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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Berna zwemt 4200 euro
bijeen voor Kika kinderfonds
Vinkeveen – “Berna, Berna... je
hebt het gehaald meid! Geweldig,
nog een klein stukje.”
Een gejuich breekt los zondagmiddag omstreeks half vier bij restaurant De Plashoeve in Vinkeveen.
Tientallen vrienden, kennissen en

belangstellenden juichen Berna toe.
De 54-jarige Berna Voorzaat had het
gepresteerd om binnen twee en een
half uur de Vinkeveense Plassen over
te zwemmen. Vijf kilometer zwemmen, in een geweldig tempo, zonder
ook maar één keer te stoppen. Berna

een zwemster? Nee, helemaal niet.
Ze kan zwemmen, maar gewoon
de schoolslag, met het hoofd boven
water. Onze redactie was er bij en
volgde Berna de gehele rit over de
plas. Voor een uitgebreid foto/tekstverslag zie elders in de krant.

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:

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

www.pietdupau.nl

Gaten in dijk niet gerepareerd maar klungelig gevuld

Waternet creëert op deze
manier schijnveiligheid
De Ronde Venen – De telefoon
stond niet stil en zeker vijftig foto’s
kregen wij binnen op de mail naar
aanleiding van ons artikeltje vorige
week op de voorpagina, dat Waternet de slechte dijk in Vinkeveen weer

had gerepareerd. De vele gaten zouden vakkundig zijn opgevuld met klei.
Het was weer veilig.
Het zag er een dag nadat het was gebeurd dan ook keurig uit, maar niets
blijkt minder waar. Voor een leek ja,

zag het er weer stevig uit, maar de
mensen die al jaren op of achter de
dijk wonen weten wel beter.
‘Veilig?’ ‘Weer opgelost? Wel, u moet
nu nog eens langsvaren.’ ‘Klei gestort?
Kom nou, gewoon opgevuld met aar-

de is het.’ ‘En dan de beschoeiing, als
je het zo nog mag noemen. Gewoon
losse, veel te korte planken hebben ze
er tegenaan gezet.’ ‘Op bijgaande foto zie je hoe ver de ‘zogenaamde klei’
alweer is weggespoeld.’ ‘Hele planken
zijn mee weggespoeld.’ ‘Broddelwerk
is dit.’ Aldus een korte samenvatting
van de reactie van tientallen mensen
die ons belden en mailden.
Reactie gemeente
We belden direct de verantwoordelijk
wethouder Dekker. Hij had zich tenslotte de laatste weken ingezet dat
Waternet de zaak in orde zou brengen. Hij schrok heftig van de foto’s en
nam direct contact op met Waternet,
die hem beloofde direct poolshoogte
te gaan nemen. We hebben tot maandagmiddag gewacht op een officiële
reactie, die helaas niet kwam. Hopelijk hebben ze het te druk met de dijk
om die nu echt goed te repareren.
We houden u op de hoogte.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

SERIEUZE BEZORG(ST)ERS
VOOR WIJKEN IN MIJDRECHT
HEB JE OP WOENSDAGMIDDAG EEN PAAR UURTJES
TIJD EN WIL JE WAT EXTRA’S VERDIENEN? BEL DAN!
NEL MAARSEN: 0297-282884 (NA 16.00 UUR)

IK HEB IETS
GEVONDEN:

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Ik ben op zoek naar een vrouw (blond). Je zat vrijdag
14 augustus op een van de bankjes bij het gemeentehuis in Mijdrecht een kaart te schrijven.
Je was in gezelschap van een klein jongetje (broertje, neef).
Hierna ben je naar de Jamin gegaan omdat dat jongetje
alvast daarheen is gelopen terwijl jij nog aan het schrijven
was. Je hebt toen je wegging, iets laten liggen en dat wil
je denk ik wel terug. Je had een zwarte zonnebril op, een
blauw zomerjurkje en een spijkerbroek aan die dag.
Je kunt me bereiken op tel. 06-41686730.

Big L. Maak je keuze.
De nieuwe collectie is binnen

Autobedrijf van Yperen zet het
zwart op wit:

Drempels zijn wel
degelijk slecht
voor je auto
De Ronde Venen – Al jaren hoor je
mensen klagen over de verschrikkelijk hoge drempels her en der in Nederland. Overal liggen ze, maar – zoals je nog wel eens hoort om je heen
– ‘in de gemeente De Ronde Venen
hebben ze ze uitgevonden’. Er liggen
er dan ook best heel veel en ze zijn
hoog of verschrikkelijk neergelegd.
Hoeveel klachten krijgt de gemeen-

te ook al niet van woningbezitters dat
de muren van hun woningen scheuren: oorzaak hoge en vele drempels.
Maar ook automobilisten klagen
steen en been. Lage auto’s beschadigen. Maar ook de veren van je auto hebben het flink te verduren. Vorige week kregen we weer een bewoner van Mijdrecht bij ons aan de
balie, de heer Kandelaar. Hij gaf aan

Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel: 0297 321177
WWW.BIGL.NL

dat hij gemiddeld twee tot drie keer
per jaar nieuwe veren onder zijn auto moet en dat dat volgens zijn autodealer kwam door die drempels in
De Ronde Venen. “Wel, laat hem dat
maar zwart op wit zetten”, zeiden wij
en nog geen dag later was de verklaring van autobedrijf Van Yperen uit
Mijdrecht binnen. Hij schrijft: “De gebroken veren van uw auto zijn mijns
inziens de oorzaak van de vele verkeersdrempels die in De Ronde Venen aanwezig zijn. Het is mij opgevallen dat we van verschillende merken auto’s meer klachten hebben

over gebroken veren dan in ons filiaal in Aalsmeer. Wij raden u aan om
met zo’n laag mogelijke snelheid over
de verkeersdrempels te gaan”, aldus
de brief. De heer Kandelaar verklaarde dat hij toch echt niet zachter dan
dertig over de drempels kan gaan rijden. Dat mag je er ook rijden.
In Mijdrecht is het helemaal bar en
boos. Probeer daar maar eens normaal over de drempel/kruising bij
Adelhof te rijden. Ook al ga je stapvoets, dan nog schudt de hele auto inclusief passagiers. Het is een
ramp.
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Dag van de Venen
op 29 augustus

Servicelijn

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

Wat maakt de Venen zo bijzonder? Wat kan ik er doen
én beleven? En: hoe ziet de toekomst van het gebied
er uit? Het zijn de vragen die zaterdag 29 augustus
worden beantwoord tijdens de Dag van de Venen
in Kamerik. Voor bezoekers is er een afwisselend
programma samengesteld, waarbij jong en oud volop
aan hun trekken komen. De Dag van de Venen vindt
plaats op recreatieterrein Oortjespad en begint om
10.00 uur. Het programma duurt tot 16.00 uur.

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

Werkzaamheden voor
bouw nieuwbouwwijk
Westerheul IV begonnen
In Vinkeveen is maandag 17 augustus begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de
nieuwbouwwijk Westerheul IV. Donderdag 20 augustus
heeft wethouder Bram Rosendaal (Ruimtelijke Ordening)
symbolisch het eerste zand gestort dat nodig is voor de
aanleg van de wijk.

Westerheul IV ligt aan de rand van Vinkeveen tussen Voorbancken,
Mijdrechtse Dwarsweg en de Oude Spoorbaan en zal 270 woningen gaan
tellen. Vanwege de slechte grondslag in dit deel van de polder Groot
Mijdrecht, mag er niet in de bestaande grondlaag (veenpakket) worden
gegraven. Om toch de benodigde kavels en leidingen in de grond kwijt te
kunnen, en om er voor te zorgen dat de huizen en de wegen voldoende
droog staan en liggen, wordt het hele gebied eerst opgehoogd met 2,20
meter zand en grond. Al in januari 2007 heeft de gemeenteraad besloten
tot ophoging van het gebied, maar pas in maart 2009 heeft de Raad van
State besloten dat ook daadwerkelijk mag worden begonnen. Aanvankelijk
was het de bedoeling dat aansluitend met de ophoging zou worden gestart,
maar in verband met broedende vogels zijn de werkzaamheden uitgesteld.
Het storten van zand en grond neemt enkele maanden in beslag. Daarna
moet het pakket ongeveer een jaar blijven liggen. In die tijd zal de grond
zich zetten en het onderliggende veenpakket deels inklinken. Uiteindelijk
komt het maaiveld 1.10 meter hoger te liggen dan het huidige veenpakket.
Verwacht wordt dat in mei 2011 gestart kan worden met de bouw van
de eerste woningen. Op 1 oktober 2009 zal de gemeenteraad besluiten
over de grondexploitatie van Westerheul IV. Dan zal er meer bekend zijn
over welk type woningen er gebouwd wordt en in welke aantallen. Het
programma zal in elk geval voorzien in een groot aantal voor starters
bereikbare woningen, maar ook worden er woningen gebouwd voor
doorstromers en ouderen.

Bewegingsproject voor
ouderen van start
Met als motto ‘Het is nooit te laat om goed voor je lichaam te zorgen’
gaat in september 2009 een nieuw bewegingsproject voor ouderen
van start, het zevende Galm-project. Inwoners van De Ronde Venen
van 55 jaar en ouder die niet of weinig actief zijn, worden van harte
uitgenodigd aan dit project van de stichting Spel en Sport 55-plus
deel te nemen. Tijdens de cursus wordt gedurende een jaar gewerkt
aan verbetering van de lichamelijke conditie. Deelname aan de
lessen, die mede mogelijk worden gemaakt door de gemeente,
kost omgerekend 3 euro per lesuur. Doe mee en blijf gezond
bezig! De Stichting Spel en Sport 55plus nodigt alle niet- of weinig
actieve Rondeveners van 55 jaar en ouder uit om deel te nemen
aan een fitheidstest, op 17 oktober 2009. Aansluitend kan men zich
aanmelden voor de cursus, die door gekwalificeerde docenten wordt
gegeven. Voor aanmelding of meer informatie kan men terecht bij
projectleider Gerard Monshouwer, tel. (0297) 28 78 52 of email:
galm55plus@gmail.com

De Venen is een uniek veenweidegebied, midden in
het Groene Hart. Het is een omgeving, waarin burgers,
belangenorganisaties, ondernemers en overheden, ieder vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid, samenwerken om te komen tot
een betere toekomst voor de landbouw, meer natuur, een nog
beter waterbeheer, verzilvering van de kansen op het gebied van
toerisme en recreatie en gelijktijdig behoud van de cultuurhistorie
en de leefbaarheid. Tijdens de Dag van de Venen laten de
betrokken organisaties zien wat er in de afgelopen jaren al in
gang is gezet en welke projecten nog op stapel staan. Tot de
deelnemers behoren onder meer de agrarische natuurvereniging
De Utrechtse Venen, ANWB, de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Recreatie
Midden Nederland, stichting Het Groene Hart en tal van
toeristisch-recreatieve initiatieven. De bezoekers van de Dag
van de Venen kunnen niet alleen kennisnemen van wat er in
het Venengebied gebeurt, ze kunnen ook actief meedoen. Aan
bijvoorbeeld een Waterspel, een speurtocht voor de kinderen
en een fotoquiz. De Dag van de Venen dient daarnaast als
uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars die de fraaie omgeving
willen verkennen. Routekaarten en fietsen zijn beschikbaar. De
kinderen kunnen zich uitleven in de kinderboerderij. Op het terrein
van de kinderboerderij staat een uitkijktoren, die een interessante
kijk geeft op de omgeving. Het blijft niet bij kijken, luisteren en
meedoen alleen. De bezoekers van de Dag van de Venen worden
op diverse momenten en manieren uitgenodigd om hun mening
te geven over de toekomst van het Venengebied. Alle ideeën en
suggesties worden verzameld en door de betrokken organisaties
beoordeeld op hun haalbaarheid. Verder mogen de bezoekers
bepalen welk onderdeel van de Dag van de Venen zij het beste
dan wel het meest inspirerend vinden. Onder de inzenders
worden exclusieve ballonvaarten boven het Venengebied verloot.
De Dag van de Venen wordt vooral ook een sfeervolle dag. Met
verhalenvertellers, straatartiesten en muziekgezelschappen.
’s Middags geeft Legers Langs de Linie een demonstratie.
Compleet met kanonnengebulder. Legers Langs de Linie wil met
haar demonstratie meer bekendheid geven aan het begrip Oude
Hollandse Waterlinie en haar waarde voor het gebied de Venen.
Voor actuele informatie over het programma van De Dag van de
Venen zie www.dagvandevenen.nl

Fotowedstrijd

Voorafgaande aan de Dag
van de Venen wordt een
fotowedstrijd gehouden. Wie
een mooie foto heeft van
een bijzonder plekje in de
Venen, kan deze uploaden
op de website www.
dagvandevenen.nl.
Bij de foto kan een korte
tekst worden geplaatst. De
beste inzendingen worden
beloond met fraaie prijzen,
waaronder een ballonvaart
voor 2 personen over
het gebied. Aan de site
kunnen ook filmpjes worden
toegevoegd. Plaats het
filmpje op You Tube (www.
youtube.com) en stuur
vervolgens de link door naar
info@dagvandevenen.nl. Uw
filmpje wordt op de site én op
het kanaal van De Venen op
You Tube geplaatst.
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Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag
van gevonden en verloren
voorwerpen overgegaan van
de politie naar de gemeente.
U kunt ook kijken bij www.
verlorenofgevonden.nl.
Onderstaande voorwerpen
zijn bij de gemeente als
verloren of gevonden
opgegeven :
Gevonden voorwerpen
2009 week 32 t/m 34
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Dagvandevenen.nl
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Waverveen en Vinkeveen
Buitengebied

•
•

Voortuinen in de
prijzen gevallen

In 2003 werd in De Ronde Venen voor het eerst ook een
voortuinenkeuring gehouden. Dit was zo’n succes dat besloten is om
hieraan een vervolg te geven. Dit jaar werd inmiddels voor de zevende
keer de voortuinenkeuring georganiseerd. Jaarlijks wordt één wijk of
kern gekozen waarin de voortuinen gekeurd worden. Na de wijken
Hofland, Proostdijland Noord en Zuid en Molenland in Mijdrecht,
Zuiderwaard en Westerheul in Vinkeveen en de kernen Wilnis,
Amstelhoek en De Hoef, was het nu de beurt aan Waverveen en het
buitengebied van Vinkeveen. De voortuinenkeuring is een wedstrijd
waarvoor men zich niet kan opgeven.
Twintig enthousiaste juryleden, die zich elk jaar vrijwillig inzetten,
gingen begin juli op pad. Bij de beoordeling werd onder meer gelet
op onderhoud, aanleg en plantenkeuze, maar uiteraard speelt ook
de smaak van de juryleden een rol. Op 24 augustus heeft de jury
tijdens een bijeenkomst vervolgens de winnaars gekozen. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de scores van de juryleden naast elkaar gelegd.
Er zijn in totaal 30 voortuinen in de prijzen gevallen. De tuinen die in
de prijzen zijn gevallen zijn erg verschillend. Er zitten kleine tuinen,

•
•
•
•
•
•
•
maar ook grote voortuinen bij. Ook de planten- en bloemenkeuze
is erg divers. De diversiteit is ook de reden dat er geen 1e, 2e of 3e
prijs wordt uitgereikt. Er is voor gekozen om 30 tuinen te belonen met
dezelfde prijs. Eind september zal in de raadzaal van het gemeentehuis
de feestelijke prijsuitreiking plaatsvinden. De prijswinnaars ontvangen
hiervoor nog een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst worden de
dertig prijswinnaars in het zonnetje gezet. De prijs bestaat onder andere
uit een cadeaubon die kan worden besteed bij Tuincentrum De Huifkar.
Daarnaast kan kennis gemaakt worden met Groei & Bloei. Tijdens de
prijsuitreiking zullen foto’s van de winnende voortuinen worden getoond.
De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door Tuincentrum De
Huifkar, Groei&Bloei afdeling Aalsmeer e.o. en de gemeente De Ronde
Venen. De prijswinnaars zullen begin september per brief op de hoogte
worden gesteld.

Blauwe crossfiets
Oranje/paarse meisjesfiets
Blauwe/grijze herenfiets
Zwarte Omafiets
Grijze damesfiets
Donkerblauwe herenfiets
Blauwe/zwarte damesfiets
Antraciete/zwarte herenfiets
Zwarte portemonnee
Roze Gsm telefoon met hoesje
Sleutels

Verloren voorwerpen
2009 week 32 t/m 34

•
•

Om het tuinieren te stimuleren en woonwijken een fraaier
aanzien te geven, wordt in een aantal Nederlandse
gemeenten jaarlijks een voortuinenkeuring georganiseerd.

Redactie

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.

•

•
•
•
•

Paarse/roze/zwarte meisjesfiets
16 inch BMX-model met
handremmen en geen bagage
drager
Zwarte Nokia 5310 Gsm vrij
plat, expres Music toetsen op de
zijkant
Zilveren Gsm Samsung Soul
5GH-U900 enkele krasjes
Zwarte/zilveren Nokia Gsm
Simkaart Telfort
Zwarte/rose LG Cookie Gsm
met diamantjes erop
Wit LG Gsm met camera
Gehoorapparaat Phoma
Picoforte 3 pp-c-p
Donkerbruine zonnebril met
grote glazen eventueel met
donkerblauw hoesje
Crèmekleurig gehoorapparaat
Oticon 6000 della serienummer
020351
Kleine bruine portemonnee
inhoud bankpas, bonuskaart
Grijze/zwarte dames
portemonnee Gucci
Zwarte/groene portemonnee
met diverse pasjes
Zwarte portefeuille
inhoud ID-kaart vispas
Blauwe portemonnee Ivito
Gouden hangoorbel met blaadje
en steen
Goudkleurig horloge Kunzel met
zwarte wijzerplaat
Zilveren dameshorloge met witte
plaat
Sporttas Nike inhoud; jas,
sportschoenen, shirt + broekje
Seizoenkaart Feyenoord
2009/2010 groen
creditkaartmodel
Zwarte Samsung Touch Gsm
Zwarte LG KG800 Gsm
Hoedenplank
Rode portemonnee uitklapmodel
inhoud; diverse pasjes, rijbewijs
tegoedbon Hema
Oud roze portemonnee met
2 bakpasjes bankgiro
Zwarte langwerpig portemonnee
inhoud; pasjes, rijbewijs
Zwarte zonnebril op sterkte met
bruine glazen
Grijze grote handtas 60-30 cm
van stof 2 voor en 2 zijvakjes
met knuffeleend aan de rits
inhoud portemonnee inhoud;
rijbewijs, diverse pasjes agenda
werkpapieren
Bordeauxkleurig portemonnee
inhoud: duikpasje
Zwarte Mulburry portemonnee
heeft geruite binnenkant
Zwarte/blauwe tas inhoud;
rode portemonnee, rijbewijs,
2 sleutels en diverse pasjes
Sleutels
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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.

12 september
Shake it bij AllRound
Bekende DJ’s draaien!

Voetballen en abseilen op de muzikale beats van DJ’s
JaMSquad, Quintino en Barr-E? Liever een swingende
dansworkshop van dansschool Nicole? Of de zomerse sferen
proeven met een demonstratie alcoholvrije cocktails maken?
Kom dan op zaterdag 12 september naar het evenement
Shake it op het terrein bij het jongerencentrum Allround aan
de Rondweg in Mijdrecht!

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam voor afval dat vrijkomt bij kleine
en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en sloop. Het verantwoord
en economisch omgaan daarmee is vandaag de dag van essentieel belang.
Het bouw- en sloopafval valt niet onder het huishoudelijk afval. Daarom
is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inzameling van bouw- en
sloopafval.

Vanaf 13.00 uur kunnen Rondeveense jongeren meedoen aan
verschillende sportieve activiteiten én swingen op de bekende DJ’s
JaMSquad, Quintino en Barr-E. DJ Quintino behaalde dit jaar de nummer
1notering in de Top 40 en werd genomineerd voor een TMF Award voor
beste dance act. Daarmee staat hij tussen namen als Tiesto en Armin van
Buuren. JaMSquad is een samenwerking tussen DJ Jashin en DJ Marx,
die in bekende clubs draaien en onder andere hebben samengewerkt met
Mental Theo en Lange Frans & Baas B. Dj Barr-E is afkomstig uit Mijdrecht
en bekend onder het lokale publiek.
De toegang is gratis. Download de quiz op www.nuchter-verstand.nl/veel
bezocht/quiz en vul deze in. Lever tijdens het evenement Shake it de quiz
in bij de stand op het terrein en ontvang een USB-armband! De quiz kan
ook tijdens het evenement ingevuld en ingeleverd worden bij de stand. Ook
dan ontvang je een USB-armband, maar op = op!

