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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

AMSTELHOF RUNNING
Looptrainingen voor beginnende
en gevorderde lopers

Kijk voor meer informatie op:

www.amstelhof.com

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

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

Nooit gedacht!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Auto Bersan B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-285948

www.berkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

ivm verhuizing naar verzorgings-
tehuis, zoekt Poekie een nieuw 
thuis. Zij is 5/6 jaar oud en geste-
riliseerd. Een lieve zindelijke poes 
die nergens aan krabt in huis.

Moet vrijdag a.s. al weg,
dus haast geboden:

0297-284067/0653141482

POEKIE ZOEKT
NIEUW TEHUIS

De Ronde Venen – Wij schreven  u 
enkele weken geleden dat Water-
net en de gemeente eindelijk geluis-
terd hadden naar de Vinkevener Cor 
Mastwijk, die al een jaar lang had 
gemeld dat het niet goed ging met 
de dijk in Vinkeveen. Na een boot-

tocht waarbij Mastwijk hen liet zien 
hoe de dijk op diverse plaatsen af-
brak, schrokken de heren van Wa-
ternet en de gemeente dusdanig, dat 
er direct werk van werd gemaakt. 
Afgelopen weken is de dijk op maar 
liefst zeven plaatsen gerepareerd. 

De bewoners van Mijdrecht – want 
zij hadden onder water gelopen bij 
een doorbraak – kunnen weer rustig 
slapen. De dijk is weer goed. Hope-
lijk dat Waternet ervan geleerd heeft 
en de zaak beter in de “gaten” gaat 
houden in het vervolg.

De dijk is weer gerepareerd

Dankzij oplettendheid van Cor Mastwijk uit Vinkeveen:

Mijdrecht weer veilig 
achter de dijk

De dijk zoals hij enkele weken geleden nog was

Avond en nacht van 20 op 21 augustus a.s.:

Afsluiting verbindingsweg 
A2-A12 op 20-21 augustus 
Regio - In de avond en nacht van 
donderdag 20 augustus 2009 voert 
Rijkswaterstaat van 21.00 uur tot 
05.00 uur werkzaamheden uit aan 
de A2 ter hoogte van knooppunt 
Oudenrijn. Verkeer vanaf de A2 uit 
Amsterdam kan niet rechtstreeks 
naar de A12 richting Den Haag. Ver-
keer wordt ter plaatse omgeleid en 
moet rekening houden met een lan-
gere reistijd. Gedurende deze afslui-
ting worden er werkzaamheden uit-
gevoerd aan de vangrail. 
Het verkeer vanuit Utrecht Cen-
trum wordt omgeleid via de A2 rich-
ting Den Bosch over toe- en afrit 9 

(Nieuwegein). Verkeer vanaf de A2 
uit Amsterdam wordt omgeleid via 
de A12 richting Arnhem over toe- 
en afrit 16 (Papendorp). De omlei-
dingsroutes worden met gele bor-
den langs de weg aangegeven. 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met een langere reistijd. 

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet 
Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstro-

men. Voor actuele informatie over 
werkzaamheden en de te verwach-
te hinder kunt u contact opnemen 
met de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis), 
of kijk op www.rijkswaterstaat.nl of  
www.utrechtbereikbaar.nl

Mijdrecht - Vanaf de start van het 
nieuwe schooljaar zal de papier-
container, die al vele jaren op de 
parkeerplaats aan de Dr. Van der 
Berglaan bij het scholencomplex 
staat, verdwenen zijn.

Al lange tijd zoeken de scholen van 
het complex naar een betere plek 
voor de container, omdat de huidige 
plek al lange tijd niet meer voldeed.
Het aanzien van de container en het 
vaak rondslingerende papier was 

steeds meer een doorn in het oog. 
Voor u betekent dit dus dat u geen 
oud papier meer op deze locatie 
kunt afleveren! Uiteraard kunt u oud 
papier ’s woensdags om de week 
aan de weg zetten of aanbieden bij 
het gemeentelijke afvalbrengstati-
on. Voor de scholen vallen, tot hun 
grote spijt, de extra inkomsten weg. 
Uiteraard blijven de scholen milieu-
bewust en gaan voor het papieraf-
val van hun eigen scholen een mini-
container gebruiken.

Papiercontainer in de wijk Hofland 
gaat verdwijnen!

Man gestoken
Wilnis - Een man raakte op don-
derdagavond 13 augustus gewond 
door een messteek.
Rond 22.15 uur kreeg de politie de 
melding dat een man in een wo-
ning door zijn vriendin met een 
mes was gestoken en dat hij naar 
een andere woning was gevlucht. 
Agenten gingen naar het slachtof-
fer, een 46-jarige Wilnisser. Hij had 
een steekwond in de buikstreek. Hij 
verklaarde in hun woning door zijn 
38-jarige vriendin te zijn gestoken. 
De man werd per ambulance naar 
het Hofpoortziekenhuis in Woerden 
gebracht.
 Agenten gingen naar de woning 
van de verdachte. Zij werd aan-
gehouden, naar het politiebureau 
overgebracht en voor nader onder-
zoek in het politiebureau ingesloten. 
Het slachtoffer mocht na behande-
ling het ziekenhuis verlaten en deed 
aangifte van zware mishandeling. 
De politie zet het onderzoek voort.

(VERMOEDELIJK TWEE MEIDEN) HEBBEN IN DE 
NACHT VAN 15 OP 16 AUG JL, OMSTREEKS HALF 
DRIE EEN STENEN GEITJE UIT EEN TUIN GESTOLEN.
Ze zijn gezien in de tuin, aangesproken, maar zeiden dat ze iets 
aan het zoeken waren. De volgende morgen bleek dat het geitje 
weg was. De kleinzoon van deze mensen is autistisch en was gek 
op het beestje. Hebben jullie het geitje?

BRENG HEM ALSJEBLIEFT TERUG...HET ADRES WETEN JULLIE

BEDROEFDE KLEINZOON

Voetganger 
aangereden
Wilnis - Een voetganger werd op 
donderdagavond 13 augustus aan-
gereden door een fietser die ver-
moedelijk onder invloed van alcohol 
verkeerde.
Rond 23.25 uur fietste een 37-jari-
ge man uit Woerdense Verlaat over 
de Wilnisse Zuwe, komende uit de 
richting van de Dorpsstraat. Door-
dat hij vermoedelijk onder invloed 
van alcohol verkeerde, ging dat niet 
echt in een rechte lijn. Al slingerend 
botste hij daardoor tegen een 18-ja-
rige vrouw uit Wilnis, die daar liep. 
Door de aanrijding kwam de fietser 
ten val, liep een hoofdwond op en 
raakte buiten bewustzijn. De voet-
gangster klaagde over pijn in haar 
ribben en zou zich onder doktersbe-
handeling stellen.
De fietser werd met hoofdletsel naar 
het Hofpoortziekenhuis in Woer-
den gebracht. Ter bepaling van het 
bloedalcoholgehalte is bloed bij hem 
afgenomen. De uitslag daarvan laat 
enkele weken op zich wachten. Aan 
de hand daarvan wordt er proces-
verbaal tegen de man opgemaakt.

Anselmusstraat 21 (naast de Nieuwe Meerbode) 
3641 AM Mijdrecht  -  0297-281462

HEEFT U EVEN GELUK:
alle belegde broodjes voor maar 1,50 per stuk!

VIJF EURO AANBIEDING!
100 gram achterham
100 gram osseworst
100 gram varkensrollade
100 gram kip-kerrie salade

Samen
 5,-

Deze actie is geldig t/m 29 augustus 2009

Back 2 school aktie!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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de Activiteitenkalender de ronde venen wordt gemaakt 
door Stichting cultura in samenwerking met vvv de 
ronde venen, nMe-centrum de Woudreus en gemeente 
de ronde venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met vvv de ronde venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de 
website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

22 AuguStuS 2009
rommelmarkt in vinkeveen
Locatie: Terrein naast het verenigingsgebouw Herenweg 205 in 
Vinkeveen. Aanvang: 08.30 uur tot 15.30 uur. 
open dag bij de Woudreus
Op zaterdag 22 augustus organiseert NME-centrum De Woudreus 
een open dag. Tussen 10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom. 
Zie het bericht elders op deze pagina.

25 AuguStuS 2009
excursie eetbare planten.
Locatie: Kaasboerderij van de Arend aan de Demmeriksekade 17 in 
Vinkeveen. Informatie: Riet de Bruin tel. (0297) 26 31 15.

 Activiteitenkalender 
de ronde venen

open dag bij 
de Woudreus
op zaterdag 22 augustus organiseert nMe-centrum 
de Woudreus een open dag. tussen 10.00 en 15.00 uur 
bent u van harte welkom. deze open dag staat in het 
teken van zaden. in deze tijd van het jaar staan er nog 
veel planten in bloei, maar veel planten hebben dan ook 
al vruchten en zaden. 

Wethouder Dekker zal om 11.00 uur de dag openen door nieuwe 
informatieborden te onthullen. Deze borden informeren de 
bezoekers over de tuin en natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. 
Ook nemen we die dag het Hazenpad voor het eerst in gebruik. 
Langs het Hazenpad kunnen kinderen een natuur ontdekpad lopen 
waarbij ze door kleine opdrachten van alles in de natuur beleven. Dit 
Hazenpad is gemaakt door leerlingen van het VeenLandenCollege 
tijdens hun maatschappelijke stage. Tijdens de open dag kunt u een 
kijkje nemen in de educatieve tuin waar vrijwilligers van o.a. het IVN 
aan het werk zijn. 
In het centrum zelf is er ook het een en ander te doen. Zo is er 
een tentoonstelling over zaden. In deze tentoonstelling kunt u zien 
wat voor soort vruchten en zaden er zijn en op welke manieren 
zaden zich verspreiden. U kunt daar onder andere zaden onder 
de binoculair zien en zo ontdekken hoe fraai zaden zijn. U kunt de 
tentoonstelling besluiten met een quiz over de zaden in de tuin.
Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten in het centrum. Naast 
het ontdekpad kunnen ze spelletjes doen en creatieve activiteiten. 
De veenmollen, de jeugdafdeling van het IVN, zullen die dag een 
nieuwe beestentoren maken met de kinderen die dat leuk vinden.
Gelijktijdig met de open dag van het NME centrum zal ook Stichting 
de Paraplu een inloopdag organiseren van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
Het NME centrum en Stichting de Paraplu gebruiken hetzelfde 
gebouw aan de Pieter Joostenlaan. De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer informatie, kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer (0297) 27 36 92.

Alle meisjes van 13 tot en met 16 jaar 
krijgen komende week een uitnodiging om 
in september hun derde en tevens laatste 
prik tegen baarmoederhalskanker te komen 
halen. Komende maand vaccineert de ggd 
Midden-nederland alle meisjes in hun eigen 
woonplaats. deze prik maakt deel uit van een 
landelijke inhaalcampagne, die dit voorjaar 
is gestart. de prik voor meisjes die nog 
moeten starten is door het ministerie vWS 
uitgesteld tot het voorjaar 2010. de reden is 
de ontwikkelingen rondom Nieuwe Influenza A 
(H1n1) en de belasting die dit meebrengt voor 
de ggd’en.

laatste prik
Alle meisjes die geboren zijn in 1993 tot en met 1996 
en in het voorjaar al een of twee prikken hebben 
gehad, krijgen in augustus een uitnodiging om hun 
vaccinatieprogramma in september af te komen 
maken. De GGD toert hiervoor een maand lang de 
provincie Utrecht door om alle meisjes van de laatste 
prik te voorzien. Er zijn ook meisjes bij die voor hun 
tweede prik komen, omdat zij deze in het voorjaar 
hebben gemist. Na deze prik moeten zij nog een derde 
prik. Hiervoor krijgen zij volgend jaar automatisch 
een uitnodiging. Als meisjes absoluut niet op de 
aangegeven datum en tijd kunnen, dan kunnen ze de 
website www.ggdmn.nl raadplegen voor een andere 
dag, tijd en locatie in september. 

uitstel 12-jarigen 
De meisjes die nog niet zijn gestart met het 
vaccinatieprogramma tegen baarmoederhalskanker 
moeten nog even wachten. Het gaat hierbij om de 

meisjes die dit jaar 12 jaar zijn geworden en de meisjes 
van 13 tot en met 16 jaar die in het voorjaar geen 
gehoor hebben gegeven aan de eerste uitnodiging. 
Naar verwachting krijgen zij in het voorjaar 2010 een 
uitnodiging. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft dit besloten vanwege 
de ontwikkeling rond de Nieuwe Influenza A (H1N1) 
en de belasting die de GGD’en krijgen om de griep te 
bestrijden. 

baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. 
Jaarlijks krijgen ruim 600 vrouwen te horen dat 
ze baarmoederhalskanker hebben. Gemiddeld 
sterven elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. 
Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie 
met het humaan papillomavirus, kortweg HPV. Er 
bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die 
kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting 
beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 
16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van 
baarmoederhalskanker veroorzaken. 

Meer informatie
Algemene (landelijke) informatie: www.prikenbescherm.nl 
of bel 0800  301 80 51. Regionale informatie is te vinden 
op: www.ggdmn.nl. Voor vragen over een afspraak, kunt 
u bellen met GGD Midden-Nederland: (030) 63 05 478 
(ma t/m vrij van 13.00 uur tot 17.00 uur).

oproep voor de laatste prik 
tegen baarmoederhalskanker

Deze week wordt in Vinkeveen begonnen met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg 
van Westerheul IV, een woningbouwlocatie van 
270 woningen. De werkzaamheden bestaan voor 
een belangrijk deel uit het ophogen van het gebied 
tussen Voorbancken, Mijdrechtse Dwarsweg en 
oude Spoorbaan met 2,20 meter zand en grond. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma 
Den Breejen uit Hoofddorp. Het aanbrengen van het 
zand en grond duurt enkele maanden. Daarna start 

de zettingsperiode van een jaar Gedurende dat jaar 
worden geen werkzaamheden uitgevoerd. De integrale 
ophoging resulteert na een jaar zetting in een netto 
ophoging van circa 1,10 meter. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen 
van 7.00 uur tot 17.00 uur. De aanvoerroute van het 
zand en grond verloopt via de N212 en de Mijdrechtse 
Dwarsweg. Gebruikers van deze wegen kunnen hiervan 
enige hinder ondervinden.

WerKZAAMHeden WeSterHeul iv vAn StArt uitvoering StedelijK WAterplAn 
de ronde venen

In opdracht van Waternet start in week 34 aannemingsbedrijf G. van der 
Ven met de uitvoering van het Stedelijk Waterplan De Ronde Venen. Om 
de doorstroming van het oppervlaktewater in het stedelijk gebied van 
gemeente De Ronde Venen te verbeteren, worden op onderstaande locaties 
maatregelen genomen. Deze maatregelen komen voort uit het Stedelijk 
Waterplan en betreft het aanleggen of vervangen van de bestaande duikers 
(ondergrondse verbindingen tussen sloten, veelal onder wegen door).

de maatregelen in de wijk Wilnis veldzijde:
•  het aanleggen van nieuwe duikers in het wandelpad vlakbij de Zeelt;
•  het vervangen van de duiker onder de Veenweg door, in de bocht de 

Zeelt;
•  het vervangen van de duiker door spoordijk achter de Zeelt;
•  het vervangen van de duiker in het fiets- en voetpad tussen de 

burgemeester Fernhoutlaan en de brandweerkazerne;

de maatregelen op het bedrijventerrein Mijdrecht:
•  het vervangen van de duiker onder de Energieweg ter hoogte van nr 

111 en 120;
•  het vervangen van de duiker onder het fietspad tussen de 

Nijverheidswegen de Rondweg;
•  het vervangen van de duiker onder de Constructieweg ter hoogte van nr 

14 en 15;

De maatregelen in de wijk Mijdrecht Hofland:
•  het vervangen van de regelbare stuwen nabij de Diamant en de 

Aquamarijn.

Voorafgaand aan de uitvoering zullen vooraankondigingen worden geplaatst 
en omleidingroutes worden ingesteld. Zodra de werkzaamheden beginnen 
informeert Waternet omwonenden en hulpdiensten. Het vervangen van de 
duikers zal op de bovenstaande locaties enkele dagen voor overlast zorgen. 
Eind oktober 2009 zullen alle maatregelen afgerond zijn. 

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met de Klantenservice van Waternet via 0900 93 94 (lokaal tarief) en 
vragen naar Dhr. H. Hazeleger.

Als Millenniumgemeente staat de 
ronde venen achter de doelen van 
de verenigde naties op het gebied 
van duurzame ontwikkeling en 
klimaatbeleid. een van onze acties 
in het kader van deze campagne is 
het onder de aandacht brengen van 
lokale initiatieven op het gebied van 
ontwikkelingssamenleving en fair 
trade. Heeft u een organisatie op dit 
gebied en wilt u een activiteit onder 
de aandacht brengen? neem dan 
contact op met nanda verveen, tel. 
(0297) 29 16 75 of e-mail n.verveen@
derondevenen.nl 

Kinderen helpen Kinderen
De knutselclub “Kinderen helpen Kinderen” bestaat 
sinds 1991. Het is een club voor kinderen van 8 jaar 
en ouder die het leuk vinden om eens in de week 
te knutselen en daarmee ook minder bedeelde 
kinderen in de wereld te helpen. Dat doet ‘Kinderen 
helpen Kinderen” al jaren via het Liliane Fonds, 
dat gehandicapte kinderen in de derde wereld een 

betere toekomst probeert te geven. Er is vaak maar 
een klein bedrag nodig om deze kinderen te helpen.

Activiteiten dit seizoen
Van september tot en met april wordt er geknutseld 
op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
Kinderen maken een grote verscheidenheid aan 
artikelen, o.a. kaarten, cadeauartikelen, versierde 
bloempotten en nog vele andere zaken. Tijdens 
markten e.d. worden deze artikelen verkocht en de 
opbrengst gaat naar het Liliane Fonds. Elke week 
maken de kinderen ook iets voor zichzelf. De kosten 
zijn € 9,00 per maand. Dit is voor de kosten van de 
knutselruimte en de aanschaf van materialen.
Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 
komt een groep volwassenen bij elkaar om de 
knutselmiddagen voor te bereiden en nieuwe 
technieken uit te proberen. Ook is er een groep 
volwassenen die bij gelegenheid kinderen 
schminken. Ook de opbrengst van deze activiteit 
gaat naar het Liliane Fonds. De knutselruimte is 
gevestigd aan de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht 
(Ingang achterzijde flat). Meer informatie voor 
kinderen die graag mee willen knutselen of 
volwassenen die willen helpen met de organisatie is 
te vinden op www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl 
of op www.lilianfonds.nl. 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

Het produceren van afval is onvermijdelijk. Ieder huishouden heeft afval, 
denk aan etensresten, verpakkingsmateriaal, groenafval etc. Nederland 
onderneemt veel om de afvalstroom op verantwoorde wijze te verwerken. 
Ook in Gemeente De Ronde Venen wordt er door de bewoners goed aan 
het scheiden van afval meegewerkt. Voor het GFT gebruiken we de groene 
minicontainer, papier wordt los aangeboden en sinds enige tijd kunt u ook 
uw plastic afval gescheiden aanbieden. Bij het afvalbrengstation kunt u 
terecht voor onder andere oud ijzer, grof vuil, klein chemisch afval en hout. 
Het afval dat hierna overblijft wordt het restafval genoemd. 

