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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Financiële
Diensten
Mijdrecht

Zeker voor
uw hypotheek.

WaaroM nog naar een bank?
Als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?

FDM kijkt naar alle hypotheekaanbieders en geeft u op deze manier
een onafhankelijk advies toegespitst op uw persoonlijke situatie!

nu 10 ja ar vast 4.75%!
Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?

Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak!

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

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

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.

Lees In de provincie

Tunnel in 
plaats van 
rotonde

De Ronde Venen - Reddingsbriga-
de Vinkeveense Plassen is op zoek 
naar nieuwe leden. Iedereen die zijn 
A- en B-diploma heeft kan bij hen 
opgeleid worden tot Redder, of je nu 
jong of oud bent. 

De lessen worden op de woensdag-
avond vanaf 19.00 uur in het Veen-
weidebad in Mijdrecht gegeven. Er 
wordt les gegeven in de diploma’s 
Junior Redder, Zwemmend Redder 
en Life Saver. Ook is er de moge-
lijkheid om alleen aan je conditie te 
werken. 

Zwemtechniek en conditie
Om een goede redder te worden 
zijn een goede zwemvaardigheid, 
conditie en het kennen van gevaren 
van groot belang. Tijdens de lessen 
wordt gewerkt aan slagverbetering 
en afstand zwemmen, zowel met als 
zonder kleding.

Zwemmend Redden
Naast zwemtechniek en condi-
tie worden de vaardigheden van 
Zwemmend Redden steeds ver-
der opgebouwd. Hoe red je bijvoor-
beeld een drenkeling vanaf de kant 

met een reddingsmiddel? Hoe im-
proviseer je met hulpmiddelen als je 
geen reddingsmiddel voor handen 
hebt en hoe benader je een dren-
keling?

Wat doet de Reddingsbrigade 
nog meer?
Ben je bezig met je diploma Life Sa-
ver dan kun je je ook inzetten tij-
dens bewakingen bij de Reddings-
brigade op de Vinkeveense Plassen 
tijdens weekendbewakingen of bij 
evenementen. Onder begeleiding 
word je bekend gemaakt met de 

Reddingsbrigade Vinkeveense 
Plassen zoekt nieuwe redders

Mijdrecht - Vrijdag 26 augustus 
was het feest voor Gerrit Treur. Die 
dag was het vijftig jaar geleden dat 
hij in dienst trad bij Tentego. Tijdens 
een personeelsfeestje in de Meijert 
werd Gerrit als verrassing even flink 
in het zonnetje gezet en was zelfs 
de burgemeester gekomen om hem 
met dit toch niet allerdaagse jubile-
um te feliciteren.
“Gerrit is Tentego en Tentego is Ger-
rit”, zo memoreerde de directeur van 
de Van Drie Group waar Tentego 
onderdeel vanuit maakt: “Je hoort 
gewoon bij het meubilair. Als jij er 
niet bent dan missen we iets en als 
jij niet op de zaak bent maar thuis 
dan denk jij aan Tentego. Zal het wel 
goed gaan? Zal Michel geen bestel-

ling vergeten, zal Toon wel goed be-
stellen? Maar als je er wel bent is 
het ook wat. Je houdt alles in de ga-
ten, ieder telefoongesprek luister 
je mee. Als er een zak mist, jij mist 
‘m en zoekt net zo lang totdat je ‘m 
hebt. Je beheert de kluis, de geld-
kist en zo kan ik nog wel doorgaan. 
Kortom, je bent in hart en nieren 
een Tentego-man. Automatisering 
is niet jouw ding maar ook daarin  
probeer je toch zo goed mogelijk bij 
te blijven zodat we bij afwezigheid 
van Michel het toch intern kunnen 
oplossen. En als je er niet uitkomt, 
dan staan de mensen gelijk voor je 
klaar om je te helpen.
Je was 17 jaar toen je in dienst 
kwam. Bijna vanaf de oprichting van 

Tentego door wijlen de heer Blan-
kenstein ben je al bij Tentego. Er is 
in al die jaren veel gebeurd. Je hebt 
eigenaren, directeuren, collega’s 
zien komen en gaan, maar jij bent 
altijd gebleven. Ja lieve mensen: 
vijftig jaar. Gerrit, proficiat!! En dan 
het cadeau. Bij het 40-jarig dienst-
verband heb je al een oorkonde ge-
kregen en een gouden groepsspeld, 
dus ja, wat kun je Gerrit nog geven. 
Geld, nee, dat heeft hij genoeg; een 
fiets, nee, die heeft hij al. Dus zijn 
wij op het idee gekomen om jullie 
samen een reisje aan te bieden.
Gerrit, je bent nu 67. Hoe het nu ver-
der gaat lopen weten we nog niet, 
maar het verleden leert dat wij er al-
tijd uitkomen.”

Gerrit Treur 50 jaar bij Tentego

Mijdrecht - Op donderdag 25 au-
gustus liepen er ’s morgens alle-
maal circusartiesten op het school-
plein van OBS De Trekvogel. De kin-
deren wisten niet wat ze zagen. De 
artiesten nodigden de kinderen uit 
het circus van OBS De Trekvogel te 
betreden en door een ballonnen-

boog snelden de kinderen naar bin-
nen. Daar zagen ze dat de hal was 
omgetoverd in een ware circustent. 
De kinderen gingen allemaal zitten 
rond de piste en de circusdirecteur 
verwelkomde iedereen met het wel-
bekende ‘Hoogeëerd publiek’. Al-
le artiesten werden voorgesteld. Er 

waren clowntjes, een krachtpatser, 
een konijn, een cowboy, een goo-
chelaar en een dompteuse. De ar-
tiesten zongen voor de kinderen het 
circuslied ‘In een circustent’. 
Deze feestelijke opening van het 
nieuwe schooljaar heeft alles te ma-
ken met het 30-jarig bestaan van 

Circus OBS De Trekvogel

OBS De Trekvogel.  Op 14, 15 en 16 
september zal dit jubileum uitge-
breid worden gevierd met de kinde-
ren. Op 14 september doen ze dat 
met een Vossenjacht door de wijk 
Twistvlied. Op 15 september gaan 
ze op schoolreis en op vrijdag 16 
september zal de dag in het teken 
staan van het circus. Er zal die dag 
de hele dag met de kinderen geoe-
fend worden aan diverse circusacts 
en het hoogtepunt is dan natuur-
lijk een wervelend optreden voor de 
ouders. Natuurlijk zijn de kinderen 
ook benieuwd naar de bestemming 
van het schoolreisje! Maar dat hou-
den de meesters en juffen nog even 
geheim.
Tot slot van het optreden van de 
meesters en juffen als ware cir-
cusartiesten van circus OBS De 
Trekvogel zongen zij nog een keer 
het lied ‘In een circustent’ en alle 
kinderen zongen het refrein uit volle 
borst mee. Het belooft een geweldi-
ge ‘jubileumweek’ te worden.

Open vanaf 5 september 2011

Onbeperkt sporten     Mijdrecht
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Zie achterpagina!
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werkzaamheden van de Reddings-
brigade. Ook wordt er op de afde-
ling Varend Redden opleiding ge-
geven in de diplomalijn van Varend 
Redden.
Reddingsbrigade Vinkeveense Plas-
sen is onderdeel van Zwemvereni-
ging De Ronde Venen waar op de 
zaterdagochtend bij de afdeling Di-
ploma Zwemmen door jongste leer-
lingen lessen gevolgd kunnen wor-
den voor het Zwem-ABC. Hierna 
kan er worden doorgestroomd naar 
de zwemvaardigheidsdiploma’s 
voor conditiezwemmen, balvaardig-
heid, survivalzwemmen en plank-
springen. Ben je geïnteresseerd 
en wil je meer weten, kijk dan op 
www.zdrv.nl. Wil je een keer vrijblij-
vend mee komen zwemmen op de 
woensdagavond neem dan contact 
op met Hans Verburg via zr@zdrv.nl 
of per telefoon via 0297-286050.



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Haagwinde 107 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0450 23-8-2011
 bijgebouw - advies Welstands-
 commissie 
Dokter Koomansstraat 31 Slopen van een garage Slopen W-2011-0445 18-8-2011

Amstelhoek
Amstelkade 92 Bouwen van een woning Bouwen W-2011-0452 24-8-2011

mijdrecht
Koraal 5 Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0454 25-8-2011
Kwikstaart 42 Bouwen van een  Bouwen W-2011-0449 23-8-2011
 terrasoverkapping 
Midrethstraat 17 Slopen van bergingen Slopen W-2011-0448 23-8-2011
Molenwiek 15 Wijzigen van een vergunning  Brandveilig W-2011-0442 19-8-2011
 brandveilig gebruik (voorheen  gebruik
 gebruiksvergunning)  
Pr. Wilhelminalaan 31 Kappen van bomen Kappen W-2011-0447 23-8-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128 Bouwen van een bijgebouw en Bouwen  W-2011-0440 17-8-2011
 uitbreiding van een woning Slopen 

Wilnis
Dorpsstraat 76 Realiseren van een aanbouw  Bouwen W-2011-0444 18-8-2011
 aan de zijgevel 
Pieter Joostenlaan 7 Plaatsen van een sponsorruimte Bouwen W-2011-0453 25-8-2011
Marktschipper 1 Realiseren van een uitbouw  Bouwen W-2011-0441 19-8-2011
 aan de zijgevel 
Burg. Padmosweg 31 Verwijderen van asbesthoudende  Slopen W-2011-0446 23-8-2011
 dakbeplating van de ligboxenstal, 
 werkplaats en stal. 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

 geWeIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning is geweigerd:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Vinkeveen
Winkeldijk 19a R34 Bouwen van een schuur met  Bouwen W-2011-0261 24-8-2011
 afdak en prieel  

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Koningsvaren 6 Bouwen van een verbinding  Bouwen W-2011-0420 18-8-2011
 tussen woning en garage 

Amstelhoek
Amstelkade 92 Slopen van de woning Slopen W-2011-0320 18-8-2011

De Hoef
De Hoef Oostzijde 56 Renoveren van de  Bouwen W-2011-0381 23-8-2011
 damwandbeschoeiing 

mijdrecht
Bozenhoven 49 Herstellen van fundering serre,  Bouwen W-2011-0307 18-8-2011
 dak en gevel Monument 
Constructieweg 100 Verzoek tot intrekking van  Milieu W-2011-0013 19-8-2011
 voorschrift 2.2.9 van de 
 vergunning dd. 3 februari 2009 
Meerkoet 30 Vergroten van de berging  Bouwen W-2011-0393 18-8-2011
 en de carport 
Windmolen 4 Aanbouwen van een serre Bouwen W-2011-0401 23-8-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft 
de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats nabij meerkoetlaan 111, 

3645 Jl in Vinkeveen.    
Dit besluit ligt met ingang van 31 augustus 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

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

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

 Algemeen mAnDAAtBesluIt 2011.3
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 23 augustus 2011 het Algemeen 
mandaatbesluit 2011.3 is vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het 
Algemeen mandaatbesluit 2011.2, vastgesteld op 5 april 2011. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester 
en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewer-
kers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het 
mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van verandering van werkzaamheden. Het besluit treedt in 
werking op de dag na die van bekendmaking.

terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VeRgADeRIng commIssIe InWoneRszAken / sAmenleVIng
Datum: 5 september 2011
Tijd: 19:30 uur
Plaats: raadzaal
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011

Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscom-

missie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de 
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp 
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich 
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Publieke Werken van 20 juni 2011
5. Punten voor de raad van 22 september 2011 
a. Ontbinding koopcontract GroenWest - Tumult
 De gemeenteraad van Abcoude heeft eind 2010 besloten om het perceel aan het Kerkplein 28 in het cen-

trum van Abcoude, beter bekend als Tumult, voor 1 euro te verkopen aan woningbouwcoöperatie Groen 
West (voorheen Westhoek Wonen). In het koopcontract is opgenomen dat het beheer en de exploitatie van 
Tumult zijn belegd bij Stichting Tympaan. Inmiddels heeft Stichting Tympaan zich als toekomstig exploitant 
van Tumult teruggetrokken. Voorgesteld wordt een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden in het 
koopcontract met Groen West.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het ge-

bied van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
7. sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIJke zAken
Datum: 6 september 2011
Tijd: 19:30 uur
Plaats: raadzaal
Voorzitter: Dhr. R. Blans
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011

Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscom-

missie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de 
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp 
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich 
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke zaken en Publieke Werken van 14 juni 2011. 
5. Punten voor de raad van 22 september 2011
a.  Kinderopvang Abcoude-Noord, coördinatiebesluit
 De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de locatie aan Fluitekruid voor het realiseren van een 

kinderopvang en verder de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsver-
gunning te coördineren 

6. overige punten 
a. Marickenland
 De fractie Ronde Venen Belang verzoekt het college aan te geven op welke wijze zij omgaan met de uit-

spraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Marickenland.
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het ge-

bied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe PuBlIeke WeRken
Datum: 7 september 2011
Tijd: 19:30 uur
Plaats: raadzaal
Voorzitter: Dhr. J.C.A.M. van Kessel
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011

Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscom-

missie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de 
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp 
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich 
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 22 september 2011 
a.  Kerktoren Baambrugge
 De kerktoren van Baambrugge is in slechte staat wat betreft casco en met name fundering. Herstel is al 

diverse jaren in voorbereiding. Er is nu een subsidiemogelijkheid. Wij verzoeken de raad om de resterende 
benodigde financiële middelen voor het herstel van de kerktoren ter beschikking te stellen.

5. overige punten 
a. Invulling vergunningsplicht voor het vellen van Houtopstanden (kapvergunning)
 Door het college is een memo opgesteld over de APV / kapvergunningen. De fractie PvdA-Groen Links-

LokaalSociaal heeft verzocht dit onderwerp ter bespreking op de agenda te plaatsen.
b. Baambrugse Zuwe
 In de raad van 30 juni jl. is besloten tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe. De fractie van Ronde Ve-

nen Belang heeft geconstateerd dat er na het besluit door derden reacties zijn gegeven op de wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden. Zij verzoekt het college aan te geven of daardoor nog wijzigingen in de 
uitvoering worden overwogen.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het ge-

bied van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. sluiting

 VeRgADeRIng commIssIe Algemeen BestuuRlIJke zAken / FInAncIën e.o.
Datum: 8 september 2011
Tijd: 19:30 uur
Plaats: raadzaal
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011

Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscom-

missie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de 
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp 
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich 
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4.  Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke zaken / Financiën van 15 juni en 16 juni 

2011 
5. Punten voor de raad van 22 september 2011
a. Initiatiefvoorstel Nieuw gemeentewapen De Ronde Venen
 Door de fractie van het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuw gemeentewa-

pen voor de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2011 ontstaan uit 
de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De nieuwe gemeente heeft wel een nieuw lo-
go, maar nog geen gemeentewapen. Aangezien een gemeentewapen een hoge cultuurhistorische waarde 
heeft, eeuwig is en verbindend, wordt derhalve voorgesteld de procedure in werking te stellen om te ko-
men tot een gemeentewapen, goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. 

6. overige punten
a. Beleidsplan VRU
 Het beleidsplan wordt aan de hand van een memo en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 

VRU besproken.
b. Informatiepagina
 De fractie Ronde Venen Belang heeft verzocht de memo Vragen RVB Witte Weekblad ter bespreking op de 

agenda te plaatsen.
7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het ge-

bied van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. sluiting

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

gemeentelIJke BekenDmAkIngenoPenIngstIJDen 
gemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AFVAlBRengstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcePunten

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



Vijf technische jongens 
met een Wajong-indicatie 
(arbeidsongeschikte jongeren) 
stropen de mouwen op: deze 
maand zetten zij honderd 
hippe stadsfietsen in elkaar. 
Dat gebeurt bij de Utrechtse 
Fietsfabriek StuPed, die 
– gesteund door onder meer 
de provincie Utrecht – voor 
deze handige jongeren werd 
omgeturnd tot leerfabriek. De 
zogenaamde ‘Vanmooffietsen’ 

kunnen door 
Utrechtse 
studenten 
met een 
flinke korting 
worden 
aangeschaft. 
Dinsdag 
werden 
de fietsen 
gepresenteerd. 
Gedeputeerde 
Mariëtte 
Pennarts-

Pouw: “De provincie vindt dit 
een mooi initiatief en we hopen 
dat in de toekomst andere 
partijen aansluiten om deze 
leerfabriek voort te kunnen 
zetten.”

Meer weten over deze fietsen? 
Kijk op Facebook:
http://www.facebook.
com/pages/StuPed-dé-
fiets/158457050892868

De provincie Utrecht is van plan 
een tunnel aan te leggen op de 
kruising Rijsbruggerwegtracé 
met de Achterdijk in Houten. 
Het Rijsbruggerwegtracé wordt 
de nieuwe verbindingsweg 
tussen Houten en de A12. 
De komst van de tunnel is 
opvallend, omdat aanvankelijk 
een turborotonde met 
fietstunnel gepland stond. De 

provincie heeft nu gekozen 
om de bewoners op een aantal 
punten tegemoet te komen. Zo 
komt het noordelijke gedeelte 
van de weg lager te liggen en 
kan het landbouwverkeer op de 
Binnenweg de verbindingsweg 
nabij Houten oversteken.
Vanaf woensdag 31 augustus ligt 
het ontwerpinpassingsplan ter 
inzage in de gemeentehuizen 

van Bunnik en Houten en 
in het Provinciehuis aan de 
Pyhtagoraslaan 101 te Utrecht. 
Op 27 september is er 
in het Provinciehuis een 
gecombineerde bijeenkomst 
georganiseerd, met onder meer 
een informatiemarkt. Aanmelden 
is niet nodig.

www.provincie-utrecht.nl

In de provincie is een uitgave
 van de provincie Utrecht. Aan de hand 

van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
14 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Sluisje Buitenweg 
heropend
Het sluisje Buitenweg in Oud Zuilen is woensdag, na een 
grondige restauratie, feestelijk heropend door gedeputeerde 
Mariëtte Pennarts-Pouw. Hiermee zijn de werkzaamheden aan 
het complex bij Slot Zuylen helemaal afgerond. Samen met het 
sluisje Westbroek, op 13 oktober 2010 al opgeleverd, en de twee 
poldermolens ligt het gebiedje tussen Utrecht en Maarssen er weer 
prachtig bij. Bij de feestelijke heropening, roemde gedeputeerde 
Pennarts-Pouw de historie, de landschappelijke betekenis en de 
recreatieve waarde van het molen- en sluizencomplex.

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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De nieuwe provinciale weg van 
Houten naar de A12 is voor 
de Houtense automobilist 
noodzakelijk, maar gezien vanuit 
de landschappelijke omgeving 
een noodzakelijk kwaad. D66 heeft 
de besluitvorming afgelopen jaren 
kritisch gevolgd: we hebben 
pas ingestemd met de 
aanleg toen duidelijk was 
dat de gekozen variant 
de beste variant was. En 
pas na de toezegging dat 
bestaande wegen in het 

gebied niet meer verkeer krijgen en dat meer 
geluidsschermen worden geplaatst dan wettelijk 
noodzakelijk. 
D66 is tevreden met de aanpassingen die 
nu zijn aangebracht in het ontwerp van de 

Rijsbruggerweg. De aanleg van een tunnel 
bij de kruising met de Achterdijk 

zorgt voor rust op de bestaande 
wegen. De nieuwe weg blijft 
een litteken in het landschap, 
maar wel zo beperkt 
mogelijk.

Niels Hoefnagels (D66)

Gedeputeerde Remco van Lunteren:
“Ik ben blij dat we hebben kunnen 
luisteren naar de mensen die daadwerkelijk 
in het gebied wonen, zij kennen het 
gebied goed en zij zijn de toekomstige 
gebruikers van de nieuwe weg. Tijdens 
informatiebijeenkomsten, een hooravond en 
in zienswijzen op het voorontwerp hebben 
verschillende betrokken partijen aangegeven 
een sterke voorkeur te hebben voor een 
tunnel in plaats van een turborotonde. 
Dit soort signalen nemen we zeer serieus. 
Natuurlijk hebben wij eerst onderzoek 

gedaan naar de 
mogelijkheden en 
de effecten hiervan 
op bijvoorbeeld 
de veiligheid en 
de luchtkwaliteit. 
Dat verschil bleek 
verwaarloosbaar. 
Dan is de keuze 
natuurlijk snel 
gemaakt, en komen 
we de betrokkenen 
graag tegemoet.”