Kleine hoeveelheid

Als u verbouwt of klust in huis, is het haast onvermijdelijk dat er afval
ontstaat. Om particuliere klussers toch tegemoet te komen, is er een
mogelijkheid om het afval bij het afvalbrengstation af te geven. Als extra
service van de gemeente kunt u per kalenderweek een halve kuub puin
en een halve kuub bouw- en sloopafval brengen. Met bouw- en sloopafval
bedoelen we onder andere gips, een oude wastafel en metaal.

Hoe levert u het afval aan op het afvalbrengstation?

Het is de bedoeling dat u alleen uw eigen afval brengt. Anders loopt
u het risico dat u de maximale hoeveelheden overschrijdt, waardoor
u teruggestuurd wordt. Het afval wordt dan niet geaccepteerd
(combinatievrachten van meerdere inwoners worden ook niet
geaccepteerd). Het bouw- en sloopafval wordt niet tegen betaling bij u thuis
opgehaald.

Wat is Shake it?

Shake it is het eerste sport- en feestevenement voor jongeren dat
voortkomt uit het project Nuchter Verstand. Het doel van dit project is er
op gericht dat jongeren met ‘verstand’ omgaan met alcohol en drugs en
hierbij toch vooral ‘nuchter’ blijven. In het kader van Nuchter Verstand
worden activiteiten opgezet om jongeren in de leeftijd van 10 tot 25
jaar en hun ouders bewust te maken van de risico’s van alcohol- en
drugsgebruik. Met activiteiten zoals voorlichtingsprogramma’s op scholen,
een cursus vroegsignalering, maar dus ook met evenementen wil de
gemeente De Ronde Venen met name het alcoholgebruik op jonge leeftijd
terugdringen. Het idee is om jaarlijks een sport-, spel en feestevenement
voor Rondeveense jongeren te organiseren zoals in het werkplan Nuchter
Verstand is opgenomen.

Asbest/ asbesthoudend sloopafval

Ook voor asbest of asbesthoudend sloopafval staat er bij het
afvalbrengstation een container. Vanwege het gevaar van asbest, zijn er
strenge regels verbonden aan het aanleveren hiervan. Voor uitgebreide
informatie, kunt u bellen naar de servicelijn (0297) 29 18 00.

De volgende afvalstromen worden niet geaccepteerd:
•
•
•
•
•

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een loopbaan!

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

Berichten voor de scheepvaart
Hinder traject Oude Waver

In verband met baggerwerkzaamheden kan het
scheepvaartverkeer in de periode van 31 augustus
2009 tot en met 30 september 2009 op werkdagen
te maken krijgen met hinder en oponthoud van
maximaal 30 minuten.

Afval dat een vlampunt heeft lager dan 100 graden Celsius;
Afval dat stankoverlast veroorzaakt;
Autowrakken en onderdelen;
Zand en grond;
Bituumhoudende dakbedekking.

Puinrecycling

Op dit moment hebben wij de volgende
(stage) vacatures:
- een coördinator wijkparticipatie / wijkgericht werken;
- een medewerker verkeer;
- een juridisch medewerker handhaving;
- een lid van de rekenkamercommissie;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.

Puin uit bouw- en sloopwerken is na bewerking zeer geschikt voor
hergebruik. Er wordt granulaat geproduceerd dat bijvoorbeeld wordt
gebruikt bij wegverharding.

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.

Noodkap bomen
Achter huisnummer 6 aan de Gosewijn van Aemstelstraat in Mijdrecht heeft op 13 augustus een
noodkap plaatsgevonden van een Esdoorn op basis van een veiligheidscontrole. Er is gekozen
om niet op deze plek te herplanten. De reden daarvan is de kleine groeiplaats. Daarnaast kunnen
de bestaande bomen met hun natuurlijke groei de vrijgekomen ruimte voldoende opvullen. Op
het sportpark bij de voetbalvelden in Vinkeveen zijn op 20 augustus drie Essen gekapt. Door
rooiwerkzaamheden zijn de wortels zo beschadigd. Daarom is uit veiligheidsoverwegingen
besloten deze bomen per direct weg te halen. In het najaar worden er bomen herplant.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

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.
29 augustus 2009
Blues Night Mijdrecht

Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.

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 aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Botdrager 7
Constructieweg 48, 50, 52
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128b
Herenweg 121
Plaswijk 13
Wilnis
Timotheegras 9

2009/0395
2009/0389

Ontvangst
datum

Dichtmaken van de carport
Legaliseren van een bestaande bedrijfswoning in een bedrijfspand

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

19-8-2009
10-8-2009

Realiseren van een zwembad
Vergroten van een woning
Veranderen en vergroten van een
recreatiewoning

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0388
2009/0394
2009/0393

5-8-2009
18-8-2009
18-8-2009

Vergroten van een woning

Lichte bouwvergunning

2009/0386

13-8-2009

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.)

Soort vergunning

Bouwnr.

Mijdrecht
Oosterlandweg 21

Plaatsen van een opbouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0206

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Amstelhoek
Mennonietenbuurt 10
Oprichten van een appartementengebouw Reguliere bouwvergunning
		
fase 2
Mijdrecht
Constructieweg 84
Waverveen
Hoofdweg

Wilnis
Herenweg 220

Verzenddat.
vergunning

2009/0323

18-8-2009

Vergroten van een afdak

Wijzigingsvergunning

2009/0249

18-8-2009

Veranderen van de zijgevel van een
voormalig nutsgebouw door het
aanbrengen van een overheaddeur
(nabij de Provincialeweg N201)

Reguliere bouwvergunning

2009/0264

18-8-2009

Oprichten van een garage

Lichte bouwvergunning

2009/0349

18-8-2009

Opm.
A

Vervolg op volgende blz.

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 27 augustus 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Aard van het bouwwerk

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook
mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

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.

Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan

Straatnaam

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

Kapvergunningaanvragen

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

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Nijverheidsweg 11
Vinkeveen
Achterbos 1
Baambrugse Zuwe 3
Arkenpark
De Plashoeve 42
Winkeldijk 19a-R21

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een industriegebouw

Bouwvergunning fase 1

2009/0247

11-8-2009

Vernieuwen van een brug
Oprichten van een woning (nabij nr. 3)

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0162
2009/0293

18-8-2009
18-8-2009

Vernieuwen van een schuur
Vernieuwen van een recreatie stacaravan

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0228
2009/0232

18-8-2009
18-8-2009

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 beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen
		
Mijdrecht			
Industrieweg
54 eiken
Nieuwe weginrichting conform tek. Nrs. 3323-205, 3323-206 en 3323-207
Ter hoogte van nr. 2 t/m 54 		
Revitaliseringsproject Industrieterrein Mijdrecht
			
De verleende kapvergunning liggen van 26 augustus tot 7 oktober 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het
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. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt
u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 29 17 86.
Tijdelijke wegafsluiting Amstelkade in Wilnis
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 augustus 2009 aan J. van Schie B.V., gevestigd in Mijdrecht, toestemming hebben gegeven om de Amstelkade ter hoogte van nummer 61, 3648 KA, af te sluiten. De afsluiting is nodig voor het uit het
water takelen van een rondvaartboot. Deze is geschonken door het RABOfonds aan de Zorgboerderij Amstelkade. De toestemming geldt voor vrijdag 28 augustus 2009 tussen 15.00 en maximaal 18.00 uur. De bereikbaarheid van woningen en bedrijven
langs de Amstelkade wordt met borden aangegeven. Voor vragen over de afsluiting en omleiding kunt u zich in verbinding stellen
met mevrouw M. Lubrecht van Zorgboerderij Amstelkade. Haar telefoonnummer is (0172) 40 82 84. Wij vragen u begrip voor het
ongemak dat de afsluiting mogelijk met zich meebrengt.

Quiebus
Hondenschool
Katootje

start binnenkort een nieuwe
puppy- en beginnerscursus
Info: 06-42663952
Bosdijk, Portengen
www.hondenschool-katootje.nl
Gevraagd:
Grote kerstbeelden ±50-100
cm hg.
Tel. 0297-263760
Gevonden:
Omgeving Zijdelwaard crèmekleurig knuffel eendje.
Tel. 06-21392998
Gevraagd:
Bid-doodsprentjes, herinn. aan
het oude r.k. geloof bewaar ik
graag.
Tel. 0297-264134
Te koop:
Gazelle heren busfiets 20 euro. Fietsdrager voor 2 fietsen
20 euro.
Tel. 0294-234250
Te koop:
Houten kleutertafel en stoel
150 euro. 10 v topp 10 euro. Triviant jr. 7,50 euro. Party en co jr.
7,50 euro.|
Tel. 0297-274764
Gevraagd:
26 cm tapedeck bandrecorder
o.a. Akai, Revox, Teac, Philips,
Sony, Tandberg, Pionieer, mag
defect zijn.
Tel. 0297-786546
Te koop:
Zonnescherm voor drive-in
won. Legmeer elektr. 150 euro.
Bolderkar met houten wielen 30
euro. Vele jrg. Tina’s 35 euro.
Tel. 0297-560262

Tel. 06 57672011
e-mail: dk444@live.nl

Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

Aanbrengen nieuwe beschoeiingen
en verharding

De Hoef			
Oude Spoorbaan in perceel naast nr. 3
5 Populieren
Ernstige inrotting stamvoet
Vinkeveen 			
Bonkestekersweg Vlakbij veenlanden College nr 1
2 Wilgen
Herstel duiker
Waverveen			
Proosdijerdwarsweg 1-1a
Els
Slechte conditie
De aanvragen liggen van 26 augustus tot 09 september 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
WET MILIEUBEHEER
Publicatie ten behoeve van De Nieuwe Meerbode van week 35 - 26 augustus 2009
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het stellen
van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan:
- Oudshoorn (Lucky Stable) voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een
africhtings- en corrigeerbedrijf voor paarden op het adres Hoofdweg 89, 3641 PR Mijdrecht;
- A.C. van der Wilt voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een gerberakwekerij, inhoudende het plaatsen
van een CO² tank en het uitbreiden van de assimilatiebelichting in de zomerperiode op het adres Tuinderslaan 12, 3641 PZ
Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 27 augustus tot en met 7 oktober 2009. Tot en met
7 oktober 2009 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van De
Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van
de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid
gesteld te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.
2. bij hen meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn binnengekomen van:
- De Twee Heertjes voor het wijzigen van een horecabedrijf (bar/café), op het adres Herenweg 55, 3645 DG Vinkeveen;
- De Viersprong voor het veranderen/wijzigen van een autobedrijf, op het adres Groenlandsekade 30, 3645 BD Vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst
een afspraak te maken.

Te koop:
Playstation 1 omg 2 controllers div. spellen, memory stick
150 euro. Tel. 06-28422209
Te koop:
Blauwe 2-zits bank stoffen bekleding 50 euro.
Tel. 0297-267774 na 18.00 u.
Te koop:
3 mooie rugzakken Winnie the
Pooh + Teletubbie + Babyborn
met kl. 25 euro. Doos keukenspullen 10 euro. Meisjesspullen 10 euro.
Tel. 0297-564912

Blokhutten
& Tuinhout
voor meer info:
Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl
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Stage Music Shop

OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00

“Alles op maat”

Amstelhoek		
Engellaan achter nr, 12 t/m 21
5 Diversen bomen
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Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur

kinderkamers
(kinder)meubels (kasten)

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRouWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EditiE 3:
uithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBodE.nl

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

R.O.M. koor start weer
met wekelijkse repetities
De Ronde Venen - Morgen, donderdag 27 augustus, zullen na een
vakantie van 6 weken de wekelijkse
zangrepetities van het R.O.M. koor
worden hervat.
Onder leiding van de nieuwe enthousiaste dirigent Janneke Boonstra zal gewerkt worden aan nieuw
repertoire en aan de presentatie en
uitvoering van een concert op het
B.O.O.G. Musical Operette Gala op
20 februari 2010. Aan dit gala werken zes koren mee, die ieder individueel een programma van 20 minuten presenteert. Het R.O.M. koor,
dat bijna 25 jaar bestaat, is een veelzijdig koor dat zowel musical, opera, filmmuziek, operette en kerstmuziek zingt.
Met name in de maanden november en december is het koor veelgevraagd om op te treden in Dickens stijl.

Uitstraling en enthousiasme zijn daar
debet aan. Vele malen werd het koor
gevraagd op te treden bij Europese
presentaties van nieuwe Walt Disney
films. Diverse grote producties van
operette en musical werden op de
planken gebracht met begeleiding
van een groot orkest, in fraaie kostuums en met prachtige decors.
Het R.O.M. koor repeteert iedere
donderdagavond van 20.00 tot 22.30
uur in basisschool De Fontein aan
de Johan van Rennessestraat 14 in
Mijdrecht.
Iedereen is van harte welkom om
eens vrijblijvend te komen luisteren
en te genieten van een ontspannende avond met gezellige mensen.
Alle stemsoorten zijn welkom. Het
kunnen lezen van noten is wel prettig maar niet noodzakelijk, dat gemis kunt u ruimschoots compenseren met uw enthousiasme.

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 medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

sTICHTINg
RECHTswINkEL
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

Schilderen en aquarelleren
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - In atelier De Rode Draad
geeft Joke Zonneveld de komende
herfst een serie van acht lessen over
schilderen met aquarelverf. Aquarelverf is een ‘eigenwijze’ verfsoort die
zich leent voor experimenteel materiaalonderzoek. Tijdens de eerste 4
lessen ligt de nadruk op het kennismaken met de kwaliteiten van de
verf. Tijdens het tweede blok wordt
de opgedane ervaring gebruikt om
een eenvoudig voorwerp te schilderen. Steeds ligt de nadruk op het
schilderen vanuit de beweging en

het intuïtief bezig zijn met het materiaal (aquarelverf, houtskool en krijt)
en de beelden die ontstaan.
Er wordt gewerkt op groot formaat
(50-65 cm). Data: 8 lessen vanaf zaterdag 19 september van 13.30 tot
16.30 uur) /dinsdagochtend 22 september van 9.30 tot 12.30 uur. Kosten 150,- euro, inclusief alle materiaal, koffie/thee. Plaats: Centriek 86
aan de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, in Uithoorn. Meer informatie
op www.jokezonneveld.nl of
020-6418680.

zORg &
DIENsTvERLENINg

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Waterlelie in Wilnis, cypers grijze poes, witte bef en 4 witte
voeten. Haar naam is “Tinus”.
- Zijdelveld in Uithoorn, cypers grijze poes met witte bef, 2 kale
plekken in nek. Haar naam is “Pluto” en zij is 12 jaar.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, wit/grijs cypers poesje van
10 maanden oud. Heeft vlekje bij haar bekje. Ze heet “Luci”.
- Zijdelveld in Uithoorn, rood/wit poesje,rode vlekken op rug, witte
bef en poten. Is 1 jaar oud, is klein en tenger en zij heet “Rosa”.
- Wederik In Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje
om met een penning. Zijn naam is “Bruce”.
- Hogedijk in Zevenhoven, zwart/witte hond (Border Collie). Het is
een teef, ze is 11/2 jaar oud en heet “Chessy”.
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik. Ze is 6
jaar en heet “Snoetje”.
- Burg. Van Damlaan in Wilnis, zwarte, 20 jaar oude, poes. Kan
in haar nek zien dat ze een bandje gedragen heeft. Haar naam is
“Twinny”.
- Patrijs in Mijdrecht, Schildpadpoes met witte bef en witte voorpootjes. Ze is 12 jaar en heet “Elmo”.
Gevonden:
- Proosdijstraat in Mijdrecht, zwart poesje met 4 witte pootjes,
wit snuitje met een zwart kinnetje.
- Bijvoet in Uithoorn, 2 kittens. 1 Zwart/wit en 1 cypers.
- Korenmolenweg in Vinkeveen, lichtrode cyperse kater met wit.
- Nijverheidsweg in Mijdrecht, lapjespoes.
- Zijdelweg/kruising Legmeer in Uithoorn, kat met zwarte poten
en staart.
- Wagemaker in Wilnis, een kleine grijs/zwarte hond.
- Industrieterrein Mijdrecht, beige roodachtig poesje, ongeveer
4 mnd. Gevonden begin augustus.
- Bruine Lijster, Uithoorn, gecastr. kater, mager, onderkant wit,
bovenkant grijs, witte kraag
- Op parkeerplaats bij Watertuin in Wilnis, 3 kittens.

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

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, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Is uw huisdier
zoek?

De jarige Tiziana neemt lachend haar eerste auto in ontvangst, met waardebon. Het APK-rapport krijgt ze uit handen van RDW-steekproefcontroleur Tirbestein (staand). Op de voorgrond verkoopadviseur Corné den Boer (links) en
serviceadviseur Jos Priem.

Jarige Vinkeveense haalt
haar eerste auto op
Regio - Tiziana Benguerbi uit Vinkeveen haalde op haar verjaardag
haar eerste auto op bij autobedrijf
Vossestein. Maar dit was niet het
enige wat deze aflevering bijzonder
maakte. Zo kreeg Tiziana het APKrapport overhandigd uit handen van
een steekproefcontroleur van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Afgelopen week kocht de Vinkeveense een Peugeot 106 bij Vossestein. Donderdag, op haar verjaardag, stapte ze bij het bedrijf binnen
om haar eerste auto in ontvangst te
nemen. Verkoopadviseur Corné den
Boer had voor een passend verjaardagscadeau gezorgd: een waardebon voor een gratis volle tank benzine. Deze werd door een stralende
Tiziana in ontvangst genomen.
Een bijzondere bijkomstigheid tijdens deze aflevering betrof de aanwezigheid van APK-steekproefcontroleur Terbestein van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hij had

juist voorafgaand aan de aflevering
een steekproef uitgevoerd aan de af
te leveren Peugeot. Terbestein trof
geen onvolkomenheden aan en zette zijn handtekening op het APKformulier. Door deze steekproef
kreeg Tiziana een gratis extra verzekering dat de auto in prima conditie verkeert. Een unicum was dat
Tiziana het APK-rapport hoogstpersoonlijk overhandigd kreeg door de
steekproefcontroleur. ‘Ik werk graag
mee om deze dag nog feestelijker
te maken’, aldus de lachende Rijksdienst-medewerker.
Autobedrijf Vossestein, gevestigd op
vijf minuten rijden vanaf Vinkeveen,
heeft altijd 100 kwaliteitsoccasions
op voorraad in alle prijsklassen. Het
bedrijf doet alles op het gebied van
auto’s: van onderhoud, airco en ruitreparaties tot schadeherstel en leasing. Meer informatie is te vinden op
www.vossestein.nl.

Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

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

Natuur dichtbij huis
en ver weg
Zingen we over de kerstboom
dan zingen we ‘oh dennenboom’. Maar eigenlijk moeten
we zingen ‘oh sparrenboom’.
De boom die we voor de kerst
optuigen met lichtjes, ballen
en piek is meestal een fijnspar of Nordmann-spar. Voor
het verschil tussen een spar
of een den moeten we naalden tellen. Bij een spar zijn
de naalden alleenstaand aan
de takken. Bij een den zijn ze
gegroepeerd in groepjes van
twee of vijf naalden.
Inheemse naaldboomsoorten hebben we in Nederland
weinig. Als inheemse soort
onder de sparren en de dennen wordt in de Nederlandse
Flora alleen de grove den genoemd. Alle overige dennen
en sparren zijn ingevoerd en
aangeplant. De cypres- en
de taxusfamilie behoren ook
tot de naaldbomen, met als
inheemse soorten de jeneverbes (cypresfamilie) en
de taxus (taxusfamilie). De
meeste naaldbomensoorten
in het bos komen dus hier
van oorsprong niet voor. Maar
oorspronkelijk of niet, in een
gemengd bos van loof- en
naaldbomen is het zeker genieten geblazen En … een
paar mooie ‘dennenappels’

kunnen we wel gebruiken voor
een zelfgemaakt kerststukje.
De officiële naam is overigens
kegel. Want die dennenappel
kan net zo goed een sparrenappel zijn.
Die kegels zijn ook te gebruiken als weerstation. Als het
droog of warm wordt, opent
de kegel zijn schubben. Als
het vochtig wordt, zijn de
schubben gesloten. Leg een
paar kegels bij de voordeur
of in de schuur en je weet wat
voor weer het de komende
dagen wordt.
Met de aanplant van naaldbomen is Nederland wel rijker
geworden aan vogelsoorten
die bij voorkeur in naaldbomen
leven. Prachtige soorten zijn
de kruisbek, het goudhaantje,
de sijs en zwarte mees. Het
zal misschien te danken zijn
aan twee uit de kluiten gewassen voormalige kerstbomen in
mijn tuin dat de voedertafel
sinds kort wordt bezocht door
een zwarte mees!!!
Ik wens u heel fijne kerstdagen
en veel plezier bij het optuigen
van de sparrenboom.
Anja de Kruijf

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
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Vakantie voorbij: herindeling perikelen beginnen weer

Voor, tegen, kleine of grote
variant: meningen zijn
sterk verdeeld
De Ronde Venen - Er is al heel wat
over gepraat en vergaderd, maar of
de gemeenteraden er zelf uitkomen?
De staatssecretaris krijgt een moeilijke opgaaf en de Tweede en Eerste Kamer dito. Raadsleden staan
lijnrecht tegenover elkaar. Colleges
zijn het niet eens met elkaar. Allerlei stichtingen en groeperingen bemoeien zich ermee. Dan zijn ze voor,
dan zijn ze tegen. Dan willen ze helemaal niet herindelen, dan toch
maar de grote variant of nee, toch
liever de kleine. Na een zeer roerige
tijd was het ruim zes weken stil. Alle raadsleden schenen van de aardbodem verdwenen te zijn. Een enkele wethouder bewaakte het schip,
maar verder lag alles wat met de
raad te maken heeft geheel stil.
Maar de vakanties zijn voorbij en
daar komt het weer. Het eerste bericht kwam van Initiatiefgroep Manifest Duurzame Vechtstreek en nog
geen twee dagen later van Stichting

Behoud Veenweidegebied Kockengen. En wat denkt u? Ook zij staan
lijnrecht tegenover elkaar.

meente is de beste oplossing”, aldus
het manifest en zij vragen handtekeningen.

Tegen Vecht en Venen
De Initiatiefgroep Manifest Duurzame Vechtstreek is zwaar tegen
de grote variant van De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen. Zij vinden dat het Maarssen,
Loenen en Breukelen moet worden
en dan Abcoude maar met De Ronde Venen. Zij hebben hiervoor een
manifest opgesteld waarin zij aangeven waarom: “De Vechtstreek is
een prachtig samenhangend gebied
van groot cultuurhistorisch, landschappelijk en daardoor recreatief
belang. Zij hebben een natuurlijke
band. Zij liggen dicht bij elkaar en
zijn met elkaar verbonden door de
echt en de Vechtwegen. De Vechtgemeenten hebben elkaar nodig bij
het oplossen van bovengemeentelijke problemen. Een grotere Vechtge-

Voor Vecht en Venen
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen is het hier duidelijk niet mee eens. In een persbericht stellen zij: “Wij hebben met
verbazing kennis genomen van het
manifest waarin zeven organisaties
uit de Utrechtse Vechtstreek (Vereniging
Vechtoevers/Dorpsraad
Maarssen, Maarssens Overleg Leefklimaat, Historische Kring Breukelen, Stichting Duurzame Vechtstreek
i.o., Oudheidkundig Genootschap
Niftarlake, Nieuwersluis bestaat en
Vechtschap Loenen), pleiten voor
een gezamenlijke toekomst voor de
gemeenten Loenen, Breukelen en
Maarssen, met als einddoel een gezamenlijke Vechtgemeente.
Vele van door hun aangehaalde
argumenten die pleiten voor een

Vechtgemeente, pleiten juist voor
de door de staatsecretaris voorgedragen oplossing “Vecht en Venen”. Daarentegen is de gemeente
Maarssen recent pas in beeld gekomen vanuit de angst aldaar om
opgeslokt te worden door Utrecht.
Angst is zoals zo vaak ook hier een
slechte raadgever”, aldus het persbericht.
Geen betrokkenheid
Opvallend is dat de opstellers van
dit manifest volledig redeneren vanuit het Vechtgebied en Vechtbelang
en geen enkel oog blijken te hebben voor delen van de huidige gemeenten die niet tot de Vechtstreek
behoren.
Zo wordt over het wenselijk veenweidegebied gesteld dat dit een
andere problematiek en identiteit
heeft. Dat er geen samenhang is
met de streek rond de Vecht. Dat er
een duidelijk gebrek aan wederzijdse betrokkenheid is tussen de burgers. Dat de gebieden fysiek van elkaar gescheiden zijn door een brede verkeerscorridor van spoorweg, Amsterdam-Rijnkanaal en de
A2. Dat de verkeersbewegingen en
openbaar vervoer tussen de Vechtstreek en het gebied west van de A2
van weinig betekenis zijn. Los van
het feit dat sommige beweringen
onjuist zijn, denk aan de ontwikkeling van het Ov-knooppunt Breuke-

len en de verkeersintensiteit op de
N201 en N 401, is het schrijnend en
teleurstellend dat het manifest er alles aan doet om deze “kloof” te verwijden en te verdiepen.
Voorstander
Hoewel de bewoners van Kockengen en omstreken zich tijdens
een volksraadpleging in overgrote
meerderheid voorstander hebben
getoond van herindeling van hun
leefomgeving bij Woerden, heeft de
Stichting Behoud Veenweidegebied
nooit een keuze willen maken tussen deze middellange termijn oplossing en het wetsvoorstel “ Vecht
en Venen” van de staatssecretaris.
Wij hebben gesteld te kunnen leven
met “ Vecht en Venen” indien op termijn de positie van Kockengen en
omgeving opnieuw wordt bezien als
de herindeling rond Woerden aan
de orde is. Daarnaast hebben wij altijd gesteld tegenstander te zijn van
een samengaan van Breukelen en
Loenen, vanwege de geringe omvang qua inwonersaantal en het te
sterke accent op het Vechtgebied.
Met het toevoegen van Maarssen
verdwijnt het eerste argument, maar
blijft het tweede argument versterkt
van kracht.
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen betreurt de tekst
van het manifest en ontraadt het
ondertekenen van de oproep aan de

gemeenteraden van Loenen, Breukelen en Maarssen om zich uit te
spreken voor de vorming van een
Vechtgemeente.”
Hoe verder
Hoe loopt nu het proces verder. Helemaal 100% zeker zijn de data nog
niet, maar voorlopig ziet de agenda
er als volgt uit: woensdag 2 september overleg met de staatssecretaris (niet openbaar), Dinsdag 8 september presentatie financieel variantenonderzoek in hotel Breukelen (niet openbaar). Donderdag 17
september raadscommissie herindeling in gemeentehuis Mijdrecht
(openbaar). Dinsdag 29 september raadpleeg, c.q. informatieavond
voor de bewoners van De Ronde
Venen. Maandag 5 oktober Ronde
Tafel Gesprek over herindelingvarianten in gemeentehuis te Mijdrecht
(openbaar) en donderdag 15 oktober extra raadsvergadering waarin de raad haar definitieve voorkeur
moet aangeven aan de staatssecretaris. En dan is het aan de staatssecretaris, de Tweede en de Eerste
Kamer.
Het zullen nog heel wat felle vergaderingen en bijeenkomsten worden
en dan maar hopen dat deze raad
van de gemeente De Ronde Venen,
eindelijk eens een eensluidend besluit kan nemen. We hebben er een
hard hoofd in.

Ontspannen en dynamisch
stretchen met My Body Magic

Een betoverend zomerfeest bij
kindercentrum de Blokkendoos
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse zomerfeest
van de Blokkendoos.
Het thema was deze keer: betoverende sprookjes. De kinderen en de
leidsters hadden extra hun beste
gedaan om er betoverend uit te zien.
Zelfs het weer was betoverend mooi!

Er was van alles te doen voor de kinderen: schminken, op een ‘vliegend
tapijt’ zitten en ringen gooien, naar
verhaaltjes luisteren bij de sprookjesboom, verven, ballen gooien in de
kikker, met de huifkar mee door het
Libellebos, springen op het springkussen of de trampoline en nog veel

meer! Voor de lekkere trek waren
er warme wafels en bij het afscheid
mocht iedereen wat lekkers van het
snoephuisje afhalen.
Zo’n 100 kinderen met hun ouders
hebben genoten van deze fantastische dag.

Najaarsmarkt in Wilnis
Wilnis - Tijdens de monumentendag op zaterdag 12 september a.s.
zal in samenwerking met Ondernemers en de Kerkrentmeesters van
de Ontmoetingskerk Wilnis een Najaarsmarkt gehouden worden. Een
gedeelte van de Raadhuisstraat en
het plein bij het Raadhuis wordt van
marktkramen voorzien. Tevens staan
er kramen op het kerkplein van de
Ontmoetingskerk.
Er zullen diverse artikelen worden
aangeboden door o.a. Juwelier Nant
Hartel, De Haan Fietsen, Woonwinkel
Wilnis, Schilderswinkel van Harber-

den, Marieke’s Woonidee, Dit-DatDot, El Fuego, Polderpuk, Sokkenmarkt.nl, Postzegel- en Munthandel
Bos, Joke’s Brocante, Irma’s rommelzolder, Berny’s Biebelebons Speelgoed, Hoveniersbedrijf Meijer, Van
der Arend Kaas
Op het plein voor de kerk zullen allerlei acties gehouden worden welke
ten goede komen voor vernieuwing
van diverse zaken in de Ontmoetingskerk. De dingen die daar verkocht
worden zijn pannekoeken, braadworsten, kaarten, wafels en schilderijen en beeldjes van een plaatselijke

kunstenares. Voor de attente man en
vader er is ook een bloemenstal. En
nog vele andere leuke zaken zult u
op de najaarsmarkt vinden.
Het geheel zal in de middag nog
twee keer een uur worden opgeluisterd met een optreden van Dweilorkest Dorst. Dit optreden wordt gesponsord door de Firma Brouwer en
Zoon Fournituren, van de Oudhuizerweg te Wilnis.
Kortom: van ‘s ochtends 10.00 uur tot
‘s middags 16.00 uur kunt u in het
Dorp van Wilnis terecht voor leuke
inkopen en gezelligheid.

Vinkeveen - My Body Magic is een
volledig nieuw succesvol Mind-Body bewegingsprogramma. Een programma dat volledig past in deze
tijd. Een tijd waarin niets meer zeker is en waarin we steeds meer terugvallen op de zekerheden in onszelf. Maar juist in deze tijden is het
moeilijk terugvallen op jezelf als we
meer en meer in ons hoofd zitten,
minder in ons lijf en vaak twijfelen
aan onszelf.
My Body Magic bestaat uit een aantal bewegingsseries dat helpt om
beter in balans te komen op zowel
lichamelijk als geestelijk niveau.
In tegenstelling tot yoga en tai chi,
allebei zeer effectieve methodes om
in balans te komen, is My Body Magic zeer makkelijk, je kunt het direct
en je bemerkt ook direct effect. Het
is een combinatie van elementen uit
dynamische stretching, yoga, kinesiologie en bewegen op muziek.
De series hebben verschillende thema’s: ontspanning, meridiaanstretching, chakrabalancing en de elementen (zoals aarde, water, vuur,
enz). Aan het einde van de les volgt
een lange begeleide ontspanning.
Voor wie?
Voor iedereen. Geen enkele ervaring
met bewegen vereist, zelfs geen affiniteit met bewegen noodzakelijk!
My Body Magic is niet alleen voor
gestreste mensen, maar voor iedereen die op een ontspannen manier wil bewegen. Uitermate geschikt voor mensen met chronische
klachten, zoals fibromyalgie, artrose, osteoporose, COPD ( astma e.d.),
nek-, schouder-, en rugklachten en
overgewicht.
My Body Fit 40+ en 55+
Donderdagochtend komen twee en-

Bestuurder
onder invloed

Vinkeveen - Zaterdagmorgen 22
augustus heeft de politie op de
Heulweg een man aangehouden
omdat hij onder invloed in zijn auto
reed. Tijdens de surveillance zagen
agenten een bestuurder opvallend
rustig van een parkeerterrein aan
de Heulweg komen rijden. De bestuurder viel op door zijn rijgedrag
en werd gecontroleerd. Na een eer-

thousiaste groepen bij elkaar in de
Boei voor een lesje swingend bewegen. Op vrolijke muziek werk je aan
je conditie en aan je spieren .
Begin vandaag en meld je aan voor
My Body Fit 40 + en 55+.
Beginner of gevorderde, iedereen kan lekker op zijn eigen niveau
meedoen, je beweegt gewoon iets
dieper als je meer wilt of je brengt je
handen boven je schouders. Wil je
wat minder, dan doe je niet mee met
je benen en laat je je armen doorbewegen of andersom. ’t Belangrijkste
is dat iedereen met plezier beweegt.
Niemand hoeft een expert te zijn

op pasjesgebied, dat went vanzelf.
Wat betreft het spierverstevigingsgedeelte, hierbij wordt dit jaar extra
aandacht besteed aan versteviging
van de rompspieren. De meeste lichamelijke klachten bestaan helaas
toch nog uit nek-, schouder – en
rugklachten. Fijn om te weten hoe je
daar het beste mee om kunt gaan.
Voor velen is het ontspannen aan
het einde van de les iets om naar
uit te kijken. Genieten van je welverdiende rust. Begeleid worden in
je ontspanning maakt het voor bijna iedereen makkelijker om echt te
ontspannen.

Johnson Wax verstrekt weer studiebijdrage

Komt uw kind ook in
aanmerking? Meld u aan!
De Ronde Venen - De Stichting
Johnson Wax Fonds verstrekt jaarlijks een studiebijdrage aan kinderen waarvan de ouders woonachtig
zijn in de gemeente De Ronde Venen.
De voorwaarden voor een eventuele
toekenning zijn hieronder vermeld.
Wanneer u volledig dagonderwijs
volgt aan een instelling voor Wetenschappelijk- Hoger- of Middelbaar
beroepsonderwijs kunt u voor 30
september 2009 een aanvraag indienen voor een aanvraagformulier.
Uw ouders dienen woonachtig te
zijn in de gemeente De Ronde Venen.
ste blaastest bleek dat de 57-jarige man uit Amsterdam te veel gedronken had. Op het bureau wees
de ademanalyse 625 ug/l uit. Hierdoor kon hij zijn rijbewijs inleveren
en werd hij met een proces-verbaal
en een rijverbod van zeven uur naar
huis gestuurd.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

Bij uw aanvraag dient u tegelijkertijd te overleggen een opgave van
het inkomen over 2008 van beide
ouders.
De toekenning vindt plaats op basis
van de gezamenlijke inkomens van
beide ouders en voorzover het budget van de Stichting Johnson Wax
Fonds toereikend is.
De laagste inkomens komen het
eerst voor een toekenning in aanmerking.
U kunt schriftelijk een aanvraagformulier opvragen bij:
Stichting Johnson Wax Fonds, t.a.v.
J.A. de Ruijter, Postbus 355, 3640 AJ
MIJDRECHT

Baldadigheid
bekeurd

Mijdrecht - De politie heeft in de
nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22
augustus twee jongeren van 17 en
19 jaar bekeurd voor baldadigheid.
Agenten zagen dat de jongens fietsen op de grond gooiden toen zij
hun eigen fiets wilden pakken die
geparkeerd stonden op de Rondweg. Beiden kregen een bekeuring
van 60 euro.
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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.

Verkeers- en geluidsoverlast
Dukaton Mijdrecht
Hierbij doen wij u toekomen; onze brief welke
wij deze week stuurden naar Burgemeester en
Wethouders van Gemeente De Ronde Venen.
Vandaag, 20 augustus 2009, is het precies
twee maanden geleden dat u onze brief, d.d.
20 juni 2009, per e-mail ontving. In het boekje
“Servicenormen”, uitgegeven door de Gemeente
De Ronde Venen, wordt beloofd dat wij binnen
10 werkdagen antwoord krijgen op onze brief.
Moeten wij hieruit afleiden dat u onze klachten
inzake de overlast die wij ondervinden van de
Dukaton niet serieus neemt?
Een brief aan ons hoeft u slechts weing tijd te
kosten; het gaat slechts om drie data in een
korte brief aan ons:
1. Op welke datum worden de recent
aangebrachte asfaltstootkussens (druppels)
verwijderd, conform toezegging van Wethouder
J. Dekker;

Opheffing vrijwilligersorganisaties
Na het ter ziele gaan van het Vrouwentrefcentrum is
nu ook de Stichting Oase het slachtoffer geworden
van het opzeggen van de huur van hun ruimte. Een
betreurenswaardige zaak wat mij betreft.
Organisaties als het Vrouwentrefcentrum en de Stichting
Oase vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in
onze Uithoornse samenleving. Het zijn organisaties
waarin vele vrijwilligers zich inzetten voor het specifiek
belang van bepaalde groepen, maar waar het algemeen
belang evenzo goed mee gediend is. De participatie
van vrouwen en mensen met een uitkering is onze
samenleving niet vanzelfsprekend. Juist daarom zou
de gemeentelijke overheid haar uiterste best moeten
doen om dergelijke organisaties te faciliteren.

Wellicht biedt het kerkgebouw aan de Schans, in het
geval het definitief als kerk wordt afgestoten, een plek
om dergelijke maatschappelijke relevante organisaties
een plek te geven. Voor de betreffende organisaties
(waarvan het Vrouwentrefcentrum alweer langere
tijd is opgeheven) is dit waarschijnlijk te laat, maar
voor andere organisaties die het qua accommodatie
moeilijk hebben, zou dit een goed perspectief kunnen
zijn. Opdat in Uithoorn eenieder gelijke kansen heeft,
eenieder de kans krijgt mee te doen, of dat nu in het
belang van de economie is of niet.
Paul Goossens.
Uithoorn

2. Op welke datum gaat het verbod voor
vrachtverkeer in tussen de twee rotondes op de
Dukaton;
3. Op welke datum gaat de 30-kilometer regeling
in tussen de twee rotondes op de Dukaton.
Het is onmenselijk om de grote geluidsoverlast,
die de recent aangebrachte asfaltstootkussens
veroorzaken, langer te laten voortduren. (zie
bijlage/knipsel). Het is onacceptabel om het
sluipverkeer van ca. 1.000 vrachtwagens per dag
nog langer toe te staan. Het kleine percentage
aan bezorgend verkeer kan, na het verbod voor
vrachtverkeer tussen de twee rotondes op de
Dukaton, zonder problemen via de Diamant de
wijk Hofland-Noord bereiken. Er zijn hier geen
bedrijven ! Het is onverantwoord om de 30kilometer regeling uit te stellen. Bij deze brief
treft u het advies van Veilig Verkeer Nederland uit
de recente krant aan. Wij danken u bij voorbaat
voor uw spoedige reactie. Familie Muste namens
de bewoners met tuin aan Dukaton.

Wethouder Jacques Dekker
bedankt!!!
Reactie op:
Honden niet toegestaan!
Beste Miriam Bosman,
Dank voor je reactie. Voor alle duidelijkheid: het
artikel is niet geschreven door dhr. S. van der Maat,
maar door mevrouw. Wij hebben zelf een hond,
een Golden Retriever, bijna 12 jaar oud, genaamd
Roos. Wat is heerlijker voor een hond om voluit te
kunnen rennen, nieuwsgierig te kunnen snuffelen en
met andere honden te kunnen spelen? Die zijn er
inderdaad weinig in De Ronde Venen. Toch zijn er, in
ieder geval in Vinkeveen, wel mogelijkheden. Als wij
onze hond los willen laten lopen kan dat op het stukje
dijk tussen de Roerdompstraat en de Provinciale weg,
het pad achter de Meerkoetlaan (het zgn. Molmpad)
of de oude spoordijk achter Voorbancken. Dat zijn
uitgelezen plekken voor honden om los te lopen. En
verder moet de hond helaas aan de riem. Wij hebben
onze hond ook geleerd om haar behoeften onder
struiken of aan de waterkant te doen, zodat anderen
daar geen last van hebben.
Toch begrijp ik je irritatie wel. We betalen een
behoorlijk bedrag aan hondenbelasting, niet onterecht
vind ik, maar wat krijgen we er voor terug? Doet de
heer Dekker zijn best voor ons, hondenbezitters, zegt
hij? Daar hebben wij dan nog nooit iets van gemerkt.
Wel kwam er gisteren een ‘hondencontroleur’ aan de
deur. Hij hoefde niet te vragen of wij soms een hond
hadden: die liet dat luid en duidelijk horen! En ja, wij
hebben er maar één.