Restafval beperken
Het overgrote deel van het afval wordt gerecycled of verbrand. Storten 
komt nauwelijks nog voor. Door te recyclen, in plaats van te verbranden, 
wordt het milieu gespaard én besparen we ook nog eens kosten. Alleen is 
niet al het afval geschikt om te scheiden en vervolgens te recyclen. 
Het afval dat over blijft na het scheiden, wordt ook wel het restafval 
genoemd. Drinkpakken, sigarettenpeuken, volle stofzuigerzakken, gekookte 
etensresten en kattenbakkorrels zijn voorbeelden van het restafval. Het 
restafval wordt verbrand in een van de twaalf verbrandingsinstallaties in 
Nederland. De warmte die in deze installaties vrijkomt, wordt gedeeltelijk 
weer gebruikt om elektriciteit op te wekken. Deze installaties zijn weliswaar 
schoner gaan werken, maar blijven een belasting voor het milieu. Daarom 
is het zo belangrijk dat het restafval zo veel mogelijk beperkt wordt. 

Belangrijk 
Het restafval kunt u, afhankelijk van uw woonsituatie, kwijt in uw 
grijze minicontainer, ondergrondse of bovengrondse container. De 
afvalinzamelaar haalt eenmaal in de twee weken het restafval op. In de 
gemeente is dat op dinsdag in oneven weken. 

Belangrijk om te weten: 
- Zorg dat uw grijze container vóór 07.30 uur aangeboden wordt. De 

afvalinzamelaar rijdt niet altijd een vaste route vanwege bijvoorbeeld 
vakanties of wegwerkzaamheden en kan op verschillende tijden komen. 

- Zorg dat uw afval los in de container zit. Vastgeklemd afval blijft vaak 
hangen in de container. 

- Te zware containers (zwaarder dan 70 kg) worden niet geleegd. 
- De inzamelaar neemt alleen afval mee dat bij de betreffende week 

hoort. 
- Afval dat naast de container is geplaatst, wordt niet meegenomen. 
- Heeft u een keer meer afval dan in de container past, kunt u dit kwijt bij 

het afvalbrengstation. 
- Als er grof huisvuil of bouw- en sloopafval, bijvoorbeeld tegels, wordt 

aangetroffen, wordt de container niet geleegd. U kunt hiervoor wel 
terecht bij het afvalbrengstation. De voorwaarden kunt u lezen op de 
afvalkalender. 

Op de afvalkalender kunt u tevens lezen wanneer het restafval opgehaald 
wordt. Heeft u geen afvalwijzer meer of vragen over het restafval, dan kunt 
u bellen naar de servicelijn van de gemeente: (0297) 29 18 00. 

RESTAFVAL

AFSLuiTinG VERBinDinGSwEG A2-A12 
Op 20 En 21 AuGuSTuS 

In de avond en nacht van donderdag 20 augustus 2009 voert 
Rijkswaterstaat van 21.00 uur tot 05.00 uur werkzaamheden uit aan de A2 
ter hoogte van knooppunt Oudenrijn. Verkeer vanaf de A2 uit Amsterdam 
kan niet rechtstreeks naar de A12 richting Den Haag. Verkeer wordt ter 
plaatse omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd.

werkzaamheden
Gedurende deze afsluiting worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de 
vangrail. 

Omleidingsroute
Het verkeer vanuit Utrecht Centrum wordt omgeleid via de A2 richting Den 
Bosch over toe- en afrit 9 (Nieuwegein). Verkeer vanaf de A2 uit Amsterdam 
wordt omgeleid via de A12 richting Arnhem over toe- en afrit 16 (Papendorp). 
De omleidingsroutes worden met gele borden langs de weg aangegeven. 
Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. 

Samenwerking
Het project A2 Hooggelegen wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat 
en Trajectum Novum (aannemerspartijen Van Hattum en Blankevoort, 
Mourik Groot Ammers, Boskalis, KWS Infra en Vialis). Zij zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het project. 

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over 
werkzaamheden en de te verwachten hinder kunt u contact opnemen met 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis), of kijk op 
www.rijkswaterstaat.nl of www.utrechtbereikbaar.nl

 BERichTEn VOOR DE SchEEpVAART

Stremming Angstel, Abcoude 
Dinsdag 25 augustus 2009 van 19.00 tot 19.40 uur en op donderdag 
27 augustus 2009 van 15.30 tot 17.30 uur.In verband met een evenement 
moet het scheepvaartverkeer op dinsdag 25 augustus van 19.00 tot 19.40 
uur; donderdag 27 augustus 2009 met een volledige stremming rekening 
houden op een gedeelte van de Angstel, tussen de Heinkuitenbrug, 
Dorpsbrug en de Hulksbrug in Abcoude. Er is geen scheepvaartverkeer 
mogelijk. 
 
Stremming vaarweg winkel
In verband met verbredingswerkzaamheden aan de A2 ter hoogte van 
Abcoude, geldt tussen de Proostdijersluis en de Angstel, een algehele 
stremming van de rivier de Winkel. Er is geen kruisend verkeer mogelijk 
met de A2 van maandag 3 augustus tot zaterdag 22 augustus 2009. Dit 
geldt ook voor kano’s.

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

GROOT OnDERhOuD AAn DE DR. J. V.D. 
hAARLAAn En ROERDOMp VAnAF DE V.D. 
hAARLAAn TOT AAn DE wATERSnip

In de periode van half augustus tot eind november zullen er 
werkzaamheden plaatsvinden aan de Dr. J. v.d. Haarlaan en de 
Roerdomp. Wegens de slechte staat waarin de wegen verkeren 
wordt hier groot onderhoud aan gepleegd. De werkzaamheden 
bestaan vooral uit het vernieuwen van de fundering, het opnieuw 
asfalteren van de rijweg en het herstraten van de parkeervakken en 
een deel van de trottoirs. De werkzaamheden zullen in fases worden 
uitgevoerd waardoor de aansluitende woonwijken altijd bereikbaar 
zullen zijn. Voor het doorgaande verkeer zal tijdens de duur van het 
gehele project een vaste omleiding worden ingesteld. Voor direct 
omwonenden zal er afhankelijk van de lopende fase een omleiding 
worden ingesteld. Wij vragen uw begrip voor de werkzaamheden en 
de overlast die u hiervan zult ondervinden. Aangelegen bedrijven 
en direct aanwonende zullen tijdig worden geïnformeerd wanneer 
zij hier direct hinder van kunnen ondervinden. Exacte data van de 
werkzaamheden en de verschillende fases zullen via deze krant 
gecommuniceerd worden. Hebt u vragen en/of opmerkingen over 
de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer R. 
Veenendaal, tel. (0297) 291868 of de heer D. van den Boogert, 
tel. (0297) 29 18 55.

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

AAnVRAGEn BOuwVERGunninG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 29 Plaatsen van zes gevelkozijnen Reguliere bouwvergunning 2009/0365 23-7-2009

Mijdrecht
Diamant,  Oprichten van een 3-tal tijdelijke borden Reguliere bouwvergunning 2009/0375 30-7-2009
Industrieweg, i.h.k van het Stedelijk Waterplan De
Veenweg  Ronde Venen, t.h.v. Diamant nabij  
 Ducaton, Industrieweg nabij Veenweg, 
 Veenweg nabij Wagenaar (Wilnis) 

Dubloen 40 Vergroten van de woning Lichte bouwvergunning 2009/0369 3-8-2009
Koraal 17 Plaatsen van 4 dakkapellen op de  Reguliere bouwvergunning 2009/0382 11-8-2009
 woning en het bijgebouw
S. v. Rumelaerstraat 33 Veranderen van een raam in de voorgevel  Lichte bouwvergunning 2009/0383 11-8-2009
 van de woning in metselwerk

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 149 Realiseren van een insteekhaven Lichte bouwvergunning 2009/0378 10-8-2009
Prins Bernhardlaan 26 Het veranderen van 4 woningen  Reguliere bouwvergunning 2009/0381 10-8-2009
 (nabij 2 t/m 26) 
Plaswijk 14 Vergroten van een verblijfsrecreatiewoning Reguliere bouwvergunning  2009/0374 3-8-2009
  fase 1

wilnis
Zeelt 14 Oprichten van een terrasoverkapping Lichte bouwvergunning 2009/0372 6-8-2009

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

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

 
Vervolg op volgende blz.

huis-aan-huiscontrole 
op hondenbezit gaat 
weer van start
Deze week is in de gemeente De Ronde Venen de huis-
aan-huiscontrole op het bezit van honden weer begonnen. 
De controle vindt steekproefsgewijs plaats. controleurs 
zullen bij alle inwoners van de gemeente aanbellen om het 
hondenbezit te controleren en kunnen zowel overdag als ’s 
avonds langskomen. in geval controleurs een hond aantreffen 
waarover geen belasting is betaald, wordt ter plaatse een 
aangiftebiljet ingevuld. De controle wordt uitgevoerd door het 
bedrijf Legitiem BV, de medewerkers daarvan dragen duidelijk 
zichtbaar een legitimatiebewijs.

De gemeente De Ronde Venen heft hondenbelasting. Het tarief bedraagt in 
2009 € 50,35 per hond. De hondenbezitter is verplicht aangifte te doen van 
het bezit van een hond. Het daarvoor benodigde formulier is te vinden op 
www.derondevenen.nl of telefonisch aan te vragen via tel. (0297) 29 17 91.
De gemeente is het aan haar inwoners verplicht de gemeentelijke 
belastingheffing op een juiste manier uit te voeren. Daarom wordt 
gecontroleerd of alle bezitters van een viervoeter ook daadwerkelijk 
hondenbelasting betalen. Vorig jaar heeft voor het laatst een huis-aan-
huiscontrole plaatsgevonden in De Ronde Venen. 
In een aantal gevallen geldt vrijstelling voor het betalen van 
hondenbelasting, bijvoorbeeld als het om blindengeleidehonden gaat. In de 
verordening Hondenbelasting, te vinden op www.derondevenen.nl, staat 
exact omschreven wie de belasting moet betalen en wanneer vrijstelling 
geldt. Inwoners die zich in de loop van het jaar in de gemeente vestigen 
of uit de gemeente vertrekken, hoeven slechts naar rato te betalen. De 
formulieren voor het aan- of afmelden van een hond zijn te vinden op 
www.derondevenen.nl. Ook kan de hondenbelasting in sommige gevallen 
worden kwijtgescholden.

Masterclasses tijdens 
Monumentendag 
12 september 2009 
het cultuurplatform DRV geeft muziek- toneel- en 
zangfanaten een unieke kans. 

Tijdens de monumentendag worden er masterclasses gegeven 
door gerenommeerde docenten en kan er dus (gratis) iets 
geleerd worden. De koren en muziekverenigingen zullen tijdens 
de masterclass apart werken aan hetzelfde stuk. ‘s Avonds 
zullen ze gezamenlijk een daverend concert geven. Koren en 
muziekverenigingen worden van harte uitgenodigd om deel te 
nemen, maar ook niet-gebonden musici en zangers/ zangeressen 
zijn van harte welkom. De toneelverenigingen zullen aan de slag 
gaan met fysiek spel, bijvoorbeeld: hoe laat je je emoties door 
middel van houding en beweging zien. ‘s Avonds is er op het plein 
voor de Janskerk in Mijdrecht een podium waar de masterclasses 
zich presenteren en waar ook ander lokaal talent zich op de kaart 
zet: SEEUS, Jordi&Joyce en Sophie Jurrjens. Wilt u uzelf, uw koor 
of vereniging ook op de kaart zetten? Meld u dan aan bij Marije 
Lutgendorff, cultuurconsulent De Ronde Venen, via M.Lutgendorff@
bibliotheekavv.nl of via tel. (0297) 250338. Kijk voor meer informatie 
over de monumentendag op: www.cultura-drv.nl

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

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

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

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar een 
loopbaan!
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

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

Mijdrecht
A. P. v. Dishoeckstraat 4 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0327 11-8-2009

met een dakopbouw fase 1
Westerlandweg 2 Oprichten van een machineberging Reguliere bouwvergunning 2009/0320 7-8-2009

fase 2

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt VRIjStELLING

Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Vinkeveen
Vinkenkade 69 Vernieuwen van een woning Bouwvergunning fase 1 2007/0781 6-8-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt ONthEFFING

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Vinkeveen
Muijeveld 95 Vergroten van de woning met een dakop- Bouwvergunning 2009/0142 30-7-2009

bouw en het oprichten van een tuinberging
Waverveensepad 21 Veranderen van de dakconstructie Bouwvergunning 2009/0174 30-7-2009

van bedrijfsgebouw-woning

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

10.65

5.98 0.69

1.19
8.49

2.99 0.39

0.99

0.99
2.35

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.
Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.

Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Tel.: 0297-241613

G. de Haan & Zn.
Zand - Grind - Grond- en Erfverharding

Hét adres voor o.a.:
• Tuingrond
• Straatzand
• Vulzand
• Siergrind
• Verhardingsmateriaal

• Voor grote of kleine hoeveelheden, bij u thuisbezorgd

Provincialeweg 9a 06-51262561
3641 RS Mijdrecht 06-54331657

Tel. 0297-264227
Voor al uw Verbouw-/ 
Interieur- & Meubel-
werkzaamheden.

Het kan allemaal 
gerealiseerd
worden!

Julianalaan 12A, 3645 DA Vinkeveen
Mobiel: 06-27032248 • Tel. 0297-265600

Timmer- &
Montagewerken

Te huur in VinkeVeen
Woning

Herenweg 186, 750,- p/mnd

200 m2 opslag/
bedrijfsruimte
Herenweg 153, 1000,- p/mnd

Tel. 0297-561397/06-53252205Te
 h

uu
r* Aangeboden:

Weg. verh. naar buitenland: ver-
koop huish. art., koelkast, vrie-
zer enz. Verkoop 20 auto. van 
11 tot 14. 
Tel. 0297-283217
Te koop:
Boeken van De Ronde Venen 
65 euro. Oude hangklok 80 eu-
ro. 2 oude fietsen jaren zestig 
100 euro. 
Tel. 0297-261529
Te koop:
6-pers. bungalowtent merk De 
Waard type vergrootte Zilver-
meeuw geen lekkage/slijtage-
plekken 400 euro. 
Tel. 0297-273307
Te koop:
Seniorenbed + elektrische bo-
dem incl. matras + hoes z.g.a.n. 
300 euro. 
Tel. 0297-287150
Te koop:
Sterk ladenkastje eiken, beslag 
moet vervangen 35 euro. Ronde 
eettafel 35 euro. 
Tel. 0297-282558
Te koop:
Traphekje hout 7 euro. Mooi 
houten hobbelpaard z.g.a.n. 
10 euro. 
Tel. 0297-273872
Gevraagd:
Keyboard cursus Klavarskribo. 
Tel. 0297-281673
Gevraagd:
Wie heeft voor studente in ruil 
voor en bloemetje een fiets voor 
de bus staan? 
Tel. 0297-286377
Gevraagd:
C1000 zegels om boekje vol te 
maken. 
Tel. 0297-283986
Te koop:
Philips snackmaker elektr. 
oventje i.g.st. zeer weinig ge-
bruikt 10 euro. 
Tel. 0297-281765
Aangeboden:
Gratis af te halen caravan Sprite 
Sport 375 redelijke staat. 
Tel. 0297-282882/06-27034498
Te koop:
Leuke tienerkleding v.a. mt. 34 
2,50 euro. Voetbalschoenen mt. 
38 Umbro 10 euro. 
Tel. 0297-256864
Te koop:
Crèmekleurig babybadje met 
standaard 7 euro. Opzetstoeltje 
voor op gewone stoel 3 euro. 
Tel. 0297-273872
Te koop:
Geen woekerende bamboe in 
pot ±1.20 hg. wordt ± 2,50 hg. v. 
sch.hlf. schaduw v.a. 17,50 euro. 
Tel. 0297-264464
 

Te koop:
Herenfiets Batavus i.pr.st. 125 
euro. 
Tel. 0297-281193
Gevonden:
Eenwieler fiets in Wilnis. Wie is 
hem kwijt? 
Tel. 0297-288377
Te koop:
Mooie bakfiets Baboe 1 jr. oud 
500 euro. 
Tel. 0297-265425
 

Te koop:
Zebravinken p.p. 6 euro. 
Tel. 0297-285560
Te koop:
Tafel + 4 stoelen. Compl. ser-
vies. Digitale draadloze telefoon 
+ weergave. 
Tel. 0297-284448
Te koop:
4 rietgematte eetkamerstoelen 
i.z.g.st. 60 euro. 
Tel. 0297-263333
 

Te koop:
Geheel verstelbr. wipstoeltje 
voor baby b;auw/wit geruit nog 
mooi 10 euro. 
Tel. 0297-284058
Te koop:
Broedmachine 90 euro. 5 kui-
kens 9 weken oud. Autoradio 90 
nu 60 euro. Nw. k.k. 
Tel. 0297-274524
Te koop:
Alberello aircooler z.g.a.n. 49 
euro. 
Tel. 0297-287940
Te koop:
2-pers. slaapbankje 95 euro. 
Tel. 0297-285166
 

Aangeboden:
Gratis af te halen guppies. 
Tel. 0297-241488
Gevraagd:
Stukje grond om een camper 
en caravan te stallen in De Ron-
de Venen. 
Tel. 0297-285166
Te koop:
Adria Supra opknap caravan 
met hagelschade bj. ‘92 netjes 
interieur zeer gesch. voor cam-
per inbouw 495 euro. 
Tel. 0297-285166
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (3)

Aalsmeer/Uithoorn/De Ronde Venen. 
De komende weken ligt het werk aan de 
N201 stil. Ook de Alliantie, het consortium 
van bedrijven dat de omlegging van de 
provinciale weg realiseert, is ‘met bouwvak’. 
Daarna worden de werkzaamheden met 
vol elan weer aangepakt. Een aantal 
werkzaamheden wordt pas in september 
weer opgestart. Sommige daarvan omdat 
de plannen worden/zijn aangepast of dat 
op dat moment pas kan worden begonnen 
met aansluitende activiteiten. Zo is het 
plan om op de Aalsmeerderweg begin 
september de ‘slinger’ bij de tunnel weer 
terug te brengen naar het oorspronkelijke 
tracé. Rechtuit dus. Tegen die tijd hoopt 
men het tunneldeel zover gereed te 
hebben dat dit kan.

Van tunnel tot Legmeerdijk
Toegegeven, naarmate men het tracé van de 
omgelegde N201 op de grens met Uithoorn 
en Amstelveen verder volgt richting Amstel, 
zijn er (momenteel) minder spectaculaire 
zaken te zien. Toch is goed waarneembaar 
dat overal waar de provinciale weg zijn 
(toekomstige) aanwezigheid kenbaar 
maakt, er driftig ‘aan de weg’ wordt 
gewerkt. Bij de vorige afl evering van de 
omlegging is het tunnelgedeelte bij de 
Ringvaart ter hoogte van Oude Meer 
uitgebreid onder de aandacht gebracht. 
“Overigens zullen omwonenden die nu 
nog veel last ondervinden van de aanleg 
van de tunnel en de open tunnelbak na 
de afbouw nauwelijks merken dat de 
N201 aan hun deur voorbij gaat. Zo mooi 
zal het allemaal op ‘natuurlijke’ wijze 
worden ingepast,” laat Madeleine Maat-
Hopman van het Projectbureau weten. 
Na de Aalsmeerderweg komt de N201 
op maaiveldniveau te liggen. Het tracé 

wordt verder aangelegd met een hoog 
viaduct over de Middenweg en een laag 
viaduct over de Hornweg. De Hornweg 
blijft dus toegankelijk voor fi etsers en 
personenauto’s, maar is belemmerend voor 
vrachtverkeer. Beide viaducten worden 
voorzien van geluidwerende schermen.

