Jan Breedijk konden zich als 
derde met 55,65% koesteren in de 
glans van het respect van de versla-

genen. Elly Belderink & Anne Tols-
ma presteren deze zomer eigenlijk 
bijzonder goed en deelden de plaat-
sen vier en vijf nu met Lies Buskes 
& Ada Keur met voor beide paren 
54,17%.
De blits maakten deze keer echter 
Ineke Corporaal & Map Kleingeld in 
de C-lijn, die op een astronomische 
score van 73,96% uitkwamen.
Daar konden Klaas Verrips & Truus 
Overmars natuurlijk niet aan tippen, 
maar ze werden keurig tweede met 
57,81%. Lous Bakker & Debora van 
Zantwijk eindigden daar vlak ach-
ter met 56,77% als derde en waren 
hiermee tevens het laatste paar dat 
boven de vijftig bleef.
Rie Bezuijen & Corrie Olijhoek en 
Janneke Aarsman & Marijke Knib-
be lukte dit net niet met 48,96 en 
47,40%, maar daar was die top van 
nummer één dus debet aan!
Wilt u eens proberen om die bijna 
74% te overtreffen, waag dan uw 
kans voor 5 euro per paar op de 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
sporthal De Scheg. Inschrijven per 
E- mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
per telefoon 0297 567458 of tussen 
19.15 en 19.30 uur aan de zaal.

Start to Run voor de Zilveren Turfloop op 4 november a.s.

8-weekse clinic hardlopen 
bij de Veenlopers
Mijdrecht - Vanaf donderdag 8 
september begint er bij de Veen-
lopers een nieuwe serie trainingen 
in voorbereiding op de 22e Zilve-
ren Turfloop op 4 november voor zo-
wel de startende als meer gevor-

derde hardloper. Voor de beginnen-
de hardlopers hebben de trainin-
gen het karakter van Start to Run 
waarbij er van nul af aan wordt toe-
gewerkt naar 5 km hardlopen. De 
nadruk ligt hierbij op een verant-

woorde opbouw en gezellig, sa-
men trainen. Iedereen kan aan de-
ze starterscursus meedoen, onge-
acht leeftijd of conditie. Deze star-
terstrainingen vinden plaats op zon-
dagochtend in het Wickelhof Park 

te Mijdrecht. De meer gevorderde 
hardlopers worden tijdens de trai-
ningen van De Veenlopers op don-
derdagavond voorbereid op de 10 of 
de 16,1 km van de Zilveren Turfloop. 
Hierbij wordt er onder andere aan-
dacht besteed aan het verbeteren 
van de looptechniek en -snelheid en 
specifieke wedstrijdvoorbereiding. 

De eerste trainingen:
Voor de starters: zondagmorgen 9 
september 10:00-11:15. Verzamel-
plaats: Heemraadsingel richting 
Kerkvaart ter hoogte van de gara-
geboxen.
Voor de meer ervaren lopers: don-
derdagavond 6 september van 
19.30 u tot 20.45 u. Verzamelpunt is 
op de Rendementsweg in Mijdrecht 
ter hoogte van Westhoek Wonen.
De kosten bedragen 30 euro per 
deelnemer, dit is inclusief een start-
bewijs voor de Zilveren Turfloop en 
gratis meetrainen met De Veenlo-
pers tot januari 2012. Bij het pak-
ket horen 8 begeleide trainingen op 
zondagmorgen respectievelijk don-
derdagavond en een trainingspro-
gramma naast de begeleide trainin-
gen.
Enthousiast? Aanmelden kan 
via de volgende emailadressen:  
info@veenlopers.nl en frans.bos-
man@online.nl . Bij de laatstge-
noemde kunt u ook meer informatie 
vragen, dit kan ook telefonisch op 
0297-287283 (na 18.00 uur). 