Verbindingsweg krijgt tunnel

Tevreden met aanpassingen
Wajongers maken 
stadsfietsen

De nieuwe provinciale weg van 
Houten naar de A12 is voor 
de Houtense automobilist 
noodzakelijk, maar gezien vanuit 
de landschappelijke omgeving 
een noodzakelijk kwaad. D66 heeft 
de besluitvorming afgelopen jaren 
kritisch gevolgd: we hebben 
pas ingestemd met de 
aanleg toen duidelijk was 
dat de gekozen variant 
de beste variant was. En 
pas na de toezegging dat 
bestaande wegen in het 

gebied niet meer verkeer krijgen en dat meer 
geluidsschermen worden geplaatst dan wettelijk 
noodzakelijk. 
D66 is tevreden met de aanpassingen die 
nu zijn aangebracht in het ontwerp van de 

Rijsbruggerweg. De aanleg van een tunnel 
bij de kruising met de Achterdijk 

zorgt voor rust op de bestaande 

Tevreden met aanpassingen
PS

Signalen nemen we serieus
GS
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Provinciale Structuurvisie biedt mogelijkheid voor inspraak met alle betrokkenen

Ronde Venen Belang wil
Vinkeveense Plassen integraal bekijken 

Vinkeveen - Op 13 september is er voor 
de gemeenteraad een informatiebijeen-
komst, waar de gemeenteraad wordt ge-
informeerd over de stand van zaken over 
de Provinciale Ruimtelijke Structuurvi-
sie. Deze bijeenkomst is alleen bedoeld 
voor de gemeenteraad. Het initiatief om 
de Provinciale Structuurvisie te agende-
ren komt door vragen van Ronde Venen 
Belang begin dit jaar. Jaap Jan Bulthuis 
en Anco Goldhoorn van die partij heb-
ben daar een uitgebreide notitie over ge-
maakt. 

De Provinciale Structuurvisie 
vraagt integrale aanpak
Op 5 juli heeft de Provincie de con-
cept Provinciale Ruimtelijke Structuurvi-
sie goedgekeurd. Nu staat het iedereen 
vrij om daar op te reageren. Begin 2012 
wordt het definitieve concept vastge-
steld en ter inzage gelegd. Medio 2012 
volgt dan de definitieve vaststelling, die 
geldt voor een periode van 20 jaar. Vlak 
na de herindeling heeft de gemeen-
te een tour gemaakt langs alle kernen, 
waarbij de structuurvisie ook ter sprake 
kwam. Daar konden de inwoners aan-
geven wat zij belangrijk vonden. Slechts 
een zeer beperkt aantal personen heeft 
hiervan gebruik gemaakt. Vraag blijft of 
dit het geëigende middel voor inspraak 
is geweest. 
Jaap Jan: “Dat denk ik niet. Deze struc-
tuurvisie is voor lange tijd bepalend 
voor veel zaken op diverse terreinen zo-
als ruimtelijke ordening, economie, wo-
nen en werken, recreatie, natuur en cul-
tuurhistorie. Kortom, in de structuurvisie 
wordt vrijwel alles in de gemeente voor 
lange tijd vastgelegd. Onze fractie heeft 
begin dit jaar het College opgeroepen 
samen met de Raad zich maximaal in te 
spannen om de wensen van de gemeen-
te in de structuurvisie te krijgen. De wet-
houder gaf toen aan dat een heel be-
langrijke zaak te vinden. Dat er nu alleen 
maar een informatiebijeenkomst voor de 
Raad komt vinden wij echt onvoldoen-
de. Wij hebben het idee dat nu niet het 
maximale resultaat er uit komt”. 
Anco: “Daarom hebben wij als fractie 
een uitgebreide notitie gemaakt over 
de Vinkeveense Plassen, met het ver-
zoek om een integrale aanpak. Daar ko-
men echt alle beleidsterreinen bij el-
kaar. Wij willen iedereen die belangen 
heeft bij de Plassen betrekken om tot de 
juiste zienswijze te komen. Volgens ons 
past dat ook bij het motto van dit Col-
lege namelijk ‘Kernachtig verbinden’. We 
zijn er dan ook van overtuigd dat die in-
tegrale aanpak noodzakelijk is en er 
ook komt.” In de notitie van Ronde Ve-
nen Belang komt een groot aantal zaken 
aan de orde. Hieronder een samenvat-
ting. Een aantal ontwikkelingen ten aan-
zien van de Vinkeveense Plassen is dui-
delijk zichtbaar: 

- Recreatie
De recreatieve activiteiten op de Vin-
keveense Plassen nemen de laatste ja-
ren sterk af. Ook op mooie zomerdagen 
wordt het op de plassen steeds rustiger. 
De gemeente wil de recreatie juist sti-

muleren. Recreatieondernemers geven 
aan dat zij door regelgeving (o.a. EHS) 
en door versnipperd recreatief beleid 
van diverse instanties zeker niet tot nieu-
we ontwikkelingen worden gestimuleerd 
of zelfs worden beperkt. Het recreatie-
schap Vinkeveense Plassen krijgt te ma-
ken met bezuinigingen en bovendien zal 
de gemeente Amsterdam in september 
2011 besluiten zich (wel of niet) uit het 
recreatieschap terug te trekken. Dat de 
Vinkeveense Plassen een belangrijk re-
creatief uitloopgebied vormen voor groot 
Amsterdam, blijkt uit Randstad 2040. In 
Randstad 2040 maken de Vinkeveense 
Plassen onderdeel uit van het Metropo-
litane recreatiepark ten behoeve van de 
gehele Randstad en specifiek voor groot 
Amsterdam. 
 
- Legakkers
De legakkers vormen een uniek land-
schap in Nederland, maar ook in Euro-
pa. De legakkers staan op de provin-
ciale Cultuurhistorische Waardekaart 
en in het Nationaal Landschap Groene 
Hart Kwaliteitsatlas en –gids. De legak-
kers dienen als golfbrekers en bescher-
men daarmee de achterliggende oe-
vers. Het aantal legakkers in de plassen 
neemt echter sterk af. Door achterstallig 
(grootschalig) onderhoud zijn de laatste 
jaren vele legakkers in de Plassen ver-
dwenen. De regelgeving wat wel en niet 
mag met en op de legakkers is voor veel 
gebruikers onbekend, onduidelijk of on-
wenselijk. Het huidige bestemmingsplan 
komt de toekomst van de Vinkeveense 
Plassen niet ten goede. Op de legakkers 
mag nauwelijks nog iets. Eigenaren zul-
len niet meer investeren in het behoud 
ervan, waardoor de waarde van de le-
gakkers daalt. De legakkers ‘verromme-
len’ en verdwijnen uiteindelijk in de gol-
ven en daarmee verdwijnt de rijke flora 
en fauna en een uniek landschap. Hier 
is sprake van het niet parallel lopen van 
belangen, wensen en mogelijkheden. In 
dit kader is het van groot belang dat er 
een vereniging van eigenaren en een 
belangenvereniging Vinkeveense legak-
kers (BVVL) zijn opgericht. Zij willen re-
creëren op en wonen aan de Vinkeveen-
se Plassen op een zodanige manier dat 
legakkers en het karakter van de Vinke-
veense Plassen behouden blijven. Daar-
om willen zij duidelijkheid en meespre-
ken over regelgeving en handhaving. 

- Regelgeving en handhaving 
De regelgeving is vaak onbekend en zal 
niet overal aansluiten bij de beleving van 
eigenaren en recreanten. In een aantal 
gevallen is de regelgeving strijdig zijn 
met de wil om de recreatie te bevorde-
ren, cultuurhistorie te behouden en strij-
dig met de natuuropgaven. De roep om 
eenduidigheid wordt steeds groter. Dat 
geldt ook voor de handhaving.

- Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De EHS is door het huidige kabinet in 
een ander daglicht komen te staan. 
Daarnaast zijn in de Raad van de ge-
meente De Ronde Venen de grenzen, 
maar ook nut en noodzaak van de EHS 

diverse malen punt van discussie ge-
weest. Ook de provincie stelt in de con-
cept Structuurvisie dat “de grenzen van 
de EHS niet als logisch worden ervaren”. 
Over de EHS bestaat onduidelijkheid. Dit 
is versterkt door de dubbelbestemming 
van Plaswijk en het legaliseren van de 
recreatiearken voor permanent wonen 
op het arkenpark De Plashoeve, die bei-
de binnen de EHS liggen. Hierdoor is de 
positie van recreatiewoningen en wonen 
rondom de Plassen weer een punt van 
discussie en overweging geworden. 

Gewenste situatie
Het is van belang om een balans te vin-
den tussen wonen, werken, recreatie, 
natuur en cultuurhistorie met duidelijke 
regelgeving en bijpassende handhaving. 

Hierdoor:
-  kan de EHS daar worden gelegd 

waar de doelstelling van de EHS (het 
verbinden van gebieden voor bevor-
dering biodiversiteit in Nederland) 
maximaal kan worden bereikt, zonder 
dat daardoor onnodige beperkingen 
worden opgelegd aan wonen, wer-
ken en recreëren. 

-  kunnen de groene (natuur)en rode 
contour (bebouwing) op een gefun-
deerde manier geplaatst en vastge-
steld worden.

-  krijgen de recreatieondernemers de 
benodigde ruimte om te onderne-
men.

-  kunnen we de Plassen behouden 
voor recreatie in breedste zin (motor-
boten, zeilwedstrijden, recreëren op 
legakkers) en deze bevorderen.

-  kan het cultuurhistorisch erfgoed aan 
legakkers beter bewaakt en verbe-
terd worden. Het verdient hierbij aan-
beveling om een model te ontwikke-
len met duidelijke parameters voor 
de wijze waarop onderhoud, inrich-
ting en financiering worden geregeld. 

-  wordt de positie van recreatiewonin-
gen duidelijk

-  ontstaat op alle terreinen duidelijk-
heid qua regelgeving en handhaving

Kiezen
Jaap Jan en Anco: “Als je al die pun-
ten ziet kun je toch niet anders dan kie-
zen voor een integrale aanpak. Daarom 
hebben wij het voorstel gedaan om die 
bijeenkomst te organiseren waarbij alle 
betrokken partijen worden uitgenodigd. 
Wij denken dan aan provincie, gemeen-
te, recreatieschap, waterschap, (recrea-
tie)ondernemers, watersport- en duik-
verenigingen, het wijkcomité, de vereni-
ging van eigenaren legakkers (BVVL), de 
Goede Vangst en natuur- en milieuorga-
nisaties. Wij verwachten niet dat ieder-
een zich in de uitkomsten van deze in-
tegrale aanpak kan vinden, maar er zal 
zeker een groot draagvlak ontstaan over 
de toekomst van de parel van de ge-
meente De Ronde Venen, de Vinkeveen-
se Plassen. We kunnen dan als gemeen-
te de juiste input geven voor de struc-
tuurvisie. Deze input kan dan rekenen 
op een zo’n groot draagvlak, dat de Pro-
vincie er niet omheen kan.“



De Ronde Venen - Terugblikkend 
op de genealogische inspannin-
gen van het achter hen liggend sei-
zoen heeft de genealogiegroep van 
de Historische Vereniging de Proos-
dijlanden vast kunnen stellen dat zij 
daar tevreden over mag zijn. De in-
loopavonden werden goed bezocht 
en van de aanwezige onderlinge 
kennis kon gretig gebruik worden 
gemaakt. Om nu te voorkomen dat 
er achterover geleund gaat worden 
hebben zij zichzelf opdracht gege-
ven om de genealogie van een pro-
minente familie uit De Ronde Ve-
nen in beeld te brengen met behulp 
van aanwezige internetbronnen en 
hulpmiddelen. Hun keuze viel op 
de familie Van der Heijden, die van 
1831-1965 kantoor hielden in Vin-
keveen en Mijdrecht en vier genera-
ties lang de notariële zaken afwik-
kelden in De Ronde Venen.
En laten we wel zijn, wie van on-
ze voorouders zal deze familie van 
aanzien niet bezocht hebben om 

daar hun bezittingen te laten regi-
streren of mogelijk daar een tes-
tament lieten opmaken. Op maan-
dag 5 september start de genea-
logiegroep opnieuw met een reeks 
inloopmaandagavonden en kunt u 
met behulp van een diapresenta-

tie deze keer kennisnemen van de 
genealogie van notaris Van der He-
ijden. Alle inloopavonden vinden 
weer plaats in de Oudheidskamer 
van verenigingsgebouw de Boei in 
Vinkeveen waar u vanaf 19.30 uur 
welkom bent

kunstgeschiedenis en/of muziek 
aan. Een zeer gevarieerd aanbod en 
als lid van deze vereniging kunt u 
tegen zeer redelijke tarieven mee-
doen aan deze activiteiten.

Spreken hun activiteiten u aan, 
heeft u belangstelling om lid te 
worden of wilt u meer weten over 
de vereniging, dan kunt u con-
tact opnemen met Joke Wiela-
ge, tel 0297-563395 of per e-mail:  
gvzs@wanadoo.nl
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Welk bedrijf is het meest duurzaam in De Ronde Venen?
Genomineerden voor de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2011. Breng uw stem uit op www.mvoprijs.nl.

Liquid Rubber, 
milieuvriendelijke coatings
Liquid Rubber Europe, gevestigd 
in Mijdrecht, levert milieuvriende-
lijke coatings zonder oplosmidde-
len, maar op waterbasis! Deze wor-
den gebruikt voor waterdichte dak-
constructies en voor bescherming 
tegen corrosie en erosie van beton 
en metaal. De coatings vinden hun 
toepassing in vrijwel alle gelederen 
van de industrie, zoals in de bouw, 
de maritieme industrie, de offshore, 
de auto-industrie, de mijnbouw, de 
landbouw, vele vormen van civie-
le techniek en niet te vergeten in 
de consumentensector. De produc-
ten worden koud aangebracht met 
behulp van een luchtloos sproei-
systeem, roller of kwast. Eenmaal 
opgebracht harden ze uit tot een 
naadloos, volledig hechtend flexi-
bel membraan dat het binnendrin-
gen van water en vocht op en in het 
onderliggende materiaal voorkomt. 
Behalve water en vocht beschermt 
het ook tegen inwerking van UV 
straling en chemicaliën. “Het voor-
deel van het gebruik van waterwe-
rende coatings van Liquid Rubber 
is niet alleen dat die het dak hon-
derd procent lekvrij maken, maar 
dat er ook geen hittebronnen meer 
aan te pas komen. Dat betekent vei-
lig voor verwerkers, voor bewoners 

van het te bewerken pand én vei-
lig voor het milieu! Voor elk toepas-
singssegment hebben we een com-
plete lijn beschikbaar, zoals Crete-
Safe voor betonbescherming, Seal-
Roof voor dakbescherming en Me-
talSafe voor metaalbescherming,” 
aldus managing director Marcel van 
Til (foto). Zie voor uitgebreide infor-
matie en productomschrijving de 
website: www.Liquidrubber.nl.

Welzijn
Alle producten van Liquid Rub-
ber zijn veilig voor mens en milieu. 
Daarnaast streeft Liquid Rubber er 
naar om als bedrijf zo verantwoord 
mogelijk te werken, duurzame ma-
terialen te gebruiken en verspilling 
te voorkomen.
Correspondentie en factureren ge-
beuren als het even kan digitaal. Het 
welzijn van de medewerkers staat 
bij Liquid Rubber voorop, in de over-
tuiging dat een tevreden en gezon-
de medewerker de beste bijdrage 
levert aan het resultaat. Maar bo-
venal om met plezier en in een goed 
onderlinge sfeer het werk te kunnen 
doen. Het voltallige personeel heeft 
zich voorgenomen om zoveel moge-
lijk met milieuvriendelijk vervoer – 
bijvoorbeeld met de fiets - naar het 

werk te komen, tenzij het niet an-
ders kan, bijvoorbeeld omdat men 
te ver weg woont van de vestiging.
Behalve het welzijn van medewer-
kers op kantoor en daarbuiten heeft 
men bij Liquid Rubber ook oog voor 
andere gebeurtenissen in de sa-
menleving. Zoals op het gebied 
van sportactiviteiten. Liquid Rub-
ber sponsort in dat licht gezien het 
Oceanus/Multi Triathlon team met 
o.a. atleten uit de regio, dat veel 
sportief succes oost. Ook bij de op 9 
juni jl. te Mijdrecht georganiseerde 
haringparty deed Liquid Rubber van 
zich spreken door tijdens de veiling 
een vaatje nieuwe haring te kopen. 
De opbrengst werd gevoegd bij het 
bedrag dat samen met andere on-
dernemers bijeen werd gebracht ten 
gunste van de stichting Handjehel-
pen. Een organisatie die zich al 30 
jaar inzet voor kinderen en volwas-
senen met een handicap of chroni-
sche ziekte en hun mantelzorgers. 

Liquid Rubber wil zich op veler-
lei terrein profileren op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen, iets wat zij als een con-
tinu proces ziet. Wellicht de moeite 
waard om uw stem op dit bedrijf uit 
te brengen?

Brabebo, autodemontagebedrijf
Op een steenworp afstand van de 
provincialeweg N201, aan de Eer-
ste Zijweg 2a in Mijdrecht, ligt het 
‘groene’ autodemontagebedrijf Bra-
bebo B.V. Brabebo verkoopt o.a. ge-
bruikte onderdelen van alle Euro-
pese automerken. Ze zijn afkomstig 
van zowel ingeruilde auto’s die voor 
de handel geen waarde meer heb-
ben als auto’s die door forse schade 
total loss zijn verklaard en gesloopt 
worden. Bij de aangeboden auto’s 
zijn behalve moderne ook ook (ver)
oude(rde) exemplaren. Brabebo is 
een ideale leverancier voor zowel 
particulieren (autohobbyisten) als 
garages, schadeherstelbedrijven en 
autolease maatschappijen die graag 
gebruikmaken van het dienstenpak-
ket van dit bedrijf. Dat heeft een ge-
weldig arsenaal aan onderdelen op 
de plank liggen voor recente auto’s, 
maar ook voor die welke wat ouder 
zijn. Helemaal perfect voor de ‘oud-
jes’ in de leeftijd van tien jaar en/of 
meer, waarmee weliswaar nog vei-
lig kan worden gereden, maar waar-
van onderdelen nauwelijks meer op 
voorraad zijn of moeilijk verkrijg-
baar.

Milieuvriendelijk gestript
Aangeboden auto’s die bestemd 
zijn om te worden ontmanteld, wor-

den in eigen beheer professioneel 
en milieuvriendelijk gestript. “Nage-
noeg 95 procent van een auto die bij 
ons wordt gedemonteerd, komt in 
aanmerking voor hergebruik. Dat is 
inclusief de benzine uit de tank, de 
olie uit motor en versnellingsbak, de 
koelvloeistof en het koudeproduct 
uit de airco. Het wordt met specia-
le gereedschappen en apparatuur 
uit de auto verwijderd en opgesla-
gen in ondergrondse tanks. Daar 
vindt reiniging plaats. Alle onderde-
len die bruikbaar zijn worden opge-
nomen in een geautomatiseerd sy-
steem. Op de computer kunnen we 
op die manier altijd zien wat er van 
een bepaald merk en type auto op 
voorraad is. Verder gaat een en an-
der deel uitmaken van de voorraad 
die bestemd is voor de webwinkel. 
Ik kan gerust stellen dat we inmid-
dels een aardig pakket aan onder-
delen tot onze beschikking heb-
ben. Van complete versnellingsbak-
ken, motorblokken, carrosseriede-
len, uitlaatsystemen en interieur-
bekleding, tot dashboards, verlich-
ting en ruiten. Eigenlijk alles wat er 
aan een auto zit tot het kleinste on-
derdeel toe. Het ligt allemaal opge-
slagen in magazijnstellingen, com-
pleet met codes per artikel. Als er 
naar gevraagd wordt kunnen we het 

zo opzoeken, mits op voorraad na-
tuurlijk. En anders mailen we naar 
de klant wanneer het er wel is”, legt 
Gerrie Bras uit die en passant mee-
deelt dat Brabebo al 45 jaar actief 
is in deze branche. De naam is des-
tijds ontstaan uit een samenwerking 
tussen Bras, Van Bemmelen en Bos.
Dit hergebruik genereert een we-
reldwijde besparing van energie en 
grondstoffen, terwijl er ook geen 
overbodig afval of vervuiling ont-
staat. In het bedrijfspand wordt ge-
bruik gemaakt van een afzuiginstal-
latie voor verschillende vloeistoffen, 
zijn er sensoren geplaatst voor ver-
lichting en er wordt oud papier in-
gezameld en weer hergebruikt. Ook 
op het gebied van personeelsbeleid 
voelt Brabebo zich maatschappe-
lijk betrokken, wat resulteert in ver-
schillende speciale werkplekken. 
Brabebo ondersteunt verscheide-
ne wielerrondes, sportverenigingen, 
culturele evenementen etc.