Eigen aansluiting Bloemenveiling
Bij de Legmeerdijk (N231) krijgt al het 
verkeer voor FloraHolland Aalsmeer 
(Bloemenveiling) een vrije afslag zonder 
verkeerslichten en kan ongehinderd 
haar doel bereiken. Het (vracht)verkeer 
vanaf de veiling krijgt een eigen fl y-over 
en sluit in westelijke richting aan op de 
N201 richting A4 en de A9. “Dit verkeer 
krijgt op die manier een heel voordelige 
en snelle verbinding met de snelwegen”, 
licht de woordvoerster toe. “Dat betekent 
dat het vrachtverkeer richting Utrecht niet 
meer over de N201 richting Mijdrecht en 
de A2 zal gaan, maar via de nieuwe oprit 
bij de A9 richting A2 gaat rijden. Die A2 
is dan uitgebreid tot 2 x 5 rijstroken. Het 
lijkt ‘om’ maar het gaat veel sneller. De 
uitvoering van het plan is gebaseerd op 
berekeningen die men heeft uitgevoerd. 
Maar om het nóg onaantrekkelijker te 
maken om via de N201 bij Vinkeveen de 
A2 op te gaan, wordt de vierbaansweg 
voorbij de Zijdelweg in een tweebaansweg 
uitgevoerd. Dat dwingt vrachtverkeer van 
de veiling nog méér om via de nieuwe 
aansluiting rechtstreeks naar de A9 te 
gaan.” Of men hierin gelijk krijgt, de tijd 
zal het leren. De kruising van de N201 met 
de Legmeerdijk achter de Bloemenveiling 
wordt gelijkvloers en met verkeerslichten 
uitgevoerd. Aan de oostzijde van de 
Legmeerdijk wordt voor fi etsers een 
fi etstunnel aangelegd. Wat noordelijker 

zijn aansluitingen in voorbereiding op 
de nieuwe rotonde in de Legmeerdijk 
voor verkeer van o.a. de Machineweg, 
Noorddammerweg en de Loetenweg. In 
de nabijheid worden nieuwe woonwijken 
en bedrijventerreinen ontwikkeld. Te 
zijner tijd zullen de toegangen van de 
Noorddammerweg, Randweg en de 
Loetenweg op de Legmeerdijk worden 
afgesloten voor autoverkeer. Daarentegen 
krijgen fi etsers en voetgangers bij de 
Noorddammerweg een fraaie brug over de 
N201. Het talud van de N201 is inmiddels 
doorgetrokken tot op het grensgebied 
van Uithoorn en Amstelveen en kruist de 
Zijdelweg.

Van Zijdelweg tot Amstelhoek
Waar eerst sprake zou zijn van een 
gelijkvloerse kruising met verkeerslichten 
bij de Zijdelweg (N521), nabij het 
Shell tankstation, wordt deze kruising 
ongelijkvloers. Aan beide zijden komen 
op- en afritten. Bij nader inzien is deze 
oplossing beter voor de doorstroming 
en de verkeersveiligheid. Om de locatie 
geschikt te maken voor een viaduct met 
op- en afritten wordt op 3 september de 
artikel 19 procedure opgestart. Vanaf 4 
september liggen de plannen zes weken 
lang ter inzage in het gemeentehuis van 
Amstelveen. Woensdag 9 september is daar 
van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond 
gepland waar belanghebbenden en 
belangstellenden van harte welkom zijn.
Het tracé krijgt zijn vervolging richting 
Amstelhoek door de Bovenkerkerpolder. 
Daar is het talud al duidelijk zichtbaar, 
helemaal vanuit de lucht. De N201 wordt 
hier een tweebaans provincieweg en 
gaat over de Bovenkerkerweg heen. 
Laatstgenoemde wordt verdiept aangelegd 

waarbij de weg toegankelijk blijft voor 
bestemmingsverkeer. Het viaduct heeft 
echter een beperkte doorrijhoogte 
van 2,60 meter, dus ongeschikt voor 
(hoge) bestelwagens en vrachtwagens. 
Ter hoogte van de Amsterdamseweg, 
Industriegebied-Noord in Uithoorn, krijgt 
de N201 een brug over de afwateringstocht 
bij de Hollandse Dijk en een verkeersplein 
waar de verlengde Amsterdamseweg 
en de Middenweg op aansluiten. De 
Hollandse Dijk wordt afgesloten voor 
(doorgaand) verkeer. De bewoners langs 
de Amstel krijgen een aparte aansluiting 
via de Chemieweg op de N201 en naar 
de Amsterdamseweg. Het plan is verder 
langs de Amsterdamseweg vrijliggende 
fi etspaden aan te leggen die de N201 
gelijkvloers kruisen. Door de aanleg van 
de nieuwe N201 zal het landschap op 
diverse plaatsen veranderen. Dit vraagt 
om natuurcompensatie. Om die reden 
worden aan beide kanten van de weg 
in de Bovenkerkerpolder natuurstroken 
aangelegd. Die zullen een aantrekkelijke 
leefomgeving moeten gaan vormen voor 
veel planten- en diersoorten. Daarnaast zal 
er aandacht zijn voor de landschappelijke 
en recreatieve invulling en de benodigde 
waterberging in het gebied.

Amstelhoek-De Ronde Venen
De N201 vervolgt zijn weg richting 
Amstelhoek via een aquaduct onder de 
Amstel door. Wellicht ten overvloede 
werd de vraag gesteld of deze met 
het oog op de toekomst niet beter 
meteen voor 2 x 2 rijstroken kon worden 
uitgevoerd. Het antwoord was negatief. 
Verkeersberekeningen en studie hebben 
volgens een woordvoerder van het 
Projectbureau 201+ uitgewezen dat de 

uitvoering op deze manier ‘toekomstvast’ 
is. Dus dat één rijstrook voor elke rijrichting 
voldoende doorstroming biedt tot 2030. 
Ook de Provincie Utrecht sluit zich bij deze 
zienswijze aan. Iets wat door inwoners 
en sommige gemeentebestuurders 
in De Ronde Venen sterk in twijfel 
wordt getrokken. Zij vrezen dat de 
problematiek van verkeersopstoppingen 
in de Aalsmeerse en Uithoornse regio zich 
zullen verplaatsen naar De Ronde Venen. 
Ook al omdat verwacht wordt dat lang niet 
alle vrachtverkeer zich straks ‘keurig’ in 
westelijke richting over de nieuwe N201 
gaat begeven om via de A9 naar de A2 te 
gaan. Dat is ruim 20 km meer ‘om’. Dus ook 
hier geldt: de tijd zal het leren! Eind dit jaar 
wordt begonnen met de voorbereidingen 
van het aquaduct en de aansluitingen op de 
Amsterdamseweg. Na de Amstelpassage 
komt de N201 via een bocht parallel aan 
de Tienboerenweg te lopen. In het rechte 
stuk worden op- en afritten gemaakt 
voor ontsluiting van verschillende wegen 
naar o.a. de betoncentrale, het natte 
bedrijventerrein Amstelhoek en agrarische 
bedrijven in de polder. Ongeveer 2,5 km 
na het aquaduct sluit het nieuwe tracé via 
een verkeersknooppunt nabij de huidige 
verkeerslichten met de Tienboerenweg 
aan op de bestaande N201. Op dit punt 
sluiten ook de verkeersstromen vanaf 
de Ringdijk Tweede Bedijking aan met 
bestemming De Hoef, Nieuwveen en 
Alphen a/d Rijn. Verder blijft het wat de 
N201 betreft allemaal bij het oude! Al met 
al is er nog bijna 3 jaar te gaan alvorens het 
totale project gerealiseerd is. Tussentijdse 
planwijzigingen zijn dus nog altijd mogelijk. 
Met dank aan de Projectgroep N201+ voor 
de medewerking aan de totstandkoming 
van deze artikelen.

Het tracé van de N201 met de geplande op- en afritten 
is bij de kruising met de Hornweg al duidelijk zichtbaar

Het tracé van de N201 achter de Hollandse Dijk en het 
Industriegebied-Noord in Uithoorn. Rechts beneden de aansluiting 
op de (nog te verlengen) Amsterdamseweg en de Middenweg 
(schuin naar het midden). Bovenkant foto: Amstelveen.

Bij de kruising N201-Tienboerenweg wordt een watertransportleiding 
omgelegd om plaats te maken voor de nieuwe aansluiting met het 
omgelegde tracé

Het verkeer naar en van de Bloemenveiling krijgt een 
ongelijkvloerse op- en afrit (fl y-over). Hiervoor zijn aan 
de Legmeerdijk de werkzaamheden in volle gang

Impressie van de Amstelpassage met het aquaduct gezien 
vanuit de Rondeveense kant

Overzichtskaart van het verloop 
van de N201 op het grondgebied 
van De Ronde Venen



Uithoorn - Op zaterdag 22 augus-
tus a.s. zet winkelcentrum Zijdel-
waard alle kinderen in het zonne-
tje: circusworkshops, een schmink-
stand, springkussen, knutselterras, 
gratis popcorn en ballonnen zor-
gen ervoor dat jong en oud zich ver-
maakt tijdens deze gezellige Kids-
day.
Er is van alles te doen zoals: Kin-
dervermaak met circusworkshop, 
springkussen, schminken, knutse-
len en gratis popcorn
Kinderen kunnen zich deze middag 
opperbest vermaken in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Alle activiteiten 
zijn gratis toegankelijk tussen 12.00 
en 16.00 uur. Bij de circusworkshop 
kan iedereen onder leiding van twee 
circusclowns de leukste circustruc-
jes leren met vele attributen, zoals 
koorddansen, ballopen, eenwiel-
fietsen en jongleren. Iedereen krijgt 
na afloop een heus circusdiploma!
Daarnaast kunnen kinderen zich 
uitleven op het springkussen, gra-
tis laten schminken in een prachtige 
creatie of zelf een kunstwerk maken 
bij het knutselterras. Er worden bal-
lonnen uitgedeeld en voor de lekke-
re trek is er voor alle bezoekers een 
gratis zakje popcorn. Dus mis niets 
van deze gezellige Kidsday! Winkel-

centrum Zijdelwaard…maakt win-
kelen de moeite waard!
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INFORMATIEF

COLOFON

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Zaterdag a.s. in Uithoorn:
Kidsday in Winkelcentrum 
Zijdelwaard

Dancestudio Shanna 
Elleswijk maakt zich klaar 
voor een nieuw dansseizoen!
Uithoorn - Het is nu nog even ge-
nieten van de vakantie, maar Shan-
na Elleswijk en haar docenten zijn 
alweer druk bezig met het voorbe-
reiden van een nieuw dansseizoen. 
Eind augustus gaan de deuren van 
de dancestudio op de Prinses Mar-
grietlaan 86 in Uithoorn weer open. 
Het beloofd een knallend nieuw sei-
zoen te worden met een groot aan-
bod in dans- en- theaterlessen.
Naast de cursussen jazz/show-
dance, klassiek ballet, peuterballet 
(ADV) en de theaterklassen starten 
er dit seizoen ook een aantal nieu-
we cursussen en workshops. Zo is 
er vanaf september op de vrijdag-
avond de mogelijkheid om te break-
dancen. Docent Timo Veldhuisen zal 
de lessen voor jongeren in de leef-
tijd van 9 tot 16 jaar gaan verzorgen. 
Hij is een ervaren docent en zelf nog 
steeds een actief breakdancer.

Dansrage
De dansrage van dit moment is 
Zumba! Dancestudio Shanna Elles-
wijk kon natuurlijk niet achterblij-
ven en in het nieuwe seizoen kunt 
u dan ook dit revolutionare fitness-
programma, geïnspireerd door La-
tijns-Amerikaanse dansen, leren. 
Op maandag- en- vrijdagavond zul-
len onze gediplomeerde Zumba-in-

structors u laten swingen op heerlij-
ke Latin beats.
Ook onze theaterafdeling wordt in 
het nieuwe seizoen uitgebreid. Eind 
april (2010) zal Dancestudio Shanna 
Elleswijk de musicalproductie ‘An-
nie’ op de planken brengen. De re-
gie voor deze voorstelling is in han-
den van Maria Couprie en de cho-
reografie zal verzorgd worden door 
Shanna Elleswijk. Heb je altijd al een 
keer op het podium willen schitte-
ren? Deelnemen aan de productie-
klassen kan al vanaf 8 jaar. Op 21 
en 22 augustus a.s. vinden de audi-
ties in de vorm van workshops zang, 
drama en dans plaats.

Aanmelden
Vanaf maandag 31 augustus gaan 
alle lessen weer van start! Aanmel-
den kan via de website, maar wees 
er snel bij want de groepen begin-
nen al aardig vol te raken.

Ook is er de mogelijkheid een kijkje 
te komen nemen op onze Open Dag 
op zondag 23 augustus. Tijdens de-
ze dag zullen leerlingen diverse de-
monstraties geven en kan er deel-
genomen worden aan leuke work-
shops. Voor meer informatie en aan-
melding kijk op: www.dancestudios-
hannaelleswijk.nl

Testpersonen gezocht:
Voor proef met nieuwe 

hooroplossing
Uithoorn - Oorwerk audiciens is 
geselecteerd om voor een twee-
tal gerenommeerde fabrikanten 
van hooroplossingen een test met 
een nieuwe generatie hoortoe-
stellen uit te voeren.
De nog op de markt te verschij-
nen hoortoestellen maken deel 
uit van een complete familie, ge-
schikt voor lichte tot ernstige ge-
hoorverliezen. 
Oorwerk is daarom nu op zoek 
naar mensen die al ervaring heb-
ben met hoortoestellen, maar 
vooral ook naar mensen die mer-
ken of weten dat hun gehoor te-
kort schiet en die daar iets aan 
willen veranderen. Herkent u zich 
hierin, dan kunt u de hoortoestel-

len gedurende de testperiode uit-
gebreid testen.
De hooroplossingen zijn zeer 
compleet en bieden een uitste-
kende geluidskwaliteit in tallo-
ze geluidssituaties. Verder zorgt 
de synergie van de verschillen-
de producteigenschappen voor 
een zeer helder geluidsbeeld en 
daarmee voor een sterk verbeterd 
spraak verstaan.
Wilt u de mogelijkheid benut-
ten om als eerste kennis te ma-
ken met de nieuwste hoortechno-
logie? Belt u dan met onze audi-
ciens voor meer informatie. Oor-
werk Audiciens, Schans 2, 1421 
BB Uithoorn, Tel. 0297 520 100.  
uithoorn@oorwerk.nl

Wilde planten eten in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bij de groente-
boer kan men eetbare planten ko-
pen, de natuur biedt eetbare plan-
ten.
Op dinsdagavond 25 augustus 
houdt het IVN een “eetbare planten” 
wandeling op de Oude Demmerik-
se Kade in Vinkeveen. Deze kade is 
een restant van een begrenzing van 
een moerasontginningsgebied uit 
de Middeleeuwen, ontstaan tussen 
1000 en 1200, toen deze weidse wil-
dernis ( De Ronde Venen ) door de 
mens toegankelijk werd gemaakt.
De meest gangbare kruiden kunnen 

worden bekeken, besnuffeld en ge-
proefd onder de deskundige leiding 
van IVN-gidsen. Na afloop krijgen 
de deelnemers enkele eenvoudige 
recepten mee om thuis een en an-
der uit te proberen.

De wandelaars vertrekken bij kaas-
boerderij De Arend aan de Demme-
rikse Kade 17 om 19.00 uur. IVN-le-
den en donateurs gaan gratis mee, 
anderen betalen 1,25 euro.
Info en aanmelden: 0297-263115 of 
0297-288669 ( na 18.00 uur )  .Riet 
de Bruijn.

Op 22 augustus open dag 
bij De Woudreus
Wilnis - Op zaterdag 22 augus-
tus organiseert NME-centrum De 
Woudreus een open dag. Tussen 
10.00 en 15.00 uur bent u van har-
te welkom 
Deze open dag staat in het teken 
van zaden. In deze tijd van het jaar 
staan er nog veel planten in bloei, 
maar veel planten hebben dan ook 
al vruchten en zaden. 
Wethouder Dekker zal om 11 uur de 
dag openen door nieuwe informatie-
borden te onthullen. Deze informe-
ren de bezoekers aan de tuin over 
de tuin en natuur- en milieuvriende-
lijk tuinieren. Ook nemen we die dag 
het Hazenpad voor het eerst in ge-
bruik. Langs het Hazenpad kunnen 
kinderen een natuur ontdekpad lo-
pen waarbij ze door kleine opdrach-
ten van alles in de natuur beleven. 
Dit Hazenpad is gemaakt door leer-
lingen van het VeenLandenCollege 
tijdens hun maatschappelijke stage.
Tijdens de open dag kunt u een kijk-
je nemen in de educatieve tuin waar 
vrijwilligers van o.a. het IVN aan het 
werk zijn. 
In het centrum zelf is er ook het een 
en ander te doen. Zo is er een ten-
toonstelling over zaden. In deze ten-
toonstelling kunt u zien wat voor 
soort vruchten en zaden er zijn en 
op welke manieren zaden zich ver-

spreiden. U kunt daar onder ande-
re zaden onder de binoculair zien en 
zo ontdekken hoe fraai zaden zijn. 
U kunt de tentoonstelling beslui-
ten met een quiz over de zaden in 
de tuin.
Ook voor kinderen zijn er allerlei ac-
tiviteiten in het centrum. Naast het 
ontdekpad kunnen ze spelletjes 
en creatieve activiteiten doen. De 
veenmollen, de jeugdafdeling van 
het IVN, zullen die dag een nieuwe 
beestentoren maken met de kinde-
ren die dat leuk vinden.

Gelijktijdig met de open dag van het 
NME centrum zal ook Stichting de 
Paraplu een inloopdag organise-
ren van 10.00 uur tot 13.00 uur. Het 
NME centrum en Stichting de Pa-
raplu gebruiken hetzelfde gebouw 
aan de Pieter Joostenlaan.

De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer 
informatie: tel. (0297) 273692.