Vinkeveen - Vanwege een probleem met de riolering
op de Bloemhaven in Vinkeveen was een aantal
kruipruimtes onder de woningen ondergelopen. De
rioolinhoud leidde tot een ondraaglijke stankoverlast in
de woningen. Op 20 augustus, de warmste dag van het
jaar, zat een aantal van de woningen ten gevolge van de
ondergelopen kruipruimtes vol met motmuggen en met
’t uur kwam er steeds meer ongedierte bij. Wethouder
Dekker vond het onverantwoord om de strijd rondom

verantwoordelijkheid af te wachten en nam vanuit
de gemeente direct initiatief. Op vrijdag 21 augustus
hebben de mannen van Scheenaart rioolservice
uit Wilnis op deskundige wijze de kruipruimtes
leeggezogen en van Dam bedrijfsdiensten uit
Mijdrecht heeft op zeer effectieve wijze de motmuggen
verwijderd. Jaques Dekker, Scheenaart en van Dam…..
namens de betrokken bewoners van de Bloemhaven
enorm bedankt!!!

Beste mevrouw Miriam: ik ben het helemaal met
u eens: er zou in deze gemeente eens een goed
hondenbeleid moeten komen. Als dat er is, zal er ook
stevig gecontroleerd moeten worden, want helaas, er
blijven altijd hondenbezitters die aan alles lak hebben.
Hun hond moet zijn behoefte doen en waar, dat zal
ze worst wezen. Nog deze morgen kreeg ik daar een
voorbeeld van. Een man had zijn hond midden op het
trottoir laten poepen. Hij werd er op aangesproken
door de bewoner voor wiens deur dit gebeurde. Die
kreeg slechts een enkel schouderophalen en vaag
gemompel. Ik was er getuige van, omdat ik toevallig
langsliep.
Natuurlijk hoort de gemeente van onze
belastingcenten voor goede voorzieningen te zorgen,
ook wat betreft honden. Maar je zult het toch met
me eens zijn: wij, de bezitters, zijn de schuldigen. Er
kan nog zoveel beleid gemaakt worden, als wij onze
dieren niet opvoeden en niet de moeite nemen om
iets verder te lopen naar een plek waar de hond
probleemloos zijn behoefte kan doen, als er niet
bekeurd wordt voor het negeren van borden of het
midden op straat laten poepen, heeft beleid geen
enkele zin. Gemeente: zorg voor goede hondenuitlaatplekken, dat voorkomt een heleboel ergernis!
Sybil van der Maat
Vinkeveen

28 augustus en 4 september:

Werkzaamheden A2 tussen
Maarssen en Vinkeveen
Regio - Vrijdag 28 augustus (A2 richting Utrecht)
en vrijdag 4 september (A2 richting Amsterdam)
ondervindt het verkeer van 21.00 uur tot 05.00
uur hinder tussen Maarssen en Vinkeveen.

ten van 28 augustus en 4 september, vinden ‘s
nachts diverse voorbereidende werkzaamheden
plaats. De overlast voor het verkeer is dan beperkt.

Het verkeer uit beide richtingen wordt dan naar
de nieuwe westelijke rijbaan van de A2 geleid.
Hierdoor komt de oostelijke rijbaan vrij, zodat
deze kan worden vernieuwd en verbreed.

Proef dubbellaags ZOAB
Op het stuk snelweg dat in gebruik genomen
wordt is ook een proefvak met dubbellaags zoab opgenomen. Rijkswaterstaat levert in 2010 de
snelweg op met een dubbele laag ZOAB (DZOAB). Om in de eindsituatie de meest geschikte
asfaltmengsels toe te kunnen passen gaat Rijkswaterstaat een proefvak aanleggen, zodat deze
asfaltmengels kunnen worden gemonitord.

De hinder
In beide nachten: een politiestop, waarbij het
verkeer rond 01.00 uur ’s nachts ongeveer 15
minuten wordt stilgelegd. Hierna zal het verkeer
over de westelijke rijbaan van de A2 rijden; er
zijn twee rijstroken afgesloten, er is slechts één
rijstrook beschikbaar. De toe- en afrit bij Breukelen is afgesloten. Verkeer richting of vanuit
Breukelen wordt omgeleid; tankstation en verzorgingsplaats Haarrijn zijn afgesloten in de
nacht van 28 augustus, tankstation en verzorgingsplaats Ruwiel zijn gesloten in de nacht van
4 september.
Voorafgaand aan de werkzaamheden in de nach-

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 kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op
www.rijkswaterstaat.nl.

Hooischuur afgebrand
door spelen met vuur
Mijdrecht – Zaterdag jl. brak er in
Mijdrecht aan Molenland een fikse brand uit in de hooiopslag van
een boerderij. De brandweer die
heel snel ter plaatse was – volgens
de bewoners van de boerderij binnen 7 minuten – had het vuur snel
onder controle en voorkwam dat de
hele schuur afbrandde: “We zijn de

brandweer zoveel dank verschuldigd”, aldus de bewoners. “Niet alleen waren ze er erg snel bij, ze zijn
ook erg alert. Een van hen zag plotseling dat het vuur oversloeg naar
het dak van de boerderderij. Direct
werden er dakpannen afgehaald en
was het snel onder controle en kon
erger worden voorkomen.” Over de

oorzaak van de brand bestaat volgens de bewoners geen twijfel: “Een
jongetje van een jaar of zes, dat
hier op het erf was met zijn vader,
is even aan de aandacht van zijn pa
ontsnapt en heeft met een aansteker in ons hooi gespeeld. Gelukkig
zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd.”
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Jubileum voor
Vakantiespeelweek
Vinkeveen

Vinkeveen - Dit jaar werd voor de dertigste keer de Vakantiespeelweek in Vinkeveen georganiseerd en dat kan worden gezien als een jubileum. Het is het laatste grote speel- en ontspanningsevenement in De Ronde Venen dat deze zomer ter afsluiting van de vakantie voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar wordt gehouden. Het evenement wordt hoofdzakelijk georganiseerd in en rond dorpshuis De Boei aan de Kerklaan in
Vinkeveen. Dit keer waren er bovendien sport- en spelactiviteiten op het terrein van scouting Elibou aan de Bonkestekersweg die dit hiervoor
welwillend ter beschikking had gesteld. Wethouder Jacques Dekker opende maandag 17 augustus rond half elf in De Boei de speelweek in het
bijzijn van talloze kinderen en ouders die al ongeduldig op dit startsein hadden gewacht. Het merendeel had ter gelegenheid van het jubileum
een wit T-shirt aan waar op de rugzijde alle 22 activiteiten van de speelweek waren afgedrukt. Begeleid(st)ers konden daar desgewenst op
afvinken aan welke activiteit het kind in de loop van de dagen had deelgenomen. De wethouder feliciteerde het bestuur met het jubileum en
vroeg terloops aan de kinderen voor de hoeveelste keer ‘hun speelweek’ werd gehouden. De meesten wisten het... Dekker zei blij te zijn dat er
elk jaar zoveel kinderen aan de Vakantiespeelweek deelnemen. Het is belangrijk dat zij zich al spelend creatief kunnen ontwikkelen, zo merkte hij op. De wethouder hield het verder kort en nadat hij de kinderen een
prettige speelweek had toegewenst togen die na het … ’3, 2, 1 de speelweek is geopend’ in recordtempo
naar de grote sportzaal om de gehele dag verder creatief te zijn met allerlei vormen van handwerken. Buiten was aan de gevel naast de achteringang een partytent opgezet. Daar waren de wat grotere kinderen
driftig bezig met de vervaardiging van houten werkstukken. Als een echte wethouder ‘Welzijn’ nam Jacques
Dekker in de sportzaal plaats aan een van de tafels om tot grote pret van de kinderen samen met hen een
werstukje van klei te maken. Dat leverde hem kleverige vingers op…
Het is weer voorbij…
De Vakantiespeelweek in Vinkeveen is inmiddels alweer voorbij. De speelweek voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar werd van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus georganiseerd in dorpshuis De Boei
en op het terrein van scouting Eliboe. Het is het laatste kinderevenement van de zomervakantie. Vanaf nu is
het vizier gericht op het nieuwe schooljaar 2009/2010. De kinderen blijken erg in hun sas met de speelweek
die volgens de ouders duidelijk in de behoefte voorziet zo aan het einde van de vakantie. Kinderen vragen
halverwege het jaar aan hun ouders al of er weer een speelweek is en of zij dan al van de gezinsvakantie
terug zijn... Waren er op de openingsdag zo’n tweehonderd kinderen in De Boei, de laatste dag waren dat
er bij de Oud-Hollandse spelletjeskermis ﬂink wat meer, zo laat Frans Lugtmeijer van de organisatie ons
weten. De Vakantiespeelweek biedt kinderen vier dagen lang veel gezond plezier met activiteiten op het
gebied van creatief handwerken, sport en spel, theater met clowns (dit keer met Poets en Pats), koken, en
talrijke (ont)spannende spelletjes in een kermisachtige opzet. Vanzelfsprekend wordt er de nodige limonade geschonken, worden ijsjes en fruit uitgedeeld en erop gelet dat kinderen goed eten en drinken. Voor
7,50 euro kunnen ouders hun kinderen er alle dagen aan laten deelnemen of per dag 2,50 euro. Vanzelfsprekend onder toezicht van zo’n veertig vrijwilligers die zich die dagen als begeleiders aanmelden. Zonder
hen zou deze speelweek niet mogelijk zijn, evenals de sponsors die weer met ruime bijdragen over de brug
zijn gekomen. Waarvoor dank namens het bestuur van de Stichting Vakantiespeelweek De Ronde Venen,
vrijwilligers, ouders en verzorgers van de kinderen. Volgend jaar wordt bij leven en welzijn het evenement
voor de 31e keer georganiseerd…
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laan, Reigerstraat, Heulweg en Herenweg, vice versa. De bushaltes in
de route Kerklaan en Roerdompstraat zullen voor de duur van de
werkzaamheden eveneens buiten
gebruik zijn. Het openbaar vervoer
rijdt in deze periode via de Reigerstraat, Heulweg en Herenweg.
Als deze laatste fase van de renovatie over enkele weken tot een goed
einde is gebracht hopen de omwonenden en velen die de Kerklaan als
doorgaande weg gebruiken, dat het
voorlopig een keer gedaan is met
alle opbrekingen, renovaties en omleidingen. Men is het langzamerhand spuugzat, zo wordt alom gehoord.

Kerklaan in Vinkeveen is
weer afgesloten
Vinkeveen - Tot ergernis van omwonenden aan de Kerklaan in Vinkeveen en niet in de laatste plaats van
de winkeliers in winkelcentrum Zuiderwaard, is de Kerklaan met ingang
van maandag 17 augustus jl. weer
voor drie weken afgesloten. Zelfs
wethouder Jacques Dekker stond
voor een voldongen feit toen hij die
maandag in Dorpshuis De Boei was
om de opening te verrichten van de
Vakantiespeelweek. Hij zei van niets
te weten dat de onlangs nieuw bestrate weg weer werd opengebroken. De Kerklaan is dit jaar al geruime tijd afgesloten geweest vanwege omvangrijke renovatiewerkzaamheden. Toen die na geruime tijd klaar
waren dacht iedereen het nu wel een
keer gehad te hebben. Maar niets
is minder waar. “We hebben duidelijk gecommuniceerd dat er nog
een laatste fase van de reconstructie
aankwam,” vertelt een woordvoerder van de afdeling Openbare Werken desgevraagd. “De Kerklaan was
nog niet klaar; de openstelling had
een tijdelijk karakter in verband met
de bouwvakvakantie. Na de vakantie
is dus de laatste fase van de renova-

tie ingegaan en werd de weg daarvoor weer opengebroken.” De vraag:
‘Hadden de werkzaamheden om een
nieuw riool te plaatsen dan niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden?’, is daarmee ondergraven, want
dat gegeven maakte dus al deel uit
van de renovatie.
Nieuw riool
De Roerdompstraat – het stuk vanaf de brug tot aan de Plevierenlaan
- en de Kerklaan krijgen tot aan het
drempelvlak nabij de St. Jozefschool
een nieuwe asfaltlaag. Dit gebeurt
nadat er onder het kruispunt van de
Kerklaan met het Tuinderslaantje en
de Julianalaan een nieuw riool is gelegd. Daar is men op maandag 17
augustus mee begonnen. Gedurende de werkzaamheden aan dit kruispunt is het niet mogelijk de Julianalaan in te rijden. De Julianalaan, het
Tuinderslaantje en Achterveld zijn
gedurende deze werkzaamheden in
twee richtingen vanaf de Herenweg
en/of de Plevierenlaan beurtelings
wel bereikbaar. Op welke tijdstippen dat is staat niet aangegeven. Zo
zou het Tuinderslaantje naar Achter-

Paardenspullenbeurs
Wilnis - Op zaterdag 19 september
a.s. organiseert LR & PC Willis een
paardenspullenbeurs!
Iedereen is welkom van 10.00 tot
15.00 uur op de Wilnisse Bovendijk waar je zeker alles op het gebied van paardensport (tweedehands) tegen superscherpe prijzen
kunt aanschaffen.
Een mooie gelegenheid om eens
een bezem door je kast te halen
en op te ruimen. Alle kleding, laarzen, caps, jassen, dekens, dekjes,
halsters, poetsspullen, etc, etc. kun

je (schoon en heel) inleveren op
woensdag 9 september van 19.00
tot 21.00 uur bij het clubhuis aan
de Bovendijk (inrit tussen de nummers 14a en 16) in Wilnis, of na telefonisch overleg: 06-14671024 (Marie-Jose van Hussen)/06-13218530
(Mirjam de Vink).
Van de verkochte spullen is 70% van
de opbrengst voor de inbrenger en
30% voor de vereniging. Zeker de
moeite waard dus om alle spullen
die je toch nooit gebruikt of alles
wat niet meer past in te leveren en
er een ander blij mee te maken!

Veel Vinkeveense bedrijven
in de problemen door
stroomstoring
Vinkeveen – Ouders die maandagmiddag met hun kinderen naar
het Veenbad gingen voor o.a. hun
zwemles, kwamen voor de gesloten
deur. Op de deur hing een briefje:
‘wegens stroomstoring zijn wij ge-

sloten’. Ook het gehele winkelcentrum Zuiderwaard had de deuren
moeten sluiten.
De storing duurde van kwart voor
vier tot tegen zessen: “Wel, dat
heeft zeker 20 tot 25% van onze om-

zet gekost vanmiddag”, aldus Super de Boer. De oorzaak? Ze hebben ergens in Vinkeveen een hoogspanningskabel geraakt. We moeten maar weer zien of er wat te claimen valt.”

veld (en het parkeerterrein achter
De Boei) in week 34 voor het verkeer
vanaf de Plevierenlaan via de Roerdompstraat normaal bereikbaar zijn.
Vergeet het maar. Woensdagmorgen 19 augustus was dit traject wegens werkzaamheden op de brug afgesloten. Dus erg betrouwbaar zijn
de verstrekte gegevens door Open
Werken niet. Zeker is echter wel dat
in week 36 grote kans bestaat dat
ten gevolge van asfaltwerkzaamheden het Tuinderslaantje en Achterveld korte tijd met de auto niet bereikbaar zijn.
Wegversmalling
In de Kerklaan zal ter hoogte van
Maria-Oord een oversteek gemaakt
worden waarbij de weg wordt versmald. De fietsstroken worden voorzien van belijning en een rode coating. De Kerklaan zal in deze fase
vanaf de Herenweg voor bewoners
en bestemmingsverkeer tot aan het
drempelvlak bij de St. Jozefschool, zij
het met enige hinder, wel bereikbaar
blijven. Voor de duur van de werkzaamheden is andermaal een omleiding ingesteld via de Plevieren-

Blinde weer ziend door zoen
Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of
een boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te
versieren. Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse
realiteit. Zij zijn blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.

Moeite

Die groei komt doordat we steeds ouder worden. Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden verbeteren.
Visueel beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen in de samenleving als iedereen. In
ruim zestig jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende geldautomaat
bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand die blind is en weer ziend
geworden door een zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter nog veel worden gedaan.

met

lezen?

Want veel wetenschappelijk onderzoek blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren bij

kinderen onder de zes jaar. En waarom hebben zoveel automobilisten navigatie in de auto
maar is de modernste techniek nauwelijks beschikbaar voor blinden en slechtzienden? De
witte stok, eigenlijk al honderden jaren nauwelijks het niveau van een boomtak ontstegen,
moet dringend worden opgewaardeerd naar een intelligente geleidestok met gps en
obstakeldetectie. De eerste proefmodellen van de geleidestok van morgen zijn er. Voor
doorontwikkeling is veel geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten sowieso met veel
vragen. Hun omgeving ook. Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn, een onmisbare
vraagbaak. En die willen we graag laten voortbestaan.
Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheidsprojecten,
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk. Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt?
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De overheid geeft het niet. Gelukkig is er het
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder jouw gift blijven blinden en slechtzienden in
het duister tasten.

www.gratisloepje.nu

TEL (030) 254 57 11
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Burgemeester Elsen van Vinkeveen opent op 27 augustus 1980 de nieuwe sportaccommodaties op Sportcomplex De
Molmhoek

Het nieuwe kunstgrasveld in de laatste fase van de aanleg

Jarige SV Hertha viert jubileum met
ingebruikname kunstgrasveld
Vinkeveen. - Zaterdag 29 augustus viert Sportvereniging Hertha in
het clubgebouw op Sportcomplex
De Molmhoek aan de Mijdrechtse Dwarsweg haar 80-jarige bestaan. De officiële datum is echter
18 augustus, maar het krasse ‘oudje’ heeft hiervoor gekozen omdat op
de betreffende zaterdag het splinternieuwe kunstgrasveld op spectaculaire wijze in gebruik wordt genomen. Het kunstgrasveld zal tevens
als hoofdveld gaan dienen. De opening vindt zaterdagavond om zeven
uur plaats waarna er op het nieuwe
veld een jubileumvoetbalwedstrijd
tussen de ‘oude’ en ’nieuwe’ selectie van de voetbalclub zal worden
gespeeld. Vanaf half negen wordt
er vervolgens een feestje gebouwd
waar iedere rechtgeaarde Hertha
fan en andere belangstellenden van
harte welkom zijn om de tachtigjarige nog een lange toekomst toe te
wensen.
“We maken er een niet al te groot
feest van, want het is geen kroonjaar voor de vereniging. Maar het
wordt wel erg gezellig met onder
meer levende muziek. Het feest is
deels ook bedoeld ter viering van
het nieuwe kunstgrasveld dat we
gekregen hebben”, vertelt Harry van
Genderen met een dankwoord richting gemeente De Ronde Venen. Hij
is inmiddels 20 jaar voorzitter van
SV Hertha, namelijk vanaf 1980 tot
1993 en vanaf 2003 tot heden. Hij
heeft zowel het 60-jarige als het 75jarige bestaan als voorzitter meegemaakt. En nu ook het 80-jarige, Voor
het feest zijn dit keer geen uitnodigingen verstuurd. “Het wordt overal bekend gemaakt en ook via de
lokale media wordt aandacht aan
het gebeuren besteed. De meeste ‘Herthanen’ weten het. De ervaring van vorige keer met het 75-jarige bestaan leert dat je toch altijd
een paar mensen niet in het adresbestand hebt en die voelen zich dan
gepasseerd. Nu kan niemand zich
daarover beklagen”, laat een vlot
van de tongriem gesneden Harry weten. “Je mag het er wel in zetten: Ik ben niet technisch, maar kan
wel praten en daarmee moet ik mijn
doel bereiken.” Dat heeft Harry, zeker gezien zijn inbreng bij het realiseren van het kunstgrasveld, zonder
meer bewezen. Door de jaren heen
heeft voetbalvereniging SV Hertha,
zoals dat bij elke club het geval is,
hoogtepunten en dieptepunten gekend. Talloze bekende en minder
bekende Vinkeveners hebben in het
verleden hun beste krachten aan de
club gegeven. Vandaag de dag staat
de vereniging er nog steeds goed
voor, mede dankzij de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers en be-

stuursleden die de club een warm
hart toedragen. Alle positieve en negatieve elementen hier opnoemen
zou heel wat meer ruimte vergen
dan deze ‘Jubileumpagina’. Reden
dat wij ons beperken tot wat historische gebeurtenissen die de senioren onder de Hertha-leden zich zeker zullen herinneren, maar wellicht
aardig zijn voor de jongere generatie om er kennis van te nemen. Eén
en ander is overigens ontleend aan
het omvangrijke historische archief
van de club.
Stukje geschiedenis
‘SV Hertha is eigenlijk voortgekomen uit de Vinkeveense voetbalvereniging V.V.V. die naar verluidt
in 1920 het levenslicht zag, maar
nooit tot wasdom is gekomen. Via
naamswijzingen Zwaluwen en Rood
Wit én het feit dat in Abcoude destijds een vereniging ‘Hertha’ ter ziele
ging, werd in 1929 een nieuwe voetbalclub geboren: het huidige SV
Hertha. Als bestuursleden traden
toen op Piet Albers, Gerard van Senten, Jan Pothuizen en Jan Berkelaar.
Er was zelfs een ‘geestelijk adviseur’,
namelijk Kapelaan Welsing van de
R.-K. Kerkparochie. Toen was het
katholicisme nog nauw verweven
met het wel en wee van de voetballende gemeenschap. Het was
de kapelaan die keer op keer voor
de noodzakelijke financiële middelen zorgde. Hij was het ook die ‘afgedwaalde’ voetballers weer op het
rechte pad loodste!... Tot 1930 werd
er gespeeld op een terrein aan de
Demmerik dat nu als evenemententerrein wordt gebruikt. SV Hertha
heeft vervolgens verschillende locaties gekend, onder andere vlak na
de oorlog een veld in de hoek met
de Ringvaart de Provincialeweg,
waar later de woningen aan de Futenlaan en Meeuwenlaan zijn gebouwd. Daarna in het Zwanenpark
(1966) en er is ooit een veld geweest aan de Mijdrechtse Dwarsweg (1965) waar ooit het Zigeunerkamp was. Het terrein wordt nu opgehoogd voor woningbouw in het
kader van Westerheul IV. In 1963
vond er een fusie plaats tussen de
Algemene Sport Vereniging ASW en
Hertha waardoor één voetbalvereniging ontstond in Vinkeveen. De uiteindelijke locatie waar de vereniging nog steeds is gehuisvest en
het nieuwe kunstgrasveld is aangelegd, is Sportcomplex De Molmhoek, dat op 20 november 1971 in
gebruik werd genomen. Behalve SV
Hertha vinden hier ook Korfbalvereniging De Vinken en de Tennisvereniging Vinkeveen (VLTV) onderdak. Verder is er een speelplaats
voor Jeu de Boules liefhebbers.
In al die jaren oogstte SV Herha