Daarnaast draagt Brabebo ook haar 
steentje bij op het gebied van mi-
lieuvoorlichting.
Kortom, een bedrijf dat u ze-
ker de revue moet laten passe-
ren bij het bepalen aan wie u uw 
stem geeft. Meer weten? Kijk op  
www.brabebo.nl.

Verbouwing buitenschoolse 
opvang De Klimboom gereed
Vinkeveen - Op maandag 22 au-
gustus nam De Klimboom, stich-
ting voor kinderopvang, haar hui-
dige, maar verbouwde onderkomen 
in gebruik voor alle kinderen van de 
buitenschoolse opvang (BSO) Vin-
keveen. 
De kinderen openden het vernieuw-
de onderkomen zelf door middel 
van het doorknippen van een lint 
met een heel grote schaar. Het pand 
aan het Tuinderslaantje is de afgelo-
pen weken flink verbouwd en wordt 
voortaan in gebruik genomen door 
alle kinderen - bovenbouw en on-
derbouw - en leid(st)ers van BSO 
de Parkieten en BSO de JozefSTEK, 

beide van De Klimboom. Het pand 
is door toename van het aantal vier-
kante meters op thematische wijze 
modern en uitdagend ingericht voor 
alle leeftijdsgroepen van de BSO. 
Het biedt nu opvang aan 70 kinde-
ren en er blijft nog voldoende ruim-
te over voor uitbreiding.

De basisscholen De Pijlstaart en 
de Sint Jozefschool, kinderopvang 
De Klimboom, peuterspeelzaal De 
Duikelaar van Stichting Speel Wijs 
en de gemeente werden het in mei 
eens over een complexe gebouwen-
ruil. Met deze deal werden de huis-
vestingsproblemen van basisschool 

De Pijlstaart opgelost. Ook voor De 
Klimboom pakte de ruil gunstig uit. 
De Klimboom heeft met deze plek 
aan het Tuinderslaantje nu alle ac-
tiviteiten op één locatie.
De besluitvorming en het hele pro-
ces van voorbereiding en imple-
mentatie van dit nieuwe onderko-
men worden gekenmerkt door een 
enorm korte doorlooptijd, met dank 
aan de inzet van alle betrokken par-
tijen.
Een officiële opening van de ver-
huisde BSO, met vertegenwoordi-
gers van scholen, gemeente, me-
degebruikers (Speelwijs), ouders en 
kinderen volgt later dit jaar.

Nieuwe serie genealogische 
inloopavonden in De Boei

Gratis computerworkshop
De Ronde Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ De Ronde Venen is voor 
een belangrijk deel van haar activi-
teiten gespecialiseerd in het verzor-
gen van allerlei soorten computer-
cursussen en computerworkshops. 
Daarvoor zijn een goed geoutilleerd 
speciaal computerlokaal en 13 mo-
derne laptops beschikbaar. Om de 
inwoners van de gemeente De Ron-

de Venen met de computer, met in-
ternet en e-mail en met digitaal fo-
tobewerken (opnieuw) kennis te la-
ten maken, worden op woensdag 
7 september ‘s middags om 14.00 
uur en ‘s avonds om 20.00 uur gra-
tis workshops georganiseerd door 
ervaren computerdocenten. Bezit-
ters of toekomstige bezitters van 
een computer of laptop kunnen hier 

(nader) kennismaken met het ge-
bruik van de computer, het gebruik 
van internet en e-mail en met het 
digitaal bewerken van foto’s met het 
programma Picasa.
De gratis workshops vinden plaats 
in het gebouw van de Stichting ‘Pa-
raplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis (achter de ‘Willisstee’). Te-
voren inschrijven of aanmelden is 
niet nodig. Iedereen kan (op tijd) 
binnenlopen en wordt bovendien 
een consumptie aangeboden.

Start nieuw seizoen 
NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn - Na de zomerstop gaan 
met ingang van 1 september a.s. de 
activiteiten van de vereniging NVVH 
Vrouwennetwerk afdeling Uithoorn 
weer van start. 
Vaste activiteiten zijn conditietrai-
ning, bridge, badminton, leesclub 

en museumbezoek. Hiernaast orga-
niseert de vereniging met enige re-
gelmaat lezingen, workshops, ex-
cursies, muziekmiddagen en geza-
menlijk koffiedrinken en etentjes.
Bovendien biedt NVVH Vrouwen-
netwerk incidenteel cursussen 
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Actie van Buddies Hairdesign:
KMS Weber barbecue 
uitgereikt aan winnares
Mijdrecht - Mevrouw Groenhuijzen is de gelukkige winnares van de KMS 
BBQ Deze was te winnen bij aankoop van een KMS product bij Buddies 
Hairdesign. Hier reikt de heer Franke de BBQ uit aan de winnares.

Prinses Beatrix Fonds 
zoekt nieuwe collectanten
Mijdrecht - Van 11 tot 17 septem-
ber aanstaande vindt de jaarlijk-
se collecte van het Prinses Beatrix 
Fonds plaats.
Er zijn naar schatting 200.000 pa-
tiënten met een spierziekte of be-
wegingsstoornis in Nederland. De 
zo gewone dingen in het leven zijn 
voor hen een strijd of zelfs onmo-
gelijk. Het grootste deel van de in-
komsten van het P.B.F. wordt be-
steed aan wetenschappelijk onder-
zoek. Daarnaast steunt het fonds 
de volgende patiëntenorganisa-

ties: Ver. Spierziekten Ned., MS Ver-
eniging Ned., Parkison Vereniging, 
Bosk en Vereniging van Huntington. 
Ook biedt het P.B.F. mensen met een 
spierziekte een onvergetelijke va-
kantie in een van de tien volledig 
aangepaste vakantiehuizen in Ne-
derland. Om door te kunnen gaan 
met het bestrijden van spierziekte 
en bewegingsstoornissen heeft het 
Prinses Beatrix Fonds nieuwe col-
lectanten nodig. Wilt u zich aanmel-
den als collectant? Stuur dan een e-
mail naar: marijke@tendam.org

Lovende woorden voor 
dansleraar Jan Verburg 
Mijdrecht - Jan Verburg, van de ge-
lijknamige dansschool in Mijdrecht 
is tijdens de jaarlijkse ledenverga-
dering, van de N.V.D. (Nederlandse 
Vereniging van Dansleraren,) gehul-
digd voor 40 jaar lidmaatschap van 
deze vakvereniging. 

Voorzitter Cor v.d. Stroet roemde 
Verburg voor de excellente invulling 
van het dansleraarschap. Na alle lo-
vende woorden mocht de secreta-
ris David Simon, zelf één jaar langer 
lid, onder luid applaus, het gouden 
N.V.D. logo opspelden.

Over enkele weken start de dans-
school weer met de danslessen. 
Inschrijving kan elke avond vanaf 
20.00 uur in de dansschool. Bijzon-
der dit jaar worden de speciale les-
sen Salsa. Annetje Riel, die het Sal-
sa dansen in Nederland introdu-
ceerde, gaat de lessen verzorgen. 
Zie advertentie elders in deze krant. 
Inschrijfformulieren op www.dans-
studiojanverburg.nl
Open huis met Vrijdansen en gratis 
Salsa workshop op zaterdag 17 sep-
tember 20.00 uur. Voor meer info zie 
advertentie elders in deze krant.

Zaterdag Kids Day in het 
winkelcentrum Zijdelwaard
Regio -Aanstaande zaterdag 3 sep-
tember tussen 11.30 uur en 16.30 
uur is het weer Kids Day in winkel-
centrum Zijdelwaard! De zomerva-
kantie is bijna afgelopen, de scho-
len beginnen weer en daarom or-
ganiseren de winkeliers van winkel-
centrum Zijdelwaard een dag met 
allerlei activiteiten voor kinderen.
Zo is er een groot springkussen en 
kunnen de kinderen geschminkt 
worden. Ook is er een gezellig knut-

selterras waar kinderen zich alvast 
kunnen voorbereiden op het nieuwe 
schooljaar.
Ze kunnen zelf allerlei schoolspul-
letjes versieren en maken zoal een 
mooi potlood, versieren een pen-
nenbakje of maken een eigen tas-
senlabel of boekenlegger. 
Alle activiteiten zijn natuurlijk gratis!
Dus kom zaterdag 3 september naar 
winkelcentrum Zijdelwaard en leef 
je uit tijdens de Kids Day!

Dansen, leven en lachen
Regio- Je leert gezellig dansen, je 
leert je vrij te bewegen.
Ongedwongen genieten van mu-
ziek. Samen uit zijn, samen bewe-
gen en kennismaken met aller-
lei dansstijlen. Dat leer je dus in de 
wervelende wereld van de Swinging 
World; niet echt een school dus! 
Want een Swinging World is hele-
maal geen school. Het is een tref-
punt voor mensen die gezelligheid 
zoeken en op een leuke manier hun 
vrije tijd willen doorbrengen en….. 
die niet aan de kant willen blijven 
zitten.
Samen genieten van de nieuwste 
trends, de nieuwste muziek en sa-
men het ritme proeven. Enorm leuk 
en boeiend zo een wekelijkse dans-
avond. Heerlijk om samen te bele-
ven; met je vriend of vriendin of je 
buren en kennissen of met je hele 
familie; ooms, tantes, neven, nichten 
of gewoon je tennisclub! Wekelijks 
ontmoet je mensen voor wie bewe-
gen op muziek ook een passie is ge-
worden. Kom het zelf ook eens bele-
ven en vind je draai bij de Swingers
World! Spring er dus middenin en 
ontdek de wervelende bewegen-
de wereld van de Swingers World 
bij jou in de buurt. Leerzaam en Ge-
zond! Beweeg dus mee in het nieu-
we winterseizoen.

Dansen als je het al kunt
Henk & Ingrid, u kent ze wel, mid-
den veertigers.
Hebben toen ze (nog) jong waren 
al dansles gehad, want dat hoorde 
toen bij de opvoeding (eigenlijk nu 
nog vinden velen!) zijn op weg naar 
hun zilveren huwelijk en willen een 
feestje vieren. Zaal bespreken, ca-
teraar verzorgen en muziek! Ja, mu-
ziek om op te dansen. En dan blijkt 
dat ze helemaal niet meer zo goed 
uit de (dans)voeten kunnen. Dan-

sen schiet er vaak bij in, ja af en toe 
op een feestje van familie en vrien-
den of tijdens de vakantie. Toen ze 
14 jaar waren gingen ze naar dans-
les met de hele klas. Maar veel van 
die tijd is vergeten. Ingrid zegt ‘nu 
zwaait iedereen maar wat op disco-
muziek….dansen?’ Ze vinden het 
toch wel jammer, Henk & Ingrid, 
dat ze zoveel kwijt zijn. Ze gaan de 
schade nu inhalen. Ze kijken op in-
ternet en op de verschillende sites 
van de swingworld.nl en informeren 
bij vrienden of die misschien ook 
zin hebben om mee te gaan, want 
ook bij die vrienden was het er al 
jaren niet van gekomen om gezel-
lig te gaan dansen. En nu hebben ze 
met een hele groep de stoute dans-
schoenen aangetrokken en beleven 
wekelijks een uurtje heerlijke ont-
spanning. Veel gezelligheid en ze le-
ren ook nog wat; dansen dus. Spe-
ciale groepen voor dertigers, veerti-
gers en vijftigers; echt een avond-
je uit. En als straks de zilveren brui-
loften komen? Dan staat de dans-
vloer vol want iedereen kan (weer) 
dansen.

Dansstudio Jan Verburg
Diamant 6, 3641 XR, Mijdrecht
0297 - 28 44 22
info@dansstudiojanverburg.nl

Tarieven begraafplaatsen Abcoude/Wilnis worden niet gelijkgetrokken

Abcoude blijft duurder, gezien de 
totaal verschillende karakters
De Ronde Venen - Per 2011 heeft 
de nieuwe gemeente De Ronde Ve-
nen beschikking over 3 begraaf-
plaatsen, Abcoude, Baambrugge en 
Wilnis. In het kader van de herinde-
ling dienen tarieven en werkwijzen 
voor de begraafplaatsen geharmo-
niseerd te worden. Deze harmoni-
satie is voor wat betreft de werkwij-
zen gelukt. Voor de tarieven bleek 
het verschil tussen de begraafplaat-
sen te groot. 
Uitgangspunt voor de tarievenstruc-
tuur is kostendekkendheid. Voor 
de begraafplaatsen was het dan 
ook noodzakelijk om tot een nieu-
we kostprijsberekening te komen, 

als onderbouwing voor de begraaf-
plaatstarieven. De kostprijsbereke-
ning van de begraafplaatsen Ab-
coude & Baambrugge was niet 
voorhanden en de berekening van 
de begraafplaats Wilnis dateerde uit 
2002, waarbij de laatste jaren geen 
inflatiecorrectie is opgenomen.
Tijdens de berekening bleek dat het 
niet mogelijk was om de grafrech-
ten te harmoniseren. De belangrijk-
ste verklaring hiervoor ligt in de zeer 
verschillende karakters van de be-
graafplaatsen. 
De begraafplaatsen van Abcoude 
& Baambrugge zijn meer dan een 
eeuw geleden gesticht en kennen 

een klassieke opzet van een be-
graafplaats. De ontwerpen en ge-
bruikte materialen (zowel harde ma-
terialen als beplanting) zijn duur in 
onderhoud en er is een grote ver-
scheidenheid aan uitvoeringen van 
de aanwezige graven. Aangezien 
er nog een groot aantal graven met 
eeuwige rechten ligt zal dit ook niet 
op korte termijn te veranderen zijn. 

Heel anders
De begraafplaats in Wilnis is hier-
in duidelijk anders. Het betreft hier 
een moderne en sober ingerichte 
begraafplaats van nog geen 20 jaar 
oud met relatief goedkoop te onder-

houden groenvoorzieningen en pa-
denstructuur en uniforme graftypen 
en -maten. Hierdoor zijn de kosten 
op deze begraafplaats aanzienlijk 
lager.
Dit kostenverschil vertaalt zich in de 
prijs die voor het ‘grondgebruik’ en 
onderhoud in rekening moet wor-
den gebracht. De voormalige ge-
meenten hanteerden hier een ver-
schillende tariefstructuur voor die 
nu in het kader van harmoniseren 
omgezet is naar het tarief grafrech-
ten. Als gevolg hiervan is er een ge-
differentieerd tarief in deze graf-
rechten voor Abcoude en Baam-
brugge enerzijds en Wilnis ander-
zijds. Alle overige rechten en tarie-
ven zijn wel geharmoniseerd om-
dat hier geen sprake is van verschil-
lende werkzaamheden en/of kos-
ten (bijvoorbeeld het delven van het 
graf). Al met al stijgen de grafrech-
ten op de begraafplaatsen in Ab-
coude en Baambrugge dus meer als 
in Wilnis, maar krijgt men daar ook 
een duidelijk ander kwaliteitsbeeld 
voor dat een prijsverschil zeker kan 
rechtvaardigen.

Kanttekening
Een kanttekening die zeker niet ont-
houden mag worden is het feit dat 
op dit moment een AMvB in voor-
bereiding is ter uitwerking van de 
inmiddels door de 1e en 2e kamer 
aangenomen Mededingingswet. De 
strekking van deze AMvB zal waar-
schijnlijk zijn dat de gemeentelijke 
begraafplaatsen verplicht kosten-
dekkend zullen moeten zijn en wel-
licht zelfs een winstpercentage zul-
len moeten gaan berekenen vanuit 
het gelijktrekken van de marktposi-
tie van gemeentelijke en particulie-
re begraafplaatsen.
De nieuwe regelgeving (beheers-
verordening en uitvoeringsbesluit) 
is in de raadsvergadering van 03-
01-2011 vastgesteld. Conform de 
bestuursopdrachten 2011- 2012 
zal in 2012 het beleid en beheer 
(visie en uitvoering) van de 3 be-
graafplaatsen op elkaar worden af-
gestemd. De nieuwe tarieventabel 
2012 zal bij het raadsvoorstel van de 
programmabegroting 2012 worden 
aangeboden. 

Aanrijding met gewonde
Wilnis - Vorige week vond een aan-
rijding plaats tussen twee auto’s op 
de kruising Pieter Joostenlaan/He-
renweg in Wilnis. De bestuurster 
van een van de zwaarbeschadigde 
auto’s voelde zich niet zo lekker en 

werd uit voorzorg met een ambu-
lance naar het Hofpooort ziekenhuis 
vervoerd, alwaar zij na onderzoek 
weer richting huis kon. De schade 
aan de auto’s was aanzienlijk. 
Foto: Herman van Soest

Rijden onder invloed
Wilnis - Een 17-jarige bromfiet-
ser is in de nacht van zaterdag 27 
op zondag 28 augustus betrapt op 
het rijden onder invloed van alcohol. 
Hij werd omstreeks 00.25 uur op de 
Mijdrechtsedwarsweg gecontro-
leerd. Er bleek sprake van alcohol-

gebruik. Na de positieve blaastest 
op straat moest hij naar het bureau 
voor de ademanalyse. Hieruit bleek 
dat hij als beginnend bestuurder 
415 ug/l in zijn lichaam had, waarop 
zijn rijbewijs werd ingevorderd. Pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt.

Nieuw kledingcontract 
voor Argon
Mijdrecht - Jongstleden zondag is 
voorafgaand aan de wedstrijd te-
gen UNA/Brinvast het nieuwe con-
tract ondertekend tussen sportkle-
ding sponsor Nike/Intersport DUO 
enerzijds en de sv Argon en Stich-
ting Topsport Argon anderzijds.
Op de foto ziet u Pieter Koeleman 
als voorzitter van de Stichting, Han 
Berkelaar namens Intersport/DUO 
en Peter Berger als waarnemend 
voorzitter van de sportvereniging, 
die zich tevreden tonen over het zet-
ten van de handtekeningen.
De overeenkomst heeft een looptijd 
van 3 jaar (tot juni 2014) en geeft 
NIKE en DUO het exclusieve recht 
van levering van sportkleding (te-
nues en overige sportkleding) en 
ballen. In het contract is ook opge-
nomen, dat Nike en Intersport/DUO 
jaarlijks een bepaald sponsorbedrag 
(in kleding/ballen) ter beschikking 
stellen aan de Stichting Topsport 
Argon en sv Argon. De onderhande-
lingen over dit nieuwe contract zijn 
vorig najaar begonnen waarbij ook 
2 andere leveranciers waren uitge-
nodigd om mee te dingen. Uiteinde-

lijk is voor Nike/Intersport DUO ge-
kozen waarbij alle partijen zeer te-
vreden zijn dat hun samenwerking 
gecontinueerd kan worden. Nieuw 
voor de leden is dat iedere speler 
een jaarlijkse tenuebijdrage dient te 

betalen waarvoor men van de club 
een tenue in bruikleen krijgt onge-
acht of er een sponsor gevonden 
is of niet; dus geen situaties meer 
dat bepaalde teams in oude, versle-

ten kleding moeten lopen omdat er 
geen sponsor is. Shirtsponsoring is 
in deze opzet nog steeds mogelijk, 
maar men hoeft als sponsor geen 
tenues meer aan te schaffen.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, 
nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die 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.