Cursussen Cursusproject
De Ronde Venen - De Cursusmarkt 
van het Cursusproject De Ronde Ve-
nen is 4 september. Het feest begint 
om 19.30 uur en inschrijven kan tot 
21.00 uur. De markt wordt gehou-
den in De Boei, Kerklaan 32, Vinke-
veen.
Er is weer een geweldig aanbod van 
bekende en nieuwe cursussen. 
Bijvoorbeeld; Authentiek buiten ko-
ken voor kinderen, Fitness totaal, 
Introductieavond Het heelal, ont-
dek het zelf, Workshop Schilderen 
met knikkers, Kunstkoeien teken- 
& schildercursus, Workshop Crea-
tief met chocolade, Schilderen met 

koud vloeibaar glas, Najaarsdeco-
ratie, Opfriscursus Nieuwe spelling, 
Workshop Kaasmaken, Spaans voor 
gevorderden, Frans, Yoga.
Het totale overzicht staat 26 augus-
tus in de krant. Het is al te vinden 
op  www.cursusproject.nl  Een groot 
deel van de docenten is tijdens de 
markt aanwezig om informatie te 
geven. 
Wilt u nu alvast meer informatie, bel 
dan even met Auwert Dekker 0297-
261849 Stuur een mailtje naar cur-
susproject@planet.nl als u de krant 
met het cursusaanbod of de nieuws-
brief digitaal wilt ontvangen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Kleingeldwisseltruc
Vinkeveen - Een bejaarde vrouw 
deed op woensdag 5 augustus aan-
gifte van een kleingeldwisseltruc die 
op dinsdag 4 augustus plaatsvond. 
Op dinsdag 4 augustus rond 18.15 
uur werd een 86-jarige vrouw bij 
haar woning aan de Herenweg aan-
gesproken door een man en vrouw. 
Beiden spraken een buitenlandse 
taal en gebrekkig Engels. Zij hin-
gen een verhaal op dat zij een ga-
rage moesten bellen en of zij klein-
geld kon wisselen. Zij pakte haar 
portemonnee en wisselde het geld. 
De man zag daarbij kans vingervlug 
bankbiljetten uit de portemonnee 
te stelen, zonder dat het slachtoffer 
dit op dat moment bemerkte. Daar-
na verlieten de man en de vrouw de 
woning. Later ontdekte de Vinke-

veense dat de man meerdere bank-
biljetten had gestolen. 

Waarschuwing 
De politie waarschuwt oplettend 
te zijn indien u op straat wordt ge-
vraagd kleingeld te wisselen (voor 
parkeren / telefoneren). Het is de af-
gelopen maanden al meerdere ma-
len voorgekomen dat kwaadwillen-
de lieden op een vingervlugge ma-
nier bij het wisselen de bankbiljet-
ten uit de portemonnee weten te 
halen. Wees hier dus op bedacht. 
Geef bijvoorbeeld als antwoord dat 
u geen kleingeld of uw portemon-
nee niet bij u heeft. Mocht u wel wil-
len wisselen, zorg dan dat de ander 
niet aan of in de buurt van uw por-
temonnee kan komen.

Startavond Hiddai
Wilnis - Wij zijn een leuk koor 
waar je bij mag komen als je 
15+ of ouder bent.

We zingen Christelijke liede-
ren en hebben een fijne diri-
gent. (Jan Groenendaal).
Voordat we beginnen met de 
repetities, starten we dit sei-
zoen op 27 augustus om 18.00 
uur met klompengolf.

We gaan dit doen bij Arie Boer, 
Mijdrechtse Dwarsweg 15. 
Daarna gaan we om 19.45 bar-

becueën bij familie Vis,, Pad-
mosweg 16. De kosten bedra-
gen 10,- per persoon , opge-
ven kan bij Jacco Kroese voor 
22 augustus via de mail;  jac-
cokroese@hetnet.nl. Vergeet 
niet te vermelden of je alleen 
komt klompengolven/barbe-
cueën of de hele avond ons 
komt vergezellen.

De repetitieavonden begin-
nen vanaf 3 september elke 
donderdag om 20.00 uur in de 
Roeping.
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Wilnisse feestweek wederom een 
geweldig feest zonder problemen

Wilnis – De Wilnisse feest-week is ook dit jaar weer een geweldig succes geweest. Zonder noemenswaardige problemen is het weer vier dagen groot feest geweest in Wilnis. 

Begon het geheel woensdag-middag in de stromende regen, de rest van de week werkte het weer aardig mee. Maar hoewel de regen woensdagmiddag met bakken tegelijk uit de he-mel viel, vermaakte de kinde-ren zich uitstekend in de feest-tent. Honderden kids genoten van het knutselen, smincken, spelletjes doen en  de heerlijke limonade. ‘s Avonds rond ze-ven uur werd de klompenrace race gehouden en vanaf acht uur was het groot feest in de feesttent met optreden van Helemaal Hollands en natuur-lijk Tilt. Donderdagmiddag was het weer de middag voor de 55 plussers waar de bingo liefheb-bers weer helemaal aan hun 

trekken kwamen. ’s Avonds was het weer feest in de tent met optreden van Frans Duijts en Broadway. Vrijdagmiddag was het de beurt aan de klaverjas-liefhebbers. Een gezellige groep vermaakte zich hier weer opper best. Rond zeven uur werd weer het ouderwetse massa spekta-kel spel gehouden. Het enige wat de deelnemers moeten doen is ja of nee antwoorden op de gestelde vragen. Hij of zij die de meeste goede antwoor-den geeft werd de winnaar. Het was lachen, gieren brullen daar in Wilnis. Vrijdagavond liet de band Riverside weer horen wat goede muziek is en zetten Mo-nique Smit de boel op zijn kop. Zaterdag hadden ze het weer mee in Wilnis en wat is er dan niet � jner dan een beachevol-leybaltoernooi houden. Het feest werd ’s avonds afgesloten met de Tilt en Starkoo. Onze redactie kon niet overal bij zijn deze week, maar maakte de vol-gende foto-impressie voor u.

Feestweek start in stromende regen 
maar eindigt met prachtig weer
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Vinkeveen/Waverveen – Maandag jl 
opende loco burgemeester Jac Dekker 
de dertigste Vinkeveense Feestweek. 
Hij deed dit op zijn bekende olijke wijze, 
waar jong en oud van genoot. Deze week 
schetsen wij de dertig geschiedenis en 
volgende week komen wij uitgebreid 
terug op deze feestweek. 1980. Een en-
thousiaste groep vrijwilligers neemt het 
initiatief tot de organisatie van de Vacan-
tiespeelweken Vinkeveen en Waverveen. 
Doel van deze actie was om kinderen van 
ouders die zich geen vakantie konden 
veroorloven, op deze manier toch een 
vakantiegevoel te geven. Na alle hobbels 
te hebben genomen bij zo’n eerste keer 
was in de zomer van datzelfde jaar het 
dan eindelijk zover, de allereerste Vakan-
tiespeelweek was een feit. De speelweek 
slaat aan en krijgt in de jaren daarop 
steeds weer een vervolg. Ook nu nog 
wordt de speelweek nog elk jaar geor-
ganiseerd, dit jaar zelfs voor de DERTIG-
STE keer. In de jaren van toen tot nu is er 
natuurlijk veel gebeurt en veranderd. Zo 
werden er soortgelijke initiatieven in de 
omringende gemeentes georganiseerd, 
maar dit gebeurt in de overige kernen 
al lang niet meer. Deels door fusies van 
dorpen binnen 1 gemeente, soms door te 
weinig succes maar ook door te weinig 
vrijwilligers. Op een of andere manier is 
het elk jaar weer gelukt om in De Boei 
te Vinkeveen de Vakantiespeelweek voor 
elkaar te krijgen. We weten van geen op-
houden. En waarom ook, elk jaar wordt 
het bezoekersaantal groter!

Programma
Een ander onderdeel wat onderhevig was 
aan veranderingen was natuurlijk de in-
vulling van het programma. Elk jaar weer 
wordt door het bestuur van de speelweek 
een uitdagend, onderhoudend, speels 
en gezellig programma verzonnen. Elk 
jaar met nieuwe spannende program-
maonderdelen. Niet te veel natuurlijk, 
want de leuke dingen moeten natuurlijk 
wel blijven. Kinderen verwachten zelfs 
dat de succesnummers elk jaar weer 
terugkomen. Zo heeft de organisatie in 
Vinkeveen al heel veel jaren standaard 
op de donderdag de spelenkermis, met 
natuurlijk de welbekende hellingbaan. 
Ook zijn er in de loop van de jaren dingen 
vervallen. Denk bijvoorbeeld aan het vis-
sen en het draaien van een film. Dit soort 
activiteiten hebben ze niet zomaar laten 
vervallen, daar was natuurlijk wel een 
reden voor. Soms waren activiteiten niet 
leuk genoeg. Bij het vissen werd nauwe-
lijks iets gevangen en zaten de lijnen van 
verschillende hengels door elkaar. De 
filmprojector is ooit in brand gevlogen en 

film kijken is al veel gewoner en op veel 
manieren mogelijk geworden. Sowieso 
geldt dat andere tijden andere kinderin-
teresses hebben.

Verkeerde keuze
Het woord “Vacantiespeelweken” was 
in het verleden eigenlijk een verkeerde 
keuze. Vanaf het begin betrof het 1 week 
m.u.v. het weekeinde. Inmiddels is de 
speelweek teruggebracht van vijf naar 
vier dagen. Het uitgangspunt is ech-
ter nooit veranderd: kinderen vermaken 
en toegankelijk houden voor iedereen. 
Daarom houden zij het entreetarief laag, 
maar betekent dit wel dat er sponsors 
nodig zijn om alles te kunnen bekosti-
gen. De gemeente verleent al jaar en dag 
een subsidie, maar dit is niet afdoende. 
Elk jaar is het dan ook weer een ‘gezoek’ 
naar sponsoren. Gelukkig hebben zij ook 
al jaren een aantal vaste bedrijven die 
hen financieel bijstaan. Voor dit jaar, om-
wille van het 30-jarig bestaan, zijn er een 
veeltal nieuwe partijen bereid gevonden 
om hen te helpen.  Het bestuur wil deze 
organisaties bij deze dan ook hartelijk 
danken voor hun bijdrage en hopen ze 
elk jaar weer te mogen benaderen. Nog-
maals zonder hun bijdrage kunnen zij het 
niet waarmaken. Naast de financiële mid-
delen is de Speelweek NIETS zonder alle 
vrijwilligers. En met niets bedoelen zij ook 
niets. Stelt u zich eens voor hoe je 180 
kinderen op een of andere wijze in ba-
nen leidt door alle leuke activiteiten tus-
sen 10 en 15 uur en dat 4 dagen lang… 
Onmogelijk! Daarom zijn zij ook reuze blij 
met elk blokje van minimaal 2 uurtjes van 
elke vrijwilliger. Naast het bedankje voor 
de sponsors willen zij dan ook hierbij niet 
alleen de huidige vrijwilligers héél véél 
bedanken, maar ook alle vrijwilligers en 
ex-bestuursleden die in het verleden een 
steentje hebben bij gedragen.

Extra tintje
Als eerder geschreven, proberen zij elk 
jaar weer een uitgebreid programma sa-
men te stellen. Daar 2009 een extra tintje 
heeft in verband met het bereiken van 
een 3e decennia, is er ook gezocht naar 
een nog bijzondere invulling van de 4 da-
gen. Maandag jl werd het feest feestelijk 
geopend. (zie bijgaande foto’s) Gisteren 
was het de sport en speldag en vandaag  
woensdag is dit jaar gedoopt in kook en 
theaterdag en morgen,  donderdag de 
traditionele onmisbare spelenkermis met 
veel nieuwe attracties. Uiteraard sluiten 
ze ook dit jaar weer af met een gezellige 
donderdagavond voor alle vrijwilligers. 
Volgende week zullen wij u een prachtige 
foto impressie laten zien van deze week.

30 jarig bestaan

Vakantiespeelweek 
Vinkeveen/waverveen viert haar 30 jarig bestaan
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SENIORWEB de ronde venen

NOOIt tE Oud Om IEtS
tE lEREN mEt...

Waarom zou ik een 
computer kopen?

We doen dit werk nu tien jaar en steeds tot volle tevredenheid van de 
deelnemers. We nemen ruim de tijd voor alle vragen en hebben altijd 
een luisterend oor. Afraffelen is er niet bij, vooral omdat we weten dat 
de materie niet makkelijk is over te brengen. Zeker niet bij beginners. 
We vragen nooit naar leeftijd. De jongste cursist ooit was vijftien en 
die vond het hartstikke gezellig. Het meest moeilijk te hanteren on-
derdeel van de computer is de muis. Dat is het apparaat waarmee je 
door de computer kunt navigeren. Je zoekt op het beeldscherm naar 
het onderdeel dat je wil selecteren en activeren, schuift met de muis 
over de tafel totdat de pijl op het scherm het betreffende onderdeel 
aanwijst en klikt dan één of twee keer met de linker muisknop om 
het onderdeel te activeren. Zaak is dan om tijdens het klikken die 
muis stil te houden en niet te verschuiven. Zo niet dan wordt het 
beoogde resultaat niet bereikt en moet je weer opnieuw beginnen. 
En daar heeft iedereen, ongeacht leeftijd, wel eens last van. Ook het 
toetsenbord is wennen. Wanneer je bijvoorbeeld een toets te lang 
ingedrukt houdt, gaat hij repeteren en krijg je de geselecteerde letter 
of cijfer meermalen op het scherm. De tegenwoordige laptop kent 
geen muis meer, maar heeft een aanraakscherm om onderdelen te 
selecteren en te activeren. Het omgaan daarmee vereist ook de no-
dige oefening. Veel mensen houden het bij de muis. Het leercentrum 
heeft leuke programma’s om het omgaan met muis en toetsenbord 
onder de knie te krijgen. Uiteindelijk geldt dan het spreekwoord… 
Al doende leert men. 

Wat houden die computerlessen in?
Een computer werkt met programma’s en daar moet je mee leren 
omgaan. Op dit moment gaat het om de besturingsprogramma’s 
XP en Vista. Die zorgen er voor dat de computer kan werken. Verder 
een heleboel andere programma’s waarmee je bepaalde taken kunt 
uitvoeren zoals pagina’s op internet bekijken, emails afhandelen en 
foto’s bewerken. Oudere computers, van vóór 2007, draaien onder XP. 
Dat programma ondersteunt Internet Explorer versie 6 en 7 en het 
emailprogramma Outlook Express versie 6. Later gekochte computers 
draaien onder het besturingsprogramma Vista. Dat programma op 
zijn beurt ondersteunt Internet Explorer versie 7 en Windows Mail 
(=Outlook Express versie 7). 
Het lesprogramma van Seniorweb DRV voor beginners omvat de 
cursussen XP en Vista. Acht lessen van ieder twee uur. Voor wat gevor-
derden hebben we de cursus Internet Explorer samen met het Email 
programma Outlook Express of Windows Mail. Deze cursus omvat 
zeven lessen van twee uur. In alle genoemde cursussen gaan we vrij 
diep in op alle instellingen en mogelijkheden, waarbij het opslaan van 
bestanden en het maken van mappen de moeilijkste onderdelen zijn, 
maar ook daar nemen we, met hulp van een projector, ruim de tijd voor. 
De cursus foto’s bewerken is gebaseerd op Picasa versie 2 en 3. 
Naast cursussen geven we ook eenmalige, twee uur durende, work-
shops. De gratis workshop internetbankieren, voor rekeninghouders 
bij de Rabobank en een workshop over beveiliging van de computer 
tegen virussen en spam. Beveiliging van de computer is erg belang-
rijk en wordt nog wel eens vergeten. Pas wanneer het te laat is, komt 
het besef. Daarnaast is in ons lesprogramma opgenomen het zeer 
gewaardeerde en gratis programma Open Office, het maken van 
netwerken en het branden van CD’s en DVD’s. Voor mensen die nog 
nooit met een computer hebben gewerkt geven we de workshop 
‘Kennismaking’. Laatstgenoemde workshops zijn afhankelijk van de 
belangstelling en nog niet ingepland. Dus laat van u horen.

Vista voor beginners
Elke vrijdagmorgen te beginnen op 4 september 2009 en elke maan-
dagmorgen te beginnen 26 oktober. Acht lessen van twee uur aan-
vang 10.00 uur. 

XP voor beginners
Elke woensdagmiddag te beginnen op 2 september 2009 en elke 
donderdagmiddag te beginnen op 29 oktober. Acht lessen van twee 
uur aanvang 14.00 uur. 

Internet en email voor gevorderden
Elke maandagmorgen te beginnen 7 september 2009, elke maandag-

middag te beginnen 19 oktober en elke vrijdagmorgen te beginnen 
6 november. Steeds zeven lessen van twee uur. ’s Morgens van 10.00 
tot 12.00 en ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur

Foto bewerking
Elke woensdagmorgen te beginnen 28 oktober om 10.00 uur. Acht 
lessen van twee uur. 

Om de onkosten (huur leslokaal, telefoon, ADSL, beveiliging, lesmate-
riaal e.a.) te kunnen betalen, zijn we genoodzaakt per les van twee uur 
tien euro in rekening te brengen, want andere bronnen hebben we 
niet. Na inschrijving wordt u schriftelijk benaderd voor datum en tijd. 
Leden van Seniorweb Nederland krijgen op vertoon van de ledenkaart 
€ 5,- korting op de reguliere cursussen. Het cursusmateriaal ad € 15,- is 
geheel vernieuwd en is niet inbegrepen in de prijs voor de cursus. Kof-
fie of thee in de lespauze is wel inbegrepen. Nogmaals…Laat horen 
wat u wilt. Op dinsdag- en donderdagmorgen 0297-272720 anders 
0297-282938 of per email naar swdrv@planet.nl

Het antwoord is kort. Je kunt niet meer zonder, je blijft bij de tijd en je 
bespaart er zelfs geld mee. Kijk alleen maar op internet. Een wereldwijd 
netwerk van aan elkaar gekoppelde computers waar op elke gestelde 
vraag tegenwoordig een antwoord te vinden is. Bijvoorbeeld de vraag: 
“Waar kan ik het goedkoopst terecht voor dit of dat artikel.”. Start de 
zoekmachine Google en tik de naam van het artikel in. Binnen de 
kortste keren komt Google dan terug met een groot aantal reacties. 
Bekijk de reacties en klik op de reactie waarin ergens het woord ‘prijs-
vergelijking’ voorkomt. Je ziet dan de betrokken winkels en de prijzen 
die je hier en daar voor dat artikel moet betalen. Vaak zitten er ook nog 
reacties bij van mensen die dat artikel eerder kochten. 
Kijk naar wat de belastingdienst tegenwoordig doet. De mensen 
worden min of meer gedwongen elektronisch aangifte te doen. Dat 
wil zeggen via internet contact zoeken met de belastingdienst en via 
het computerscherm het aangiftebiljet invullen. Een vakantie boe-
ken. Laat Google uw bestemming weten en u krijgt een groot aantal 
aanbiedingen te zien. Vreemde woorden? Wilt u weten wat imputatie 
betekent? Tik het in en Wikipedia vertelt het. Wikepedia is een veel-
omvattend online woordenboek. Wilt u de ervaringen van anderen 
weten met een bepaald product? Tik de naam van het product in 
gevolgd door het woord ‘forum’. Google komt dan terug met reacties 
van gebruikers. Internetbankieren? Het is niet meer weg te denken 
en het biedt bovendien nog voordeel. Wilt u beelden van vroeger 
zien? Tik het woord ‘beeldbank’ in en u krijgt een lijst met musea en 
(rijks)archieven die hun fotobestanden op internet hebben gezet. 
Bekijk bijvoorbeeld al die beelden van het Amsterdam van vroeger of 
die in het archief van het rijksmuseum. Stel u wilt een auto kopen. Op 
internet vindt u legio voorbeelden en aanbiedingen. Kortom internet 
is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken en alle com-
puters ondersteunen de toegang. Maar het gebruik van internet kent 
ook gevaren en vereist maatregelen. Wij vertellen u welke. 
Naast toegang tot internet bieden vrijwel alle providers ook onder-
steuning voor emailverkeer. Veelal aangeboden in pakketten. Maar 
wanneer u geen behoefte heeft aan een groot aantal emailadressen 
of een gratis eigen website en andere extraatjes, kunt u misschien een 
los internetcontract afsluiten en het emailen overlaten aan het gratis 
Hotmail of Gmail. Toegegeven het is vaak een hele uitzoekerij, maar 
ook hier adviseren wij u graag. 
Maar het is niet alleen maar internetten of emailen dat een compu-
ter voor u verzorgd. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Allemaal 
afhankelijk van u wilt. 
Elke dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10 en 12 staan wij voor 
u klaar. Eerst nog in het Prinsenhuis te Mijdrecht. Begin oktober zijn 
we gedwongen te verhuizen naar de Energieweg op het Mijdrechtse 
industrieterrein. De exacte datum is nog niet vastgesteld.