SV Hertha viert zaterdag 29 augustus haar tachtigste verjaardag

wisselend sportieve successen in
de vorm van kampioenschappen
en degradaties met elkaar af. Tijdens het 40-jarige bestaan in 1969
worden beide eerste elftallen, zaterdag- en zondagcompetitie, kampioen! Het 50-jarige bestaan wordt in
1979 groots gevierd. Zaalvoetbal is
in opkomst en wordt steeds populairder. In 1980 houdt men het eerste winterstop zaalvoetbaltoernooi
in het Dorpshuis. Harry van Genderen wordt voorzitter van SV Hertha. In 1983 gaat de officiële zaalvoetbaltak van SV Hertha van start.
Zondag 1 en 2 zijn kampioen. Hertha 1 promoveert naar de 1ste klasse van de Utrechtse Voetbal Bond,
maar degradeerde daaruit 2 jaar later. Het jaar 1989 was het kroonjaar van trainer Gerard Adelaar. Hij
bracht Zondag 1 weer terug naar
de eerste klasse van de Utrechtse Voetbal Bond, een onderafdeling van de KNVB. In 1992 vertrok
hij naar SV Argon in Mijdrecht. In
1989 word het 60-jarig bestaan van
de club gevierd. In 1993 degradeert
Zondag 1 uit de hoofdklasse van de
afdeling Utrecht. Harry van Genderen zwaait af als voorzitter; Piet Liesveld neemt zijn plaats in. In 2001
promoveert het Zondag 1 team onder trainer van Fokko Cordes naar
de 4e klasse KNVB om een jaar later daar weer uit te degraderen... In
2003 neemt Harry van Genderen de
voorzittershamer weer over van Piet
Liesveld. Hij is vandaag de dag nog
steeds een welbespraakte voorzitter. Het aantal jeugdleden groeit gestaag. In 2004 viert SV Hertha uitbundig haar 75-jarig bestaan. Nu,
vijf jaar later, het 80-jarig bestaan.’
25 jaar Internationale toernooien
Naast voetbal staat SV Hertha erom
bekend dat zij vooral een gezelligheidsvereniging is waar elk lid zich
thuisvoelt.
Door de jaren heen weten insiders
genoeg te vertellen over hoogtepunten en dieptepunten bij de vereniging. Buitenstaanders kennen
SV Hertha voornamelijk vanwege de
uitstekend georganiseerde en drukbezochte internationale toernooien
die jaarlijks rond de pinksterdagen
worden georganiseerd. Komend
jaar voor de 25e keer! Mede door
het feit dat er een kunstgrasveld ‘op
til’ was, is er dit jaar geen internationaal toernooi georganiseerd.
Het eerste toernooi vond plaats in
1982 en werd toen geopend door
niemand minder dan de levende
voetballegende Johan Cruijff. Het
tweede door oud-doelman van het
roemruchte Ajax, Piet Schrijvers in
1983. Maar ook doelman Ruud Hesp
was een keer van de partij.

Voetbal is ook opvoeden
In het seizoen 2009/2010 voetbalt
Zaterdag 1 in de 5e klasse C West
1 van de KNVB. De leden, waaronder veel jeugd, hebben de wens geuit graag te willen voetballen in de
Zaterdagcompetitie. Daar liggen
dus de prioriteiten. Hieraan nemen
vier senioren elftallen deel. Trainer
is momenteel Sjaak ten Den, die in
1993 als jeugdlid bij de club kwam.
Dit seizoen moet Zaterdag 1 bekervoetbal spelen tegen onder meer
Argon en CSW!
Er zijn daarnaast twintig jeugdteams, A t/ F die eveneens op zaterdag in competitieverband spelen.
Op zondag wordt slechts recreatief
gevoetbald door twee senioren elftallen. Verder zijn er 7 zaalvoetbalteams (Futsal) die in competitieverband in actie komen. Door de jaren
heen is bij SV Hertha voortdurend
de nadruk gelegd op de voetbalsport als onderdeel van de opvoeding. Met name jeugdige voetballertjes die op 6-jarige leeftijd bij de
club komen wordt geleerd hoe je je
in de sport moet gedragen. Het competitie-element wordt daarbij overigens niet uit het oog verloren. Maar
dit mag niet ten koste gaan van alles wat onder meer leidt tot spelverruwing. Het opvoedende element zit
in het aanleren van teamgeest, spelen met gevoel voor elkaar om samen iets in goede harmonie te willen presteren. Dat is iets anders dan
voortdurend geconfronteerd te worden met ‘voetbal is oorlog!’...
Langst zittend
Voorzitter Harry van Genderen is
een gedreven man. Hij is misschien
wel de langst zittende actieve voorzitter van alle (voetbal)clubs in De
Ronde Venen. Harry kwam in contact met de vereniging doordat zijn
oudste zoon Harold bij Hertha voetbalde. Hem werd gevraagd om tijdens het feest van het 50-jarige
bestaan van de club het Rad van
Avontuur te draaien.
Dat deed hij met plezier. Tijdens een
weekendje weg vroeg iemand Harry
terloops of het voorzitterschap van
SV Hertha niets voor hem was. Om
een lang verhaal kort te maken: Harry stapte in 1980 bij Hertha binnen
en werd tot voorzitter gekozen. De
eerste periode duurde 13 jaar om in
2003 de draad weer op te pakken.
“Dat voorzitterschap heb ik tot vandaag de dag met plezier op mij genomen,” licht Harry toe. “Hertha is
een heel gezellige voetbalvereniging. Behalve voetbal hoort dat ge-

In 1983 was Piet Schrijvers te gast bij het Internationale voetbaltoernooi. Voorzitter Harry van Genderen is er blij mee (3e van rechts).

zellige gewoon bij de club, dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Toen ik als voorzitter begon
was er geen emotionele binding en
ik had toen ook niet verwacht dat ik
er zoveel voor opzij zou zetten. Inmiddels heb ik die emotie en waar
het kan draag ik die voor de club uit.
Zo is het ook met het realiseren van
het kunstgrasveld gegaan waarvoor
ik veel Ronde Tafel Gesprekken heb
gevoerd bij de gemeente en met de
wethouders heb gesproken. Er zijn
meer verenigingen in De Ronde Venen die een dergelijk kunstgrasveld
hebben gekregen. Dus waarom wij
niet? Bovendien blijven wij op onze locatie zitten. De anderen gaan
misschien verhuizen en moeten dan
het veld weer oppakken om mee te
nemen. Dat brengt extra kosten met
zich mee, iets wat bij ons niet zal
gebeuren. Uiteindelijk hebben we
het veld gekregen en ligt het er! Hoe
mijn echtgenote dit allemaal vindt?
Die staat helemaal achter mijn activiteiten. Was dat niet zo, dan had ik
het écht kunnen schudden bij Hertha!”

Bewijs van Lidmaatschap 1934/35

Sjaak ten Den werd in 1993 jeugdlid. Anno 2009 is hij trainer bij SV Hertha

Hertha had in 1939 ook een toneelvereniging
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Berna zwemt
4200 euro bijeen
voor KiKa kinderfonds

Vinkeveen – Respect krijgt ze van onze redactie, Berna Voorzaat uit Vinkeveen. Zoals u reeds
op de voorpagina kon lezen zwom zij zondagmiddag jl. ‘even’ de grote plas over in Vinkeveen.
Ze startte bij Proosdij Haven (ook wel bekend
als ’t Haventje) en zwom naar Café Restaurant
De Plashoeve, waar ze onder luid gejuich werd
binnengehaald. Onze redactie maakte de hele rit
mee in de volgboot. Wethouder Dekker gaf om
even over twee het startschot en bleef Berna de
gehele overtocht moed inspreken en zorgen dat
de vele boten niet in haar buurt kwamen. Groot
respect verdient Berna, want doe het haar maar
eens na. Ze is totaal geen sportfanaat, zwemmen, ach, ze kan het, maar ze deed het niet echt
veel. Een paar maanden geleden zaten ze aan
een drankje en zei ze: “och joh, dat is niks, ik
zwem zo die plas over.” “O, ja? Nou laat maar
zien”, zo gingen de eigenaren van Proosdij en De
Plashoeve erop in. “Wij zorgen voor volgboten,
de arts, de begeleiding, ga jij maar zwemmen.”
Berna: “Ja, en daar zit je dan met je grote mond.
Maar ja, ik had A gezegd, dan ga ik er ook voor.
Dan ook maar direct er iets aan vast knopen,
zwemmen voor een goed doel.
KiKa
Welk doel was niet zo moeilijk voor mij. KiKa,
een van de weinige goede doelen waar het geld
voor 100% bij het doel terecht komt. Dus ik ben
gaan oefenen en ging geld ophalen. Ik ben alle
boten en woningen hier in de omgeving afgeweest. Heb ook nog even gecollecteerd op de
Albert Kuyp, daar staan mijn man en ik met een
bloemenkraam. Maar daar moest ik snel mee

stoppen. Er kwamen een paar agenten, ik moest
een vergunning hebben. Wel, ik had geen zin
in gelazer, dus ben toen daar maar gestopt.” Ze
blijft praten. Is duidelijk toch wel wat nerveus. “Is
het al twee uur?” Eindelijk was het zover. Ze gaat
te water en de rit begint. De wind is helaas niet
echt gunstig, maar dat deert haar niet. “Ik heb
vorige week al een keer de rit gezwommen, dus
dan moet het nu ook lukken. Moet ik maar niet
zo’n grote mond hebben, toch?“
Steun
De eerste 1300 meter is het nog rustig water en
zwemt ze langs vele woningen, bootjes en chalets waar mensen haar luidkeels toejuichen. Ze
heeft een mooie slag en praat ondertussen met
iedereen die wat naar haar roept. Na 1300 meter
begint het echt, ze gaat de grote plas op. Heel
wat golfslag en heel veel boten. Het is prachtig weer, dus het is druk op de plas. Wethouder
Dekker staat voorop de boot met een scheepshoorn en zorgt dat iedere tegemoetkomende
boot aan de kant gaat en wat vaart mindert om
te voorkomen dat er te veel golfslag komt. Dat
lukt geweldig. Op één boot na, die zonodig vindt
dat hij haast heeft en vlak langs haar vaart. Hij
wordt getrakteerd op een hevig boe-geroep van
de aanwezigen op de volgboten.
En maar praten...
Eenmaal op de plas vraagt Berna om haar badmuts en zwembril. Even later komen we op een
soort kruispunt op de plas, waar van alle kanten
boten komen. De golfslag is flink, maar Berna
meldt dat het prima gaat. Ze hoort dat er gepraat

wordt over “een stukje afsnijden”, maar direct
hoor je vanuit het water: “Niet dollen, gewoon
de echte route. Niks afsnijden. Ik heb gezegd vijf
kilometer, dan zwem ik ook vijf kilometer, punt
uit.” Ze blijft geweldig in één tempo zwemmen.
Ondanks dat ze maar blijft praten en groeten,
zwemt ze gestaag door. Opeens zegt ze tegen
mij: “Volgens mij schiet ik niet echt op. Wat moet
je een geduld hebben, hè? Je hele middag naar
de maan. Hoever ben ik nu?” Ze bleef praten.
Haar man gaf het advies om wat minder te praten, maar Berna, nee hoor, “dan wordt het zo
saai. Ik kan praten en zwemmen tegelijk.” “Hé,
het water wordt kouder”, roept ze opeens. “Klopt,
het is hier heel diep, dat scheelt gauw een graad
of zes. Last van?” “Nee hoor, het gaat prima.”
Lippenstift
De haven komt in zicht. Nog 800 meter. “Zit
mijn lippenstift er nog op? Anders staat het niet
straks op de foto”, grapt Berna. Ze blijft echt
in een tempo zwemmen, wat een kracht en een
doorzettingsvermogen heeft deze vrouw. Echt
diep respect. De laatste driehonderd meter gaat
het wat langzamer. We zijn er bijna.
“Ik heb het gehaald!”, roept ze naar iedereen die
aan de kant op haar staat te wachten. Applaus,
gejuich en een diepe buiging. Helpende handen
willen haar uit het water halen, maar nee hoor,
ze klimt zelf het trapje op. De champagne wordt
ontkurkt en er wordt snel geteld hoeveel geld er
nu precies is, aangezien er ook onderweg nog
gedoneerd is. Het eindbedrag was 4200 euro
en nogmaals Berna, respect, echt respect, dat
verdien je.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 26 augustus 2009

SuperToeter Weken van start

Ronde prijzen domineren
bij Super de Boer
Vinkeveen - Klanten van Super
de Boer kunnen vanaf 24 augustus
drie weken lang ronde prijzen scoren. Tijdens de SuperToeter Weken
biedt de supermarktketen wekelijks tientallen zeer scherpe aanbiedingen met afgeronde prijzen. Het
wordt dus een zeer voordelige periode voor bestaande, maar ook nieuwe klanten van Super de Boer.
Winkels kleuren roze
Zodra de zomervakantie weer op
zijn einde loopt, kleuren de ruim 300
Super de Boer-winkels magentaro-

ze en staat alles in het teken van
voordelige prijzen. De supermarktketen introduceerde de SuperToeter
Weken in 2008.
Inmiddels zijn deze actieweken een
begrip. Eric Leebeek, commercieel
directeur van Super de Boer: “De
zomervakantie is vaak een hoge
kostenpost. De meeste mensen willen het in de weken daarop dan ook
graag rustiger aan doen. Tijdens de
SuperToeter Weken profiteren onze
klanten van een ruim en herkenbaar
productaanbod met zeer scherpe
ronde prijzen.”

Reusachtige magentaroze bal
Om de actieweken kracht bij te
zetten reist er de komende periode een reusachtige magentaroze
bal door het land. Deze kan op de
meest vreemde plekken opduiken.
Op plekken waar de bal besluit uit
te rusten deelt een promotieteam
goodiebags uit met een toeter, een
winkelwagenmuntje, een big shopper boodschappentas en de meest
recente folder. Houd de komende
weken uw euromunten bij de hand.
Het is tijd voor ronde prijzen bij Super de Boer!

Zevenjarig jongetje gevonden
dankzij inzet Burgernet
Mijdrecht - Dankzij de inzet van
Burgernet is woensdagavond een 7jarig jongetje uit Mijdrecht weer teruggevonden. De politie schakelde
om 20.20 uur Burgernet in nadat het
jongetje was verdwenen bij de woning van zijn opa aan Molenwiek.
Het jongetje zou een uur daarvoor
nog bij de woning van zijn opa hebben gestaan, maar was ineens verdwenen. Via de politiecentrale werd
het signalement van de vermiste
jongen onder ruim vierhonderd Burgernetdeelnemers verspreid. Tegelijkertijd kamden politiemensen met
een foto in de hand de wijk uit en
spraken diverse bewoners aan met
de vraag of zij misschien het vermiste jongetje hadden gezien.
Kort na de melding via Burgernet

zag een deelneemster een jongetje
lopen in de Cornelis Beerninckstraat
die voldeed aan het signalement dat
via Burgernet was verspreid. De
vrouw nam via het telefoonnummer
0800-0011 contact op en bracht de
jongen naar het politiebureau waar
hij met zijn opa werd herenigd.
SMS
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk
van inwoners en medewerkers van
bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bij-

voorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op.
Dit gebeurt op basis van een goed
signalement. Burgernetdeelnemers
krijgen een ingesproken bericht via
de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek
uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Dat
gebeurt gewoon vanuit de eigen
woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam
zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een
vermist kind. Wilt u ook een actieve
rol spelen bij de veiligheid van uw
woon- en leefomgeving? Dan kunt
u zich opgeven als deelnemer van
Burgernet via de website
www.burgernet.nl

Knutselclub ‘Kinderen
helpen Kinderen’ van start
Mijdrecht – Het nieuwe seizoen
van de knutselclub “Kinderen helpen Kinderen” begint weer. Van september tot april kunnen kinderen in
de leeftijd vanaf 6 jaar, elke woensdagmiddag, behalve in de schoolvakanties, van 13.30 uur tot 15.00 uur
knutselen.
De kinderen knutselen niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds steunt
gehandicapte kinderen in de derde
wereld, die op allerlei manieren geholpen worden. Vorig seizoen heeft
de knutselclub 6.100,00 over kunnen maken aan het Liliane Fonds.
In de knutselruimte aan de Schepenenstraat 9 hangen de nieuwe

sponsorbladen van kinderen, waar
we in het nieuwe seizoen weer voor
gaan knutselen.
De contributie bedraagt 9,00 per
maand. Daar wordt o.a. de huur, de
verwarming en de verzekering van
betaald. De club werkt verder zonder subsidie.
Wat de kinderen maken wordt verkocht op diverse markten. Ook in de
knutselruimte kunnen de gemaakte spullen o.a. kaarten worden gekocht.
Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur komen de volwassenen bij
elkaar om te knutselen en voor te
bereiden voor de woensdagmiddag.