Kanovereniging Michiel de Ruyter
Beginnerswildwatercursus
Uithoorn -Na het geweldige succes 
van vorig jaar organiseert MdR op-
nieuw een spectaculaire ouder en 
kind wildwatercursus. In 2010 or-
ganiseerde MdR voor het eerst de-
ze unieke cursus en dat was meteen 
een groot succes. 7 ouders en 8 kin-
deren leerden in korte tijd de basis 
van het wilwaterkayakken en ervoe-
ren hoe een fantastische vereniging 
Michiel de Ruyter is. Er werd geva-
ren in NL, Duitsland en België. Ge-
tuige de positieve reacties van vorig 
jaar waar menig ouder echte qua-
lity time met z’n kind doorbracht 
blijkt deze cursus een uniek con-
cept te zijn.
Een van de unieke kenmerken van 
wildwater kanoën is dat volwasse-
nen en kinderen dit even goed kun-
nen. De snelheid die gevaren wordt, 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stroming van de rivier, zodat 
kinderen en volwassenen dezelf-
de snelheid hebben. Vanuit dit ge-
geven organiseert MdR een unieke 
wildwatercursus die een spannen-
de ervaring is voor zowel kinderen 
(vanaf 12 jaar) als volwassenen. De-
ze cursus is een unieke gelegenheid 
voor ouders en kinderen om op ge-
lijk niveau te sporten.

De cursus start op de Amstel om 
de basisvaardigheden te leren die 
nodig zijn voor stromend water. Zo 
wordt een goede vaartechniek als-
ook veiligheidssteunen geoefend. 
Een les wordt gewijd aan de theorie 
van het wildwatervaren zodat deel-
nemers goed voorbereid de rivier 
opgaan. Tijdens de cursus wordt 
ook stromend water in Duitsland 
bezocht. De cursus wordt eind ok-
tober afgesloten met een weekend 
in de Ardennen waar op wildwater 
wordt gevaren.

Om deel te nemen aan deze cursus 
is geen kano-ervaring vereist, wel 
moeten deelnemers goed kunnen 
zwemmen. Boot, peddel en zwem-
vest kunnen van de vereniging wor-
den gebruikt. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot 12. De begeleiding 
wordt verzorgd door goed opgelei-
de instructeurs van MdR. De cursus 
start zaterdag 1 september en duurt 
tot en met 21 oktober. De instruc-
tie is op zaterdagochtend van 9.15 
tot 10.45 uur.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.mdr.nu. U kunt zich opge-
ven door een mail te sturen naar  
secretaris@mdr.nu.

Watersportvereniging Vinkeveen 
Open puzzeltocht over plas 
Vinkeveen - Op zondag 19 augus-
tus organiseert de WVA weer haar 
traditionele puzzeltocht over de Vin-
keveense Plassen. Dit evenement 
staat open voor alle watersporters 
op de plas, die zin hebben om ge-
zellig met elkaar leuke activitei-
ten te ondernemen. De inschrijving 
is open tussen 10.00 en 11.00 uur. 
De puzzelformulieren kunnen voor 4 
uur worden ingeleverd.
In de jaren 70 en 80 werd de puz-
zeltocht regelmatig georganiseerd 
door de WVA. De laatste paar ke-
ren 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. Vorig jaar is de 
traditie weer in ere hersteld, en met 
groot succes.
Op 19 augustus is het echter weer 
zo ver. Alle soorten schepen met 
hun bemanningen kunnen zich in-
schrijven voor de tocht. Lidmaat-
schap van de vereniging is hiervoor 
niet nodig. Ieder schip kan mee-
doen, 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 bonus pun-
ten. De ‘route’ gaat tevens langs een 
aantal Vinkeveense watersportbe-

drijven waar je een lekker lunch-
broodje 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 ge-
haald waarbij je ook weer extra 
punten kunt verdienen als je de lo-
kale opdracht goed vervult. In de ja-
ren ’70 was er altijd een zeer groot 
succes met de zogenaamde “ruilop-
dracht”. 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 com-
pleet maken en daarmee extra bo-
nuspunten binnenhalen. 
Het programma voor die dag ziet er 
als volgt uit. Vanaf 10.00 uur kan er 
worden ingeschreven bij het club-
huis van de WVA op Zandeiland 4. 
Om 11.00 uur start de puzzeltijd, de-
ze duurt tot 16.00 uur. Tot 16.00 uur 
is er de mogelijkheid om het formu-
lier in te leveren bij het clubschip 
van de WVA. Om 17.00 uur wordt 
de dag afgesloten met de prijsuit-
reiking en een borrel. Het inschrijf-
geld voor de puzzeltocht bedraagt 
10,00 euro per boot. Meer informa-
tie over deze puzzeltocht vindt u op  
wvavinkeveen.nl.