Wat voor computer moet ik dan kopen
Dat is afhankelijk van wat u er mee wilt doen en wat u er financieel 
voor over hebt. U staat eerst voor de keus laptop of desktop. In een 
laptopcomputer is alles ingebouwd. Hij is makkelijk te verplaatsen, 
kan draadloos verbinding met internet maken en is niet gebonden 
aan een vaste ruimte. Het enige waaraan u moet denken is de batterij 
af en toe op te laden. Ook leuk is dat de prijzen alsmaar dalen. Een 
desktopcomputer is een grote kast met los daarvan een beeldscherm, 
een muis en een toetsenbord. Zo’n kast vereist ruimte. 

Voor internetten is altijd een modem nodig. Dat is een kastje, vaak in 
de meterkast, waarmee u verbinding legt met de internetaanbieder. 
Het gaat dan om internetten, telefoneren en TV kijken, al dan niet 
gecombineerd. Vaak is een draadloos modem leverbaar. U heeft dan 
geen kabel meer nodig tussen computer en modem. Maar dat moet 
u de internetaanbieder dat wel laten weten wanneer u een contract 
aangaat. Ook hier adviseren wij u graag over. 

Het zodanig omzetten van plaatjes of teksten dat ze met een compu-
ter bewerkt kunnen worden. Veelal is daarvoor een scanner noodza-
kelijk. Het vel papier of de foto wordt op de glasplaat gelegd waarna 
de scanner er een digitaal bestand van maakt. Een scanner koop je 
tegenwoordig al voor een paar tientjes. Staan die plaatjes of teksten 
eenmaal in de computer dan zijn ze eenvoudig verder te bewerken 
om later op een CD, een DVD of geheugenstick gezet te worden voor 
distributie naar anderen.

Kan dat ook met mijn oude dia’s? 
Ja, ook daarvoor zijn scanners in de markt. De eenvoudigste manier 
is door van iedere dia met een digitale camera een opname te ma-
ken. Dat kan bijvoorbeeld met een diaviewer. Een goedkoop plastic 
apparaat met een ingebouwd lampje en een lens waardoor je dia’s 
kunt bekijken. Op de foto hiernaast ziet u een diaviewer rechtover-
eind gezet in een bloempot. Daarop een kartonnen koker van een 
bepaalde lengte en daarop de digitale camera. Wanneer je de dia in 
de gleuf van de viewer stopt gaat het lampje branden. De camera ziet 
dan het beeld van de dia. Vervolgens het beeld vergroten of verklei-
nen, scherpstellen en klikken maar. Tachtig dia’s van dertig jaar terug 
gedigitaliseerd in anderhalf uur tijd. Met een fotoprogramma verder 
bewerkt, op CD gezet en opgestuurd naar de kinderen. Een goedkope 
oplossing en het resultaat mag er zijn! Dan nog even de computer op 
de TV aansluiten en de dia’s op het TV scherm laten zien. Kom eens 
langs, dan laten wij u dat digitaliseren zien. 

En mijn super acht of mijn dubbel acht films dan? 
Ervaringen van anderen op internet laten zien dat bovenstaande 
methode ook kan met oude films. Maar dan de geprojecteerde film 
via een spiegel opnemen met de videocamera. Dit project staat op 
dit moment even in de wacht. We zitten hier op het gebied waar de 
videoclub De Ronde Venen zich mee bezighoudt. Een recente demon-
stratie samen met de videoclub liet overigens niet veel belangstelling 
zien. Je kunt het digitaliseren van oude films ook overlaten aan ge-
specialiseerde bedrijven. Maar dat kost geld. Zelfdoen is goedkoper. 
Aan het hoe wordt gewerkt. 

Hoe kan ik mijn films op Betamax, 
VHS of Video 8 cassettes digitaliseren? 
Hoe dan ook, daar het je altijd een bijbehorende videorecorder voor 
nodig. Maar veel van die oudjes bestaan niet meer. Ze hadden veelal 
alleen een aansluiting, die de computer weer niet kent. Nodig is dan 
een apparaat tussen de recorder en de computer die het analoge 
signaal uit de recorder via de scart- of coax plug omzet in een digitaal 
signaal. Een soort Scart-USB omzetter. Die zijn te koop, maar niet in 
huis bij Seniorweb DRV. 

De Stichting Seniorweb afdeling De Ronde Venen organiseert com-
putercursussen en geeft hulp waar nodig. Desnoods bij leden thuis 
tegen een kleine onkostenvergoeding. De praktijk wijst uit dat veel 
vragen ook andere onderwerpen omvatten. Vooral die op het gebied 
van telefonie, fotografie en draadloze communicatie. Elke dinsdag- en 
donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur houden wij open huis waar 
iedereen welkom is met vragen of problemen met de computer. 
Het adres is Prinsenhuis, Prins Bernhardlaan te Mijdrecht. Maar zoals 
eerder gezegd, we zijn straks gedwongen te verhuizen naar het in-
dustrieterrein. Gelukkig is daar onlangs een prijzenslag losgebarsten 
waardoor het verhuisleed misschien wat wordt verzacht.. 

SeniorWeb, geSpecialiSeerd 
in computercurSuSSen

onS leSprogramma de 
komende maanden

Seniorweb De Ronde Venen
Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
Internet: derondevenen.seniorweb.nl/
Email: swdrv@planet.nl

Wat iS digitaliSeren?

aFSluitend

“Open Dag” bij Stichting 
‘Paraplu’
Wilnis - Op maandag 16 septem-
ber begint de ‘Paraplu’ te Wilnis al-
weer aan haar 29e cursusseizoen en 
is daarmee een inmiddels niet meer 
weg te denken en hoog gewaar-
deerd fenomeen in de gemeente De 
Ronde Venen.
Op zaterdag 22 augustus a.s. wordt 
het nieuwe cursus- en activiteiten-
seizoen 2009-2010 ingeleid met een 
zogenaamde “Open Dag” van 10.00 
tot 13.00 uur in haar gebouw aan de 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Dan 
wordt het nieuw vastgestelde pro-

gramma voor 2009/2010 bekend 
gemaakt en toegelicht. Belangstel-
lenden kunnen  zich door de docen-
ten laten informeren en zich tevens 
inschrijven voor een cursus, activi-
teit, workshop of dagtocht. Uiteraard 
worden bezoekers verwelkomd met 
een kopje koffie en zullen docenten 
en spelleiders bezoekers alles ver-
tellen over hun cursus of activiteit 
en op alle vragen antwoord geven. 
Ook kan men een indruk krijgen 
van de inhoud van de activiteiten en 
het niveau van de cursussen aan de 

hand van voorbeelden en deskundi-
ge uitleg. Tijdens de open dag, maar 
uiteraard ook reeds nu, kan men 
zich inschrijven voor de te organise-
ren cursussen, activiteiten, dagtoch-
ten en workshops. Een groot aantal 
gebruikelijke cursussen, waarvoor 
grote belangstelling bestaat, zijn 
opnieuw opgenomen, zoals bijna al-
le moderne taalcursussen )Engels, 
Frans, Italiaans, Spaans`’, diverse 
computercursussen, zowel voor be-
ginners als gevorderden, digitale fo-
to’s bewerken, internetcursus. Ook 

weer teken- en schildercursussen, 
aquarellen, patchwork en quilten en 
de naai- en knipcursus en zelf kaar-
ten maken. 

Nieuw.
Nieuwe cursussen die het komen-
de seizoen geïntroduceerd worden 
zijn o.a.: 
Teken- en Basistechnieken )3 blok-
ken’, benoemen met thema´s, por-
trettekenen, werken met kleur en 
botanisch tekenen.
Digitale foto´s beheren en bewer-
ken met Picassa
Maken van een digitaal fotoboek
Werken met Internet
Terugkom dagen en individuele 
computer/ondersteuning.
Meditatie: Geleide Meditatie, Wer-
ken met Tarotkaarten, Beginners-
cursus Zoeken naar spirituele ont-
wikkeling, Mandala tekenen

Filosofie
Bridgecursus en bridge spelen

Ook een groot aantal één of meer-
daagse workshops zijn gepland en 
voorbereid:
Glasmozaïk: Vaas, Fruitbord, Vlinder, 
Sfeerlichten
Modern bloemschikken: Zweven-
de schikking, Lineair boeket, Waai-
erbloemstuk, Paasschikking, Egyp-
tisch boeket etc.
Sierraden maken, middels meerde-
re technieken.
Scrapbooking, zowel cursus als 
workshop.
Tekstschrijven: scriptie, werkstuk, 
presentatie
Kruiden als medicijn, met gewone 
huis-, tuin en keukenkruiden.
Kunstgeschiedenis: Moderne kunst 
en natuur en Vrouwen en moder-
ne kunst

Een aantal interessante en culture-
le dagtochten – culturele uitstapjes 
-  staan op het programma o.a.  naar 
De Achterhoek en Twente en een 
Ontdekkingstocht naar Hattem.
En natuurlijk is er altijd voldoende 
ruimte voor de zeer geslaagde, ge-
zellige en gratis inloopmiddagen op 
de donderdagmiddagen van sep-
tember tot en met augustus. 
Hierover en over al het andere dat 
men wil weten, kan informatie in-
gewonnen worden tijdens de Open 
Dag op zaterdag 22 augustus van 
10.00-13.00 uur.

Het complete programma en een in-
schrijfformulier is ook beschikbaar 
op de website:  www.stichtingpa-
raplu.nl en is te bestellen via email   
info@stichtingparaplu.nl of af te ha-
len op donderdagmiddag: Pieter 
Joostenlaan 28, Wilnis.



Vinkeveen - Met het tonen van een 
nieuw logo voor de Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden open-
de de voormalige voorzitter van de 
vereniging Jan Brugmans zaterdag-
middag 8 augustus de tentoonstel-
ling ‘Tot de bodem uitgezocht…’ in 
Museum De Ronde Venen aan de 
Herenweg 240 in Vinkeveen. 
Het logo, dat ontworpen is door 
Sandra Loogman, is speciaal ter ge-
legenheid van het 25-jarig bestaan 
van de vereniging uitgebracht. Het 
vorige logo was ontworpen door 
Theo de Schrijver. De presentatie 
van het nieuwe logo bleek hét mo-
ment suprème voorafgaand aan de 

officiële opening van de tentoon-
stelling die door de Historische Ver-
eniging in nauwe samenwerking 
met het Museum De Ronde Venen, 
NME De Woudreus en IVN De Ron-
de Venen tot stand is gekomen.

De voorzitter van het museumbe-
stuur, mevrouw Patricia Rooden-
berg, vond het een bijzonder ge-
slaagd concept dat de Vereniging 
samen met het museum en ande-
re partners in De Ronde Venen deze 
tentoonstelling heeft georganiseerd. 
Vanzelfsprekend past de naam ‘Tot 
de bodem uitgezocht…’ in het kader 
waar het museum voor staat. Zij zag 

dat tevens als een aanleiding om in 
de toekomst een nauwe samenwer-
king op te bouwen met deze Ronde-
veense organisaties, zodra het nieu-
we paviljoen in Marickenland, waar-
in volgens de plannen ook het Mu-
seum De Ronde Venen zal worden 
ondergebracht, zal zijn gerealiseerd. 
Zij gaf daarna het woord aan vice-
voorzitter van de Historische Ver-
eniging Ed Swaab. Die was terecht 
blij met zo’n hoge opkomst van ge-
nodigden, leden en belangstellen-
den, waaronder ook enkele raads-
leden, om de opening mee te ma-
ken en eens te laten zien wat er alle-
maal bijeen was gebracht in het ka-
der van de jubileumviering. 

Swaab schetste kort een beeld van 
de ontstaansgeschiedenis van de 
vereniging en wat de (nabije) toe-
komstplannen omhelzen. Nog al-
tijd is het streven naar inschrijving 
van het duizendste lid. Nu staat de 
teller op 930. Op zijn beurt gunde 
hij het woord aan de eerste voor-
zitter van de vereniging: de heer 
Jan Brugmans. Als altijd een voor-
treffelijke causeur die de aanwezi-
gen vermaakte met een uitstekende 
voordracht waarin hij een beeld gaf 
hoe destijds burgemeester Haits-
ma hem in de positie van voorzit-
ter ‘drukte’. Een en ander vergelijk-
baar met de manier hoe president 
Obama kortgeleden een toezegging 
van minister-president J.P. Balke-
nende ontlokte inzake het (lange-
re) verblijf in Afghanistan van Ne-
derlandse militairen. Deze zaterdag 
was voor Brugmans een memorabe-
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Luchtkwaliteit schoolgebouwen in De Ronde Venen:

Vorig jaar al vragen gesteld, 
nu nog geen oplossing
De Ronde Venen – Dat er bepaal-
de zaken erg lang duren bij een ge-
meente dat is wel bekend, maar 
dat zelfs zaken als luchtkwaliteit in 
schoollokalen, waar onze kinderen 
zitten, ook jaren moet duren voor 
er maatregelen worden getroffen, 
of zelfs niet, dat is toch eigenlijk te 
gek voor woorden. Afgelopen week 
kwam er een brief van het college 
vrij over vragen die hierover waren 
gesteld in november 2008, ja u leest 
het goed, november 2008. En als u 
nu denkt dat er in dit antwoord een 
oplossing staat of een datum dat er 
iets gaat gebeuren, nee hoor. In de 
brief staat het volgende: 
“Tijdens het Ronde tafel gesprek 
Samenleving van 13 november 2008 
heeft de wethouder toegezegd om 
met de schoolbesturen overleg te 
voeren over de ventilatieproblema-
tiek in schoolgebouwen.
Aanleiding hiervoor was de voor-
gestelde afwijzing van een aan-
vraag van het bestuur van de open-
bare basisschool De Eendracht voor 
het in 2009 aanbrengen van venti-
latiemogelijkheden in twee noodlo-
kalen. De reden om deze aanvraag 
af te wijzen was gelegen in het feit 
dat dit, op grond van de wettelijke 
verdeling, een primaire verantwoor-
delijkheid van de schoolbesturen is. 
De scholen zijn immers de gebrui-
kers van de gebouwen en hun be-
sturen ontvangen op grond van de 
Wet op het primair onderwijs voor 

dit gebruik een rechtstreekse rijks-
vergoeding. Het is aan de schoolbe-
sturen om die rijksvergoeding voor 
de instandhouding en exploitatie 
van scholen in te zetten”, aldus de 
brief. 

Gezondheid
“Toch hebben gemeenten op grond 
van de Wet collectieve preventieve 
gezondheid een taak als het gaat 
om het bevorderen van het binnen-
milieu van scholen”, zo vervolgt de 
brief van het college aan de raad. 
“In de praktijk komt het er op neer 
dat de GGD een inspectie uitvoert 
als de school daar om vraagt. Daar-
naast kan de gemeente bij de toet-
sing van bouwplannen voor (nieu-
we) scholen (het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor het bouwpro-
ces) op het aspect van de luchtkwa-
liteit letten. Voorts leert de uitspraak 
van de Hoge Raad medio 2008 in de 
zaak Leiden dat het aanpassen van 
een schoolgebouw om het binnen-
klimaat te verbeteren onder bepaal-
de condities een huisvestingsvoor-
ziening is. Dat is het geval wanneer 
niet wordt voldaan aan de toepas-
selijke wettelijk norm, zoals opgeno-
men in het Bouwbesluit. 
Overigens heeft het schoolbestuur 
van de openbare basisschool De 
Eendracht voor het huisvestings-
programma 2010 opnieuw een aan-
vraag ingediend voor het aanbren-
gen van klimaatbeheersing. Het 

schoolbestuur heeft een rapport van 
een meting ter plaatse bijgevoegd. 
In één lokaal voldoen de tempera-
tuur, de relatieve vochtigheid en 
het CO2 gehalte aan de richtlijnen. 
In het andere bemeten lokaal over-
schreed alleen het CO2 gehalte de 
grenswaarde dagelijks en fors. Ge-
adviseerd wordt het lokaal regelma-
tig te ventileren. Dat kan door mid-
del van het openen van een raam 
of het aanbrengen van een lucht-
behandelingsysteem. In september 
vindt bestuurlijk overleg plaats over 
het concept van het onderwijshuis-
vestingsprogramma 2010. Tijdens 
dit overleg zal ook de nieuwe minis-
teriële regeling (zie onder) ter spra-
ke komen. In december 2009 wordt 
een voorstel aan de gemeenteraad 
ter besluitvorming aangeboden.”

Verbeteren
Op 3 juli 2009 heeft de ministerraad 
ingestemd met een kwaliteitsimpuls 
om het binnenklimaat in schoolge-
bouwen te verbeteren in combinatie 
met het aanbrengen van energiebe-
sparende maatregelen. Een en an-
der ter verbetering van het welbe-
hagen van de gebruikers (leerlingen 
en leerkrachten) en –niet geheel 
onbelangrijk- ter verbetering van de 
leerprestaties van leerlingen. 
De definitieve regeling wordt eerst 
in september 2009 verwacht. In ie-
der geval is het de bedoeling van 
het kabinet dat scholen via de ge-

meente een aanvraag indienen voor 
de bekostiging van de noodzake-
lijke aanpassingen van het school-
gebouw. De gemeente moet dan in 
overleg samen met het schoolbe-
stuur een subsidie van het ministe-
rie van OCW aanvragen. Uitgangs-
punt daarbij is wel, dat de gemeen-
te bijdraagt in de kosten (co-finan-
ciering). Dat betekent, dat de scho-
len afhankelijk zijn van de bereid-
heid van de gemeente om in deze 
kosten bij te dragen. Het wordt dus 
vooral een politieke keuze van de 
gemeente om de aanvragen te ho-
noreren. Een bijkomend aandachts-
punt is, dat er een uiterste aan-
vraagtermijn aan de regeling ge-
koppeld wordt. En omdat de ge-
meentebegroting in oktober 2009 
grotendeel klaar zal zijn, wordt het 
lastig om in te stemmen met cofi-
nanciering voor het aanpassen van 
schoolgebouwen voor deze proble-
matiek, terwijl er dan nog niets be-
kend is over onder andere het kos-
tenplaatje. Inmiddels is de school-
besturen gevraagd om kennis te ne-
men van de berichtgeving rond de-
ze impulsregeling en om voor zich-
zelf te inventariseren wat de rege-
ling voor hun scholen kan beteke-
nen. Uitgaande van ruim 160 klas-
lokalen en kosten van 10.000,00 per 
lokaal komt de totale investering 
voor De Ronde Venen globaal uit 
op een bedrag van 1,6 miljoen eu-
ro (hierbij is alleen met klaslokalen 
gerekend en niet met andere ruim-
ten in het schoolgebouw). Wanneer 
in het kader van de cofinanciering 
de gemeente bijvoorbeeld 50% wil 
bijdragen, dan betekent dit een ex-
tra last van 800.000,00 euro in 2010. 
Maar wellicht kan met schoolbestu-
ren ook een afspraak over fasering 
in de tijd worden gemaakt”, was ge-
tekend, Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Ronde 
Venen.