Kwakelse kermisoptocht 
Zoals bekend komt de Kwakelse kermisoptocht er 
weer aan en zijn wij (een groep enthousiaste jon-
geren die al jaren meedoen) weer volop in voor-
bereiding. 
Dit jaar hebben wij het idee opgevat om als Kwa-
kelse Steelband mee te doen aan de optocht. Het 
idee hierachter is dat Tavenu al jaren meedoet aan 
de kermisoptocht (ze rijden voorop) met een Steel-
band en dat ze dit jaar niet spelen omdat de instru-
menten gestolen zijn.
Dit is uiteraard in scène gezet, aangezien er geen 
instrumenten gestolen zijn en uiteraard is de Tave-
nu Steelband hier ook van op de hoogte. Ze zullen 

dit jaar ook gewoon meerijden, maar dan met ge-
wone instrumenten en borden op de kar om aan 
te geven dat ze door omstandigheden niet met de 
Steelband kunnen meedoen.
Vervolgens hebben wij een kar gebouwd met als 
thema ‘Kwakelse Steelband de kleptomanen’. Wij 
gaan verkleed als boeven, met de zogenaamd ge-
stolen instrumenten van Tavenu, als Steelband 
meedoen. 
Een leuke ludieke actie dus! 

Met vriendelijke groet,
Patrick den Haan

Zou het zo zijn gegaan?
Mensen zijn soms zo makkelijk. Ze lijken soms wel 
helemaal geen waarde te hechten aan de omge-
ving waarin ze leven.
Na de Wilnisse feestweek trof ik een plastic trac-
tor aan in een van de sloten. Wie doet zoiets nou.
Ik zou het niet over m‘n hart kunnen verkrijgen.
In onderstaand stukje leest u hoe ik voor me zie 
hoe het gebeurd zou kunnen zijn. Het zou leuk zijn 
om dit te plaatsen, met daarbij de foto die ik van de 
tractor gemaakt heb.
  Bob Nisters 
  Wilnis

Wilnisse feestweek
Henk, doe mij een biertje en neem er zelf ook één.
Weet je, je werkt je de pestpokke, je doet je best 
en wat krijg je: stank voor dank. Ik vond het best 
leuk hoor, die tent en alles, maar nou praat ze al 

weer meer dan een week niet met me. Oké, het was 
stom, ik had niet met Greet, je weet wel, die dikke 
blonde van drie huizen verderop bij mij... Oké, ik ben 
iets te ver gegaan, maar ze is toch niet zwanger, dus 
waar hebben we het nou helemaal over. Een bier-
tje te veel, en als je die tieten had gezien. Nou ja 
Kleine Sjon had gewoon se bek moeten houwen. 
Maar ja, zo gaat dat met die jochies. Ik heb hem 
nog vijf euries gegeven voor een patatje, een frika-
delletje. Kwaad was ik op dat joch. Stom kind. En ik 
had hem niet moeten schoppen, maar ja, toen ree 
die ook nog die teringtrekker tegen m¹n poot an. Ik 
heb dat ding een rotschop verkocht van heb ik jou 
daar. Vloog meteen die kap eraf. Tachtig euries heb 
ik voor dat ding betaald. Ik heb hem gelijk in de sloot 
geflikkerd. Weg met dat rotding. En dat joch. Ik weet 
niet eens zeker of ik se vader wel ben. Soms denk ik, 
Doe d¹r nog maar één Henk.²

Openluchtconcert bij Thamerkerk
Uithoorn - Op zondagmiddag 18 
september om 12.30 uur opent de 
SCAU het nieuwe culturele sei-
zoen met een openluchtconcert 
door KnA. Vanaf twaalf uur staan 
de stoelen klaar onder de kastanje-
bomen bij de Thamerkerk en ieder 
kan een plaatsje uitzoeken. De toe-
gang is vrij. Mocht het weer tegen-
werken dan wordt binnen in de kerk 
het concert gegeven. De alom be-
kende en gewaardeerde harmonie 
van KnA komt o.l.v. Ruud Pletter met 

een vrolijk programma met voor elk 
wat wils. U zult vrolijke klanken ho-
ren zoals ‘An American in Paris’ van 
Gershwin en ‘Let me entertain you’ 
van Robbie Williams. Tegelijk kun-
nen de bezoekers nog eens kennis-
nemen van alles wat de SCAU de 
komende maanden in de Thamer-
kerk organiseert.
Dat is een gevarieerd program-
ma met lichte en klassieke mu-
ziek, soms met voordracht. Het eer-
ste concert is al een week later op 

25 september om 14.30 uur met de 
pianist Klaas Bakker die een pro-
gramma speelt dat hij noemde ‘Een 
reis naar Majorca’ waarbij hij mu-
ziek speelt van Chopin en anderen 
en beelden laat zien van het mooie 
eiland.
Maar eerst komt de opening door 
onze burgemeester mevrouw Ouds-
hoorn. Als het mooi weer is wordt 
het dus weer genieten aan de oe-
ver van de Amstel en anders in de 
mooie Thamerkerk.

Zingen bij Kunst na Arbeid
Uithoorn - De vakantieperiode is 
bijna achter de rug en ook het koor 
Kunst Na Arbeid gaat weer star-
ten met de repetities op 5 septem-
ber. Het koor repeteert op de maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
gebouw Irene naast de Janskerk te 

Mijdrecht onder leiding van haar di-
rigent Henk van Zonneveld. 

Op zaterdagavond 19 november zal 
Kunst na Arbeid een uitvoering ge-
ven, waar zij verschillende Engelse 
muziekstukken zullen laten horen. 

Het belooft een verrassende avond 
te worden. Wilt u graag meezin-
gen in dit koor? Kom dan een keer 
luisteren op hun repetitieavond. U 
bent van harte welkom! Kijk voor 
meer informatie op de website  
www.kunstnaarbeid.eu. Ook kunt u 
voor meer informatie bellen: 0297-
284210, 0297-254090 of 0297-
284828.

Een uniek concert 

Hommage aan de kunstenaar 
Mondriaan bij Molen Delphine
Abcoude - Molen Delphine ligt aan 
het prachtige riviertje Het Gein in 
Abcoude. Er zijn veel fietsers, wan-
delaars en toevallige passanten, die 
worden geraakt door de schoonheid 
van de Molen Delphine en de unie-
ke ligging in het landschap aan het 
wonderschone riviertje ‘Het Gein’, zo 
dichtbij Amsterdam. Ook de schil-
der Piet Mondriaan was geraakt 
door deze molen en de ligging in het 
prachtige landschap. Deze molen is 
internationaal bekend geworden 
door de schilderijen van Piet Mond-
riaan. In de periode 1902-1908 was 
de Delphine een van Mondriaans 
geliefde thema’s. Hij maakte maar 
liefst ongeveer 24 schilderijen. Vol-
gens Mondriaans vriend Albert van 
den Briel ging Piet per fiets van zijn 
woning aan de Ringdijk naar het 
Gein. Hij kon dan verschillende rou-
tes volgen. De kortste liep dwars 
door de Watergraafsmeer over de 
Middenweg naar Diemen en van-
daar langs de Weespertrekvaart en 
het riviertje de Gaasp naar Schoon-
oord (nu Driemond), een gehucht 
aan het Gein.

Waarom?
De concerten vinden plaats op plek-
ken waar Piet Mondriaan werkte, 
leefde of een speciale band mee 
had. Molen Delphine mag daarbij 
niet ontbreken. Het concert zal in de 
buitenlucht plaatsvinden, de prach-
tige molen doet dienst zowel als de-
corum als projectiescherm, waar-
bij het publiek kan ervaren wat Piet 
Mondriaan ervoer als hij de Molen 
schilderde. Tevens sluit het orga-
niseren van een concert aan bij de 
doelstelling van de Stichting Molen 

Delphine. Nu deze in de afgelopen 
jaren prachtig is gerestaureerd en 
fier staat te pronken aan de bocht 
van het Gein met de twee kerkto-
rens van Abcoude aan de horizon, 
wil de Stichting Molen Delphine 
van de gelegenheid gebruik maken, 
door met het organiseren van diver-
se activiteiten en evenementen voor 
een breed publiek, de Molen weer 
op de kaart te zetten. Mede door dit 
concert wil zij de Molen weer, in fi-
guurlijke zin, in beweging brengen 
als zijnde een plek waar men sa-
menkomt om te genieten van de 
natuur, mooie muziek, interessante 
beelden en de mensen om je heen.

Molen Delphine
Het organiseren van dit concert in 
de naaste omgeving van de Molen, 
geeft een bijzonder karakter aan het 
concert. De naaste omgeving van de 
Molen, de ‘achtertuin’, is tevens on-
derdeel van de Hollandse waterlinie 
en heeft met zijn natuurlijke vorm 
het geluidseffect van een amfithea-
ter en de wallen van gras dienen als 
publieke tribune. Hierdoor neemt 
men als publiek plaats op nog geen 
50 meter van de plek waar Mondri-
aan vaak zat te schilderen 
Deze unieke combinatie van muziek 
en locatie vormt de basis van dit na-
zomerse evenement!

Concertomschrijving
Het Mondriaan Kwartet en Guus 
Janssen brengen een hommage 
aan Piet Mondriaan in ‘Red, Yellow 
& Boogie Woogie’.
Reis mee in de zoektocht van het 
Mondriaan Kwartet en Guus Jans-
sen naar hun fascinatie voor de we-

reldberoemde schilder Piet Mond-
riaan. “De aanleiding is een mooie 
Boogie Woogie die Guus Janssen 
schreef. Dit stuk belicht een ande-
re kant van Mondriaan”. Jan Erik 
van Regteren Altena. De schilder 
Piet Mondriaan hield van dansen, 
van muziek en vooral van jazz. Tij-
dens dit concert worden spannende 
filmprojecties van beroemde Mond-
riaan-schilderijen getoond, die ge-
maakt zijn door Bert Koenderink 
en Hans Janssen. Muziek van An-
ton Webern, Morton Feldman, Jacob 
van Domselaer en prikkelend nieuw 
werk van Guus Janssen wordt uit-
gevoerd door het Mondriaan Kwar-
tet en Guus Janssen.

Programma 
‘Red, Yellow & Boogie Woogie’
Anton Webern (1883-1945) ‘Langs-
amer Satz’, 1905, met een projectie 
van ‘Bos bij Oele’ van Piet Mondri-
aan.
Guus Janssen (1951) ‘Café Socie-
ty Downtown’, 2008, 3rd stringquar-
tet, opgedragen aan het Mondriaan 
Kwartet ter gelegenheid van hun 
25-ste jubileum.
Jacob van Domselaer (1890-1960) 
‘Proeven van Stijlkunst no.4 en 5’ 
1913-1916, bewerking van Guus 
Janssen voor piano en kwartet met 
een projectie van ‘Compositie no 2’ 
en aan het eind ‘Gein Aquarel’ van 
Piet Mondriaan.
Morton Feldman (1926-1987) 
‘Structures’, 1951 
Guus Janssen, ‘Blue, Yellow and Red 
Notes’ 2011 voor strijkkwartet en pi-
ano met projecties van het wereld-
beroemde schilderij ‘Victory Boogie 
Woogie’ van Piet Mondriaan.

Uithoornse André Rieu laat 
iedereen zingen in de Europarei
Uithoorn - Ferdinand Beuse mag 
met recht zo genoemd worden als 
hij op zondag 18 september om 17.00 
uur vanuit een hoogwerker vele Uit-
hoornse stemmen laat klinken op de 
galerijen van de Straatsburgflat. Tij-
dens een Sing-in ter voorbereiding 
van 14.00 tot 16.00 uur zal hij bewij-
zen dat hij de kunst verstaat om ie-
dereen het plezier van samen zin-
gen te laten beleven. Het evenement 

wordt georganiseerd door Buurtbe-
heer Europarei en is in de eerste 
plaats bedoeld voor de bewoners 
van alle flats. Deze week worden 
in elke flat uitnodigingen verspreid. 
Maar het evenement staat ook uit-
drukkelijk open voor ieder ander die 
dit niet wil missen. Kosten van deel-
name aan de Sing-in zijn voor vol-
wassenen 2,50, kinderen doen gra-
tis mee. Inschrijving is op 18 sep-

tember mogelijk vanaf 13.30 uur 
bij de Kate&Go-wagon van Buurt-
beheer, tegenover de Scheg waar 
de Sing-in plaatsvindt. Aanmel-
ding kan al eerder via de website  
www.eurooopera.nl.

Daar is ook het repertoire inmiddels 
te beluisteren en wie wil kan de mu-
ziek downloaden en al vast gaan oe-
fenen. 

Leren werken met 
energie van Kristallen
Regio - Kristallen zijn magisch 
mooi. Wat een wonderen van de na-
tuur. En al duizenden jaren worden 
kristallen ingezet voor de lichame-
lijke en geestelijke gezondheid van 
de mens. Iedereen kan met kristal-
len werken leren werken. Bergkris-
tallen brengen bijvoorbeeld helder-
heid, zuiverheid.

De populaire engelensteen of coe-
lestien/celestien brengt een gevoel 
van hemelse vrede en versterkt de 
communicatie. De paarse amethist 
brengt rust in het hoofd. Een mooi 
kristal voor in de slaapkamer.
Kristallen hebben ook invloed op 
vastgezette emoties. Als je al tij-
denlang rondloopt met oude pijn. Je 
kent dat wel: ‘dat heb ik een plekje 
gegeven’. Dan draag je het eigenlijk 
nog met je mee en ben je er nog niet 
van af. Deze emoties belemmeren je 
om vrij te leven. Sommigen zijn ook 

apathisch, ervaren geen emoties, 
maar kunnen ook niet echt blij zijn. 
Kristallen kunnen en handje helpen 
om wat vastzit in beweging te bren-
gen, los te laten. Uiteindelijk bren-
gen ze je naar meer innerlijke rust.
In deze kennismakingsworkshop 
komt het volgende aan bod: Wat is 
de relatie tussen denken, emoties 
en ziekten?
Wat kunnen kristallen in het gene-
zingsproces betekenen? Hoe kun je 
zelf kristallen leren voelen en inzet-
ten voor heling.
De kern van deze cursus is niet al-
leen kennis te maken met de diver-
se manieren om te werken met kris-
tallen, maar vooral ook te leren ver-
trouwen op je eigen gevoel, je intu-
itie.
Je kunt je vanaf heden ook al in-
schrijven voor deel 2 op 30 oktober
Zie ook de advertentie elders in dit 
blad. .

‘Nu we er toch zijn’ komt 
op bezoek in De Kwakel
De Kwakel- Het populaire BNN 
TV-programma ‘Nu we er toch zijn’ 
komt op bezoek in De Kwakel.
Via een insider werkzaam bij de re-
dactie van het programma kwamen 
wij te weten dat volgende week De 
Kwakel zal worden getest op haar 

gastvrijheid. Welke van de presen-
tatoren zijn of haar opwachting zal 
maken is bij het schrijven van dit ar-
tikel nog niet bekend, maar verge-
zeld van een camera- en geluids-
man of –vrouw, zal er weer bij me-
nig deurbel worden verzocht om 

een maaltijd of slaapplek. De Kwa-
kelaars kennende zal dit geen enkel 
probleem geven, zodat wij verwach-
ten dat de burgemeester het certi-
ficaat ‘GOUD’ met gepaste trots in 
ontvangst kan gaan nemen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd...
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

 

Vermist 
- Vinkeveen, Reigerstraat: Grijs-zwart-witte kater. Hij heeft witte 

pootjes en een zwart snorretje. Flintstone is 18 jaar en erg mager. 
- Mijdrecht, Parel: Rood-wit gecastreerde kater van 18 jaar. Zij 

naam is Wiskie en hij heeft een gerafeld rechteroor en een rode 
vlek op zijn neus. Hij loopt slecht en heeft een vervilte vacht.

- Baambrugge, CP de Grootstraat: Zwart-witte poes. Doortje heeft 
een zwarte neus, witte buik en bef, zwarte rug, zwart en gevlekte 
poten.

- Mijdrecht, Turkoois: dwergpapagaai. Lichtgroen met grijze kop en 
twee gele strepen in V-vorm op de borst. 

- De Kwakel, Fresialaan: Schildpadpoes. Ze heet Muis en is 2 jaar 
oud. Muis is gechipt.

- De Kwakel, Monseigneur Noordmanlaan: Cypers grijze poes met 
witte buik. Sien is 2 jaar oud.

- Wilnis, Roerdomp: Jonge Muskus eend.

Gevonden
- Wilnis, Dorpsstraat: Cyperse kater: Loopt daar al enige tijd rond. 

Zijn ene oor is een stuk kleiner.
- Uithoorn, Noorse Lijster: Grijze kat met klein wit befje op de borst.
- Wilnis, Padmosweg: Zwart-witte kat met witte buik en bef. Heeft 

een witte streep over de kop en draagt een rood bandje. 
- De Hoef, Oostzijde: Schildpadpoes. Ziet er goed uit.
- Waverveen, Nessersluis: Cyperse kat. Zwart/grijs. Erg mager.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan op parkeerterrein bij Snackbar-C1000: 

Zwart/grijs gecastreerd boomer hondje.
- Vinkeveen, Donkere Eind: Hier loopt al enige maanden een wit 

met rode ongecastreerde kater.
- Mijdrecht, Circoon: Rode kater. Heeft een halsbandje om met een 

half adreskokertje.
- Uithoorn, Aan de Kant: Zwarte kater. Heeft rechts een half oor. 

Goed tehuis gezocht voor
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden heb-
ben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een 
zwart-wit katertje.

Verkooptentoonstelling van 
cursisten Crea goed bezocht
Uithoorn - Ondanks het slechte 
weer wist men tussen de buien door 
CREA toch te vinden voor haar eer-
ste verkooptentoonstelling van door 
cursisten gemaakt werk. 
Het nieuwe cursusjaar staat op het 
punt van beginnen en er zijn nog 
enkele plekken vrij bij de cursussen 
sterrenkunde, keramiek en schilde-
ren. Nieuw is dit seizoen de cursus 
kalligrafie. Deze gaat door als er vol-

doende deelnemers zijn, dus schrijf 
u in voor deze cursus. De cursussen 
sterrenkunde en kalligrafie zijn op 
10 avonden en beginnen respectie-
velijk op 6 en 8 september. De cur-
sus keramiek wordt op de donder-
dagmorgen gehouden.
Wilt u de komende winter iets cre-
atiefs gaan doen, meldt u dan aan.
Alle informatie vindt u op de websi-
te www.crea-uithoorn.com

Getuigen gezocht
Mijdrecht - Wie heeft gezien wie afgelopen zaterdag 27 augustus een gro-
te kras op de zijportieren van een zwarte Citroën C1 heeft gemaakt langs 
de weg bij Voetbalvereniging Argon? Weet u iets? Graag even bellen met: 
0297-343517.

Gezocht:

Musicaltalenten voor de nieuwe 
Uithoornse musical ‘Mary Poppins’!
Uithoorn - In navolging van de suc-
cesvolle musicalproducties ‘Annie’ 
(2010) en ‘Oliver’ (2011) zal Dance-
studio Shanna Elleswijk ook in 2012 
weer een musical op de planken 
brengen. Dit jaar zijn zij op zoek 
naar een grote groep enthousias-
te kinderen, jongeren en volwas-
sen die met de musical ‘The Magi-
cal Nanny’, gebaseerd op het ver-
haal van Mary Poppins, in april 2012 
in het theater willen schitteren! 
The Magical Nanny is een musical 
gebaseerd op de beroemde film met 
Julie Andrews en vertelt het beken-
de verhaal van de familie Banks, die 
is vastgeroest in een patroon van 
langs elkaar heen leven. Vader Ge-

orge Banks is gesteld op orde en 
regels en moeder Winifred Banks 
worstelt met haar rol als ‘echtgeno-
te van’. De kinderen, Michael en Ja-
ne, kampen met een tekort aan aan-
dacht en brengen daarom hun tijd 
vooral door met zich vervelen en het 
pesten van het personeel. Nadat de 
zoveelste nanny overstuur ontslag 
neemt, ontfermt Mary Poppins zich 
over het gezin. Samen met schoor-
steenveger Bert leert zij de familie 
Banks stapje voor stapje naar elkaar 
toe te groeien. Liedjes zoals ‘Super-
califragilisticexpialidocious’ en ‘Alles 
kan als jij het laat gebeuren’ nemen 
hier een zeer voorname rol bij in. In 
deze liedjes leert Poppins de kinde-

ren op een andere manier naar de 
wereld te kijken. 
De artistieke leiding en choreogra-
fie is ook dit seizoen weer in han-
den van Shanna Elleswijk. De regie 
en zang wordt dit jaar verzorgd door 
Mariska Simon. Mariska is geen on-
bekende in musicalland. Zij stu-
deerde aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag en schittert 
zelf regelmatig nog op het toneel in 
diverse voorstellingen. Mariska re-
gisseerde al vele musicals en voor-
stellingen voor kinderen en volwas-
senen. Ook is zij als vaste docente 
verbonden aan diverse scholen en 
culturele instellingen. Shanna en 
Mariska kijken erg uit naar de nieu-

we productie en zijn dan ook erg 
benieuwd welke talenten zij dit sei-
zoen weer gaan ontdekken.
Vrijdag 9 september aanstaande is 
de oriëntatie-workshop voor ‘The 
Magical Nanny’. Tijdens deze work-
shop zullen de docenten kijken wie 
er een plaatsje in de cast kan ver-
overen. De workshop bestaat uit 
een groepsles in zang, spel en dans. 
Uit ervaring is bekend dat het altijd 
een erg gezellige middag/avond is 
met een hoop lol!