Nieuwe gezichten en nieuwe ideeën en ook mannen zijn welkom. Er
wordt op die avond een kleine bijdrage van 0,50 euro gevraagd voor
koffie of thee.
De initiatiefneemster van de club,
Paulien van der Veen, is op woensdag van 10.00 uur tot 16.00 in de
clubruimte aanwezig om voorlichting te geven of uw vragen te beantwoorden. U kunt haar op dinsdag en
woensdag ook telefonisch bereiken
op nummer 06-28040492.
Het e-mailadres van de club is kinderenhelpenkinderen@casema.nl
De club heeft ook een website:
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl

Vijfentwintigjarig bestaan
van Bloemsierkunst ‘Peter’
in Vinkeveen
Vinkeveen - Bloemsierkunst ‘Peter’,
sinds augustus 1984 aan de Herenweg te Vinkeveen te vinden, viert deze maand z’n 25-jarig bestaan! Peter
en Trudy Bon zijn in 1975 samen een
bloemenwinkel gestart in Amsterdam. Na verloop van jaren zagen zij
locatie Vinkeveen als nieuwe uitdaging en hebben daar in 1984 een
tweede zaak geopend. Door zich te
specialiseren in gemengde boeketten liep de winkel in Vinkeveen boven verwachting en werd de zaak in
Amsterdam verkocht.
Peter koopt meerdere malen per
week zelf de bloemen en planten in
op de veiling in Aalsmeer en Vleuten om zo’n groot en vers mogelijk assortiment te kunnen aanbieden. Met mooie, kwalitatief goede producten en uitgebreide adviezen staan ze graag voor hun klanten
klaar. Naast diverse soorten boeketten, kamer- en tuinplanten en leuke
accessoires kunt u ook terecht voor

gelegenheidswerk zoals geboorteboeketten, trouwarrangementen en
rouwbloemwerk. In overleg met de
klant probeert men bij Bloemsierkunst ‘Peter’ altijd een passend arrangement te maken afgestemd op
de wensen van de klant.
Voor een gewoon bloemetje kan je
overal terecht, bij Bloemsierkunst
”Peter” willen ze graag van elk boeket of arrangement, dat de winkel
uit gaat, iets speciaals maken. Of ’t
nu gaat om een enkele bloem of ’n
mooi boeket met ‘n leuke bijpassende verpakking, elk bloemetje wordt
een speciaal cadeau.
Markt
Ook op de zakelijke markt draaien
zij al jaren mee, vele bedrijven in De
Ronde Venen krijgen via hun bloemenabonnement wekelijks een leuk
boeket of arrangement in passende
ondergrond bij hun bedrijf bezorgd.
Via de e-mail of telefoon kunnen zij
hun bestellingen plaatsen.
Bloemsierkunst ‘Peter’ bezorgt zelf

in de regio en voor bestellingen in
het gehele land en daarbuiten zijn
zij aangesloten bij Fleurop-Interflora als verzendorganisatie.
Rond Kerst en Pasen verzorgen zij
jaarlijks, voor het cursusproject, een
bloemschikcursus om samen met de
cursisten een kerst- of paasarrangement te maken, wat al jaren zeer
succesvol is en door zeer veel cursisten steeds weer bezocht wordt.
Onder hun klantenkring mogen zij
ook voetbalclub AFC AJAX rekenen, elk voorjaar worden er namelijk tientallen kampioensboeketten
gemaakt voor alle jeugdelftallen die
in dat seizoen kampioen zijn geworden.
Jubileumacties
Om dit jubileum te vieren start
Bloemsierkunst ‘Peter’ morgen,
donderdag 27 augustus, verschillende leuke acties voor de klanten.
Zie advertentie in dit blad. De actieperiode eindigt op zaterdag 5 september aanstaande.

Bouwrijp maken van
Westerheul in gang gezet

Start mannenklusgroep DRV
van Rode Kruis in De Rank
De Ronde Venen - Vanaf september 2008 heeft de Rode Kruis klusgroep twee poppenhuizen gerepareerd, stelten geschuurd en gelakt evenals gymnastiekbanken, vogelhuisjes en kalenderplanken gemaakt, fietsjes hersteld en ander
mechanisch speelgoed, ook lampen, klokken, radio’s en recorders
voor met name scholen en verenigingen zijn gerepareerd.
Het aantal deelnemende mannen is
helaas afgenomen evenals het aan-

tal begeleiders. Een en ander komt
misschien ook omdat niet elke week
geklust wordt. Echter, dat gaat nu
veranderen. Vanaf 1 september
gaan zij iedere dinsdag van 09.30
tot 11.30 uur in het kerkelijk centrum ”De Rank” aan de Prins Bernhardlaan klussen.
Graag nodigt het Rode Kruis handige mannen uit om minder handige
klussers te begeleiden.
Het Rode Kruis adviseert mannen

om achter de geraniums vandaan
te komen en te helpen klussen, kapot speelgoed of lesmateriaal van
scholen of verenigingen te herstellen of op te verven. Het gebouw is
rolstoelvriendelijk. Komt u?
Heeft u als leerkracht of sportbegeleider houten materiaal op te knappen?
U kunt zich voor al deze activiteiten
aanmelden bij Jolanda Engel, tel.
06-10581268 (Rode Kruis).
Tot ziens? Graag.

Vinkeveen - Afgelopen donderdag
20 augustus verrichtte wethouder
Ruimtelijke Ordening Bram Rosendaal samen met de Regisseur Civiele Techniek (opzichter) Darryl Stuart
en senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Richard van der
Helm van de gemeente De Ronde
Venen symbolisch de eerste handelingen voor het bouwrijp maken van
het plangebied dat de naam Westerheul IV draagt. Zij deden dat door
met een grote zandschep ter plaatse het eerste aangevoerde zand op
de afgeplagde ondergrond te storten. Dat was op die donderdag een
zeer warme bezigheid! De werkzaamheden die de komende tijd op
de locatie Westerheul worden uitgevoerd bestaan voor een belangrijk deel uit het ophogen van het terrein, dat gelegen is in de driehoek
Voorbancken, de oude Spoorbaan
en de Mijdrechtse Dwarsweg, met
2,20 meter zand en grond.
Dat is nodig omdat vanwege de
slechte grondslag in dit deel van de
polder Groot Mijdrecht niet in de
bestaande grondlaag (veenpakket)
gegraven kan en mag worden. Om
toch de benodigde kavels en leidingen in de grond kwijt te kunnen en
voldoende drooglegging onder woningen en wegen te bereiken, moet
het gebied eerst integraal worden

opgehoogd. Eén en ander wordt uitgevoerd door de firma J. den Breejen uit Hoofddorp. Het aanbrengen
van het zand en de grond zal nog
wel even duren, namelijk tot uiterlijk
februari 2010! Daarna gaat de zogeheten ‘zettingsperiode’ van een jaar
in. De ophoging resulteert na dat
jaar ‘zetting’ uiteindelijk 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 met zware
en herkenbare roodkleurige zandwagens.

opgelopen. Maar nu zijn we eindelijk zover dat we van start kunnen
gaan. Van 17 tot en met 27 augustus
zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van Westerheul IV, een nieuwe
woningbouwlocatie waar circa 270
woningen zullen worden gebouwd.
Maar eerst hebben we een aantal
maanden van zand en grond rijden
voor de boeg. Vervolgens is er een
jaar zetting nodig. De eerste paal
laat dus nog even op zich wachten.”
Aldus een tevreden ogende Darryl
Stuart die namens het projectteam
de coördinatie van het programma
in handen heeft.

Vertraging
“Waar de plannen al lang klaar lagen en het startsein minstens anderhalf jaar geleden had kunnen
worden gegeven, kon niet eerder
met de werkzaamheden worden
begonnen vanwege lopende bezwaarschriften van omwonenden.
Die procedure is inmiddels achter
de rug. Daarna kregen we met een
volgende vertraging te maken omdat er in het gebied sprake was van
broedende vogelparen. In het kader
van de flora en faunawet dienden
we dus te wachten met de uitvoering van het ophoogproces. Al met
al heeft dit dus een fikse vertraging

Het integraal ophogen van het gebied zijn de eerste werkzaamheden
als voorbereiding voor de bouw van
de eerstvolgende grootschalige woningbouwlocatie in De Ronde Venen
sinds Wickelhof en Kerkelanden. Op
1 oktober zal de gemeenteraad besluiten over de grondexploitatie. Op
dat moment zal er ook meer bekend
zijn over het woningbouwprogramma en het uiteindelijke inrichtingsplan. Het programma zal in elk geval voorzien in een groot aantal voor
starters bereikbare woningen, maar
ook zullen er woningen worden gebouwd voor doorstromers en ouderen.
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Succesvol Rabobank-toernooi
bij Tennis Vereniging Mijdrecht

Vijftig jaar wandelen bij
Wandelsportvereniging
Vinkeveen
De Ronde Venen - Dit jaar viert de
Wandelsportvereniging W.S.V. Vinkeveen het feit dat zij op 22 mei
1959 werd opgericht. “De viering is
niet aan één dag opgehangen, maar
we hebben dat over de rest van dit
jaar wat verdeeld met enkele leuke
activiteiten voor leden en wandelaars,” vertelt Corrie van Breukelen
die het secretariaat van de vereniging onder haar hoede heeft. “Ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum werd er op 13 en 14 juni van
dit jaar een prachtige weidenatuur
wandeling georganiseerd waaraan
iedere belangstellende wandelliefhebber kon deelnemen. Er was keuze uit 5, 10, 15, 25 en 40 km. De uitgezette tocht kreeg men in de vorm
van een routebeschrijving op papier
mee. Startplaats was Dorpshuis De
Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen.
In een dergelijke wandeltocht worden ook ‘alternatieve’ routes opgenomen. Maar dat geldt voor meer
wandeltochten die wij als vereniging uitzetten. Dorpshuis De Boei
blijft daarbij als startplaats fungeren. Het is een typisch Vinkeveense wandelvereniging, maar wel een
gezellige.”
Marickenland
W.S.V. Vinkeveen staat te boek als
een officiële wandelsportvereniging,
ingeschreven bij de K.v.K. Corrie van
Breukelen zit er bijna 14 jaar bij.
Bij de vereniging zijn leden te vinden die al jarenlang lid zijn en bijna als ‘oudgedienden’ kunnen worden gezien. De vereniging organiseert wandeltochten in de regio.
Zoals de weidenatuur wandelingen
en de Sint Nicolaastocht in november. Deelname aan zo’n georganiseerde wandeltocht kost in doorsnee genomen 2,50 euro per persoon. Daarvan moeten de kosten
van de vereniging worden gedekt
en de afdracht aan de landelijke organisatie waarbij men is aangesloten. Arie van der Greft en Cor Rijk
van de W.S.V. Vinkeveen zijn de animators van het uitzetten van routes
voor wandeltochten die iedereen
kan maken. Daarvoor blijkt voldoende animo, zelfs van ver buiten de regio. Recent in gebruik genomen is
het nieuwe (laarzen)pad in Marickenland, dat door leden van de vereniging en zo`n 400 meelopende
natuurliefhebbers eerst is ‘platgelopen’ alvorens het pad officieel in gebruik werd genomen.
De leden van de vereniging kijken
veelal in het wandelsportboekje
voor leuke routes en gaan die dan
ergens in het land lopen. Dat zijn

tochten die dus door andere verenigingen zijn uitgezet. Men loopt dan
bijvoorbeeld op zondag een tocht in
Limburg, want daar wordt meestal op zondag gewandeld. De leden
gaan er in afzonderlijke groepjes
met de eigen auto naartoe, afhankelijk van het aantal kilometers dat
men wil gaan lopen. Op die manier
voorkomt men dat bijvoorbeeld de 5
km-lopers moeten wachten op hen
die 40 km willen afleggen. De leden
kunnen kiezen uit afstanden van 5,
10 en 15 km. Maar er zijn er ook die
25, 30 en 40 km lopen. W.S.V. Vinkeveen is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond Lichamelijke Opvoeding (KNBLO). Er is ook
de Nederlandse Wandelsport Bond
(NWB). Veel wandelaars uit den lande zijn aangesloten bij een van de
twee organisaties. Je kan dan altijd
wandelen op routes die door een
van de vele wandelsportorganisaties is uitgezet.
Jubileumwandeling
Corrie: “We zijn eenmalig gesponsord door SC Johnson Europlant en
Rabobank Veenstromen om de jubileumwandeling mogelijk te maken en daarvoor medailles en een
leuk sticker plaatje voor in je eigen wandelboekje te laten maken.
Er zijn twee logo’s die op het stickerplaatje staan. Eén is gebaseerd
op het wapen van Vinkeveen van
50 jaar geleden. Het andere is het
tegenwoordige wapen van Vinkeveen/Waverveen. Mei 2009 was het
officieel 50 jaar. Maar we vieren dat
het hele jaar met een paar tochten.
Zelf zijn we met de leden op pad geweest en hebben na afloop in eigen
kring een klein feestje gevierd met
een hapje en een drankje. Behalve
het wandelen in een mooie omgeving gaat het ons ook om de gezelligheid onder elkaar. Als je lid bent
van de KNBLO mag je overal bij verenigingen in het land wandelen.
Vaak ontmoet je dan mensen waar
je even mee oploopt en een praatje mee maakt. Je kunt daarnaast lid
zijn van een wandelsportverenging.
Dat vind ik persoonlijk veel leuker
en gezelliger. Om die reden loop ik
liever met mensen van onze eigen
vereniging. Bovendien wil ik niet in
mijn eentje door de weilanden en de
bossen lopen. Na de wandeling blijven we dikwijls gezellig even bijpraten en drinken iets. Je kunt het hele jaar door wandelen, maar meestal
beperkt zich dat tot het voorjaar en
de zomer. In de winter is er wel wat
animo, maar dan gaat het om speciale tochten. W.S.V. Vinkeveen is een

Mijdrecht - Van 10 tot 16 augustus was het 27e Rabobank Open
Jeugdtoernooi bij Tennisvereniging
Mijdrecht. Ieder jaar wordt er door
de vereniging een thema aan het
toernooi verbonden, dit jaar was het
thema ‘sprookjes’. En dat was duidelijk te merken. De ingang van
het park werd omgetoverd in een
kasteelmuur en de ingang van het
clubhuis werd gesierd door de zeven dwergen. Op het park waren
verder het snoephuisje van Hans &
Grietje en een wensput te vinden.

Het clubhuis werd gesierd door het
spinnewiel van Doornroosje en een
gevulde schatkist. Gedurende de
week zijn er allerlei activiteiten voor
de deelnemers georganiseerd. De
meeste van deze activiteiten hadden een link naar het thema. Maar
vooral de activiteiten die jaarlijks terugkeren zijn populair bij de kinderen. Het Levend Stratego, de BBQ,
de speurtocht, de modeshow en het
casino werden met veel enthousiasme ontvangen. Ook de clinic die
door de talenten van TVM werd ge-

geven, werd door ruim 50 kinderen
bezocht.
Op zondag vonden de finales van
het sportieve gedeelte plaats, in totaal stonden er 18 op het programma. Na vele spannende wedstrijden was het om 17.15 uur tijd voor
de prijsuitreiking, met aansluitend
de loterij. Hoewel de 18 man tellende commissie afscheid moet nemen van 5 vaste leden, onder wie de
twee toernooileiders, zijn ze vastbesloten om er volgend jaar weer een
fantastische week van te maken.

gezelligheidsclub waarvan de leden
graag gaan wandelen op routes die
door andere verenigingen zijn uitgezet in het land. Op ons gemak, inclusief een hapje en een drankje mee
voor onderweg. Dus geschikt voor
alle leeftijden.
Wandelrouteboekje
Het organisatiecomité van W.S.V.
Vinkeveen heeft op zich genomen
dat jaarlijks een paar leuke routes
worden uitgezet. In het elk jaar verschijnende landelijke wandelprogrammaboekje van de K.N.B.L.O.
en NWB staan alle landelijke verenigingen inclusief de wandelroutes die voor dat jaar zijn uitgezet.
Daaraan ontleent ook W.S.V. Vinkeveen haar routes. Het comité zoekt
per jaar zo’n 20 tochten uit om met
de leden te gaan wandelen. Overigens kan iedereen die van wandelen houdt en routes wil gaan lopen
het boekje vrijelijk bij de boekhandel
kopen. Daarvoor hoeft men geen lid
van een (plaatselijke) wandelvereniging te zijn. W.S.V. Vinkeveen heeft
dit jaar 9 wandelingen georganiseerd. Arie en Cor zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij zoeken de mooiste locaties op en bepalen de lengte, de rustpunten en dergelijke. Daar
gaat toch meer werk in zitten dan
je wel zou denken want ze moeten
hem ook zelf lopen en/of fietsen om
te zien of het allemaal wel klopt. In
de route worden lussen opgenomen
om de verschillende afstanden mogelijk te maken door routes met elkaar te verbinden of in te korten.
Belangstellenden kunnen ook op
de site van de KNBLO terecht om
te zien welke routes er zijn in de
verschillende provincies en plaatsen teneinde een leuke wandeltocht
te maken. Men kan dan kiezen uit
verschillende afstanden. Net zoals
fietsers dat doen. Die hebben immers ook hun eigen routeplan met
knooppunten. Het wandelen is heel
vrijblijvend, je gaat of gaat niet. Er
is geen verplichting. Daarnaast kun
je onderweg kiezen of je alsnog de
korte of lange route wilt wandelen,
afhankelijk van je conditie, het weer
of anderszins. Die mogelijkheid is
meestal ingebouwd.
Corrie wijst op de mooie omgeving
die De Ronde Venen te bieden heeft.
Zo ver hoef je dus niet uit de buurt
om het mooie weidegebied eens te
doorvorsen. Volgend jaar organiseert W.S.V. Vinkeveen wederom de
weidenatuur wandeling op 12 en 13
juni. Zet het alvast in uw agenda of
bel met 0297-262060.

Veel Veenlopers lopen de
Baambrugse Dorpsloop

De Ronde Venen - Vrijdagavond
stonden er maar liefst 16 Veenlopers aan de start voor de 19e editie
van de Dorpsloop van Baambrugge. De broers Woerden streden in
de door de IJsclub Baambrugge georganiseerde wedstrijd – met in totaal 370 deelnemers - mee om de
ereprijzen. Michael Woerden leek
in Baambrugge hersteld te zijn van
een knieblessure. Hij kon winnaar
Pim Gouw echter niet bedreigen.
Michael finishte als tweede in een
mooie tijd van 33.53. Frans Woerden
liep al weer een goede wedstrijd. Hij
liep voor de derde keer in korte tijd
onder de 37 minuten. Met z’n 36.39
finishte hij als derde senior en zes-

de totaal. Willem van Leeuwen presteerde uitstekend; hij verbeterde in
Baambrugge zijn persoonlijk record
op de 10 kilometer. Hij was 10 seconden sneller dan zijn vorige toptijd. Willem finishte in een uitstekende 37.37. Daarachter was veel onderlinge en persoonlijke strijd. Zo was
Jaco de Ruiter net iets sneller dan
Theo Noij. Jaco liep een tijd van
41.21, terwijl Theo 41.28 nodig had.
Henny Kooijman is helemaal terug.
De Veenloper van het eerste uur liep
namelijk nu een prima 43.25. Hij finishte ruim een minuut voor het trio
Henny Buijing, Jos Bunschoten en
Jos Snel. Henny liep 44.36, Jos 44.37
en Jos Snel 44.49. Bert van Diemen

zat daar weer een minuut achter:
45.50.
Herman van ’t Schip liep een goede wedstrijd op het parkoers door
de polders van het kleine Utrechtse dorp. Hij finishte in een tijd van
47.14. Rob van Zijtveld en Gert van
der Geest ontliepen elkaar bijna
niet: 48.07 om 48.10. Marjon van de
Hoek was de enige Veenloopster in
Baambrugge. Zij liep een heel mooie
52.33. Vlak daarachter merkte Hans
Leeuwerik dat het weer de goede
kant op gaat met z’n snelheid: 52.39.
Richard Zeldenthuis zorgde voor de
klapper van de dag. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met maar
liefst 3,5 minuut tot 52.39.