Vakantie in je eigen straat
Uithoorn - De kinderen van de Eger 
zijn allemaal naar buitenland op va-
kantie geweest. Prachtig natuurlijk, 
sommige kinderen zoals Sven en 
Britt en Ashley en Rachel kwamen 
elkaar zelfs tegen op de camping 
Sanguli in Salou in Spanje.
Maar wat is er mooier dan vakantie 
vieren in je eigen straat, een zwem-
bad in de tuin bij Joyce, tentjes bij 
de voordeur, de meiden allemaal 

hun poppen erbij, allemaal pop-
penwagens. Ashley speelt met de 
poppenwagen die vroeger van ma-
ma Saskia is geweest. En een ple-
zier dat ze hebben, daar kan geen 
buitenland tegenop! Rachel, Britt en 
Jemell houden de boel in de gaten. 

Zó mag de vakantie nog even du-
ren.
Wat een plezier!!!

In Museum De Ronde Venen
Tentoonstelling ‘Tot de bodem 
uitgezocht...’ officieel geopend

le dag, want 8 augustus blijkt ook 
de geboortedag te zijn van burge-
meester Haitsma die – bij leven – nu 
87 jaar oud zou zijn geweest.

Jan Brugmans, die inmiddels een 
respectabele leeftijd heeft bereikt, 
zou graag zien dat in het nieuwe 
onderkomen van het museum ook 
een Oudheidskamer voor de ver-
eniging zou kunnen worden gerea-
liseerd. Een plek waar leden en on-
derzoekers rustig kunnen werken en 
hun spullen kunnen achterlaten dan 
wel opbergen. De immer kwieke en 
nog altijd actieve oud-voorzitter en 
voormalig wethouder – maar nu op 
het vlak van mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk - kon vervolgens samen 
met de directeur van het museum, 
Maarten Kentgens en Ed Swaab het 
nieuwe logo onthullen en daarmee 
tevens de tentoonstelling voor ge-
opend te verklaren.

De tentoonstelling ‘Tot de bo-
dem uitgezocht…’ geeft in woord 
en beeld een fraai overzicht van 
de ontstaansgeschiedenis van De 
Ronde Venen. Oude prenten, over-
zichtskaarten, schilderijen, voorwer-
pen en maquettes, dragen in hoge 
mate bij aan de beeldvorming. Een 
compliment aan degenen die de-
ze tentoonstelling mogelijk hebben 
gemaakt. Vijfentwintig jaar onder-
zoek en publicaties van onze Ron-
deveense geschiedenis liggen hier-
aan ten grondslag. Een mooie ten-
toonstelling, niet zo groot welis-
waar, maar wel een die de moeite 
meer dan waard is te bezoeken. De 
keuze is niet moeilijk want de toe-
gang is gratis!

De tentoonstelling is te bezichtigen 
tot 31 oktober op woensdag, don-
derdag en zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur. Deze maand augustus 
ook op zondag!
De website biedt nog meer informa-
tie over de tentoonstelling: 
www.museumderondevenen.nl.

Startavond van het 
gemengd koor Hiddai
De Ronde Venen - Donderdag 27 
augustus a.s. is de startavond van 
het koor Hiddai. 15-Jarigen en ou-
der zijn allen van harte welkom! 
De avond begint om 18.00 uur met 
een spannende partij klompengolf 
bij Arie Boer aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg 15. Kom niet in je gala-
kleding en –schoenen. Rond 19.30 
uur vertrekt het gezelschap naar de 
familie Vis aan de Burg. Padmosweg 
16, alwaar tussen 19.45 en 20.00 
uur gestart wordt met een lekkere 
en gezellige barbecue. Voor de hele 
avond bedragen de kosten 10 euro 
(overigens: voor de halve avond zijn 
de kosten ook 10 euro).

Opgeven kan tot en met 22 augus-
tus bij Jacco Kroese. Bij voorkeur 
via een e-mailtje naar  jaccokroe-
se@hetnet.nl met vermelding: “he-
le avond”, of “alleen klompengolf” 
of “alleen bbq”. Telefonisch kan 
ook: 0297-261533 of sms naar 06-
51624458.
Laat je slagkracht en kookkunst zien 
en kom ook de 27e! Mocht je niet in 
de gelegenheid zijn om deze avond 
mee te golfen of te barbecueën, dan 
ben je van harte welkom op de eer-
ste kooravond D.V. donderdagavond 
3 september a.s. om 20.00 uur in Ge-
bouw De Roeping (achter de NH-
kerk) te Wilnis.

Auto Berkelaar geeft 
weekendje Parijs weg
Mijdrecht - Tijdens de afgelo-
pen maanden had Auto Berkelaar 
Mijdrecht een prijs beschikbaar ge-
steld. De klanten die een tegoedbon 
voor de prijs zouden inleveren, die zij 
ontvingen bij de uitnodiging van de 
onderhoudsbrief c.q. uitnodiging voor 
het uitvoeren van een APK konden 
meedingen naar een Weekendreis 
naar Parijs.
De prijs werd gewonnen door de fa-
milie Van Serveen. Zij toonden zich 
erg blij met de prijs en vertelden dat zij 

vooral naar de garage van Auto Ber-
kelaar kwamen vanwege de perfecte 
servicegerichtheid van dit bedrijf.
De grote bekwaamheid van de mon-
teurs. Het deskundig oplossen van 
technische zaken waardoor zij met 
veel plezier het bedrijf bezochten.

Het was een genoegen voor Auto Ber-
kelaar deze prijs uit te reiken en zij 
wensen de familie Van Serveen een 
genoeglijk en gezellig weekendje weg 
naar Parijs.

Een gezellig 
paardensportspektakel van 
Troje tijdens het Waverfeest
Al jaren organiseert Troje in samen-
werking met het Waver-bestuur tij-
dens het jaarlijks terugkerend dorp-
feest in de Waver de paardenwed-
strijden. Het bestuur van het Waver-
feest ziet dit graag heel breed inge-
vuld waardoor volgens hun instellin-
gen Jan en alleman er plezier aan 
kan beleven tijdens dit evenement.

Zowel officieel- en hobbyruiters 
konden deelnemen aan de dres-
suurwedstrijden in de klasse B t/m 
Z. Ook de menners konden hun hart 
ophalen tijdens de dressuur en vaar-
digheidswedstrijden. Na al het offi-
ciële gebeuren werd er nog even fa-
natiek aan ringsteken gedaan zowel 
onder de man als met de menwa-
gen. Ook nog een lekker potje paar-
denvoetbal en de dag was compleet. 
Tussendoor kon men kijken naar 
een demonstratie van hoefsmid Ben 
Beerman die op verzoek een aan-
tal paarden kwam bekappen en be-
slaan. Of ook kon men even genie-

ten van de kermisdrukte of de dorst 
lessen in de feesttent. Gelukkig had 
de organisatie wat het weer betreft 
dit jaar meer geluk dan voorgaande 
jaren tijdens deze breed opgezette 
paarden wedstrijdendag.
Dit keer eens niet op het laatste 
moment nog fikse buien waardoor 
de bodem het liet afweten, en de-
ze hele organisatie in het water viel 
of niet optimaal was. Nu werden al-
le inspanningen beloond doordat 
het weer oké bleef en daardoor ook 
de bodem in perfecte staat bleef. 
Dit was ook te danken aan de fami-
lie van Spengen die voor dit Waver-
festijn hun land beschikbaar stel-
de en ook nog gezorgd heeft voor 
een mooi schoon en kort gescho-
ren wedstrijdterrein. Daardoor kon-
den alle deelnemers alles uit de kast 
halen om een goed resultaat neer te 
zetten tijdens hun proef. Want dat 
is toch iets wat de deelnemer zelf 
moet doen. Heel veel deelnemers 
deden dan ook hun uiterste best 

en zij verlieten dan ook bijna alle-
maal het wedstrijdterrein met wel-
verdiende winstpunten.
Op 12 september a.s. organiseert 
Paardensport Vereniging Troje haar 
volgende knhs dressuur wedstrijd. 
Deze wedstrijden worden gereden 
op zandbodem. Losrijden op zand-
toplaag met grasmat. Opgeven kan 
via de wedstrijdtelefoon: 0622 264 
319 of via de site van de club.



Wilnis - Dat het groeizaam weer 
is deze tijd van het jaar willen veel 
tuinliefhebbers laten weten. Bloe-
men en planten vertonen het bes-
te van hun bloeikunsten. Zo ook in 
Wilnis in de achtertuin van Co en 
Jan de Graaf in de Koningin Julia-
nastraat. Tot hun niet geringe verba-
zing groeit een zonnebloem letter-
lijk hun tuin uit. Naar de zon toe, zo-
als rasechte zonnebloemen dat ple-
gen te doen. De plant heeft inmid-
dels een respectabele hoogte van 
4,15 meter bereikt. “En misschien 
wordt hij nog wel hoger,” zegt Jan 

de Graaf peinzend omhoog kijkend. 
“We hebben een keer een zaadje 
in een bloempot gestopt. Nou dat 
groeide wel en toen hebben we de 
plant in de tuin gezet. Hij kwam te-
gen de rand van ons schuurdak aan 
en vervolgens heb ik hem tegen de 
schutting aan gezet zodat hij daar 
steun aan had. En kijk nu eens, hij 
groeit maar door.” Aldus Jan, die sa-
men met zijn echtgenote Jacoba – 
‘Co’ voor familie, vrienden en be-
kenden – graag tuiniert. Co laat zich 
eveneens niet onbetuigd en toont 
ons in de tuin tussen het weelderi-

ge groen een reusachtige pompoen. 
“Zeker wel 14 kilo zwaar”, laat Jan 
en passant weten. Co heeft wel va-
ker pompoenen op de schaal ge-
had uit de tuin. Maar nog nooit zo 
groot als deze. Co: “Misschien ligt 
het wel aan de grond die we des-
tijds vlak na de dijkverschuiving bij 
de herinrichting van het oude dorp 
in de tuin hebben gestort. Kennelijk 
erg vruchtbaar want de planten die 
er staan groeien als nimmer tevo-
ren. We hebben destijds veel over-
last gehad, voornamelijk na de dijk-
doorbraak met het renoveren van de 
straten. Jan heeft een paar keer on-
ze tuin met grond moeten ophogen 
want die verzakte steeds. We wo-
nen hier al meer dan vijftig jaar en 
hebben al het nodige meegemaakt. 
Maar zo hoog als nu is er nog nooit 
een plant geweest in de tuin.”
Geen wonder, hij staat lekker op 
de zon en krijgt genoeg water. De 
rest heeft hij zelf gedaan en dat is 
niet weinig voor een plant. Hetzelf-
de kan je zeggen van de sierpom-
poen. In dat licht gezien zou je kun-
nen stellen dat er uiteindelijk toch 
nog wat goeds uit de dijkverschui-
ving is voortgesproten. Leuk voor Co 
en Jan!
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2e jongdierenkeuring 
konijnen vereniging 
“Onze Langoren”
Regio - Op zaterdag 22 augustus 
a.s houdt de konijnen en pluimvee-
vereniging “Onze Langoren” haar 
tweede jongdierenkeuring van ko-
nijnen geboren in de eerste zes 
maanden van 2009.
Deze keuring wordt net als vorig jaar 
gehouden bij de Hr. D.A.M. Hooge-
veen, Dorpsstraat 45a te Nieuw-
veen.
Er zullen verschillende soorten ko-

nijnen worden gekeurd door de 
keurmeesters de Hr. De Vos en 
Hr.de Zeeuw.
Deze soorten konijnen zullen o.a. 
Aanwezig zijn o.a.: Meissner Hang-
oren, Blauwe van Beveren, Vos ko-
nijn, Kleur dwergen, Thrianta, Ro-
de Nieuwzeelander, Witte Nieuw-
zeelander, Rex, Papillon, Ned. Hang-
oordwerg, Franse Hangoor, Zilver-
vos, Marter en Duitse Hangoren.

En nog verschillende andere soor-
ten konijnen.
 
De keuring begint om 9.00 uur en 
om ongeveer 12.30 uur zijn de prijs-
winnaars bekend.
Voor iedereen die van kleindieren 
houdt zal het weer een leuke en in-
teressante ochtend worden.
Belangstellende zijn van harte wel-
kom en de toegang is gratis !!!

Stichting Cordaid stelt 3.750,- euro beschikbaar

Rotary muziekavond 
brengt 8.750,- euro op
Vinkeveen - De RC Vinkeveen-Ab-
coude organiseerde op 18 april jl. 
een muziekavond in de Dorpskerk 
van Abcoude. Dit werd in alle op-
zichten een succes. De aanwezigen 
genoten van de uitvoering door het 
Allegra kwartet met o.a. Rosanna 
Phillipens, die op 16 april het pres-
tigieuze Oskar Back concours had 
gewonnen. Zij speelde voor het en-
thousiast publiek  “de sterren van de 
hemel”. 
Maar het belangrijkste: de op-
brengst wás 5.000,-  en bedraagt nú 

dus 8.750,-! Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan het waterproject van 
de NGO Chamavita in Tanzania. Wa-
terprojecten zijn momenteel één van 
de drie speerpunten van Rotary In-
ternational. Veel Nederlandse Rota-
ry clubs hebben al aan de oproep 
van R.I. gehoor gegeven.  Met als 
resultaat tientallen “water projec-
ten” . Samen met de R.C. Rijnwou-
de ondersteunt de R.C. Vinkeveen-
Abcoude dit waterproject in Rang-
wi, Tanzania.  
Chamavita realiseert daar een ver-

betering van de waterbron, aanleg 
van openbare tappunten en kleding 
wastafels. Locale technici worden 
opgeleid om het systeem te kunnen 
onderhouden. Alle gebruikers beta-
len een maandelijkse bijdrage. 
De RC Vinkeveen-Abcoude wil niet 
alleen Cordaid maar ook alle be-
zoekers, sponsors en iedereen die 
zich belangeloos ingezet heeft om 
van deze avond een succes te ma-
ken, hartelijk bedanken. Zonder hen 
hadden we dit prachtige resultaat 
niet kunnen behalen!

Rotary voorzitter Sary Witteveen-Nooitgedagt overhandigt de cheque aan de vertegenwoordiger van Chamavita

Schildercursussen in 
atelier “De Penseelstreek”
De Ronde Venen - In week van 
21 september starten de cursus-
sen aquarelleren/acryl weer, gege-
ven door de Uithoornse kunstena-
res Corrie Eeltink. Al vele jaren geeft 
zij deze cursussen in haar eigen ate-
lier “De Penseelstreek”.
De lessen vinden plaats in klei-
ne groepen ( tot 8 personen), over-
dag en ’s avonds, zodat er veel aan-
dacht voor de persoonlijke vorming 
van de leerlingen is. Het werken in 
kleine groepen – zo is gebleken – 
bevordert niet alleen de resultaten, 
maar ook het ontspannen bezig zijn. 
Mocht men een keer verhinderd 
zijn, dan kan men de les inhalen.
Men kan kiezen uit verschillende 
cursussen. Allereerst is er de ‘basis-
cursus’, waarin men stap voor stap, 
in tien lessen, de basistechnieken 
leert van het aquarelleren. Deze is 
bedoeld voor beginners.

Daarnaast is er de ‘vervolgcursus’.  
Hier wordt het geleerde op de ba-
siscursus verder toegepast.  Wie el-
ders al enige ervaring heeft opge-
daan kan direct aan de vervolgcur-
sus deelnemen. Men kan als gevor-
derde  ook kiezen voor schilderen 
met acryl.  Koffie/thee is gratis.
Cursusfolders zijn verkrijgbaar in 
het atelier en in de Openbare Bibli-
otheek te Uithoorn, Mijdrecht, Am-
stelveen en Aalsmeer.

Inschrijving is mogelijk op de vol-
gende vrijdagen: 28 augustus en 4 
september, van 19 – 21 uur; en op 
zaterdagen: 29 augustus en 5 sep-
tember, telkens van 13.30 – 15.30 

uur in atelier “De Penseelstreek”, 
Potgieterlaan 16, 1422 AZ Uithoorn. 
U bent dan in de gelegenheid de 
lesruimte te bekijken, en het mate-
riaal waarmee gewerkt wordt.  Bij 
verhindering op bovengenoemde 
data is het ook mogelijk een apar-
te afspraak te maken. U kunt zich 

ook via onderstaande site op inter-
net aanmelden.
Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u informatie inwinnen via                     
tel.nr. 0297.540444 en e-mail: info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.  
Zie ook www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl

Rommelmarkt voor 
kerktoren
Vinkeveen - Zaterdag 22 augustus 
a.s. wordt weer de jaarlijkse rom-
melmarkt gehouden. Deze wordt 
gehouden naast de hervormde kerk 
van Vinkeveen (Herenweg 205) van 
9.00 uur tot 14.30 uur. U kunt bij ons 
terecht voor servies, meubels, boe-

ken en platen, planten e.d. En daar-
naast ook voor koffie/thee met wat 
lekkers of een portie poffertjes. Kom 
gewoon even langs!
De opbrengst is dit jaar bestemd 
voor de toren van hervormde ge-
meente van Vinkeveen.

Zingen bij een koor?
Regio - De vakantie periode is 
weer achter de rug en ook ons koor, 
Kunst Na Arbeid,  gaat weer starten 
met de repetities op 24 augustus.
Wij repeteren op maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene  
naast de Janskerk te Mijdrecht.

Op zaterdag 24 oktober as. hopen 
wij met een mooi concert ons 85 ja-
rig jubileum te vieren.
Medewerking wordt verleend door 
o.a. koor Eigen Wijs uit Vinkeveen, 
Het Scandinavisch Koor.
4 solisten, harpiste Regina Ederveen 

en het orgel zal bespeeld worden 
door Henny Heikens.
Het geheel staat onder leiding van 
onze dirigent Henk van Zonneveld.
Noteer de datum alvast in uw agen-
da!!!

Wilt u ook graag meezingen in ons 
koor? Kom dan een keer luisteren 
op onze repetitieavond.
 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.kunstnaarbeid.eu
Ook kunt u voor meer informatie bel-
len tel. nr. 0297-284210 of 254090.