Ben jij 8 jaar of ouder (geen maxi-
mumleeftijd!)? Hou je van zingen, 
acteren en dansen? Vind je ’t leuk 
om op het podium te stralen? Meld 
je dan nu aan voor de productieklas 
‘The Magical Nanny’ via de websi-
te www.dancestudioshannaelles-
wijk.nl! Aanmelden is mogelijk tot 
donderdag 8 september aanstaan-
de. Met spoed is de dancestudio 
op zoek naar mannen! Dus mannen 
twijfel niet en wordt de nieuwe Bert 
of George Banks!

Gratis zangworkshop tijdens 
open repetitie bij Passion
Uithoorn - Hou je van zingen? 
Thuis, onder de douche of in de au-
to? Misschien denk je er dan wel 
eens over bij een koor te gaan zin-

gen. Misschien twijfel je of je dit 
kan. Misschien heb je eerder al 
bij een koor gezongen en wil je dit 
weer oppakken.

Kom dan naar de gratis zangwork-
shop van Passion op maandag 19 
september van 20.00 tot 22.00 uur 
in basisschool Het Startnest in Uit-

hoorn. Onder leiding van artistiek 
leider en ervaren dirigent Rutger 
van Leijden maak je kennis met het 
zingen en het wereldmuziekkoor 
Passion. Samen met andere deel-
nemers en koorleden maak je ken-
nis met zangoefeningen en met z’n 
allen wordt een eenvoudig lied ge-
oefend. Daarna kun je nog genie-
ten van enkele nummers die Pas-
sion voor de deelnemers zingt. De 
workshop is geheel vrijblijvend en 
bedoeld voor iedereen tussen 18 en 
80 jaar. Neem gerust je buurvrouw/
man, vriend(in), kennis of familie-
lid mee.
Passion is een gemengd koor met 
28 leden in alle leeftijden. Ze zin-
gen nummers uit alle werelddelen: 
Stampende Afrikaanse nummers, 
melancholische nummers uit Oost-
Europa, swingende Latijns-Ame-
rikaanse nummers, nummers met 
Arabische klanken en Aboriginal-
muziek uit Australië. Ook de beken-
de New-Age nummers van het al-
bum Adiemus van componist Karl 
Jenkins horen tot hun vaste re-
pertoire. Plezier in het zingen is bij 
hen heel belangrijk. Soms lijken de 
nummers best lastig, maar wie er 
voor gaat krijgt het altijd onder de 
knie. En dan is het resultaat echt 
een kick. Vraag maar aan de koor-
leden!

Voor meer informatie kun je kijken 
op www.passionkoor.nl. Graag even 
uiterlijk 15 september per mail laten 
weten dat je komt door een bericht 
te sturen naar: Constanceraterink@
gmail.com.

Wachtrij op open dag bij 
Het VerkeersCollege
Mijdrecht - Zaterdag 27 augustus 
om 10.00 uur: Het VerkeersColle-
ge opende de deur van haar nieu-
we locatie in Mijdrecht aan de Groot 
Mijdrechtstraat 39 D. Direct begon-
nen de eerste auto’s te rijden met 
mensen die graag een rijtest wilde 
doen op de auto/motor/vrachtauto 
of bromfiets. Vanaf 12.30 uur ont-
stond er zelfs een wachtrij.
De motor en vrachtauto waren 
steeds bezet en zorgden voor veel 
fotomomenten en blije gezichten bij 
de bezoekers. Ook de nieuwe regels 
over de rijlessen vanaf 16,5 jaar voor 
de auto en de verplichte nascholing 
voor chauffeurs waren een reden 
voor mensen om de informatieses-
sies te bezoeken die elke half uur 
werden verzorgd. Een aantal part-
ners van Het VerkeersCollege heeft 

deze dag mede mogelijk gemaakt: 
Roke, Hogendoorn, Autobedrijf van 
Rijn en Platimex. Van Rijn was aan-
wezig met hun racewagen en daar-
bij een grote oplegger met tent. De-
ze tent kwam tijdens de buien goed 
van pas. De regen liet zich geluk-
kig maar af en toe ook even zien, 
en heeft er niet voor gezorgd dat de 
mensen niet even kwamen kijken.
De opkomst was boven verwach-
ting en zorgde voor een geslaagde 
en ook zeer gezellige dag.

Bent u niet in de gelegenheid ge-
weest om even langs te komen, 
maar zou u de instructeur(s) wel 
willen ontmoeten of meer informa-
tie willen hebben over de opleidin-
gen? Bel dan: 0297-250638 of www.
verkeerscollege.com

Martin Mans op prachtig 
Bätz-orgel in Janskerk
Regio - Martin Mans… Een naam 
die in Mijdrecht bij de liefhebbers 
van orgelmuziek zeker bekend is. 
Improviseren… daar is hij een mees-
ter in, maar hij weet ook de juiste 
toon te treffen als het gaat om klas-
siekers en traditionals. Kortom… 
populaire lichtklassieke muziek, uit-
gevoerd op het prachtige Bätz-or-
gel in de Janskerk te Mijdrecht. In 
de loop der jaren werkte Martin mee 
aan meer dan 500 cd-opnamen. 
Ook maakte hij inmiddels diverse 
dvd’s. Wegens groot verkoopsucces 
ontving hij een platina cd en twee 
gouden cd’s. Regelmatig treedt hij 
op voor radio en televisie. Het is een 
feest het spel van deze musicus te 
mogen beluisteren.
Op zaterdag 10 september op de 
Nationale Orgeldag vindt het slot-
concert met Martin Mans plaats in 
de Janskerk. De aanvang is 16.00 
uur en de toegang is gratis met een 
schaalcollecte aan de uitgang.
Er is meer orgelmuziek te beluiste-

ren op deze dag. Van 10.00-14.30 
uur spelen organisten uit de regio 
‘de sterren van de hemel’. U bent 
dus de gehele dag welkom in de 
Janskerk.

Otterlo knalde van plezier
Regio - Het jongenskamp van 
10 tot 12 jaar van de Christelijke 
Jeugdkampen zit er weer op. Zo-
als gebruikelijk hebben ze in Otter-
lo op boerderij de Woudegge gesla-
pen. Bij de boerderij is een gewel-
dig groot grasveld. Heerlijk de ruim-
te om lekker te voetballen en an-
dere spelletjes te doen. Ook wa-
ren er twee trampolines waar je ho-
ge sprongen op kon maken. Het 
Beach-volleybal veld was nieuw dit 
jaar en werd goed gebruikt. Naast 
de gebruikelijke spellen in en om 
de boerderij, zijn er voor de jongens 
ook altijd veel spellen in het bos, 
waaronder ‘levend-stratego’ of ‘Wa-
ter-spons-vuur’. Maar natuurlijk ook 
het havenspel met zaklampen in de 
nacht en het bijbel-smokkelspel ge-
speeld of bijvoorbeeld de fietspuz-
zeltocht en de bonte avond met ei-
gen gemaakte sketches en liedjes.
Op de sportdag waren vele spellen 
met water, evenals de mooie lange 
buikglijbaan die klaargelegd was.

Op dinsdag werd één van de twee 
keukenstaffers gekidnapt en ont-
voerd. Gelukkig kwam ze, na het be-
talen van het vereiste losgeld, weer 
terug. Dit jaar was er een bezoek ge-
organiseerd aan de wildkansel van 
het Veluwe-beheer. Een avond met 
de boswachter op een uitkijkpost 
midden in de bossen. De jongens 
hadden geluk en voor hen speelden 
enkele wilde zwijnen en een groep 
van ca. 10 herten. Later verschenen 
nog twee mannetjesherten met gro-
te geweien op hun kop.
Elke dag was er ook een geestelijk 
programma voorbereid en hebben 
ze met elkaar gesproken over Gods 
Beloften. Wat werd er goed geluis-
terd! Ook hebben de boys veel met 
elkaar nagepraat in kleine groep-
jes. Zelfs een keertje midden in de 
nacht, toen drie jongens nog wel 
even een rondje wilden wandelen in 
het donkere bos. Deze week zijn de 
‘oudste’ meiden (13-16 jaar) in Ot-
terlo.
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Antenna gek op de Fiat 500
Regio - Het wagenpark van An-
tenna is vervangen door vijf mooie, 
blauwe Fiat 500-tjes, geleverd door 
Paul Pourchez van het Van Kouwen 
Business Center (onderdeel van 
Van Kouwen Automotive). Antenna 
is een actieve organisatie in perso-
neelsbemiddeling met vestigingen 
in Aalsmeer, Amsterdam, Alphen 
aan den Rijn en Nieuw-Vennep.
De heer Spring in ‘t Veld, eigenaar 

van de Antenna Groep, vindt de Fi-
at 500 een erg leuke auto, waardoor 
het gehele wagenpark nu uit dit mo-
del bestaat. De keuze om op het ge-
bied van mobiliteit zaken te doen 
met Fiat Vermeij was snel gemaakt. 
De twee ondernemingen hebben al 
jarenlang een goede relatie en zijn 
beiden gevestigd in de omgeving 
van Amsterdam. De Fiat 500 past 
perfect bij Antenna! Professionali-

teit en persoonlijke benadering zijn 
begrippen die Antenna kenmerken. 
Het uiterlijk en de rijeigenschappen 
van de Fiat 500 sluiten hier naadloos 
op aan.
Fiat Vermeij heeft de auto’s voor 
de aflevering laten bestickeren, zo-
dat de medewerkers van de Anten-
na Groep direct met trots hun nieu-
we bedrijfswagens in de regio kun-
nen inzetten.

Paul Pourchez van het Van Kouwen Business Center overhandigd sleutels aan Frank Spring in ‘t Veld van de Anten-
na Groep

Veenweidebad kansrijk bij 
zwembadverkiezing van het jaar?

De Ronde Venen - Sinds 15 au-
gustus kan er weer (landelijk) ge-
stemd worden wat het beste, mooi-
ste en leukste zwembad van Neder-
land in 2011 is. De verkiezing draait 
goeddeels op de waardering die be-
zoekers voor hun favoriete zwem-
bad tentoonspreiden. Daardoor ma-
ken kleinere of al wat oudere zwem-
baden net zoveel kans als grote of 
nieuwe zwembaden. Zwemliefheb-
bers kunnen via de website www.
zwembadvanhetjaar.nl cijfers geven 
voor onder meer klantvriendelijk-
heid, prijs/kwaliteitverhouding, hy-
giëne en sfeer/ambiance. Per pro-
vincie zijn er Awards te winnen 
voor zwembaden en mooie prijzen 
voor degenen die stemmen. Daar-
bij maakt men kans op een reis naar 
een van de mooiste zwembaden van 
de wereld in IJsland. 
Het Veenweidebad in De Ronde Ve-
nen neemt ook deel aan deze ver-
kiezing en dingt aldus mee naar 
de Provincie Award voor provin-
cie Utrecht en misschien wel meer. 
Althans, dat is het doel. De provin-
ciewinnaars met de hoogste ge-
middelde scores dingen mee naar 
de landelijke Gouden Zwembad 
Award. Tot en met 29 oktober kan 
er gestemd worden op het favorie-
te zwembad waarbij minimaal 100 
stemmen nodig zijn om kans te ma-
ken een Zwembad Award te kun-
nen winnen. De Zwembad van het 
Jaar Verkiezing is een initiatief van 

Ikzwem.nl in samenwerking met on-
der meer KNZB, Recron, NPZ/NRZ, 
Icelandair, Ecamp, Drukland en Va-
riopool. De Zwembad van het Jaar 
Verkiezing heeft zich dit jaar ver-
bonden aan Het Ronald Mc Donald 
Kinderfonds.

Slechte scores
Wethouder Ingrid Lambregts be-
zong op Twitter in alle toonaarden 
‘nu al een nominatie van het Veen-
weidebad, terwijl dit pas ruim een 
jaar in gebruik is. Maar om op dit 
ogenblik reeds van succes te spre-
ken is toch wat te voorbarig. Im-
mers, het ruim 13 miljoen euro kos-
tende zwembad voldoet bij lange 
na (nog) niet aan de verwachtin-
gen van bezoekers omdat het onvol-
doende te bieden heeft. Wat betreft 
ontwerp, veiligheid, energiezuinig-
heid en hygiëne scoort het zwem-
bad een ruime voldoende (Keur-
merk Veilig & Schoon). Maar waar 
het de prijs/kwaliteitverhouding, 
aangeboden mogelijkheden en met 
name klantvriendelijkheid en sfeer/
ambiance betreft, scoort het ver on-
der de maat. Wat dat betreft hebben 
andere dichtbij gelegen zwemba-
den in de regio als De Waterlelie in 
Aalsmeer (www.esa-Aalsmeer.nl), 
het Kikkerfort in Breukelen (www.
kikkerfort.nl) en het Golfslagbad De 
Meerkamp in Amstelveen (www.
sportbedrijfamstelveen.nl), een stuk 
meer te bieden. Bovendien is de 

prijs/kwaliteitverhouding beter. 
Management
Wie de moeite neemt de websi-
tes van deze baden te bezoeken zal 
dat kunnen beamen. De negatie-
ve aspecten kunnen echter niet al-
lemaal op het conto van het zwem-
bad zelf worden geschreven. Het is 
met name het management wat er 
weinig of niets van bakt, onvoldoen-
de en slecht communiceert, zowel 
naar buiten als in de beantwoor-
ding van vragen. Er wordt niet ge-
noeg creatief omgegaan met de in-
zet van mogelijkheden en facilitei-
ten die het Veenweidebad te bie-
den heeft. Toegegeven, men komt er 
om te zwemmen, niet meer en niet 
minder. Dat er daarnaast (verhuur-
de) activiteiten kunnen plaatsvinden 
in het doelgroepenbad is dan mooi 
meegenomen. Ook het recreatiebad 
biedt plezier, maar in dat opzicht zijn 
andere zwembaden het Veenweide-
bad ruimschoots de baas. Als dan 
ook nog eens de maatregel wordt 
genomen het recreatieve deel met 
de jacuzzi’s op dinsdag- en don-
derdagavonden te sluiten, zodat ba-
nenzwemmers na het frisse water 
in het wedstrijdbad niet meer kun-
nen ‘bubbelen’ of kunnen recreëren 
in het daarvoor bestemde (warme-
re) bad, wordt dat ervaren als een 
slechte zaak. Zij betalen er echter 
wél voor met hun kaartje, te zien 
op het verkoopoverzicht van Opti-
sport. Met uitzondering van vrijdag-

In het duurbetaalde Veenweidebad blijken sommige faciliteiten nu al onrendabel. Op zaterdag gesloten voor zwem-
liefhebbers!

Een dag dit voorjaar met ‘Familiezwemmen’ was een succes. Zoiets zou je vaker moeten doen

avond kunnen degenen die overdag 
werken niet meer ‘bubbelen’ en re-
creatief zwemmen, hooguit overdag 
op zondag met hun gezin. Maar de 
meesten hebben op die dag ook an-
dere activiteiten dan alleen maar te 
willen zwemmen. Desgevraagd liet 
zwembadmanager Sandra Mur in 
een kort berichtje weten dat de be-
slissing tot sluiting van het recrea-
tieve gedeelte op de bewuste tijd-
stippen genomen is vanwege het 
feit dat ‘openstelling het afgelopen 
jaar(!) niet rendabel is gebleken’… 
Kan zijn, maar wordt het dan niet 
eens tijd om die faciliteit beter en 
leuker in de markt te zetten om be-
zoekers te trekken in plaats van ‘de 
boel dan maar dicht te gooien?’ Het 
is toch zo dat het peperdure zwem-
bad er voor alle inwoners van De 
Ronde Venen is die bovendien ook 
nog fors bijdragen in de exploitatie 
in de vorm van een (hoge) jaarlijkse 
subsidie. Die mogen daarvoor wel 
wat terug verwachten. Zoals van 
alle faciliteiten gebruik te kunnen 
maken waarvoor men entree be-
taalt, toch? Voer anders een bete-
re prijsdifferentiatie in; bijvoorbeeld 
een kaartje voor uitsluitend banen 
zwemmen en een voor recreatief 
zwemmen als het dan toch als een 
gescheiden activiteit wordt gezien. 
Geen probleem, maar dat houdt dan 
wel een goedkoper tarief voor beide 
activiteiten in!

Subsidie
Inderdaad, geen enkel zwembad 
kan zonder overheidssubsidie, maar 
wees creatief met de mogelijkheden 

en maak er wat van, waardoor het 
bezoekers trekt. Tot aan het nieu-
we programma dit jaar dat medio 
augustus is ingegaan, konden be-
zoekers voor de prijs van hetzelf-
de kaartje zowel banen zwemmen 
als gebruikmaken van het recre-
atiebad, om na afloop een drank-
je te gaan drinken in het sportca-
fé. Maar stelselmatig is er de klad 
in gekomen. Zo werd het sportcafé 
in de avonduren al gesloten en de 
lichten uitgedraaid, nu ook al het re-
creatiebad waar de lampen zijn ge-
doofd. Een extra stukje gezelligheid 
en sfeer met bijvoorbeeld onderwa-
terverlichting, de hoofdverlichting 
iets minder en een graadje warmer 
water in het wedstrijdbad bij het ba-
nen zwemmen zou in ruil daarvoor 
een welkom gebaar (voor ouderen) 
zijn. Maar of men zelf op dat idee 
komt…

Gesloten!
Als klap op de vuurpijl zien we dan 
ook nog eens dat in het komende 
zwemseizoen op zaterdag het hele 
zwembad is gesloten!!! Onvoorstel-
baar! Dat is bij geen ander zwem-
bad in de regio het geval! Die zijn 
namelijk zeven dagen per week 
open met gezellige en interessan-
te aanbiedingen. Geen wonder dat 
zwemliefhebbers zich oriënteren 
om voor hetzelfde geld liever ergens 
anders naartoe te gaan. Op deze 
manier jaag je de bezoekers weg en 
eenmaal weg komen die niet meer 
terug. Mocht het voor publiek ge-
sloten zijn omdat het verenigings-
leven er op die dag gebruik van 
maakt, akkoord, maar communiceer 
dat dan op een duidelijke manier. 
Nu lijkt het erop dat het bad vanwe-
ge ‘onrendabel gebruik’ op zaterdag 
gesloten is. Mocht dat inderdaad zo 
zijn, dan dient men zich ernstig af 
te vragen of het huidige zwemcon-
cept wel goed in de markt is gezet 
en of het huidige management wel 

de kennis en kunde in huis heeft om 
voldoende acquisitie te plegen om 
meer bezoekers te trekken. Bijvoor-
beeld door op gezette tijden leuke 
acties voor volwassenen en kinde-
ren te organiseren, waarbij het bad 
gezellig wordt ‘aangekleed’. Creatief 
omgaan met de beschikbare facili-
teiten en mogelijkheden heet dat. Je 
ziet of leest er vrijwel nooit iets over 
in de media. 

Kinderfeestjes
Op de website www.optisport.nl/
rondevenen wordt weliswaar de 
mogelijkheid van kinderfeestjes 
aangegeven, maar eigenlijk weet 
niemand dat als je de site niet be-
zoekt. En onbekend maakt onbe-
mind. Bovendien vergt een goed 
marketingbeleid een geheel ande-
re instelling en inzet dan domweg 
de boel maar te sluiten! Als dit de 
leidraad voor de toekomst van ons 
dure Veenweidebad is, ziet het er 
slecht uit. Dan hoeft men er niet 
vreemd van op te kijken als in een 
volgend activiteitenprogramma van 
het Veenweidebad ook het avond-
zwemmen ineens van de lijst is ge-
haald. Want met die 25 mannen en 
vrouwen die er baantjes trekken - 
waarvan een kwart ook nog van de 
Healthclub op de eerste verdieping 
afkomstig is – blijkt dat eveneens 
onrendabel… Kortom, dan is duur 
subsidiegeld letterlijk in het (geslo-
ten zwem-)water gegooid.