GVM ‘79 maakt zich klaar
voor het nieuwe seizoen
Mijdrecht - Vanaf maandag 31 augustus beginnen de lessen bij GVM
‘79 weer, een overzicht van de lessen kunt u lezen in de advertentie.
De trainsters hebben alweer nieuwe lessen bedacht en het belooft
dan ook een sportief nieuw seizoen
te worden. Voor eenieder is wel een
les te vinden binnen deze vereniging. Voor de allerkleinsten is er ouder en kindgym. Een uur lang rennen, springen, klauteren etc. Onder begeleiding van een ouder/verzorger/opa of oma tezamen met de
trainster. Hedendaagse ouders/verzorgers willen graag iets doen met
hun kind. Thuis schiet het er vaak bij
in om intensief met het kind bezig te
zijn. Dat is meestal de grootste beweegreden voor deelname aan ouder en kindgym. Andere ouders
vinden de gym een goede uitlaatklep voor hun energieke kind. Bovendien is het een gelegenheid om
met andere opvoeders in contact te
komen. Na ouder en kindgym kunnen de kinderen doorstromen naar
de kleutergym. Bij de kleutergroepen gymmen de kinderen al een
stuk zelfstandiger. Deze kinderen
worden spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met bewegingen en kleine opdrachtjes. Voor kinderen die
faalangst hebben of wat bangig
zijn, kan gym een goede manier zijn

om angsten te overwinnen en grenzen te verleggen. Ze leren er meer
te durven en op een veilige manier
te bewegen. Na de kleutergym stromen de kinderen door naar turnen.
In deze lessen gaan de kinderen
echt turnen. De grondvormen van
bewegen worden nu turnelementen. G.V.M’79 heeft ook een geselecteerde groep turnsters die wedstrijden turnen, in divisies, op het niveau dat in de divisie waarin je uitkomt bij jouw leeftijd behoort. Heb
je voldoende talent, dan kan het zo
zijn dat je vanuit de recreantengroepen geselecteerd wordt om in deze
groep extra te komen trainen. Club
Extra fungeert als een sportvereniging voor kinderen met een bewegingsachterstand in de leeftijd van
vier tot twaalf jaar. Een boeiend gezelschap van kinderen die weinig
aansluiting vinden bij het reguliere
sportaanbod en vaak qua motoriek
niet goed mee kunnen komen met
leeftijdgenootjes. Club Extra biedt
kinderen met een bewegingsachterstand een gevarieerd programma van sport- en bewegingsactiviteiten. Acrogym is spektakel: je
maakt acrobatische sprongen, samen met anderen bouw je piramides en soepel spring je weer van elkaar af. Het lijkt soms wel circus !
Gevoel voor evenwicht is heel be-

langrijk bij acrogymnastiek. Tijdens
de lessen krijg je daarvoor veel oefeningen. Je moet je daarvoor goed
kunnen concentreren en letten op
je partner: samen moet je immers in
evenwicht zien te komen en blijven
om bijvoorbeeld op de schouders te
kunnen staan. Daarnaast heeft GVM
steps-aerobics: de meeste deelnemers aan de step-aerobics-lessen zijn recreanten die het allemaal
prettig vinden om hun conditie te
behouden en/of te verbeteren. Het
voordeel van step-aerocbics bij een
vereniging, zoals GVM ’79, is dat je
snel en makkelijk contact met anderen maakt. Jong en oud doen mee.
Step-aerobic is FUN en je raakt ervan in SHAPE, dus geen smoesjes
en lekker meedoen.
Nieuw van weggeweest maar in een
modern jasje zijn de bodyshapelessen op vrijdagavond van 19.3020.30 in De Brug onder leiding van
trainster Françoise. De verschillende spiergroepen worden met allerlei oefeningen getraind. Daarnaast
zullen de standaardlessen afgewisseld worden met een andere vorm
van lessen zoals circuit of zumba.
De lessen zijn eveneens voor jong
en oud! Voor meer informatie zie de
advertentie van GVM ‘79. Aanmelden kunt u bij de ledenadministratie
ledenadmin@gvm79.nl

TVM presteert goed bij
open jeugdtoernooi
Mijdrecht - Tijdens het Rabobank
open jeugdtoernooi van tennisvereniging Mijdrecht heeft de eigen
jeugd goed gepresteerd.
In de elf van de achttien finales waren TVM’ers vertegenwoordigd, in
zes van deze gevallen ging het om
een heuse all-TVM finale. Uiteindelijk waren er acht hoofdprijzen voor

de club uit Mijdrecht. Zo waren er
twee 1e plaatsen voor Lisa Post,
in de meisjes enkel t/m 8 en in de
meisjes dubbel t/m 10, die ze samen
met Birgit Heijnemans won.
Ook Ilse Hoogenboom won tweemaal. De meisjes enkel t/m 17 en de
meisjes dubbel t/m 17, samen met
Fiona Kranenburg. Sita Coenraads
was in de meisjes dubbel t/m 14 de

sterkste. Bij de jongens was er een
1e plaats voor Thijs Visser, dit in de
jongens enkel t/m 10.
Thijs was ook, samen met Sofie Berger, de sterkste in de gemengd dubbel t/m 10.
De achtste overwinning was er in de
jongensdubbel t/m 12, hierin waren
Patrick Prins en Bas Boelhouwer het
sterkste koppel.
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Kervin Bos imponeert in
Duits kampioenschap

Gymnastiekvereniging
Veenland

Mijdrecht - Kervin Bos van Van der
Sleen–Van der Heyden Motors Racing behaalde tijdens de twee races
voor het international Duitse kampioenschap, het IDM, een zeer fraaie
vierde en vijfde plaats in de Supersport. Vooral zondag imponeerde Bos
door tijdens in de tweede race van
de dertiende plaats op te klimmen
naar een uiteindelijk vierde plaats.
De 22-jarige Yamaha-coureur was
dan ook zeer blij met zijn behaalde
resultaten. “Dit voelt voor mij als een
overwinning,” was zijn eerste commentaar na de race van zondag.
Niet zo verwonderlijk want het IDM
staat internationaal zeer hoog aangeschreven, samen met het Spaanse kampioenschap Supersport. Normaal komt het team uit in de Nederlandse tegenhanger van het IDM,
het ONK Dutch Supersport 600,
maar omdat voor het Duitse kampioenschap op het circuit van Assen
werd gereden, werd er als gastrijder ingeschreven. Tijdens de races
in de Dutch Supersport liet Kervin
dit seizoen al zien een groot racetalent te zijn door zich in de top te
nestelen. Ook tijdens de wedstrijden voor het Duitse kampioenschap
in Assen heeft men met Kervin Bos
kennis kunnen maken. In de eerste kwalificatietraining wist Kervin
een twaalfde tijd neer te zetten. In
de training van zaterdag kwamen de
rijders nauwelijks in de baan omdat
het juist op dat moment regende in
Assen en de tijd niet verbeterd kon
worden. Enkele uren later stond de
eerste race gepland die echter twee
herstarts kende vanwege valpartijen
in de eerste ronde. Ook Kervin was
daarbij betrokken, maar kon alsnog
verder rijden en dankzij de rode vlag
liep hij daardoor geen achterstand
op. Wel ging hij direct verhaal halen
bij de veroorzaker van zijn val. “Binnen twee weken buiten je schuld op
nagenoeg dezelfde plek onderuitgaan was even te veel voor mij en
met een forse duw heb ik dat duidelijk gemaakt,” verklaarde hij zijn impulsieve reactie. Na als twaalfde van
start te zijn gegaan kwam Kervin direct al als vierde door en behield
lange tijd die plaats. Tegen het eind
moest hij Vincon voor laten gaan.
“Vanwege de extra ronden door de
herstarts waren er meer af te leggen en werden mijn banden slechter waardoor ik een plaats moest
inleveren.” De eerste race werd gewonnen door Hommel voor Diss en
Van Nieuwenhuizen

Wilnis - Vanaf dinsdag 1 september
gaat gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis weer van start. Op de
dinsdag zijn er verschillende uren
voor meisjes vanaf 6 jaar.
Zij leren hier oefeningen op de balk,
brug, mat en springplank. Soms maken ze ook gebruik van een tumblingbaan, wie durft kan zelfs een
salto oefenen.
Voor de meisjes met talent is er de
mogelijkheid om door te stromen
naar de extra training op maandag
en/of donderdag.

Goede indruk
Een dag liet de coureur van het Hoogeveense racingteam een zeer goede indruk achter door zeer sterk rijdend de vierde plaats te behalen. “Ik
had weer een belabberde start en
moest er voor knokken om naar voren te komen,” aldus Kervin, die dat
op zeer imponerende wijze deed.
Na in de eerste ronde als dertiende
de Veenslang in te gaan wist hij zich
steeds verder op te werken om na
zes ronden als vierde door te komen
en moest een veld van maar liefst
achttien achtervolgers zien voor te
blijven.
Het voor hem liggende drietal Hommel, Dissen Van Nieuwenhuizen
had een te groot gat geslagen om
verder op te klimmen, al liet Bos in
de slotfase snellere rondetijden noteren. Met een opdringende Kellner
en Vincon achter zich moest Bos al
zijn reserves aanspreken om zijn
plaats te behouden om uiteindelijk
op de vierde plaats liggend afgevlagd te worden. “Ik was gisteren al
erg blij, maar dit is echt ongelooflijk.
Voor het eerst meedoen aan dit zeer
prestigieuze kampioenschap en dan
zo’n resultaat neerzetten”, reageerde een dolblije Kervin een half uur
later voor zijn vele supporters in
de door sponsor McCain beschikbaar gestelde fraaie sponsorruimte. “We hebben als team een uitzonderlijke presentatie neergezet. Van
Dunlop hebben we een tip gekregen om met een zachtere band te
rijden en dat is goed uitgepakt.” Op
de vraag wat het verschil is tussen
het ONK en het IDM was Bos duidelijk. “Bij het ONK heb je een aantal zeer goede coureurs maar bij het
IDM heb je alleen maar uitstekende
coureurs en dat maakt de prestatie
die we dit weekend hebben neergezet zo bijzonder.” De tweede race
kende hetzelfde ereschavot als na
de eerste race. De race van zondag
kende een vervelend slot. Op de finishlijn kwamen Walraven en Frohlich met elkaar in aanraking waardoor Frohlich tegen de bandenstapel reed en hard ten val kwam. Hij
hield aan het uitstapje naar Nederland een enkelfractuur en een hersenschudding over.
De eerstvolgende race van Van der
Sleen Motors Racing is op 20 september a.s. op het circuit van Assen wanneer er een wedstrijd in het
ONK Dutch Supersport gereden zal
worden.

Voetbalschool bij Argon

Jubileumexpositie fresco’s
van Biljartfederatie
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Biljartfederatie De Ronde Venen bestaat 4 september 25 jaar. In het kader van dit
jubileum heeft Ton Bocxe een zestal fresco’s gemaakt. Het zijn muurschilderingen die van pastelzacht
naar een kleurrijke fantasie zijn uitgevoerd in een staande en liggende positie. De expositie is van 24 augustus tot 25 september en is voor
iedereen vrij toegankelijk in sportbar De Stee tijdens de openingstijden van de Willisstee.
Programma speelweek 2:
Maandag 31 augustus spelen op diverse lokaliteiten van De Ronde Ve-

waarbij mij gevraagd is als gastheer op te treden en hen te begeleiden. Verder bezoek ik de wedstrijden waaraan onze sporters deelnemen. Maaike Brugmans, eveneens
uit Mijdrecht, gaat mee als fysiotherapeut.
Overigens fungeert Maaike ook al
als fysiotherapeut bij de Nederlandse jeugdselectie dameshockey. Voor
de Deaflympics maakt zij deel uit
van het Nederlandse paramedisch
team. Zij beheerst bovendien de gebarentaal goed, wat de communicatie tussen haar en de sporters ten
goede komt. Verder hebben wij ook
een uitstekend contact met de Netherlands Trade & Investments Office in verband met veiligheidsmaatregelen in relatie tot de wervelstormen. De laatste zware storm heeft

Maaike Brugmans en Henk van Hardeveld

nen de volgende biljartwedstrijden
die om 20.00 uur beginnen.
Merel/Heerenlux 2 – Merel/Heerenlux 3.
Cens 1 – Dio 2
Kromme Mijdrecht 1 – Cens 2
Kromme Mijdrecht 2 – Merel/Heerenlux 1
De Kuiper/van wijk – Stieva
Aalsmeer
De Paddestoel 1 – De Paddestoel 2
De Vrijheid/Biljartmakers – APKMijdrecht 1
Merel/Heerenlux 4 – Dio 1
APK-Mijdrecht 2 Vrij.
Woensdag 2 september:
De Paddestoel 3 – De Schans

Mijdrecht - In samenwerking met
SV Argon, starten hoofdtrainer Marcel Keizer en keeperstrainer René
Ponk half september met trainingen
voor jongens en meisjes van 6 t/m
18 jaar.
Hoe meer technieken een voetballer
aanleert, hoe meer mogelijkheden
de speler heeft om het meeste resultaat uit wedstrijdsituaties te halen. De trainingen bij Voetbalschool
Marcel Keizer zijn daarom specifiek
gericht op de technische ontwikkeling van jeugdspelers, als aanvulling
op de normale trainingen.
In de door Marcel Keizer gegeven
trainingen komen technische voetbalvaardigheden aan bod. Veel balcontact en doorlopende oefenvormen in o.a. schijn- en passeerbewegingen, kappen en draaien staan
hierin centraal. Iedereen van 6 t/m
18 jaar kan zich aanmelden voor de
voetbalschool.
In seizoen 2009–2010 wordt de

Voetbalschool in twee blokken van
elk 10 trainingen aangeboden:
Najaar 2009: september–december,
10 trainingen
Voorjaar 2010:
februari-mei, 10 trainingen
René Ponk neemt de keepersschool
onder zijn hoede, en verzorgt de
trainingen van jeugdkeepers.

Prijsklaverjassen
in ‘t Meertje
Vinkeveen - Dinsdag 1 september
organiseert kaartclub Onder Ons de
laatste zomerkaartavond voor iedereen die van kaarten houdt, Er zullen
weer op z’n Amsterdams drie partijen van zestien giffies gespeeld worden. Ook deze keer zijn er weer vele
mooie prijzen te winnen.
De aanvang is 20.30 uur in Café ‘t
Meertje aan Achterbos 101 in Vinkeveen.

Vaarseizoen 2009
Regio - Wat hebben we een prachtig vaarseizoen dit jaar! Het begon
al in april met mooi weer, lekker
warm en droog. En het bleef lekker
weer. De watersporters zijn dan ook
massaal erop uitgetrokken en het
was best druk op het water. En het
mooie weer houdt nog steeds aan.
De waterpolitie was en is dan ook
flink aan het surveilleren en menig
schipper kent nu de boetekaart zowat uit zijn hoofd.
Varen met een boot waarvoor het
Klein Vaarbewijs verplicht is, zonder het begeerde document, te bezitten kost maar liefst 360.-- euro
bij de 1e overtreding. Als men ook
nog iets te veel gedronken heeft of
er mankementen aan het vaartuig of
de uitrusting geconstateerd worden
wordt het een optelsom en dat middagje varen een dure grap. En dat
hoeft helemaal niet. Iedereen kan
voor weinig geld zijn vaarbewijs behalen, dat is al snel goedkoper dan
een boete. Het is aanbevolen een
goede cursus te volgen. De VAMEX

Mijdrechtenaren naar
Deaflympics in Taipei
Mijdrecht - De in Mijdrecht woonachtige Henk van Hardeveld maakt
deel uit van de Nederlandse Olympische ploeg die deelneemt aan de
Deaflympics. Deze Olympische Spelen voor sporters met een gehoorbeperking worden van 5 tot en met 17
september aanstaande gehouden in
de noordelijk gelegen stadTaipei op
Taiwan. Henk van Hardeveld, zelf
auditief gehandicapt, is weliswaar
geen sporter, maar neemt als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Dovensport Bond (KNDSB)
deel aan het tweedaagse congres.
Henk: “Ik ga als bestuurslid PR en
Voorlichting van de KNDSB mee.
Daarnaast ondersteun ik de Officemanager van de staf. Voor het eerst
komen de sponsors en bedrijven
op bezoek tijdens de Deaflympics,

Op woensdag komen de kleuters
lekker plezier maken en werken aan
hun motoriek. Er wordt bewogen op
muziek en lekker geklommen, hollen en rollebollen over de matten.
Bij de jongens op maandag zijn nog
maar enkele plaatsen vrij, maar bij
de dinsdag-meisjes en woensdagkleuters is nog voldoende plaats.
Alle lessen vinden plaats in de Willisstee.
Er is uiteraard een mogelijkheid om
uw zoon of dochter het eens te laten proberen.

hoofdzakelijk huisgehouden in het
zuiden van Taiwan. Taipei ligt in het
noorden. Voor zover bekend zijn er
tot nu toe geen problemen gerezen met betrekking tot de organisatie van de Deaflympics 2009.” De
Deaflympics steunen op een traditie
van tachtig jaar. Reeds in 1924 vonden de eerste Summer Deaflympics
plaats in Parijs. Dat werd georganiseerd door het Comité International
des Sports des Sourds, CISS, nu het
International Committee Sports for
Deaf (ICSD). De Winter Deaflympics
werden er in 1949 aan toegevoegd.
Deze Deaflympics vormen het ultieme sportevenement voor dove atleten en worden, net als de Olympische Spelen, om de vier jaar georganiseerd. De laatste keer was dat
in 2005 in het Australische Melbourne. Dat geldt evenzeer voor de organisatie van de Winter Deaflympics,
die twee jaar geleden in Salt Lake
City (Verenigde Staten van Amerika)
werden gehouden. In 2011 worden
de Winterspelen in Vysoke Tatry, Slovenië, georganiseerd. In 2001 werden de Wereldspelen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC)
erkend en vanaf die tijd spreekt
men van ‘Summer en Winter Deaflympics’. Een groot aantal sporten
wordt hier op wereldniveau beoefend waar dove topsporters zich met
elkaar kunnen meten. Deelnemende
atleten moeten voldoen aan strenge
kwalificatie-eisen om in aanmerking
te komen voor deelname en selectie
voor het Nederlandse team. Een andere eis is dat de atleten een geme-

geeft aan dat de meeste kandidaten
die voor het examen die met zelfstudie bezig waren niet slagen. In
september 2009 gaan de cursussen weer van start die al jaren door
Nautisch Center Grammel organiseert en gegeven worden in de regio. Deze staan bij veel watersporters bekend om de goede lessen en
de hoge slagingspercentage.
Voor Klein Vaarbewijs 1 kunt u de
opleiding volgen in Vinkeveen in het
Dorpshuis De Boei, start op dinsdag
8 september a.s.
In het Dorpshuis te Badhoevedorp
begint op donderdag 10 oktober a,s,
om 20.00 uur de cursus Klein Vaarbewijs 1+2. Uiteraard kan men ook
alleen het 1e deel volgen of alleen
het 2e deel, indien men Klein Vaarbewijs 1 al bezit.
Alle informatie is op de website
www.grammel.nl te vinden.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.
ten gehoorverlies moeten hebben
van minimaal 55 dB aan het beste
oor. En tijdens de wedstrijden mag
(vanzelfsprekend) geen gebruik
worden gemaakt van hulpmiddelen
als hoortoestellen. Nederland heeft
zich met vier ploegen ingeschreven voor deelname aan judo, bowling, tennis en zwemmen. Het is een
écht Olympisch sportgebeuren met
een heuse Chef de Mission, medische begeleiding en teamleiders.
De eerste deelnemers vertrekken
eind van deze maand naar Taipei.
Op 27 juni presenteerde het Dutch
Deaflympics Team zich op de locatie Circuit van Zandvoort. Nederland
neemt ook zijn eigen mascotte mee:
de leeuw ‘Doofy’. In 2005 namen in
Melbourne 2.049 atleten uit 64 landen deel. Nederland was vertegenwoordigd met 32 sporters in zes
takken. Probleem blijft altijd de financiering van een dergelijk evenement voor de uit te zenden ploegen.
Reden waarom bijdragen van sponsors werden en worden gevraagd
en veel sporters zich ook afzonderlijk willen laten sponsoren.
Partners van het Nederlands Deaflympics Team zijn o.a. het Fonds
Gehandicaptensport, Univé, Formido en het Sein. Deelname aan de
Deaflympics van 2009 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Asics, Auris, Deitmers Herenmode Purmerend, Erima,
Hoorprofs-KEG-Viataalgroep, LCMprints Badhoevedorp, Mediko Sport
Badhoevedorp, Phonak en Unitron.
Giften werden tot nu toe ontvangen van het H.C. de Jonghfonds,
K.F. Heinfonds, Steunfonds Madurodam, Elise Mathildefonds, Stichting Niemeijer Fonds, Stichting Zabawas, ABN/AMRO, Nationaal Dovenfonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
Meer weten en lezen? Bezoek de
website: www.deaflympics2009.nl.