Nieuw voor 50 plussers
De Ronde Venen - Super spor-
tief voor de fitte 50 plusser een pit-
tige conditietraining. Met onderde-
len uithoudingsvermogen, kracht-
training eventueel afsluitend een 
sportspel (estafette of potje basket-
bal) Ook zeer geschikt als voorbe-
reiding op de wintersport. Bij vol-
doende deelname gaat deze groep 

van start donderdagavond 10 sep-
tember in de Willisstee te Wilnis.
Voor informatie en aanmeldingen 
kunt u terecht bij mevr. Jos Kooij-
man tel 0297 285519 email bijjos@
casema.nl. Met 10 aanmeldingen 
kan er gestart worden. De kosten 
bedragen 110.00 per seizoen van 
september tot eind mei

Wat als een potplantje begon 
is nu 4,15 meter hoog!
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Postduiven
Hennie Pothuizen en Wim 
Wijfje winnaars
Regio - Zaterdag 15 augustus ston-
den twee vluchten op het program-
ma voor de leden van Rond de Am-
stel, de eerste Natour vlucht (Na-
vlucht) vanuit het Belgische Meer 
met een gemiddelde afstand van 83 
Km, en een vlucht voor de Fondclub 
Noord Holland voor de jonge dui-
ven vanuit het Franse Nanteuil le 
Haudouin met een gemiddelde af-
stand van 373 Km. Deze vlucht is 
tevens de voorbereiding op de Na-
tionale vlucht a.s. zaterdag vanuit 
het Franse Ablis met een gemiddel-
de afstand van 464 Km. De duiven 
werden op beide vluchten met een 
Zuidwesten wind gelost, zodat de 
snelheden hoog kwamen te liggen 
door de toenemende windkracht. De 
duiven in Nanteuil weden om 07.00 
uur gelost, en de eerste duif meldde 
zich bij Wim Wijfje in De Kwakel om 
10.29.38 uur, en maakte een snel-
heid van 1781,313 meter per minuut, 
106,8 Km per uur. Hiermee werd hij 
31e in Rayon F, en 39e in de Fond-
club Noord Holland. Ginkel en Berg 
werden 2e  in de vereniging en 4oe 
in het rayon en 58e in de Fondclub, 

en Ton Duivenvoorde 3e in de ver-
eniging en 73e in het rayon. de dui-
ven in Meer werden om 08.15 uur 
gelost, en van deze vlucht meldde 
de eerste duif zich om 09.01.23 uur 
bij Hennie Pothuizen in Vinkeveen. 
Deze duif maakte een snelheid van 
1749,469 meter per minuut, bijna 
105 Km per uur. Bosse & Zn uit Uit-
hoorn werd 2e en Ron den Boer uit 
Uithoorn 3e. Wim Könst uit Uithoorn 
werd 1e in de B-groep. In het Rayon 
werd Hennie 20e, Bosse & Zn 34e 
en Ron den Boer 61e, en gezien de 
harde wind toch een prima resultaat 
voor Rond de Amstel. De uitslagen 
waren als volgt; 
Nanteuil le Haudouin 79 duiven 3 
deelnemers.
W. Wijfje
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde

Meer 567 duiven en 18 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
R. den Boer
W. Könst
J. Koek

Argon verrassend winnaar 
eigen toernooi
Mijdrecht - Argon heeft tot ie-
ders verrassing zaterdag het Ver-
weij Communicasa Toernooi ge-
wonnen. Na een doelpuntloze eind-
stand tegen medefinalist Zevenho-
ven was Argon in de strafschoppen-
serie trefzekerder. Bestuurslid Hen 
Hogervorst kon dan ook met ge-
paste trots de prachtige wisselbeker 
overhandigen aan Argonaanvoerder 
Mark Flapper.
De strijd om de derde en vierde 
plaats ging tussen Legmeervogels 
en Loosdrecht, laatstgenoemde was 
een maatje te groot voor de ploeg 
uit Uithoorn gezien de 5-1 eind-
stand.

Finalewedstrijd
In de finalewedstrijd was Zevenho-
ven de bovenliggende partij maar 
het scoren bleek deze middag zeer 
moeilijk. Onder leiding van aanvoer-
der Ronald Verlaan waren er vol-
doende mogelijkheden om de ploeg 
uit Zevenhoven op voorsprong te 
zetten maar het vizier stond nog niet 
goed afgesteld. Als dan een doel-
poging wel de goede richting had 
dan was in de eerste helft doelman 
Bas van Moort attent, in de twee-
de helft had doelman Martijn Brou-
wer het bij Argon aanzienlijk druk-
ker, menigmaal moest hij flink op-
treden. Vooral in de slotfase gin-
gen ballen richting Argondoel, en-
kele schoten gingen rakelings voor-
langs en ook verleende debutant 
Kevin Blom enkele malen assistentie 
op de doellijn. Bij Argon waren Niels 
de Wildt, zijn schoot ging net voor-
langs de laatste paal, en Kevin Blom 
met een hoekschop waarbij de bal 
de kruising toucheerde, ongeluk-
kig in de afwerking. Door de doel-
puntloze eindstand moest een straf-
schoppenserie de beslissing bren-
gen. In deze serie werd de eerste 
strafschop door Argon gemist, ver-
volgens zette Robin Verlaan Zeven-
hoven op 0-1. Namens Argon scoor-
den verder Kevin Blom, Albert Mens 
en Ronald Hijdra. De voor de ge-
blesseerd geraakte Argondoelman 
Martijn Brouwer ingevallen Bas van 
Moort wist drie inzetten van Zeven-
hoven spelers te stoppen waardoor 
Argon eigenlijk vrij simpel tot win-
naar van het toernooi kon worden 
uitgeroepen, het eerste succes voor 
trainer Jack Honsbeek met de zater-
dagploeg van Argon.

Derde en vierde plaats
In de strijd om de derde en vierde 
plaats was tweede klasser Loos-

drecht een maatje te groot voor Leg-
meervogels. De ploeg uit Uithoorn 
zit nog duidelijk in de opbouwfase 
en spelers moeten nog op elkaar in-
gespeeld raken. De Uitslag werd 5-
1 voor Loosdrecht. Dat de score niet 
hoger uitviel was met name in de 
eerste helft te danken aan doelman 
Patrick Brouwer met een paar mooie 
reddingen. Robin Oussoren redde 
de eer voor Legmeervogels.
Scores: 1-0, 2-0, 3-0 Maikel van 
Schagt, 3-1 Robin Oussoren, 4-1, 5-
1 Laurens Hasselbank.

Voorwedstrijden
In de eerste wedstrijd op de woens-
dag ervoor won Argon met 3-2 van 
Legmeervogels.
De ploeg uit Uithoorn opende de 
score na tien minuten middels een 
goed genomen vrije trap van de 
voet van Tigo Bruning, hij liet doel-
man Martijn Brouwer kansloos. Vijf 
minuten later trok Argon de stand 
gelijk, een verre uittrap van doel-
man Brouwer werd door Jimmy van 
Veen opgepikt en vervolgens was 
doelman Patrick Brouwer van Leg-
meervogels kansloos. Na twintig mi-
nuten zette Alan Doorson op aan-
geven van Niels de Wildt de stand 
op 2-1. Op slag van rust verzuimde 
Legmeervogels vanaf elf meter raak 
te schieten. De tweede helft ver-
zuimde ook Jimmy van Veen van-
af de stip te scoren, Robin Ousso-
ren deed dat namens Legmeervo-
gels diep in de tweede helft wel 2-
2. Daarna werd het nog een span-
nende slotfase, maar Argon trok uit-
eindelijk toch de overwinning naar 
zich toe. Vlak voor het eindsignaal 
van scheidsrechter Cordes scoorde 
Florian Schutijzer 3-2 voor Argon, 
dit na het voorbereidende werk van 
Jimmy van Veen.

Loosdrecht tegen Zevenhoven werd 
een 1-3 overwinning voor Zevenho-
ven. Zevenhoven oogde duidelijk fit-
ter dan Loosdrecht en herpakte zich 
na de 2-0 nederlaag eerder tegen 
het Wilnisse CSW. Via Mario van der 
Meer, Lennart van Zon en een straf-
schop van Marco Pellegrom liep 
het uit naar een 0-3 voorsprong. De 
tweede helft nam Zevenhoven iets 
gas terug en Loosdrecht redde de 
eer door middels van Brummelen 
vanaf elf meter te scoren.
Organisator Hans van Gelderen van 
Argon kan terug zien op een ge-
slaagd toernooi dat volgend sei-
zoen ongetwijfeld een  vervolg zal 
krijgen. 

Biljarters laten de ballen 
weer rollen
De Ronde Venen - Maandag 24 
augustus gaat de teamcompetitie 
van Biljartfederatie De Ronde Venen 
weer starten.
Er zijn 19 teams ingeschreven waar-
onder 2 nieuwe namen namelijk 
APK-Mijdrecht 1 + 2.
Deze 2 teams hebben als thuishonk:  
De Lachende Ruiter in Nieuwer Ter 
Aa. Ook de 4 teams van De Merel 
hebben een nieuwe sponsor en ko-
men uit onder naam:
Merel/Heerenlux 1, 2, 3 en 4.
De eerste speelweek is als volgt:   
maandag 24 augustus, aanvang: 
20.00 uur;
Merel/Heerenlux 2–Merel/Heerenlux 1
Merel/Heerenlux 3–Merel/Heerenlux 4
Cens 1 – Cens 2
De Kromme Mijdrecht 1–De Kromme 
Mijdrecht 2
APK-Mijdrecht 1- APK-Mijdrecht 2

De Paddestoel 2–De Paddestoel 3
De Schans–De Vrijheid/biljartmakers
Woensdag 26 aug.
Dio 1–Dio 2
De Paddestoel 1–Stieva Aalsmeer
De Kuiper/van Wijk is vrij.

Vrijdag 4 september bestaat De Bil-
jartfederatie 25 jaar en viert dit jubi-
leum in De Kromme Mijdrecht. De 
aanvang is 20.00 uur en de toegang 
is uitsluitend voor genodigden.
Wereldkampioen driebanden DICK 
JASPERS zorgt voor een boeien-
de avond afgewisseld met een goed 
stuk muziek van THE CHIEF.
Wethoudster sportzaken INGRID 
LAMBREGTS van Gemeente De 
Ronde Venen opent de avond op 
een toepasselijke manier.
Voor meer informatie zie de web-si-
te: www.biljartfederatie.nl

Start bridgeseizoen
 “De Ronde Venen”
De Ronde Venen - Op dinsdag 1 
september is het voor onze vereni-
ging weer de start van een nieuw 
bridgeseizoen. De eerste avond is 
een vrije speelavond. Vanaf dinsdag 
8 september wordt er weer in com-
petitieverband gespeeld in een A- 
en een B-lijn. Gespeeld wordt in een 
ontspannen sfeer op de dinsdag-
avonden (aanvang om 8 uur) in een 
zaal van de Meijert te Mijdrecht. De 
uitslag van elke speelavond vindt  
direkt na afloop van de laatste spel-
ronde plaats. 

Naast de wekelijkse speelavonden 
in competitieverband is er elk jaar 
weer, tesamen met de leden van de 
Vinkeveense bridgevereniging, een 
Lentedrive. Aan het eind van het ka-

lenderjaar vindt er tevens een Kerst-
drive plaats. 
De vereniging heeft nog plaats voor 
zowel beginnende als voor ervaren 
leden. Heeft u belangstelling om in 
het nieuwe seizoen bij onze vereni-
ging te komen bridgen, kom dan 
zonder enige verplichting eens een 
avond meespelen, om de sfeer te 
proeven. Er is plaats voor zowel be-
ginnende als voor ervaren bridgers.
Wilt u thuis met kennissen spelen, 
dan heeft de vereniging  ook bridge-
koffers beschikbaar, welke tegen 
geringe kosten door leden geleend 
kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmel-
ding om een avond vrijblijvend mee 
te spelen kunt u bellen met Theo 
van Nes, tel 0297.593618.

Bridge Mijdrecht start 
nieuwe seizoen
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht start op maandag 31 au-
gustus 2009 haar nieuwe bridge 
seizoen in De Meijert aan de Dr. J. 
de Haarlaan om 19.30uur. Er wordt 
gespeeld in vier lijnen, ingedeeld 
naar sterkte. Na iedere speelperio-
de vindt promotie/degradatie plaats. 
Per avond worden 7 ronden ge-
speeld.  Rond de feestdagen wor-
den speciale bridgedrives gehou-
den met prijzen. 
Bridgevereniging Mijdrecht is aan-
gesloten bij de Nederlandse Bridge 

Bond en neemt deel aan de door de 
bond georganiseerde competities. 
Tijdens het seizoen worden zowel 
afwisselend zowel paren- , ladder 
als viertallenwedstrijden gehouden, 
de laatste veelal ook gecombineerd 
met een Neven- competitie.
Als u lid wilt worden kunt u zich aan-
melden bij Hans Leeuwerik, secre-
taris, of via het downloaden van een 
inschrijfformulier van onze web site 
(www.nbbportal.nl/1010/ )   of tele-
fonisch 0297 281787/ 06 52431473. 
Wij zien u graag op onze avonden.

De Vinken zoekt de 
grenzen op
Vinkeveen - In de komende veld-
competitie is het eerste achttal van 
korfbalvereniging De Vinken inge-
deeld in poule 2D van het KNKV. In 
deze poule spelen een aantal ver-
enigingen, die hun thuishonk dicht 
bij de Duitse grens hebben. Naast 
het relatief wat nabijere Amsterdam 
(Swift) en Utrecht (Synergo), zullen 
de Vinkeveners in de komende veld-
competitie ook de nodige kilometers 
kunnen maken op weg naar tegen-
standers in Borne (GZ/ARA), Ze-
venaar (Zwaluwen), Nijmegen (No-
viomagum), Wageningen (SSS) en 
Apeldoorn (Atalante).

Wijzigingen
Het vlaggenschip van De Vinken is 
op twee plaatsen gewijzigd ten op-
zichte van het vorig seizoen. Naast 
de vertrouwde gezichten van aan-
voerster Charita Hazeleger (terug 
van een blessure), Mariska Meulstee 
en Joyce Kroon zal Lisette Pauw dit 
jaar haar opwachting maken in de 
Vinkeveense korfbalhoofdmacht. Zij 
vervangt de aan haar knie gebles-
seerde Melanie Kroon. 

Bij de heren blijven Peter Koele-
man, Pascal Kroon en Rudy Ousso-
ren. Kelvin Hoogenboom maakt zijn 
rentree voor de terugtredende Pe-
ter Kooijman, die op 21 augustus 
in het huwelijk treedt met de even-
eens nog altijd geblesseerde Ange-
la Sloesarwij. Trainer-coach is ook 

dit seizoen de Amstelveense Siem-
ko Sok en de verzorging is zoals ge-
bruikelijk in vertrouwde handen bij 
verenigingsvrouw Ria Kamminga. 
Hoofdsponsor is dit jaar opnieuw de 
Fortisbank.

Programma
In de komende weken speelt De 
Vinken 1 een oefencampagne, die 
a.s. zaterdag begint bij het Hoorn-
se Ados, dat onder leiding staat 
van oud-Vinkenspeler Arno van der 
Vliet. 
Op 5 september begint het compe-
titiegeweld. De Vinken speelt haar 
eerste wedstrijd thuis tegen het re-
latief onbekende Borne, uit de ge-
lijknamige plaats dichtbij Enschede.

Datum
5 sept. De Vinken-GZ/Ara Borne
De Molmhoek Vinkeveen
12 sept. Swift-De Vinken
Parkschouwburgveld Amsterdam
19 sept. SSS-De Vinken
SSS-veld Wageningen
26 sept. De Vinken-Synergo
De Molmhoek Vinkeveen
3 okt Noviomagum-De Vinken
dAlmareweg-zuid Nijmegen
10 okt De Vinken-Zwaluwen
De Molmhoek Vinkeveen
17 okt Atalante-De Vinken
De Maten Apeldoorn

Alle wedstrijden beginnen om 15.30 
uur.

Bridgeclub ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - De leden van Bridge-
club ‘Ups en Downs’ zijn er hele-
maal klaar voor om op dinsdagmid-
dag 1 september aan het nieuwe 
bridgeseizoen in De Meijert te be-
ginnen. De eerste 6 weken starten 
wij met een laddercompetitie, zodat 
iedereen zich kan meten met alle 
clubgenoten voor een latere plaats 
in de A- of B-lijn. Ook nieuwe leden 
kunnen zo meespelen om hun spel-
niveau te testen in deze club.
De uitslagen worden op verzoek 
per E-mail verstuurd. Wij spelen van 
september tot mei voor de onge-
wijzigde contributie van 55,-. Er zijn 
nu 50 leden, maar er is zeker plaats 

voor nieuwkomers. Mannen, vrou-
wen, beginners of gevorderden. Ie-
dereen is met of zonder partner wel-
kom.
In juni hebben wij meerdere mensen 
kennis laten maken met onze club, 
doordat wij speciale drives hebben 
georganiseerd i.s.m. het project ‘Juni 
beweegt’. Hebt u belangstelling om 
lid te worden van onze bridgeclub? 
Wij spelen in een gezellige sfeer om 
de punten in een onderlinge com-
petitie?
Een keer op proef meespelen is ook 
mogelijk. Voor informatie kunt u te-
recht bij onze voorzitter Ada Groe-
newegen, tel. 0297-593452. 

Veenland Wilnis zoekt 
volleyballers
De Ronde Venen - Voor het aanko-
mende seizoen zoekt Veenland nog 
enkele volleyballers. Het eerste he-
renteam zoekt ter aanvulling van het 
7-koppige team nog een aanvaller. 
In het 2de Herenteam bestaande uit  
eveneens 7 spelers is nog plek voor 
een spelverdeler.  Heren 1 speelt 
net als Heren 2 in de 3de regioklas-
se. Beide teams trainen gezamenlijk 
op donderdagavond van 20h30 tot 
22h00. De thuiswedstrijden zijn op 
vrijdagavond en de uitwedstrijden 
op diverse avonden doordeweeks 
behalve de dinsdag. In totaal zijn er 
22 wedstrijden per seizoen.  
Het meiden A team kan nog 2 nieu-
we leden gebruiken die graag com-
petitie willen spelen.  Meiden in de 

leeftijd van 15 t/m 19 zijn van harte 
welkom om eens te komen meetrai-
nen.  De trainingen zijn  op donder-
dagavond van 19h00 tot 20h30. De 
wedstrijden zijn eveneens op vrij-
dagavond en de uitwedstrijden op 
diverse avonden doordeweeks be-
halve de dinsdag. Per seizoen wor-
den er ook maximaal 22 wedstrijden 
gespeeld.  
Het is nu hèt moment om in te stro-
men want 27 Augustus begint de 
eerste training van het seizoen !  
Heb je belangstelling, kom dan die 
avond langs in de Willisstee in Wil-
nis, of neem contact op met Floor 
Groenendijk (06 57260173) of Ben-
no Wendt (06 51993009). E-mailen 
kan ook (volleybal@veenland.nl)

Vijf kilometer zwemmen 
tegen kinderkanker
Vinkeveen - Op zondag 23 augus-
tus zal Berna Voorzaat ten behoeve 
van KiKa (Kinderen Kankervrij) een 
prestatie zwemtocht van 5 km afleg-
gen op de Vinkeveense Plassen.
Wethouder Jacques Dekker van De 
Ronde Venen zal om 14:00 uur het 
startschot lossen. De windrichting 
bepaalt of er van de Proosdij Ha-
ven naar Café-Restaurant-Motel De 
Plashoeve of omgekeerd gezwom-
men zal worden. (Op de dag zelf zal 
bij de Proosdij Haven bekend ge-
maakt worden wat de startplek zal 
zijn).
Met deze prestatie zwemtocht wil 
Berna aandacht vragen voor het 
werk van de kinderkanker-bestrij-
ding. 
Indien ook u KiKa een warm hart 
toedraagt, vindt u hieronder de mo-

gelijkheden om een  financiële bij-
drage te leveren en KiKa te steu-
nen:
1. U kunt uw bijdrage/donatie stor-
ten op postbankrekeningnummer 
74.90.41.765, t.n.v. B.H. Voorzaat te 
Amsterdam, o.v.v. KiKa-prestatie 
zwemtocht.
2. U kunt contant uw bijdrage/dona-
tie geven aan Berna Voorzaat (He-
renweg 276, Vinkeveen, Watersport-
centrum Proosdij)
Na voltooiing van de prestatie 
zwemtocht zal officieel een cheque 
worden overhandigd aan KiKa door 
wethouder Jacques Dekker.
Deze prestatie zwemtocht wordt 
van harte ondersteund en begeleidt 
door o.a Watersportcentrum Proos-
dij en Café Restaurant Motel De 
Plashoeve.