In dit licht gezien zal het dan ook 
verbazingwekkend zijn als het 
Veenweidebad op dit moment zich 
in de rij van kansenmakers zou ma-
nifesteren. Een opsteker voor de ge-
meente De Ronde Venen die er op 
zich een mooi nieuw zwembad heeft 
laten neerzetten, maar dat echter 
slecht wordt geëxploiteerd. En dat 
gegeven kan wel eens (veel) stem-
men en bezoekers van het zwem-
bad kosten.

VIOS seizoen weer begonnen
Mijdrecht - Op donderdag 25 au-
gustus begon het nieuwe VIOS sei-
zoen met een straatparade in Hof-
land-Noord in Mijdrecht. Dat mu-
ziek aantrekkingskracht heeft, bleek 
deze avond wel weer uit het grote 
aantal mensen dat met het optreden 
meeliep. In een zomer die als één 
van de slechtste van de laatste ja-
ren de boeken in zal gaan, trof VIOS 
het deze donderdagavond toch met 
het weer. Droog, een mild avond-
zonnetje en een aangename tempe-
ratuur voor een mars door de wijk. 
Tegen half acht trok de stoet zich bij 
het VeenLanden College aan de Di-
amant op gang. Al naar gelang de 
tocht vorderde sloten steeds meer 
mensen zich aan. Vooral kinde-
ren dansten en huppelden “ouder-
wets” met de muziek mee. Om acht 
uur kwam de stoet aan bij het gras-
veld aan de Toermalijn. Daar maakte 
de voetballende jeugd graag plaats 
voor een gezamenlijk optreden van 
minirettes en jeugdslagwerkers. Na-
dat ze wat onwennig, maar wel on-
der groot applaus het veld verlaten 
hadden, voerde de Show- & Mar-

chingband de U2 taptoeshow op. 
Niet alleen de show, maar het he-
le optreden oogstte veel waardering 
van de toeschouwers. Tegen negen 
uur marcheerde VIOS onder leiding 
van tambour-maître John Mayen-
burg weer af richting de Diamant.

Optocht
Tijdens de optocht door de wijk en 

langs het veld aan de Toermalijn 
deelden de vrijwilligers van VIOS 
een flyer uit waarin de vereniging 
nog maar eens een oproep deed om 
vooral lid te worden van deze hele 
gezellige muziekvereniging. Dus als 
je bij VIOS wilt: majorettes, wilt (le-
ren) blazen op trompet, (dwars)fluit, 
saxofoon, trombone, bariton, sousa-
foon of slagwerkinstrument, meld je 
dan vooral aan. De eerste vier les-
sen zijn sowieso gratis. Dweilor-
kest DORST had zaterdag met het 
weer minder geluk. Vertrokken de 
muzikanten nog met mooi weer uit 
Mijdrecht naar Katwijk aan de Rijn, 
daar ter plekke was het tijdens het 
festival letterlijk dweilen met de 
kraan en dan nog flink open ook. 
Ondanks het kille weer was het toch 
een heel gezellige middag. Een goe-
de ‘opwarmer’ voor de komende op-
tredens waaronder op 17 september 
de negende Mijdrechtse Dweildag 
in het koopcentrum van Mijdrecht. 
En ook DORST kan nog muzikanten 
gebruiken. Dus bel eens met Gerrit 
van Vliet, tel. 06-21525558. 
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Wilnis-dorp van 55 jaar 
geleden in miniatuur
Wilnis - Zaterdag 10 september 
is het Monumentendag. In het ka-
der daarvan organiseren plaatselij-
ke ondernemers en kerkrentmees-
ters van de PKN Gemeente Wilnis 
aan de Dorpsstraat 20 een knusse 
najaarsmarkt. Omdat een en ander 
gekoppeld is aan historische ge-
bouwen staat de 100-jarige Ont-
moetingskerk (De Schakel) daarin 
centraal. Die zal geopend zijn voor 
het publiek en tevens worden er die 
dag verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Eigenlijk voor elke be-
langstellende, maar met name voor 
Wilnissers, is daar iets bij dat onge-
twijfeld de aandacht zal trekken. Dat 
is een maquette in schaal 1 op 50 
van nagenoeg de volledige Wilnis-
se dorpskern zoals die er in de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw uit-
zag. Nagenoeg, want de bebouwing 
is nog niet helemaal compleet. Er 
zijn vandaag de dag nog talloze her-
kenbare huizen in het dorp aan te 
wijzen die op de maquette voorko-
men en omgekeerd. Het dorpscen-
trum in miniatuur uit de vijftiger ja-
ren is voor iedereen vrij te zien in de 
Ontmoetingskerk. Maar er is meer 
uit en zelfs van voor die tijd te zien 
aan historische voorwerpen en attri-
buten die worden ingebracht. Daar-
onder oude advertenties en kran-
tenartikelen uit de jaren vijftig als-
ook oude ansichtkaarten van Wilnis 
dorp van (ver) voor de oorlog. Re-
producties van die ansichten zijn ter 
plaatse te koop. De opbrengst ervan 
draagt bij aan het onderhoud van de 
kerk.

Handwerk
De maquette is gebouwd – en nog 
steeds in aanbouw – door Jan Blue-
mink (66), geboren en getogen in 
Wilnis en timmerman van beroep. 
Hij is de voormalige eigenaar van 
de sinds jaar en dag florerende tim-
merfabriek naast zijn woning aan de 

Ringdijk. Een groot gedeelte van het 
oude dorp van weleer, het stuk ten 
noorden van de Dorpstraat, met als 
centrale plaatsen de NH-kerk en het 
voormalige raadhuis (met daarvoor 
de oude plataan, geplant in 1862) is 
in model te zien. Aan de andere kant 
zijn de voormalige Eendracht met de 
huizen er rondom heen en de Ont-
moetingskerk al voor een deel ge-
reed. Maar het is nog niet helemaal 
klaar. De bedoeling is dat het hele 
oude dorp te zijner tijd zal zijn nage-
bouwd en misschien nog wel verder 
als de bouwer tijd van leven heeft. 
De maquette is echt handwerk en 
dat heeft zijn tijd nodig.
“Vroeger heb ik een keer gezegd 
dat als ik ooit tijd krijg, ik de ou-
de dorpskern van Wilnis ga nama-
ken omdat er intussen zoveel ver-
anderd is. Toen ik de timmerfabriek 
10 jaar geleden verkocht, kreeg ik 
die tijd. Ik ben begonnen met een 
oud huis uit het dorp te tekenen in 
schaal 1 op 25. Maar ik realiseerde 
mij dat een heel dorp op die schaal 
wel heel veel ruimte zou vergen en 
op den duur onhanteerbaar zou 
zijn. Toen ben ik terug gegaan naar 
1 op 50. Dat is nog groot als je het 
ziet. Na al die jaren van bouwen is 
er al aardig wat van het oude dorp 
te zien. Ik werk er in het najaar en 
in de winter aan, in de zomer min-
der”, laat Jan Bluemink weten. De 
huizen zijn overwegend gebouwd 
van 8 mm multiplex. Ook de detail-
lering is van hout. Vervolgens zijn 
alle gebouwen met de hand inge-
tekend en beschilderd. Alle huizen 
zijn op de juiste plaats in die tijd los 
op een grondplaat in de maquette 
neergezet. Die is opgebouwd in mo-
dules. Bij vervoer naar een tentoon-
stellingslocatie gaan de gebouwen 
en de grondplaten apart op trans-
port, omdat de maquette in die op-
pervlakte in zijn geheel anders niet 
vervoerd kan worden. 

Bouwen vanaf foto’s
De manier waarop Jan zijn oude 
dorp in miniatuur bouwt is razend 
knap. Hij heeft van een paar gebou-
wen nog wat tekeningen, maar voor 
de rest bouwt hij van foto’s en oude 
ansichtkaarten zijn modellen. Soms 
haalt hij zijn informatie van een oud 
stukje Wilnisse film af. Ook het boek 
Wilnis, over vroeger en nu, heeft 
hem tot leidraad gediend. “Maar 
soms weet ik het gewoon nog”, al-
dus Jan. “De bedoeling is dat als 
de maquette te zijner tijd op een lo-
catie staat, je als het ware door de 
Dorpsstraat kan lopen en je dus aan 
weerskanten langs de bebouwing 
uit die tijd wandelt. Kijk, in dat huis 
ben ik geboren”, wijst Jan aan. Het 
is het witte huis naast de hefbrug, 
dat nu als kantoor dient. Zijn model-
len bouwt Jan in zijn werkplaats op 
de begane grond in zijn huis. Oor-
spronkelijk was dat ook een werk-
plaats. In het plafond zitten luiken 
en er is een liftsysteem.

Daarmee kunnen werkstukken van 
beneden naar boven worden gehe-
sen als ze klaar zijn en omgekeerd. 
Op de eerste verdieping heeft Jan 
een prachtige ruimte waar de ma-
quette staat opgesteld. Via de luiken 
kan hij de modules naar beneden 
laten zakken. Als de maquette op 
10 september in de Ontmoetings-
kerk te bezichtigen zal zijn, heeft hij 
al weer een reisje en de nodige be-
werkingen achter de rug.

Voorlopig zal de bouwer nog wel de 
nodige tijd besteden aan het ver-
volmaken van zijn ‘Wilnisse dorp 
in miniatuur’. Een bijzondere hob-
by waarbij een stukje geschiedenis 
van Wilnis in model wordt weerge-
geven. Echt de moeite waard om het 
te gaan bekijken op Monumenten-
dag! Vanaf 10.00 tot 16.00 uur bent 
u van harte welkom.

Hoogste punt Proosten Borgh
Mijdrecht - Het in aanbouw zijn-
de appartementencomplex Proos-
ten Borgh, bestaande uit vier ap-
partementen met daaronder win-
kels op de hoek van de Dorpsstraat 
en de Passage in het centrum van 
Mijdrecht, bereikte vrijdag 19 au-
gustus haar hoogtepunt. Dat werd 
gevierd met het traditionele ‘pan-
nenbier’ door de eigenaren van het 
complex, Ed en Anneke Swaab, sa-
men met familie, toekomstige bewo-

ners, genodigden en aannemersbe-
drijf H.M. van Scheppingen dat het 
complex bouwt. Voor het pand, dat 
in de plaats is gekomen waar ooit 
de winkel van juwelier Swaab stond, 
werd op 8 februari jl. de eerste paal 
‘geboord en gestort’.

Als alles volgens plan verloopt zul-
len de winkelruimten voor het einde 
van dit jaar gereed zijn om te wor-
den ingericht. Angelique Swaab met 

echtgenoot Paul die nu nog tijdelijk 
op een andere plaats in de Dorps-
straat zijn gehuisvest, hopen voor 5 
december hun nieuwe en ruime(re) 
onderkomen te betrekken.
Ook kapsalon Buddies komt vanaf 
het Adelhof ‘over’ naar deze locatie 
in hartje Mijdrecht. Van de apparte-
menten zijn er inmiddels twee ver-
kocht. Het eerste zal naar verwach-
ting volgend voorjaar worden opge-
leverd.

.

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

Welke is de 
echte reiger?

In onze tuin staat een nepreiger en er staat soms 
een echte naast, dus snel een foto genomen 
want dat is toch een uniek, fantastisch plaatje.
Maar nee, de reiger komt steeds terug en als je 
naar buiten kijkt vraag je je zelfs af: ‘Welke is de 
echte?’     

 

S.J. van Duivenbooden

Wat een 
baalzomer!

Balen jullie ook zo van deze zomer??? Ik wel! 
ppfff... wat een regen, zelfs op mijn verjaardag. 
Helaas heb ik mijn zonnebril weinig opgehad.
  
Poot van Tjesto.
 Groetjes ook van het baasje Karin Holland.

Ga je ook meezingen met het kinderkoor?

Open repetities bij Joy
De Ronde Venen - Hou je van zin-
gen? En zit je in groep 3 t/m 8 van 
de basisschool? Dan is Joy vast 
iets voor jou! Joy is het kinderkoor 
van de Rooms Katholieke Kerk in 
Mijdrecht/Wilnis. Je leert vlotte lied-
jes om de communie- en familie-
vieringen te ondersteunen en krijgt 
ook nog eens een stukje muzika-
le vorming mee. Daarnaast organi-
seert Joy nog enkele leuke extra ac-
tiviteiten voor jou, zoals een koordag 
of -weekend of een middagje mu-

sicalworkshop, zoals afgelopen sei-
zoen. Of je nu wel of niet katholiek 
bent, bij Joy zijn alle kinderen wel-
kom! Als je met plezier, aandacht en 
respect wilt zingen, meld je dan aan 
bij Joy.
Lijkt het je leuk, maar twijfel je nog? 
Kom dan naar de open repetities! 
Maximaal drie keer heb je vrijblij-
vend de mogelijkheid om een repe-
titie mee te maken en mee te zin-
gen. Ook mag je aansluitend aan 
deze repetities een keer meezingen 

tijdens een familieviering. Daarna 
beslis je definitief of je echt het he-
le jaar bij Joy wilt blijven zingen. De 
repetities van Joy zijn op dinsdag-
avond van 18.15 tot 19.15 uur. De 
data van de open repetities zijn 6, 
13 en 20 september a.s.

Op zondag 25 september mag je 
meezingen tijdens de familieviering. 
Het is niet noodzakelijk je vooraf aan 
te melden. Op de repetitieavonden 
verzamelen jullie je om 18.15 uur 
in de R.-K.-kerk in Mijdrecht/Wil-
nis. Enkele begeleiders wijzen je de 
weg. Voor meer informatie over Joy 
kunt u contact opnemen met San-
dra Hooijman. Tel. 286352 of e-mail:  
rkjeugdkoorjoy@gmail.com.

Klein Vaarbewijs
Regio - Het vaarbewijs is verplicht 
voor boten die harder kunnen varen 
dan 20 km/uur of die langer zijn dan 
15 m. Klein Vaarbewijs 1 is verplicht 
op rivieren, kanalen en meren. Voor 
de ruime wateren zoals IJsselmeer, 
Markerwaard, IJmeer, het BuitenIJ, 
Waddenzee, Oosterschelde, Wester-
schelde etc. heeft men Klein Vaar-
bewijs 2 nodig. Ook voor waterspor-
ters die varen met een boot waar-
voor het Klein Vaarbewijs niet ver-
plicht is, is het aan te raden het 
Klein Vaarbewijs te behalen. De re-
gels hoort men immers te kennen 
als men het water op gaat. Het vaar-
bewijs blijft geldig tot het 70ste le-
vensjaar, daarna kan het document 

telkens om de 5 jaar worden ver-
lengd.
Om verantwoord bezig te zijn met 
een boot op het water is het aan te 
bevelen een goede cursus te vol-
gen. De kennis die men zich hierbij 
ten eigen maakt weegt al snel op te-
gen de onzekerheid van menig wa-
tersporter voor wat betreft de regel-
geving en ‘goed zeemanschap’. De 
rust komt aan boord en dat is fijn 
voor alle opvarenden. Ook voor de 
opvarenden van andere boten en 
schepen.

Boete
Varen met een boot waarvoor het 
Klein Vaarbewijs verplicht is, zonder 

het begeerde document kost maar 
liefst 360.-- euro bij de 1e overtre-
ding. Als men ook nog iets te veel 
gedronken heeft of er mankemen-
ten aan het vaartuig of de uitrus-
ting geconstateerd worden, wordt 
het een optelsom en die middag va-
ren een dure grap. En dat hoeft he-
lemaal niet. Iedereen kan voor wei-
nig geld zijn vaarbewijs behalen, dat 
is al snel goedkoper dan een boe-
te. Nieuw is dat bij ernstige overtre-
dingen het vaarbewijs kan worden 
ingenomen en dat de verantwoor-
delijke persoon kan worden aange-
houden.
Nautisch Center Grammel organi-
seert al vele jaren cursussen die ge-
geven worden in de regio Amster-
dam. Voor meer informatie zie ad-
vertentie elders in dit blad.

ANWB Streetwise geeft verkeersles
op de Koningin Julianaschool
Wilnis – Goed meedoen in het ver-
keer is niet makkelijk. Het is vaak 
druk en grote mensen letten niet al-
tijd op. Ook zijn er erg veel fietsen 
en auto’s. Daarom is het belangrijk 
dat je zelf goed oplet. 
Op vrijdagochtend 26 augustus 
bracht ANWB Streetwise een be-

zoek aan de Kon. Julianaschool. 
Op enthousiaste wijze gaven zij 
verkeerslessen aan alle groepen. 
Ze hadden mooi materiaal bij zich 
om verkeerssituaties na te kunnen 
bootsen, zoals een elektrische auto, 
rijlesauto, zebrapaden en verkeers-
lichten. De kinderen leerden onder 

andere wat je moet doen als je over-
steekt, hoe lang het duurt voordat 
een auto stopt en waarom kinderen 
in een kinderzitje moeten zitten. 

Alle kinderen kregen na afloop een 
echt ANWB Streetwise certificaat. 
Het was een geslaagde ochtend!



Regio - Zaterdag stond de derde 
Navlucht op het programma van-
uit het Belgische Nivelles/Nijvel met 
een gemiddelde afstand van 187 
km. De duiven werden om 08.40 uur 
met een zuidwestenwind gelost, en 
zoals het al weken is, is de wind bo-
ven harder dan aan de grond. Dit 
heeft tot gevolg dat de duiven het 
presteren om snelheden boven de 
100 km per uur te halen. Nadeel is 
dat ze door deze hoge snelheden 
het hok voorbij vliegen en dus te-

gen de wind in terug moeten. Voor-
al de kortere afstanden waar de le-
den van Rond de Amstel mee te ma-
ken hebben zijn dan in het nadeel, 
want een kilometer te ver doorvlie-
gen is ruim twee kilometer verlo-
ren tijd, en geen tijd verspelen is 
met snelle vluchten juist zo belang-
rijk en voor een goede klassering in 
bijvoorbeeld het Rayon zeer nade-
lig. Het was wederom Ron den Boer 
uit Uithoorn die de zege naar zich 
toe trok, hij klokte de eerste duif van 

de vereniging om 10.26.23 uur, de-
ze duif vloog 1762,647 meter per mi-
nuut ofwel bijna 106 km per uur. Leo 
v.d. Sluis uit Uithoorn werd twee-
de en eerste in de B-Groep, Hen-
nie Pothuizen uit Vinkeveen werd 
derde. in Rayon F waar 3718 dui-
ven in concours staan werd Ron 
44e en Leo 102e. De spanning in de 
top blijft, Hennie heeft wel een paar 
punten ingeleverd ten opzichte van 
Ron, maar er komen nog twee ver-
raderlijke vluchten, vluchten waar-
bij geheel Noord-Holland in een 
keer gelost wordt, en vooral de laat-
ste vlucht is cruciaal, omdat er dan 
ook nog een Nationale Jonge dui-
venvlucht op het programma staat 
en er dus minder op de laatste na-
vlucht ingekorfd worden en de pun-
tenaftrek groter is.