Clubkampioenschappen
bij LR&PC Willis
Regio - Eind augustus staat bij
LR&PC Willis in het teken van de
clubkampioenschappen. Een echte clubkampioen staat haar mannetje in zowel de dressuur als in het
springen. De kampioenschappen
worden traditioneel verreden bij het
Willis clubhuis, dat al jaren gastvrij
onderdak vindt op het terrein van de
familie Kool aan de Bovendijk.
Vrijdagavond 21 augustus had de
wedstrijdcommissie vakkundig een
parcours neergezet waarin enkele lastige hindernissen waren verwerkt. Er waren ook een paar paarden en pony’s die niet alle hindernissen even leuk vonden.
De wedstrijd begon met de allerkleinste deelnemer en pony. Britt
van Zijl reed heel knap met haar pony Micky een foutloos parcours en
ook de barrage reed ze foutloos.
Met dit resultaat werd ze eerste bij
de pony’s. Tweede werd Milou van
Wieringen met haar pony Virgil. Ze
reed voor het eerst een parcours en
dat deed ze niet onverdienstelijk.
Nu wordt het tijd dat deze combinatie zich op de landelijke wedstrijden zal laten zien. Dewi Vis met Rox
reed een parcours op L niveau, helaas had deze combinatie twee weigeringen, maar ondanks dat eindigde ze op een nette derde plaats.
Springen
De springwedstrijd werd vervolgd
met de paarden. Helaas was er een
aantal valpartijen, maar ondanks
dat heeft iedereen netjes zijn parcours kunnen afronden. Op de eerste plaats eindigde Yvonne Enthoven met Uretta. Zij was als enige
foutloos en mocht daarom ook een
barrage rijden. Op de tweede plek
eindigde Amy van der Veen met
haar paard Morleone. Zij reed een
net parcours, maar doordat er één
balk van af ging, had zij 4 strafpunten in het basisparcours. Juliëtte de
Haan met haar paard Wise Guy tikte er twee balken vanaf en eindigde
daarmee op een derde plaats.
Op zaterdagmorgen werd ook de
dressuur weer begonnen met de allerkleinsten, namelijk de Bixie. Deze
proeven zijn aangepast en er mag
tijdens de proef geholpen worden.
Isa Tijsseling werd de vorige keer al
een keer eerste en dat deed ze nu
nog eens dunnetjes over. Zij mocht
met 82 punten het oranje lint en een
beker in ontvangst nemen. Op de
tweede plek eindigde Britt van Zijl
met haar shetlandpony Micky en op

de derde plek eindigde Lynn Corts
met haar pony Jolly Jumper.
Beste
Bij de ponyruiters was Milou van
Wieringen met haar pony Virgil de
beste. Zij reed een moeilijkere proef
dan de andere ruiters en werd beloond met twee winstpunten en de
eerste plaats. Milou troefde dit keer
haar vriendin Dewi Vis af. Dewi reed
met Rox ook een nette proef en dit
was goed voor de tweede prijs. Op
de derde plaats eindigde Valerie van
der Werf met haar pony Flake.
Tussen het ochtend- en middagprogramma in werd nog een rubriek
verreden: De ouwe hap-wedstrijd.
Deze rubriek werd nu voor de derde keer gehouden en was weer een
succes. Er waren weer veel deelnemers in deze rubriek die gewonnen
werd door Marletta da Costa–Hazenkamp met Pretty Late. Deze combinatie reed maar liefst 207 punten
bij elkaar. Tweede werd Yvonne Enthoven met Uretta met 205 punten.
Op de derde plaats eindigde Marie-José van Hussen met haar nog
jonge paard Sam. Marie-Jose viel in
het begin van haar proef van Sam
af, maar stapte weer dapper op en
reed een keurige proef die goed
was voor 203 punten. Als laatste
waren de paarden aan de beurt. Er
werden heel mooie dressuurproeven gereden, en uiteindelijk eindigden er drie ruiters met bijna hetzelfde aantal punten bovenaan. De eerste plaats ging naar Eveline Esser
met haar paard Vally met 198 punten. Tweede werd Amy van der Veen
met Morleone en derde werd Ilona
van den Heuvel met Scooby. Beide
dames scoorden 197 punten, maar
na overleg van de jury was het Amy
die een plusje achter haar puntenaantal kreeg en dus tweede werd.
Aan het einde van de dag konden
nu de clubkampioenen bekend gemaakt worden. De kampioenen zijn
de besten in dressuur én springen.
In beide disciplines kunnen plaatsingspunten behaald worden en
degene met de minste plaatsingspunten wordt kampioen. Bij de ponyruiters ging deze eer naar Milou
van Wieringen met haar pony Virgil
en bij de paardenruiters werd Amy
van der Veen de verdiende kampioen. Beide dames mochten, naast
een jaar lang de titel clubkampioen
van LR&PC Willis, een de wisselbeker en een mooie kampioensdeken,
gesponsord door Bots Huisdiervoeders te Wilnis, in ontvangst nemen.
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AKU in 19e Dorpsloop
Baambrugge

Mooie top-10 prestaties
AKU atleten op NK voor
C junioren
Regio - Afgelopen weekend 22 en
23 augustus werden in Amsterdam
de nationale kampioenschappen
voor C-junioren gehouden, jongens
en meisjes van 14 en 15 jaar. AKU
wist zich met maar liefst 4 top-10
klasseringen weer prima te manifesteren op dit kampioenschap. Looptalent Kim Hittinger wist op de 1000
meter als 9e te eindigen en een dag
later op de 600 meter zelfs als 6e.
De pas 14-jarige atlete wist zich op
de 1000 meter dit jaar al flink te verbeteren op deze afstand en zich als
eerste jaars C junior als 17e te plaatsen voor het NK.
Na een tactisch erg sterk gelopen
race in de 1 na snelste serie, waarbij
ze de laatste 300 meter het hele veld
ver achter zich liet, liet ze een mooie
tijd noteren van 3.09,09 min., slechts
5 honderdste boven haar persoonlijke record. De dag erna bracht de
600 meter nog meer spektakel. Wederom zat ze in de 1 na snelste serie en na een bloedstollende eindsprint wist ze deze te winnen in een
tijd van 1.42,31. Een dik persoonlijk
record. Linda van Rossum kwam uit
op het verspringen en de 80 meter
sprint. Na een prachtige sprong in
de kwalificatie van het verspringen
van 5 meter 18 wist ze in de finale helaas niet verder te komen dan

Regio - Met vierhonderdendertien
deelnemers slaagde IJsclub Baambrugge er in om dit jaar weer meer
deelnemers naar het schilderachtige dorpje, gelegen aan de veen
stroompjes Winkel en Angstel, te
trekken.
Niet gehinderd door een weeralarm,
zoals een dag ervoor en voorzien
van een digitale tijdregistratie kan
men terugzien op een geslaagde organisatie.
Harry Schoordijk tekende voor de
snelste AKU tijd op de 10 km. bij de
heren met een tijd van 40.16.
Theo Noij, uitkomend bij de heren
50 plus, zat maar een minuut ach-

4 meter 92. Mede doordat de halve finales van de sprint tegelijkertijd
was. Dit was erg zuur omdat met die
5 meter 18 in de finale een medaille voor het oprapen lag. Linda wist
zich echter snel over deze teleurstelling heen te zetten door in de finale van de 80 meter sprint als 5e
over de streep te komen in 10.59 seconden. Een heel mooie prestatie.
Jip Mukanay kwam ook uit op het
verspringen en liet een heel sterke
serie sprongen zien. Helaas bleef
de uitschieter achterwege maar met
een verste sprong van 5 meter en 2
centimeter en een 7e plaats mag ze
dik tevreden zijn. Verder kwam Jip
ook nog uit bij het kogelstoten waar
ze tot een afstand van 8 meter 73
kwam. Quinta Duba deed eveneens
mee met het kogelstoten en zette een redelijke afstand neer voor
haar doen van 9 meter 77. Het Discuswerpen liep iets beter voor Quinta en daarbij haalde ze een afstand
van 21 meter 53. Tot slot kwam Jip
Mukanay ook nog uit op zondag
op de 80 meter horden. Ze strandde helaas in de series in een tijd van
14.12 seconden.

ter hem met zijn prima tijd van 41.28
waarbij hij Fred van Rossum, die
43.23 nodig had, ruim voorbleef.
Jos Snel bleef netjes onder de vijfenveertig minuten met 44.49 en Maarten Moraal blijft verbazen met tijden
onder de vijftig minuten, nu 48.51,
als goede vijfenzestigplusser.
Richard Mayenburg was met 47.40
weliswaar sneller, maar is ook zo’n
twintig jaar jonger, vandaar!
Richard Zeldenthuis legde het parcours in 52.39 af en Wim Roozendaal had 53.31 nodig.
Good old Bram Menet, de oudste
AKU deelnemer, kwam verrassend
dicht bij het uur uit met zijn 61.29.

Nieuw seizoen Capoeira
gaat weer van start

Persoonlijk
De week ervoor kwam er ook een
aantal atleten uit bij een avondwedstrijd in Heiloo. De beste prestatie
van de avond kwam op naam van
Wouter Heinrich (15) die zijn persoonlijke record aanscherpte op de
800 meter tot een tijd van 2.03.33
min. Een lichte verbetering waar
Wouter zelf matig tevreden mee was
omdat hij hoopte toch dichter bij de
2-minuten grens te komen. Marcel
de Jong won de wedstrijd bij de senioren. In een wat moeizame wedstrijd wist hij op het laatste rechte
eind zijn enig overgebleven tegenstrever te verschalken en te winnen
in een tijd van 1.57,43. Githa de Wildt
die de laatste weken een beetje aan
het zoeken is naar de vorm liet een

matige tijd noteren van 2.26,51. Lotte Krause liet het na harder te lopen
dan de week ervoor op de 800 meter en kwam in een minder handig
ingedeelde race toch nog tot een
tijd van 2.30,67.
Maaike Koopstra die de laatste weken goed op dreef was had deze
avond helaas geen goede benen en
blies zichzelf op waardoor het laatste stuk op de 800 meter uitgedribbeld werd. Thom de Wildt had veel
zin in de wedstrijd maar moest door
heftige maagproblemen helaas verstek laten gaan.

Regio - Grupo Balanca is inmiddels
weer begonnen met Capoeira lessen in Uithoorn en ook in Mijdrecht
gaan de lessen deze week weer van
start.
Capoeira is een Braziliaanse sport
die dans,acrobatiek en vechtsport verenigt tot een aantrekkelijk
schouwspel. De spelers vormen een
cirkel en maken muziek. Als er twee
spelers de cirkel in gaan dagen ze
elkaar uit tot spectaculaire bewegingen.
De dans word steeds door anderen
overgenomen.
Grupo Balanca is sinds 1986 als een
van de eerste capoeira groepen actief in Nederland waaronder ook in
Uithoorn en Mijdrecht waar sinds
2004 lessen door Monitor Mobilette
worden gegeven. In de lessen wordt
er aan elk onderdeel aandacht be-

steed; acrobatiek, dans, gevechtsport, percussie en zang. Er zijn geen
aparte lessen voor beginners en gevorderden. Wel zal de groep soms
gesplitst worden om bepaalde oefeningen te doen.
Geïnteresseerd? Kom langs voor
een gratis proefles. Vanaf 26 augustus zijn er elke donderdag van 20.00
tot 22.00 uur lessen voor volwassenen in de sportzaal aan de Eendracht 4 in Meerwijk en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur lessen
voor kinderen in de sportzaal aan de
Prinses Christinalaan 82b. De lessen
in Mijdrecht voor kinderen zullen
aanstaande zaterdag 29 augustus
van 13.00 tot 14.00 uur in de Burg,
van Wassenearstraat 9 beginnen,
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mobilette, tel. 0618940513 mobilette@balanca.nl

Postduiven

Cor van Bemmelen en Ton
Duivenvoorde winnaars
Regio - Zaterdag werd de tweede
natourvlucht vanuit het Belgische
Duffel vervlogen, en de laatste jonge
duivenvlucht vanuit het Franse Ablis, wat tevens een Nationaal concours was.
Het was prachtig vliegweer voor de
duiven, alleen de wind was ongunstig voor de liefhebbers uit Uithoorn.
De harde west zuidwesten wind was
zo van invloed, dat alle duiven naar
binnen werden gedreven, om vervolgens tegen de wind in naar de hokken te vliegen. De duiven in Duffel met een gemiddelde afstand van
129 km werden om 08.45 uur gelost, en de eerste duif van de vereniging werd bij Cor van Bemmelen in
De Hoef om 10.09.35 uur geklokt. De
snelheid van deze duif was 1496,321
meter per minuut, bijna 90 km per

uur. Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek werd tweede, en Ron den Boer
uit Uithoorn werd derde. Om 08.15
uur werden de duiven van het Nationale concours vanuit Ablis gelost, en
de eerste duif van deze vlucht landde bij Ton Duivenvoorde om 13.57.59
uur op de klep. Deze duif maakte
1346,891 meter per minuut, bijna 81
km per uur.
De duiven van deze vlucht hadden te
maken met een noord tot noordoostenwind in Frankrijk en België, zodat
de snelheid dan wat lager is. In het
Nationaal Inkorf Centrum werd Ton
5e, en Nationaal was het ook een redelijk vroege duif. Wim Wijfje werd
tweede, en Ginkel & Berg derde.
Uitslagen
Duffel 547 duiven 18 deelnemers

Vechtsport Tae-Kwon-Do
bij PK Sport van start
C. van Bemmelen
Th. Kuijlenburg
R. den Boer
C. Pothuizen
Ginkel & Berg

Ablis 66 duiven 4 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
Ginkel & Berg
P.J. van Schaik

Aanstaande zaterdag voetbaltoernooi
voor mensen met een beperking
Mijdrecht - Op zaterdag 29 augustus wordt het Ronald van Eijk
G voetbaltoernooi gehouden voor
mensen met een beperking op B en
C niveau bij s.v. Argon.
Er doen maar liefst 16 teams mee,
waaronder 2 van Argon. In de ochtend worden er de poulewedstrijden
gespeeld en in de middag de kruisfinales en finales.
Er wordt zoveel mogelijk op gelijke sterkte gespeeld, zodat iedereen
op zijn niveau kan voetballen o.l.v.
KNVB scheidsrechters die al eerder
deze wedstrijden hebben gefloten.
Het belangrijkste is het plezier, dat
samen met het sportieve een prachtig schouwspel oplevert, na het succes van het Jubileumtoernooi van
2008. Er komen veel teams van vorig jaar wederom op dit zeer sportieve toernooi.
Zo’n groots toernooi, waar ruim 200
spelers/sters aan mee doen, kan alleen maar georganiseerd met m.m.v.
sponsors, donaties en gulle gevers.
Dit jaar heeft Onderhoud en Woninginrichtingsbedrijf Ronald van
Eijk het hoofdsponsorschap op zich
genomen en het toernooi wordt verder ondersteund door:
Bouwbedrijf
Midreth–Rabobank
Veenstromen–SC Johnson Europlant BV–Boutique des fleurs–Deli XL en supportersvereniging “de
Lijnkijkers”.
Hierdoor is het mogelijk dat er de
hele toernooidag een discotheek
staat te draaien en komt er na afloop van het toernooi om ongeveer

15.00 uur zanger Danny Smoorenburg optreden. Deze jonge zanger is
de kampioen van 2007 van het Eu-

rosongfestival ‘mensen met een beperking’. Het toernooi start om 10.00
uur en de prijsuitreiking is om-

streeks 15.30 uur m.m.v. de burgemeester van De Ronde Venen, mevrouw M. Burgman.

De Ronde Venen - Vanaf maandag
31 augustus zal er gestart worden
met de Koreaanse vechtsport TaeKwon-Do bij PK Sport in Vinkeveen.
Marcel Fiorenza zal de trainingen
voor zijn rekening gaan nemen en
waar nodig zal Shanna van Mens
hem assisteren.
Er zijn al diverse leuke reacties binnen gekomen en het zal een gezellig weerzien zijn met oude leden en
nieuwe leden. Diverse ‘oud-leden’
hebben al enthousiast gereageerd
op het sportieve nieuws.
Marcel en Shanna kunnen bijna niet
wachten en staan te popelen om
weer te starten met het verzorgen
van de lessen.
Ervaren instructeurs
Marcel is al 18 jaar zeer actief in de
Tae-Kwon-Do sport en heeft enorm
veel ervaring in het verzorgen van
trainingen en het begeleiden op het
gebied van Tae-Kwon-Do en zelfverdediging. Maar ook heeft hij veel
wedstrijdervaring, hij is geruime tijd
lid geweest van de Nationale Selectie van de Tae-Kwon-Do Bond Nederland. Marcel blonk vooral uit in
de vrije muziekvormen waarin men
volledig vrij is om diverse technieken uit te voeren op muziek.
Ook Shanna is een ervaren Taekwondoka en heeft naast de negen
jaar dat zij al actief is ook lange tijd
op het allerhoogste niveau getraind
bij de Nationale Stijl Selectie van de
TBN.
Hier heeft Shanna vele prijzen weten te behalen in verschillende disciplines.
Trainingen
De lessen zullen plaatsvinden op
maandag en donderdag: kinderen
van 18.00 uur tot 19.00 uur, volwassenen van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Op zondag zal er gelegenheid zijn
om een vrije Tae-kwon-do training
onder begeleiding te volgen. Hier
kan men zelf aan de slag om de
technieken te verbeteren.
Als er voldoende animo is kunnen
de uren eventueel worden uitgebreid.
Marcel en Shanna zullen met hun

enorme kennis op het gebied van
Tae-Kwon-Do en zelfverdediging de
leden en toekomstige leden opleiden tot allround Taekwondoka’s.
Er zullen tweemaal per jaar examens worden georganiseerd waar
men kan laten zien wat er in deze
perioden is geleerd. Dit wordt dan
beoordeeld door Marcel en Shanna
om zo nog een beter beeld te krijgen
van wat er kan worden verbeterd.
Zwarte band en wedstrijden
Er zal gericht gewerkt gaan worden
om zo de leden de mogelijkheden te
bieden om de felbegeerde zwarte
band of hoger te behalen.
Marcel heeft hier veel ervaring in en
zal zich ook nu weer volop inzetten
om zoveel mogelijk leden hierin te
helpen en te assisteren waar nodig.
Samen met Shanna zullen zij ook
zorgdragen dat leden die aan wedstrijden willen gaan deelnemen daar
gericht op kunnen gaan trainen. Deze wedstrijden zijn voor zowel kinderen als volwassenen toegankelijk
in diverse leeftijds- en bandklassen.
Marcel en Shanna zien vele mogelijkheden en kansen liggen en willen zich graag inzetten om deze mogelijkheden te verzilveren.
Ook Shanna zal weer gaan trainen om deel te nemen aan stijlwedstrijden waarin zij al diverse prijzen
heeft behaald en waar zij goed bekend is.
PK Sport is verheugd dat deze twee
sportmensen het PK team zullen
versterken in diverse disciplines.
Er staat dus weer van alles te gebeuren op het gebied van Tae-Kwon-Do
nu deze twee ervaren Taekwondoka’s weer terug zijn.
Voor meer Tae-kwon-do info kan
men een kijkje nemen op:
www.pksport.nl of bellen naar PK
sport, tel: 0297-264666.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Winkelcentrum Zijdelwaard
een waar kinderparadijs

Uithoorn – Fantastisch, wat een feest was het zaterdag
jl. in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. De winkeliers
organiseerden een kinderfestijn en een festijn was het. Het
hele overdekte centrum en nog een stukje van het plein
waren omgetoverd tot een kinderparadijs, waar de kinderen, onder begeleiding van de alleraardigste clowns, zich
uren konden vermaken. Er was een clown die ballonnen
uitdeelde en een clown bij wie je, zo vaak je wilde, een
overheerlijke popcorn kon halen. Er was ook een kindercircus, waar je onder deskundige begeleiding van drie
clowns zelf de echte circusacrobatiek mocht proberen:
het lopen op een koord of op een grote bal, met knotsen
gooien, en een bordje op een stokje mocht ronddraaien.
Geweldig, wat een plezier. Je kon prachtige kleurplaten inkleuren, een huisje knippen en plakken, een masker kleuren, indien nodig met behulp van een lieve clown. Ook kon
je je helemaal uitleven op een springkussen of je prachtig
laten schminken. Dat schminken was echt schitterend. Wat
kon deze ‘clown’ de kinderen mooi maken. Echt prachtig.
Je hebt schminken en schminken, maar wat deze ‘clown’
deed, dát waren werkelijk kunstwerken. Het was een
overweldigend succes. De kinderen en de ouders hadden (bijna) niets dan lof. Bijna. Misschien zou het een idee
zijn om, als het volgend jaar weer komt, bij het schminken
twee clowns neer te zetten en, om ruzie te voorkomen,
nummertjes te laten trekken. Nu was de wachttijd minimaal een uur, zo niet langer en kwam het regelmatig voor
dat, als een kindje na dik een uur geduldig wachten bijna
aan de buurt was, er plotseling een stuk of twee, soms drie
al wat grotere kinderen aan kwamen rennen en zeiden
dat zij eerst waren. Dit gaf nu en dan wat ergernis. Maar
verder lof, niets dan lof voor deze geweldige actie van de
winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard.