De Ronde Venen - De dierentolk-
cursus wordt gegeven op de vol-
gende 7 dinsdagavonden: 
1 september t/m 13 oktober ’09 van 
19.30 tot ongeveer 22.00 uur.
Dierentolken maken via telepathie 
contact met een dier.
Zo’n contact kan over allerlei on-
derwerpen gaan: hoe het dier zich 
voelt, waarom een dier eventueel 
niet meewerkt, onzindelijk is of niet 
meer levenslustig, angsten heeft, 
wat hij of zij bij een vorige eigenaar 
heeft meegemaakt, waarom het dier 
moeilijk omgaat met mensen, ande-
re dieren of gebeurtenissen. 
Dat kan ‘life’ of via een foto van een 
dier. Ook met overleden dieren is te-
lepathisch contact in principe mo-
gelijk. Door telepathisch contact 
met dieren kan er een extra dimen-
sie gegeven worden aan de relatie 
tussen jou en het dier.
Hierin geldt zeker: oefening baart 
kunst. Daarom kan het zinvol (en 
leuk) zijn om na deze cursus even-
tueel deel te nemen aan oefenavon-
den, waarbij we meestal via een fo-
to contact leggen met de dieren. 
Op die avonden gaan we event. ook 
dieren healen.

Cursus
De intuïtieve ontwikkelingscursus 
wordt gegeven op de volgende 7 
woensdagavonden: 2 september t/
m 14 oktober van 19.30 tot onge-
veer 22.00 uur.
In de lessen gaan we o.a. kijken hoe 
je meer in je kracht kunt komen, 
Bij elkaar gaan we de aura voelen 
en je wordt je bewuster van jouw 
aura en hoe je die kunt beïnvloe-
den, zodat die beter op jou is afge-
stemd. Hierdoor leer je ook beter om 
te gaan met situaties die voor jou 
negatief voelen. Je leert energie te 
stromen door de chakra’s, waardoor 
je aan blokkades in de chakra’s kan 
werken, waardoor je o.a. meer ba-
lans kunt krijgen tussen je gevoel en 

je verstand, waardoor je beter leert 
hoe je de juiste besluiten voor jezelf 
kunt nemen. We leren hoe we onze 
eigen energie kunnen terug halen 
(als blijkt dat je energie weg geeft of 
als iemand jouw energie weg haalt 
(dus als je moe wordt na bijv. een 
gesprek met iemand)) en vasthou-
den. Je kunt jezelf beter leren te 
waarderen en van jezelf houden.
We doen o.a. oefeningen en medi-
taties.  Acceptatie, veiligheid en hu-
mor zijn belangrijke aspecten tij-
dens de cursus. Na het basisdeel  is 
het mogelijk om meerdere vervolg-

delen van de cursus te volgen (bijv. 
een chakradeel en een themadeel, 
healen of readen). Elke cursus kost 
175,- en ze worden gegeven  in “De 
Boei”, in Vinkeveen.
Voor meer informatie (of folder), of 
om je op te geven: 
bel gerust naar Monique: 0297-
213302, of mail:  monique.vander-
drift@hetnet.nl
of kijk op www.intuitieveontwikke-
ling.org

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

 Ja! Ja! Buurtconcierge 
Hoe is het toch mogelijk? 
Hoe kan het toch 
gebeuren? Wij mochten 
het weer eens lezen. 
Geen subsidie voort 

buurtconciërges. Nee! Nee! Geen subsidie voor 
buurtconciërges lezen wij in de weekbladen. 
Hoe haalt het gemeentebestuur het in zijn hoofd. 
Wat zijn het toch een, in Den Haag zeggen ze 
kakkers. De burgemeester, de wethouders en 
zelfs de raadsleden. Wat zijn het toch een kakkers, 
ons gemeente bestuur, om mensen die al jaren 
lang, Ja, ja, echt jaren lang van alles gedaan 
hebben en nog doen, om de buurt leefbaar 
te houden en de bevolking bij de woonwijk te 
betrekken. Ze zorgden er de afgelopen jaren 
niet alleen voor dat de buurt er goed uit bleef 
zien maar organiseerden ook van alles zoals o.a. 
De straatspeeldagen. Geweldig. Ze waren de 
drijvende kurk van de gemeentelijke stichting 
Leefbaarheid. (Ook een flop) Enthousiaste 
mensen die bezig zijn voor de buurt. Ongelooflijk 
dat het gemeentebestuur , daar niet een paar 
duizend Euro voor over heeft. De stichting Baat 
moet het doen. De leidster daarvan is zeker 
een vriendin van de B&W. De Baat moet niet 
denken dat ze alles kunnen. Die zijn worden 
arrogant. Nu ze groter zijn geworden en alles 
mogen regelen gaat het hart er uit. Het wordt 
een instelling. Met de zelfde eigenschappen 
van alle instellingen. Ze hebben geen hart. Ze 
willen niet meer luisteren naar mensen die een 
goed doel voor ogen hebben. Ze willen macht. 
Het wordt een apparaat en apparaten kunnen 
niets. Het worden bureaucraten en daar moet 
je voor oppassen. Ja! Ja! Daar moet je geweldig 
voor oppassen. Ze gaan volledig voorbij aan het 
feit dat dezelfde buurtconciërges er toe hebben 
bijgedragen dat er wijkcomités zijn omdat het 
zo goed liep. Ja! Ja! Het past niet in het beleid 
van de gemeente. Laat mij niet lachen.  Hoe 
komt dat stelletje dat gemeentebestuur heet 
erbij om die buurtconciërge geen subsidie te 
geven. Ja! Ja! Daarnaast staat in de krant dat 
Baat iets aflast omdat er geen animo voor is. Ja! 
Ja! Weet je wie bij de burgemeester aan kunnen 
kloppen mensen die grootse dingen willen, 
projectontwikkelaars. Mensen die het dorp voor 
veel geld op zijn kop willen zetten. Mensen die 
een waterhoofd wille creëren. Mensen die een 
metrolijn zoals in Amsterdam (of zo iets) willen 
aanleggen.  Ja! Ja! Daar heeft ze geld voor over. 

160.000 Euro voor vooronderzoek. Als het niet 
goed zal lukken dan is dat geld gewoon in het 
water gegooid, maar gewone mensen die wat 
met de woonwijk hebben, die de wijk leefbaar 
houden, die krijgen niet een paar duizend Euro. 
Die paar duizend euro pompen ze liever in de 
Baat. De ambtelijke Baat. De instelling Baat die 
een gepland feestje voor de jeugd moet afblazen 
omdat ze er geen belangstelling voor kunnen 
krijgen. Ja! Ja! Die Baat plant iets dat over de 
mensen heen gaat en niet met de mensen. Zij 
kunnen het niet. Bij de Baat hebben wij geen 
baad. Die buurconciërges van Westhoek heb ik 
ook mijn broek van vol. Die komen ook nooit in de 
wijken. Die luisteren niet naar de bewoners. Echt 
niet. Achter onze flat ligt een pad. Dat pad is weer 
eens niet goed aangelegd. Het onkruid stond er 
over de hele lengte meer dan een meter hoog. Ik 
dacht; “Kijken wanneer die buurtconciërges van 
Westhoek daar iets aan doen.” Na 1 maand niets, 
na 2 maanden niets, na 3 maanden niets, na 4 
maanden niets. Op het laatst heb ik maar gebeld. 
Toen was het wel snel opgeruimd, dood gespoten 
Ja! Ja! Doodgespoten. Het gaat erom dat die 
mensen niets met de wijk op hebben. Ze hebben 
daarna niets meer van zich laten horen. Als ze 
dat wel gedaan hadden dan had ik ze kunnen 
vertellen dat het pad niet goed was aangelegd 
en ook dat het grasveld dat vernield is tijdens 
de verbouwing niet accestabel is. Ze komen niet 
in de woonwijk om te kijken wat niet deugd of 
beter kan. Als ze er komen dan zien ze niets 
omdat ze geen idee hebben wat de bewoners 
denken. Ze hebben niets met die woonwijk. 
Ons gemeentebestuur staat ook heel ver van de 
bewoners af. Onze woningbouworganisatie staat 
heel ver van de bewoners af. Onze Baat zit heel 
ver van de bewoners af. Ik weet dat er een oud 
iemand een automatische deuropener in de flat 
heeft gevraagd. Bij Westhoek, bij de doctor, bij 
de gemeente en natuurlijk bij Baat, een heleboel 
formulier heeft ingevuld en nu na 2 maanden nog 
steeds geen aanpassing in de toegangsdeur van 
de flat heeft gezien. Zelfs niets heeft gehoord. 
Oorzaak vakantie? Larie. Oorzaak bureaucratie. 
Baat. Ja! Ja! 160.000 Euro voor vooronderzoek 
voor de vakantie beslissen zodat het direct nog 
uitgegeven kan worden. Schrijnend. Dat is het. 
Geen paar duizend euro voor mensen die met de 
woonwijken begaan zijn. Ja! Ja!

John B. Grootegoed

Reactie op:
Honden niet toegestaan!

Vol irritatie heb ik vorige week het stukje in de krant 
gelezen over honden niet toegestaan, niet omdat ik 
vind dat dhr. v.d Maat geen gelijk heeft integendeel, 
ik ben het met dhr. v.d. Maat eens, in gebieden 
waar de honden niet mogen komen, moet men ook 
absoluut de regels respecteren, die zijn er niet voor 
niets, vogels moeten ook zeker beschermd worden 
en er moeten gebieden zijn die afgeschermd worden 
voor honden. Waar ik mij wel aan irriteer is dat er 
in De Ronde Venen maar een losloopgebied is voor 
honden die ligt 11 kilometer verderop, er is dus bijna 
geen alternatief. 

Helaas vangt deze gemeente wel hondenbelasting, 
maar doet men hier verder niets mee voor de 
hondenbezitter. Sterker nog als er een hondengebeleid 
zou komen heeft de niet hondenbezitter daar ook 
profijt van. De hondenbezitters krijgen stukken 
toegewezen waar de honden los mogen lopen, 
ook aparte uitlaatstroken, zo hebben de niet 
hondenbezitters er ook geen last van en is het voor 
iedereen duidelijk. Tevergeefs heb ik met dhr. Dekker 
over het hondenbeleid gesproken, over Wickelhof, hij 
stelde voor om de hele buitenste ring van Wickelhof 
voor de honden te maken, zo zou dan de binnenste 
ring, dus ook de speelvelden hondvrij blijven, het 
leek allemaal zo mooi, maar helaas, Wickelhof is 
12 hectare groot en het losloopgebied is 1 hectare, 
daarbij komt ook nog eens dat er een brug is in het 
hondenlosloopgebied, die direct in vebinding staat 
met de drukke weg, dat is natuurlijk ook een oplossing 
om van de honden af te komen in De Ronde Venen, 
niet te vergeten dat er ook direct een schapenweide 
grenst aan het losloopgebied waar honden echt 
geen moeite voor hoeven te doen om erin te komen, 
ook daar zijn geen aanpassingen voor gedaan. Ik heb 
eindeloos voorstellen gedaan aan dhr. Dekker, maar 
kreeg alleen maar te horen dat er geen geld voor is, 
ik viel zowat van mijn stoel, waar is al het geld van 
de hondenbelasting dan? Ik kreeg als antwoord dat 
het geld van de hondenbelasting in andere potjes 

verdwijnt en dat dat ten goede komt aan alle burgers, 
de hondenbezitter is ook een burger, dus het geld 
komt ook ten goede aan hun. Nee, dhr. Dekker kan 
dat mooi vertellen allemaal hoe hij wel niet zijn best 
heeft gedaan voor de hondenbezitter en ondertussen 
maar de hondenbelasting vangen. Ook nu zijn er 
weer controle’s aangekondigd de grote vangst van 
vorig jaar smaakt naar meer en weer gaan we op 
pad om nog meer centjes te halen. Ondertussen 
moet de hondenbezitter het maar uitzoeken waar hij 
zijn hond uitlaat en overal weggejaagd worden. Als 
je je hond wil los laten lopen moet je het maar doen 
op Wickelhof met alle risico’s van dien. Nee het is 
geen pretje om een hond te hebben in De Ronde 
Venen. Ik wil bij deze ook de mensen oproepen om 
hun probleem zowel van de hondenbezitter als de 
niet hondenbezitter, niet alleen kenbaar maken bij 
deze krant maar ook aan de gemeente en dan hopen 
maar dat ze er eindelijk wat aan gaan doen. 

Er moet gewoon een hondenbeleid komen, waar 
wel en waar niet je hond uit te laten, net zoals in 
Uithoorn, daar is het tenminste goed geregeld. Dus 
ik zou iedereen willen vragen in de pen te klimmen, 
ik hoop dat we dan samen wat kunnen bereiken, 
zodat dit opgelost word.

Tot slot : ik heb zelf een hondenuitlaatservice hier in 
De Ronde Venen en huur al sinds geruime tijd van het 
recreatieschap een stuk grond voor de honden, deze 
informatie geef ik, daar er in het verleden mensen zijn 
geweest die mij verweten uit commercieel oogpunt 
dit probleem aan de kaak te stellen. Daar ik dagelijks 
met honden en niet hondenbezitters in aanraking 
kom weet ik wat er leeft onder deze groepen, de 
situatie loopt in sommige gevallen zo uit de hand, 
dat ik mij geroepen voel om namens beide groepen 
dit probleem kenbaar te maken.  

Miriam Bosman
Hondenuitlaatservice Doggie Hutch

‘Dam’ afgesloten in Wilnis
Wilnis - Degenen die vanaf de Pas-
toor Kannelaan en Pieter Joosten-
laan regelmatig de Veenweg op-
draaien richting Veenzijde 2 en 3 
stonden wel even te kijken toen de-
ze toch drukke doorgaande weg op 
maandag 17 augustus werd afge-
sloten voor doorgaand verkeer.
Niet zozeer het afsluiten ervan als 
wel vanwege het bord wat er stond: 
‘Dam afgesloten vanaf 17-08-09’. Eh-

hh…Dam? De Wethouder van Dam-
laan kennen we, maar de Dam???. 

We wonen toch niet in Amsterdam? 
Navraag bij de gemeente leerde dat 
er op de Veenweg werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in het kader 
van het Stedelijk Waterplan. Water-
net gaat in de gemeente veel dui-
kers onder de wegen en straten ver-
vangen om een betere waterdoor-

voer te garanderen. Om die reden 
is de Veenweg veertien dagen afge-
sloten voor het verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Vossestaart. 
Alleen de hulpdiensten blijven toe-
gang houden.
De woordvoerder van de betreffen-
de afdeling beloofde ervoor te zor-
gen dat het bord de juiste naam van 
de afgesloten weg zal krijgen.
Waarvan akte.

Dankzij camera toezicht:
Fietsendief op heterdaad 
aangehouden
Mijdrecht - Een 28-jarige man uit 
Mijdrecht is zaterdagmorgen aan-
gehouden voor het fietsdiefstal. Met 
hulp van cameratoezicht werd ge-
zien dat de man aan het Raadhuis-
plein bezig was met het stelen van 
een fiets. Agenten gingen ter plaat-
se en troffen een man aan die vol-

deed aan het signalement. Ze hiel-
den hem aan en namen hem mee 
naar het politiebureau.

De man verklaarde dat hij dacht dat 
het zijn fiets was die een tijd terug 
gestolen was. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.

Man met slok op 
veroorzaakt ongeluk
Vinkeveen - Een 42-jarige man uit 
Vinkeveen is in de nacht van vrijdag 
op zaterdag aangehouden omdat hij 
onder invloed van alcohol een on-
geluk veroorzaakte.
De man kwam vanuit de Plashoeve 
waar hij volgens getuigen niet ge-
noeg rechts reed. Vanuit de ande-
re richting kwam een 31-jarige au-

tomobiliste uit Amsterdam. De twee 
kwamen met elkaar in botsing. De 
42-jarige man had teveel gedronken 
en werd aangehouden. Op het bu-
reau was de uitslag van de adem-
analyse 750 ug/l. De man kreeg een 
rijverbod van 9 uur en moest zijn rij-
bewijs inleveren. De vrouw raakte 
niet gewond.

Zonovergoten workshop 
bij LR&PC Willis
Regio - Afgelopen zaterdag 15 au-
gustus organiseerde LR&PC Willis 
de workshop “Houding en Zit” on-
der leiding van Anne Muller. Anne 
is de auteur van het boek ‘Basis Rij-
kunst, wat beweegt de ruiter’ en op-
richtster van de rijschool Akasha. Bij 
haar methode is houding en zit als-
mede respect naar het paard de ba-
sis van de rijkunst. 
Ondanks de vakantietijd hadden 
zich 10 deelnemers voor deze inte-
ressante dag aangemeld. De work-
shop begon om 10.00 uur met een 
stukje theorie. Hierna begon het 
praktijkgedeelte waarbij elke ruiter/
amazone gedurende ongeveer een 
half uur individueel begeleid werd. 
Door deze individuele aandacht kon 
elke deelnemer zijn of haar specifie-
ke problemen aangeven en kon An-
ne op basis van deze input en haar 
eigen bevindingen, iedereen per-
soonlijk met een aantal oefeningen 
en aanwijzingen op weg helpen. 
Ook voor de overige deelnemers en 
het publiek was het erg interessant 
het praktijkgedeelte van de verschil-
lende deelnemers te volgen, zeker 
omdat er veelal duidelijk verschillen 

zichtbaar waren aan het einde van 
de les. Iedereen kreeg voldoende 
huiswerk mee om hiermee zelf aan 
de slag te gaan. 
Gezien de enthousiaste reacties van 

Cursussen: Dierentolk en 
Intuïtieve Ontwikkeling

de deelnemers overweegt LR&PC 
Willis deze workshop volgend jaar 
nog een keer te organiseren, zeker 
omdat deze cursus zowel voor een 
beginnende als (ver)gevorderde rui-

ter stof tot nadenken geeft. Verde-
re informatie over deze en andere 
activiteiten bij onze vereniging zijn 
op onze website: www.lrpcwillis.nl 
te vinden.