De uitslag is als volgt:
Nivelles/Nijvel 
455 duiven en 16 deelnemers

R. den Boer
L. v.d. Sluis
C. Pothuizen
W. Wijfje
H. Half
H.P. Snoek
W. Könst
M. Bosse
M. v.d. Hoort
P.J. van Schaik
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Vinkeveen - Aan het begin van het 
voetbalseizoen heeft het jaarlijk-
se Minikamp bij Hertha plaatsge-
vonden. 43 Deelnemers (41 jongens 
en 2 meisjes) van de D- en E-jeugd 
hebben twee dagen doorgebracht 
op ‘Herthanello’. Het programma 
bestond op vrijdag uit technische 
oefeningen op voetbalgebied, spel-
letjes en het nachtspel, voor velen 
het hoogtepunt van het weekend. 
Zaterdag werd er wederom veel ge-
voetbald, met de penaltybokaal als 
hoogtepunt. Bjorn Holtrop werd 
grandioos winnaar van deze mooie 
beker. Keeper Jan Baarslag van het 
eerste elftal kreeg 153 penalties te 
verwerken, een mooie warming-up 
voor het nieuwe seizoen.
Na de lunch werd er zes tegen zes 
gespeeld, een kennisquiz gehouden 
en een eindspel in het teken van 
water. Dat werd natuurlijk een dolle 
boel, waarbij de jeugdige leiding het 
ook niet droog heeft gehouden. Uit-
eindelijk heeft team Oranje het Mi-
nikamp gewonnen.
Dit team bestond uit: Dennis van de 
Hoven, Levi van Zijtveld, Max Irving, 
Kaj te Beest, Enzo Schnabel, Max 
Hermes, Irina de Koning, Hugo Kos-
ter, Frank Balte (leider) en Ronald 
Verbruggen (leider).
Alle deelnemers kregen tijdens de 
prijsuitreiking een groepsfoto (dank 
aan Dio de Bree). Het befaamde 
Herthanello shirt mocht mee naar 
huis. Ook dank voor catering van 
Snackbar Vinkeveen en Kok Groen-
tehal. 

Geslaagd Minikamp bij Hertha

Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Ron den Boer wint vlucht 
vanuit Nivelles/Nijvel

Laatste minuten brengen 
Argon de winst tegen UNA
Mijdrecht - De eerste thuiswed-
strijd van het seizoen bracht Ar-
gon op het zeer zachte en natte 
veld aan de Hoofdweg promoven-
dus UNA/Brinvast als tegenstan-
der. Na een gelijkopgaande eerste 
helft zakte de blauwe witte ploeg na 
rust behoorlijk terug, kwam op ach-
terstand maar veerde in de slotfase 
heel knap weer op met als gevolg 
twee treffers in de laatste minuten 
en daarmee de volle winst.
In de openingsminuten was het 
vooral de thuisploeg, die de aan-
dacht in aanvallend opzicht op 
zich wist te vestigen. Brayton Biek-
man kopte na een voorzet van Lo-
renzo Lassooij over, Patrick Lokken 
kon de bal na een goede voorbe-
reidende actie van Joshua Patrick 
net niet goed raken en na een voor-
zet van Kevin van Essen kopte Biek-
man via de grond over het doel van 
sluitpost Randy van de Oever. Na 
deze momenten bleek ook UNA in 
staat tot aanvallen met inhoud, al 
moest doelman Bogdan Constan-
tin, die de plek van de geblesseer-
de Maxime Singels innam, nog niet 
echt in actie komen bij doelpogin-
gen, die vooral Stottelaar voor zijn 
rekening nam. Halverwege de eer-
ste helft redde doelman van de oe-
ver heel knap op een harde inzet 
van Joshua Patrick, die na een af-
geketste hoekschop vol uithaalde. 
De doelman moest ook optreden 
bij een verrassend schot van Kevin 
Hansen en bij een poging van op-
nieuw Joshua Patrick, maar moest 
machteloos toekijken toen Lorenzo 
Lassooij na 38 minuten een fraaie 
stift in huis had. De bal ketste ech-
ter van de paal terug en werd in de 
rebound binnengeschoten door Pa-
trick Lokken, maar omdat hij daarbij 
profiteerde van een eerdere buiten-
spelpositie, werd de treffer niet ge-
honoreerd. 

Net voor rust
In de laatste minuten voor de rust 
bleek UNA plots tot aanvallend ge-
vaar in staat, maar Bogdan Con-
stantin bleef, eenmaal met dank aan 
een blok van Jocelino de Sa op een 
spijkerharde inzet, overeind.
Na rust had Argon aanvankelijk 
nog de overhand, maar na een kop-
bal naast het doel van de bezoe-
kers door Patrick Lokken en een 
kans voor de opgekomen verdedi-
ger Dennis Filippo, die strandde op 
de doelman van de bezoekers, zak-
te het niveau van de thuisploeg en 
kwamen de gasten langzaam maar 
zeker meer boven te liggen. Doel-
man Constantin had een flitsende 
reactie nodig om de bal na een kop-
stoot van Kneepkens over de lat te 
werken en zo de stand dubbel blank 
te houden, enkele ballen gingen 
nog diagonaal voor het Mijdrecht-
se doel langs, maar waar voor ge-
vreesd werd gebeurde ook na 81 
minuten spelen: Niek van Boekel 
van de gasten mocht een lange so-
lo ondernemen, stak bijna onge-
hinderd ruim 50 meter van het veld 
over en slaagde er in de bal langs 
de uitvallende Bogdan Constantin in 
het net te werken voor de 0-1. 
Na deze tegenslag richtte het team 
van trainer Jimmy Simons echter op 
verbazingwekkende wijze de rug en 
zocht uit alle macht de gelijkmaker. 

Strafschop
Scheidsrechter Kok negeerde lui-
de vragen om een strafschop na-
dat verdediger Spruijt de bal in het 
strafschopgebied tegen de hand 
aangeschoten kreeg, maar wees in 
minuut 88 wel richting middenstip, 
nadat verdediger Nick Vijlbrief diep 
het strafschopgebied van UNA bin-
nen was gedrongen. Zijn inzet van-
af de achterlijn bracht de bal via een 
verdedigend been en het lichaam 

van de op de grond liggende doel-
man toch binnen de palen over de 
doellijn, 1-1. In de resterende minu-
ten van de blessuretijd had Joshua 
Patrick de winnende op de schoen, 
nadat Brayton Biekman het leer 
keurig met het hoofd panklaar had 
gelegd, maar de te onbesuisde in-
zet verdween over de dwarsligger. 
Twee minuten later veerde het on-
danks de regen opgekomen publiek 
toch juichend overeind, toen Kevin 
van Essen de bal vol inzet verover-
de op het middenveld en in twee-
de instantie het leer precies achter 
de defensie van de gasten neerleg-
de, waar aanvalsleider Patrick Lok-
ken er precies op tijd bij was om met 
een fraaie stift de 2-1 op het bord 
te brengen. Een laatste stuiptrek-
king van de gasten leverde nog een 
hachelijke situatie voor het doel van 
Bogdan Constantin, maar geen tref-
fer op, zodat Argon met een zwaar-
bevochten overwinning de kleedka-
mer kon opzoeken.

Komende woensdag speelt men al 
de volgende competitiewedstrijd, 
als om 18.00 uur afgetrapt moet 
worden voor de uitwedstrijd bij HBS 
in Den Haag. Ook afgelopen woens-
dag werd om die tijd begonnen aan 
de KNVB beker wedstrijd in het ver-
re Koudekerke (bij Vlissingen) waar 
3e klasser VCK als tegenstander 
optrad in de eerste ronde. Met een 
duidelijke 0-5 zege (treffers van Ke-
vin Hansen, Patrick Lokken, Brayton 
Biekman, Joshua Patrick en Loren-
zo Lassooij) werd daar de volgende 
ronde gehaald, welke op 21 septem-
ber Almere City FC als tegenstander 
naar de Hoofdweg laat komen.

Aanstaande zondag treedt Argon 
thuis aan tegen FC Hilversum, dat in 
de eerste 2 ronden nog zonder pun-
ten is gebleven.

Nieuwe damleden zeer welkom bij Kunst & Genoegen
De Kwakel - Op maandagavond 
12 september zal vanaf 19.30 uur 
het damseizoen in ’t Fort De Kwa-
kel aanvangen. 
De dammers van K&G hebben er 
weer zin in, op 26 september wacht 
de eerste bondswedstrijd al, dan 
speelt het 1e team van K&G tegen 
het eigen 2e team van K&G. Het 2e 
team ook wel DC Nieuwveen ge-
noemd zal de degradant van het 
verleden seizoen graag een lesje le-
ren. Dammers vanuit alle windstre-
ken hebben inmiddels bezit geno-
men van de Kwakelse damclub. Er 
zijn niet zoveel damclubs meer in 
de omgeving, K&G kan ook nog wel 
meer leden gebruiken om levens-
vatbaar te blijven. 
Volgend jaar wacht immers het 
85-jarig jubileum en op naar de 
honderd volgens het trouwe club-
je dat nog rest. Gezelligheid staat 
voorop op de avonden in ’t Fort als 

men voor verschillende competities 
speelt op elk niveau. De speeltijd 
is ook wat beperkt, zodat het geen 

lange avonden behoeven te worden. 
Kom gerust eens aanschuiven en de 
sfeer proeven.

Sponsor schenkt nieuwe 
zwemvesten aan kanopoloërs

Regio - Het eerste team van de ka-
novereniging De Ronde Venen kan 
de tweede helft van de competi-
tie in, voorzien van beter en nieuw 
materiaal. Bij de aankoop van nieu-
we zwemvesten is er bewust geko-
zen voor een betere kwaliteit. Te-
vens is er rekening gehouden met 
het groeien van de lichaamsbouw 

van de spelers. De oude vesten wa-
ren aan de krappe kant. De nieu-
we zwemvesten komen goed van 
pas en samen met de oude zwem-
vesten kunnen nu beide teams va-
ren in zwemvesten die speciaal voor 
het kanopolo geschikt zijn. De oude 
zwemvesten gaan naar het jeugd-
team. 

De aankoop is te danken aan een 
gulle sponsor uit Mijdrecht, name-
lijk Johnson Wax Europlant BV, dat 
zich vorig jaar spontaan aanmeld-
de bij de club. De gift mocht worden 
besteed aan met name de jeugdac-
tiviteiten binnen de kanoclub.  
Om kanopolo te kunnen spelen is 
altijd lastig omdat er specifiek ma-
teriaal voor nodig is. In de beginja-
ren was nog niet alles beschikbaar, 
maar nu raakt de club goed in de 
spullen. Een deel van de spelers be-
schikt inmiddels over een eigen ka-
jak, peddel en helm. Het aantal pri-
vékajaks is dit jaar behoorlijk ge-
groeid. Dit is prima, omdat daarmee 
de kajaks van de vereniging kunnen 
worden ingezet voor leden die het 
leuk vinden om polo eens te probe-
ren en geen eigen boot hebben. De 
vereniging stelt voor hen materiaal 
ter beschikking. Dit geldt voor het 
kanopolo en ook voor het jeugdva-
ren binnen de club. Hiermee wordt 
de drempel voor nieuwe leden of 
spelers van kanopolo zo laag moge-
lijk gehouden.

Het A-team bestaat uit: Stefan van 
Vliet; Remko van Vliet; Bart van Es; 
Jorn van Gijn; Rob van Rhenen; niet 
op de foto Nico Klessens en Ivo van 
Schalkwijk.

Voorlaatste zomerbridge 
avond bij De Legmeer
Regio - Na enig overtellen van la-
dyspeaker Gerda Schavemaker, een 
bridger komt eigenlijk nooit verder 
dan even in de dertig, dus begrip 
daarvoor, bleken toch acht en dertig 
paren zich gemeld te hebben voor 
de dertiende avond zomerbridgen.
De gemiddelde bezetting van de 
avonden stevent hierdoor af op 
een absoluut record, uiteraard tot 
grote tevredenheid van allen die 
zich deze zomer hiervoor ingezet 
hebben,hulde! 
In de A-lijn kwamen deze keer Wim 
van Rooyen & Jaap Schulte op het 
schild met een totaal van 57,99%. Ri-
ta Vromen liet zich deze maal verge-
zellen door Reina Slijkoord. hetgeen 
resulteerde in een keurige twee-
de plaats met 56,25%. Greet Over-
water & Guus Pielage bevestigden 
hun status met een derde plek en 

54,51%, op de hielen gezeten door 
Toon Overwater, die met Joop van 
Delft slechts 0,34% op hen moest 
toegeven! Marja & Kees Mooy wa-
ren goed voor plaats vijf met 52,43% 
op een totaal aantal A-lijners van 
veertien. 
In de B-lijn was de wijn weggelegd 
voor Annemarie Smit & Gerrie van 
Steeg. De dames presteerden weer 
als vanouds en scoorden nu 57,29%. 
Wies Gloudemans & Rie Sudme-
ijer hebben de smaak ook te pak-
ken, nu tweede met 56,25%. Jan & 
Britta Bosse vonden zichzelf terug 
op plaats drie met 55,90% en dat 
scheelde zo’n zeven plaatsen met 
een week ervoor. De vierde positie 
was voor Wim Koevermans & Bouk-
je Dieleman met 54,17% en ook Ot-
to & Tonny Steegstra schaarden zich 
bij de top vijf met 52,08%.

In de C-lijn een stunt van Ans 
Voogel & Atie de Jong. De dames 
bieden ‘still going strong’ en ge-
ven de tegenstanders zo erg weinig 
ruimte. Het gevolg, één met 55,21%. 
Klaas Verrips & Anneke de Weerdt 
hadden echter ook dorst en eve-
naarden de koploopsters. Door een 
verpletterende zege op de ‘chocola-
bridgers’ aan de laatste tafel haal-
den zij ook het zelfde percentage. 
Ineke Koek & Ellen van den Toorn 
werden derde met 53,13% gevolgd 
door Dies Bouterse & Peter Harre-
wijne met 52,60%.
Lous Bakker & Debora van Zantwijk 
werden netjes vijfde met 52,08%.
Wilt u nog eenmaal de sfeer proe-
ven van het zomerbridge, teken dan 
in voor de laatste avond: vanavond, 
woensdag 31 augustus in de bar-
zaal van sporthal de Scheg, aan-
vang om 19,45 uur. Aanmelden per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
per telefoon 0617240344 of tussen 
19.15 en 19.30 uur aan de zaal. Kos-
ten 5 euro per paar.
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De voorspellingen waren niet best. Berichten uit Amerika stemden je 
niet vrolijk, maar toen zaterdagavond het onweer voorbij was, het min-
der hard regende en het nu en dan helemaal droog werd, kwamen de 
muziekliefhebbers toch uit hun huizen en kon de Tropical Night in Uit-
hoorn beginnen. Veel paraplu’s maar de sfeer zat er snel in. Er werd 
meegezongen, gedanst, genoten, regen wind kon hen niet deren. Een 
extra borreltje om warm te blijven, hard meezingen, swingen en mee-
deinen... het werd toch nog een onvergetelijk feest, waar honderden 
bezoekers van hebben genoten. Bijgaande foto’s, gemaakt door Jan 
Willem Koedam, geven de sfeer goed weer.

We dachten maar zo:
Tropische regenbuien

horen er ook bij

Ondanks bar slechte weer Tropical 
Night nog best drukbezocht
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Big L jeans zet zich in 
voor het Leger des Heils
Regio - Big L is de grootste jeans-
specialist van de regio. Nergens in 
de regio vind je zoveel aanbod aan 
jeans voor heren, dames en kids. 
Van de hippe G-Star, tot een dege-
lijke nette jeans voor de casual fri-
day, voor elk wat wils.
Het is het begin van een nieuw sei-
zoen, mensen zijn weer terug van 
vakantie, scholen beginnen weer, al-
le activiteiten komen weer op gang. 
Om de start van het nieuwe sei-
zoen goed te beginnen geeft Big L 
dit weekend korting op een nieuwe 
jeans. Tegen inlevering van je oude 
broek krijg je korting op een nieu-
we, tevens steun je daarmee gelijk 
het goede doel. Big L heeft gekozen 
om alle broeken te doneren aan het 
Leger des Heils. Twee vliegen in 1 
klap dus. De jeans die dit weekend, 
vrijdag en zaterdag, worden opge-
haald, worden weer gebruikt voor 
een van de vele projecten van het 
Leger des Heils. 

Hoe werkt het?
De actie kent 3 verschillende kor-
tingbedragen. Bij besteding tot 50 
euro van een nieuwe jeans krijg je 
10 euro korting. Koop je een broek 
tussen de 50 en 100 euro, dan krijg 
je 15 euro korting. Als je een nieuwe 
broek koopt die een waarde heeft 
van 100 euro of meer, dan krijg je 

een korting van 20 euro. De korting 
geldt alleen tegen inlevering van je 
oude broek.

Dit weekend is het begin van de 
feestweek in Aalsmeer. Veel brui-
sende activiteiten zullen plaats gaan 
vinden de komende week. Om goed 
voor de dag te komen scoor je ui-
teraard je nieuwe kleding bij Big 
L. Op dit moment hangt de winkel 
weer vol met de nieuwste collec-
ties voor heren, dames en kinderen. 
Volop winterjassen, warme vesten, 
mooie overhemden en ga zo maar 
door, Big L is klaar voor de winter. 
Dit seizoen is nieuw voor de kids 
het bekende merk G-Sus, o.a. leuke 
print shirts, sweats en leuke vestjes 
biedt dit merk voor zowel jongens 
als meisjes.

Fashion Night 6 september:
Een goede tip om de nieuwste col-
lecties van Big L en andere winkels 
te bezichtigen is aanwezig te zijn bij 
de Fashion Night in de feesttent op 
dinsdag 6 september. De kaartver-
koop is in volle gang. Deze avond 
verzorgen de winkels een avond-
vullend programma. U wordt weer 
helemaal bijgepraat over de laat-
ste modetrends voor de aankomen-
de winter. Haast u naar Big L voor 
kaarten, want op = op!

Vrijdag geweldig aanbod op 
cursusmarkt Cursusproject
De Ronde Venen - Kom vrijdag 
naar de cursusmarkt van het Cur-
susproject De Ronde Venen. Er is 
weer een geweldig aanbod van 
cursussen, bijvoorbeeld: Zumba, 
Spaans voor gevorderden of begin-
ners, Workshop tekenen met een 
potloodje, Maken van een voor-
jaarsdecoratie, Lezingen, Wande-
lingen, Fotografie, Schilderen in de 
polder, Frans en Yoga. 
Het inschrijven begint om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. De markt 
wordt gehouden in De Boei aan de 

Kerklaan 32 in Vinkeveen. Veel do-
centen zijn aanwezig. Het totale 
cursusoverzicht staat op www.cur-
susproject.nl Vanaf maandag 5 sep-
tember kunt u inschrijven bij de Ra-
bobank of via internet, maar alleen 
nog voor de cursussen die niet zijn 
volgeboekt. 
Wilt u nu alvast meer informatie, bel 
dan even met Auwert Dekker: 0297-
261849 of kijk op de site www.cur-
susproject.nl Stuur een mailtje naar 
cursusproject@planet.nl als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Drie kerken,  drie projecten,  
drie jaar en drie woorden. . .
De Ronde Venen - Protestan-
te kerken in De Ronde Venen steu-
nen samen Zuid-Afrikaanse projec-
ten. De startzondag op 4 september 
is daar aan gewijd.
Dit jaar beginnen de protestant-
se kerken van Wilnis, Abcoude en 
Mijdrecht het nieuwe seizoen met 
aandacht voor Zuid-Afrika. Zij heb-
ben afgesproken om drie jaar lang 
drie organisaties daar financieel te 
steunen in hun werk, bij elkaar is 
dat voor een bedrag van ongeveer 
20.000 euro. 

Op de startzondag brengt elke kerk 
het werk van een van de organisa-
ties naar buiten. Er is een fietstocht 
uitgezet om alle kerken met hun ex-
posities en presentaties over deze 
organisaties te bezoeken. 

Organisaties
De organisaties waarmee de drie 
kerken zich hebben verbonden:
Conquest for life richt zich op de op-
vang en ontwikkeling van jongeren 
in de townships van Johannesburg. 
Ze zorgen bijvoorbeeld voor buiten-

schoolse opvang, computercursus-
sen voor jongeren en hun ouders, 
en er is ook een speciaal meisjes-
programma. 
PACSA, Pietermaritzburg Agency for 
Christian Social Awareness onder-
steunt projecten die leiden tot eco-
nomische gelijkwaardigheid en de-
mocratisering, werkt aan gelijkheid 
voor mannen en vrouwen en zet 
zich in voor lokale gemeenschaps-
vorming.
NTS, Northern Theological Semina-
ry leidt jonge mensen op tot theo-

loog. Door de steun vanuit Neder-
land kunnen zij betere colleges ge-
ven en de mensen ook breder oplei-
den. Zo kreeg Tsjidi Moetsi de kans 
om een jaar in Nederland te stude-
ren, en was zij ook in Wilnis te gast.

Jaarthema
Ook is er op de startdag aandacht 
voor het nieuwe jaarthema van de 
protestantse kerken: Liefde, het 
derde woord na Geloof en Hoop. El-
ke kerk doet dat op z’n eigen ma-
nier, eerst in de kerkdiensten, en 
daarna met een programma voor 
jong en oud, waarin het thema Lief-
de verbonden is met de projecten in 
Zuid Afrika. 
Ieder is van harte welkom om in een 
van de kerken vanaf 11.30 uur te 
komen koffiedrinken en kennis te 
nemen van de projecten, of om de 
fietstocht te maken, waarbij u on-
derweg De Rijdende Kerk tegen-
komt als pleisterplaats. De route is 
vanaf 11.30 uur verkrijgbaar bij de 
Janskerk in Mijdrecht, de Ontmoe-
tingskerk in Wilnis en de protes-
tantse kerk van Abcoude.
En wilt u ook de startdiensten mee-
maken, hartelijk welkom, deze be-
ginnen om 10.00 uur.

Fototentoonstelling ‘Vanishing 
Landscapes’ in fort

Uithoorn - Van 4 september tot en 
met 2 oktober zal bij Galerie Fort 
aan de Drecht de fototentoonstel-
ling Vanishing Landscapes te zien 
met foto’s van Daan Zuijderwijk en 
Maaike Vergouwe.

Twee plaatsen waar ooit veenar-
beiders tot hun knieën in de natte 
turf stonden, vormen het decor voor 
twee monumentale fotoseries.
Vanishing Landscapes is een ode 
aan de schoonheid van verval. Laat-
ste stroken veenland in de Vinke-
veense Plassen worden langzaam 
verorberd door het water en lijken 
zo voorgoed te verdwijnen. Vanaf 
een schip fotografeerden zij in de 
nachtelijke uren met hun grootfor-
maat camera en flitser dit verschijn-
sel, dat indringende en mysterieuze 
landschappen opleverde.
De Herschepping van de Volger-
meer is een ode aan de veerkracht 
van de natuur. 
Een fotodocumentaire over de ver-
anderende natuur tijdens de bo-

demsanering van de Volgermeer-
polder. De tentoonstelling Volger-
meer Recreated is het resultaat van 
ruim 2 jaar lang documenteren van 
de veranderingen van de natuur in 
dit gebied iets ten noorden van Am-
sterdam.

Daan Zuijderwijk (1974) en Maaike 
Vergouwe (1978) studeerden beiden 
fotografie aan de Kunstacademie St. 
Joost in Breda.
Hun thematiek de relatie tussen 
mens en natuur komt in deze ten-
toonstelling ten volste tot zijn recht.
Vanishing Landscapes is te zien op 
donderdag en vrijdag van 14.00 tot 
17.00 uur en in het weekend van 
12.00 tot 17.00 uur. In verband met 
Open Monumentendag zal de ex-
positie op zaterdag 10 september al 
vanaf 10.00 uur te bezichtigen zijn.
De opening zal zijn op zondag 4 
september om 15.00 uur en zal wor-
den verricht door de schrijver Cyriel 
van Rossum. Het adres: Grevelingen 
50 in Uithoorn.

Knutselclub ‘Kinderen helpen 
Kinderen’ gaat weer van start
De Ronde Venen - Het nieuwe sei-
zoen van de knutselclub ‘Kinderen 
helpen Kinderen’ begint weer.
Van september tot april kunnen kin-
deren in de leeftijd vanaf 6 jaar, el-
ke 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 Li-
liane Fonds.
Het Liliane Fonds helpt gehandi-
capte kinderen in de derde wereld. 
Vorig seizoen heeft de knutselclub 
2.500,00 euro over kunnen maken 
aan het Liliane Fonds. In de knut-
selruimte aan de Schepenenstraat 
9 hangen de nieuwe sponsorbladen 
van kinderen, waar iedereen in het 
nieuwe seizoen voor gaat knutselen.
De contributie bedraagt 10,00 euro 
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 ver-
kocht op diverse markten. Ook in de 
knutselruimte kunnen de gemaak-
te spullen o.a. kettingen, bloempot-
ten, bloknootjes, kaarten e.d .wor-
den gekocht. Bij de servicepunten 
in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht 
en bij de RABO bank in Vinkeveen 
staan hun kaartenmolens met zelf-
gemaakte kaarten. Joke Homan, 
Daalder 2 in Mijdrecht (tel. 0297 
215001) verhuurt bridgekoffertjes 
waarvan de opbrengst ook naar het 
Liliane Fonds gaat.

In september is in de vitrine in de bi-
bliotheek in Mijdrecht werk van de 
knutselclub te zien.
Elke woensdagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur komen de volwasse-
nen bij elkaar om te knutselen en 
voor te bereiden voor de woensdag-
middag. 
Nieuwe gezichten en nieuwe idee-
en en ook mannen zijn welkom. Er 
wordt op die avond een kleine bij-
drage van 1,- euro gevraagd voor 
koffie/thee, verwarming ruimte e.d.
De knutselclub zoekt nog enthousi-
aste, creatieve volwassenen om de 
kinderen op woensdagmiddag te 
helpen bij het knutselen, mensen 
die willen schminken voor het goe-
de doel bij verschillende activiteiten, 
de website up-to-date willen hou-
den, workshops willen geven, wil-
len helpen bij verkopen of afzetmo-
gelijkheden van onze spullen weten. 
enz. enz.
Op woensdag van 10.00 uur tot 
16.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 
uur bent u/ ben jij welkom. De in-
gang van de knutselruimte is aan de 
achterzijde van de flat aan de Sche-
penenstraat 9 in Mijdrecht .
Op dinsdag en woensdag is de club 
telefonisch bereikbaar op nummer 
0628040492. Het e-mailadres van 
de club is kinderenhelpenkinderen 
@casema.nl
De club heeft ook een website www.
kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Voor informatie over het Liliane 
Fonds www.lilianefonds.nl

Kom ook zingen bij Hiddai!
Wilnis - Donderdag 8 september 
start het christelijk zangkoor Hiddai 
met een creatieve avond. Om 19.30 
uur staan er koffie en thee, met wat 
lekkers erbij, klaar voor koorleden 
en andere ‘nieuwsgierige’ zangers. 
Vervolgens staat er een creatieve 
verrassing te gebeuren en tenslot-
te …. een glaasje. 
Donderdag 15 september, om 20.00 
uur gaan de koorleden lekker zin-

gen onder leiding van hun nieuwe 
dirigent Wim van Dijkhuizen. 
Houd jij van zingen, lijkt het je fijn op 
een christelijk koor te zitten en ben 
je 15 jaar of ouder, geef je dan op 
voor de creatieve kennismakings-
avond of kom donderdag 15 sep-
tember fijn een keer meezingen. 
Geef je vóór 3 september op voor 
de creatieve avond bij Matty Nagel: 
j.nagel@solcon.nl

Nacht van Neptunus 2011
Vinkeveen - Komende zaterdag-
avond 3 september vindt de ‘Nacht 
Van Neptunus’ plaats. De Nacht van 
Neptunus is een aantal jaren gele-
den ontstaan toen een aantal Vinke-
veen goedgezinde mensen vond dat 
de zomer altijd plotseling over was. 
Zij hebben toen bedacht dat een af-
scheid van de zomer op een andere 
manier moest gebeuren dan alleen 
maar de weersverandering.

Er is toen een idee ontstaan om de 
booteigenaren op een bij de water-
sport behorende manier afscheid te 
laten nemen van de zomer. ‘Neptu-
nus de schrik van de Evenaar’ komt 
sindsdien ieder jaar op de eerste za-
terdag van september naar Vinke-
veen om alle boten uit te wuiven en 
ze een goede winter toe te wensen. 
Neptunus en zijn meegereisde zee-
meerminnen staan (zitten) boven 
op een verlichte boot, en varen een 
route over de Vinkeveense Plassen.

De boten die meevaren volgen 
‘Neptunus’ en tijdens de route komt 
de stoet elkaar tegen zodat eenieder 
een groet kan brengen aan Neptu-
nus. De bedoeling van de mee-
varende boten is dat zij hun jacht, 
schip, praam of iets dergelijks ver-
sieren en op een zo ludiek mogelij-
ke manier verlichten.

Bedenken
Vele bootbezitters zijn al gedurende 
lange tijd bezig om te bedenken op 
wat voor manier zij dit jaar hun boot 
kunnen versieren. In de weide om-
geving is dan ook geen stroom-ag-
gregaat meer te huur, aangezien de 
meeste mensen hun boot met dus-
danig veel lampjes verlichten dat 
een 220 volt stroomaggregaat no-
dig is. Vele bedenken ieder jaar op-
nieuw weer een thema dat zij door 
middel van lampjes uit beelden. 

Ook dit jaar is er weer een ‘wed-
strijd’ en wordt er een aantal prij-
zen uitgereikt aan de winnende 
deelnemers. Voorwaarde is wel dat 
de deelnemers zich inschrijven bij  
nachtvanneptunus@gmail.com of 
bij Jachthaven Winkeloord of Jacht-
haven Oldenburger, deelname is 
gratis. Inschrijven is mogelijk tot za-
terdag 3 september om 16.00 uur.

Nog een voorwaarde voor het mee-
varen is dat de gewone navigatie-
verlichting gevoerd moet worden. 
Het BPR is van kracht, en de aanwij-
zingen van de organisatie en poli-
tie, handhaving moeten worden op-
gevolgd.

Route
De route van dit jaar zal zijn: Start 
om ongeveer 21.00 uur in de buurt 
van de starttoren op zandeiland 8, 
waarna koers gezet wordt richting 
eiland 9 om daarna voor eiland 10, 
11, 12 langs te varen.
Daarna wordt voor eiland 1 en 2 
langs gevaren, vervolgens langs ei-

land 3 richting eiland 4. Let op bij 
het duikgebied!. Daarna wordt er 
tussen eiland 5 en 6 gevaren rich-
ting De Boei bij jachthaven Olden-
burger waarna weer koersgezet 
wordt richting de WVA om vandaar 
langs eiland 3 richting de starttoren 
te varen.

Hierna zal worden afgemeerd bij de 
starttoren op eiland 8 om de prijs-
uitreiking te doen. Na uitreiking van 
de prijzen is de Nacht van Neptunus 
afgelopen en wordt de deelnemers 
verzocht om terug te keren naar hun 
thuishaven. Geluidsoverlast zal niet 
worden toegestaan. 

Om de verlichte boten goed te kun-
nen zien kan eenieder het beste 
gaan kijken bij eiland 4, 5 of bij ei-
land 1 of 2.
De prijzen zijn ook dit jaar weer be-
kers en voor de eerste plaats in de 
categorie mooist verlicht schip en 
de eerste prijs in de categorie ori-
gineelst verlicht schip en de eerste 
prijs in de categorie actueelst ver-
licht schip word er tevens een geld-
prijs uitgegeven van 100.00 euro die 
gesponsord worden door de onder-
nemersvereniging van Vinkeveen. 
Als aanmoedigingsprijs is er een 
prijs van 50.00 euro beschikbaar ge-
steld voor diegene die net niet vol-
doende aan het verlichte van zijn 
boot gedaan heeft, zodat met deze 
prijs volgend jaar er nog een betere 
verlichting op die boot kan komen.

De volgende regels zijn van be-
lang voor diegenen die mee-
doen, meevaren of kijken:
1  Deelname mag alleen met in-

achtneming van het Binnenvaart 
politie reglement.

2  De boot is uiteraard voorzien van 
werkende navigatieverlichting.

3  Maximumsnelheid 9 km per uur.
4  Aanwijzingen van Politie, Recre-

atieschap, Brandweer en Orga-
nisatie dienen terstond opge-
volgd te worden.

5  Deelname is geheel voor eigen 
risico! De organisatie is niet aan-
sprakelijk voor schade en of on-
gevallen.

6  Drankgebruik is door kapiteins 
en schippers niet toegestaan.

7  Het maken van onnodig geluids-
overlast tijdens en/of na het eve-
nement is niet toegestaan.

8  Het hebben van open vuur op 
boten en of eilanden is verboden.

9  Het afsteken van vuurwerk is niet 
toegestaan

10  Na de prijsuitreiking is de Nacht 
van Neptunus afgelopen.

11  De bruggen in de Baambrugse 
Zuwe, Achterbos/Herenweg en 
Demmerik/Herenweg draaien tot 
01.00 uur

Voor verdere Informatie kunt u con-
tact opnemen met H. Griffioen, tel. 
0294-284819 of nachtvanneptunus 
@gmail.com. De organisatie wenst 
iedereen een behouden ‘Neptunus 
Vaart‘ toe! 



Vinkeveen - Het eerste achttal van 
korfbalvereniging De Vinken zal de 
komende veldcompetitie met een 
bekend basisachttal de strijd aan-
gaan. Het dameskwartet bestaat 
de komende maanden uit: Silvia 
van Dulken, Melanie Kroon, Joy-
ce Kroon en Mariska Meulstee. Aan 
de herenkant zijn Kelvin Hoogen-
boom, Peter Koeleman, Peter Kooij-
man en Ruud Oussoren de beken-
de gezichten. Voormalig aanvoer-
ster Charita Hazeleger heeft haar 
basisplaats opgegeven, waardoor 
Melanie Kroon weer terugkeert in 
de hoofdselectie, Silvia van Dulken 
komt terug op de plek van Helene 
Kroon. Nestor Peter Kooijman is de 
nieuwe aanvoerder. Fred Straatman 
gaat zijn tweede jaar in als trainer-
coach van de Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht. Ria Kamminga is als 
vanouds de verzorgster en al meer 
dan vijftien jaar algehele steun en 
toeverlaat van het team.

Oefenperiode
De Vinken werd vorig seizoen in 

de zaal kampioen in de derde klas-
se en handhaafde zich daarna ook 
keurig in de tweede klasse op het 
veld. Trainer-coach Fred Straatman, 
zag zijn team in de aanloop naar de 
nieuwe veldcompetitie met redelijk 
succes opereren. Een gelijkspel te-
gen Luno en winst op Fluks eerder 
deze maand werden afgelopen za-
terdag in een driekamp in Tiel aan-
gevuld met winst op Reeuwijk en 
verlies tegen Tiel’72. Het oefentoer-
nooi bij Tiel op 27 augustus stond 
voor het dameskwartet nog in het 
teken van de uiteindelijk te vormen 
selectie. Na dit toernooi en op ba-
sis van de eerdergespeelde oefen-
partijen was het voor de trainer dui-
delijk met welke acht hij dit seizoen 
opnieuw handhaving in de tweede 
klasse wil nastreven. Fred Straat-
man: “Ik kijk met tevredenheid terug 
op de oefencampagne. Die ging in 
ieder geval beter dan vorig seizoen. 
Het belangrijkste is, dat we ons ver-
der bekwamen in het scoren. Ja, we 
gaan in ieder geval voor handhaving 
in de tweede klasse.” 

Competitiestart
Komende zaterdag 3 september is 
de eerste competitiewedstrijd.

De Vinken speelt uit op sportpark 
De Grift in en tegen Woudenberg. 
Aanvang 15.30 uur.
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HSV’69 timmert aan de weg
De Hoef - Of eigenlijk sportclub 
HSV ’69 uit De Hoef gaat sportief 
op weg naar een geweldig sport-
seizoen!
Waar een dorp als De Hoef met z’n 
allen de schouders onderzet is het 
sportieve bestaan van haar sport-
club. Een voetbal- en een handbal-
vereniging in één. Hierdoor is het in 
het clubhuis reuzegezellig. Nu weet 
iedereen dat een vereniging die uit-
breidt ook haar problemen kent. Bij 
de herenelftallen zijn we naarstig op 
zoek naar een aantal keepers. Ook 
de D- en C-junioren kunnen ver-

sterking gebruiken. Jongens van 
de leeftijdsgroep 8 tot het 3e jaar 
voortgezet onderwijs en zin in voet-
bal worden met open armen door 
de trainer en leiders ontvangen. De 
trainingen zijn veelal op de dinsdag 
en de donderdag en natuurlijk een 
wedstrijd op de zaterdag. 
De handbal draait op volle toe-
ren met een nieuw team met jon-
ge jeugd, dat ontstaan is vanuit het 
georganiseerde vriendjes- en vrien-
dinnentoernooi. Maar het ontbreekt 
HSV’69 aan wat vrouwelijke spelers 
voor het tweede damesteam. Vind je 

spelen in de buitenlucht heerlijk en 
is balgevoel geen probleem, draai 
dan eens een training mee. In het 
winterseizoen wordt er in Zevenho-
ven indoor gespeeld.
Op dit moment komen de leden uit 
De Hoef, de buitenwegen en Am-
stelhoek. Ook komt een deel uit Uit-
hoorn en Mijdrecht/Wilnis. Er is al-
tijd wel iemand in de buurt met wie 
je mee kunt rijden of mee kunt car-
poolen. Informatie over de teamlei-
ders handbal, voetbal en jeugd kun 
je vinden op de site www.hsv69.nl of 
bel Tettie van Os: 0297-287118.

Melanie en Silvia terug in 
de Vinkenhoofdmacht

Tennisclub Vinkeveen verwelkomt 
nieuwe aspirant-leden
Vinkeveen - Op donderdagavond 
25 augustus heeft de tennisclub van 
Vinkeveen wederom een hele groep 
nieuwe leden ontvangen voor een 
informele tennisavond. Deze nieu-
we groep tennissers zijn voor 50 eu-
ro aspirant-lid geworden. Met dit 
speciale lidmaatschap krijgen zij de 
kans om tot einde van dit jaar ken-
nis te maken met de tennisclub. 
De avond was een groot succes, 
mede getuige het feit dat er na het 
tennissen nog lang na geborreld 
werd en er vele nieuwe tennis’dates’ 

zijn gemaakt. Als nieuw lid van een 
sportvereniging blijkt het voor leden 
moeilijk te zijn om tennismaatjes te 
vinden. 
Het Bestuur van VLTV heeft een 
commissie ledenwerving- en be-
houd aangesteld om zich hier ac-
tief mee bezig te houden. Het is van 
groot belang dat nieuwe leden zich 
snel thuis gaan voelen op de club. 
De commissie zal er alles aan doen 
om de nieuwelingen met elkaar in 
contact te brengen, zodat ze uitein-
delijk nog lang en tevreden lid blij-

ven van VLTV. VLTV is nog steeds op 
zoek naar nieuwe leden die vroeger 
hebben getennist en graag weer 
willen tennissen. Tevens is er be-
hoefte aan nieuwe jeugdleden. Sa-
men met de basisscholen uit Vinke-
veen wordt er aan een plan gewerkt 
om hun in contact te brengen met 
de tennissport.
VLTV beschikt over 8 all weather 
smashcourt banen waardoor er het 
hele jaar door buiten getennist kan 
worden. Het is niet alleen meer een 
zomersport.

Enthousiaste nieuwe leden met een paar begeleiders van VLTV

TVM Rabo Open Jeugd 
Toernooi weer groot succes
Mijdrecht – De maand augustus 
organiseerde TVM weer het hoog-
tepunt van het jaar voor de tennis-
jeugd, namelijk het Rabo Tennis OJT. 
Een geweldige week met spannen-
de tenniswedstrijden maar daar-
naast ook de vele activiteiten voor 
de tennisjeugd. Dit jaar stond het 
toernooi in het teken van het Jun-
gle Thema. De gehele week werden 
er activiteiten georganiseerd waar-
mee jungle euro’s verdiend kon-
den worden. Deze konden aan het 
einde van week ingeleverd worden 
voor loten voor de loterij. Zondag 
21 augustus werden alle finalewed-
strijden gespeeld en naast de prijs-
uitreiking vond ook de loterij plaats 
met vele mooie prijzen die ter be-
schikking waren gesteld door de 
volgende sponsors; Rabobank, Ver-
hoef Infra, Koop Lenstra, Hans Lam-
mers Peugeot, Tennis Actief, Instal-
latiebedrijf VIT, Brian Cornelissen 
Bijlessen, Vosselman Buiten, Party-
centrum De Meijert, IntoTuition, Ak-
kermans, Den Ouden Binnen, Boek-
handel Mondria, Sneakerz, De Cre-
atieve Taart, Oog en Bril, Bakkerij 
Elenbaas.

De gehele week werden er mooie en 
spannende wedstrijden gespeeld. 
Het toernooi is een K5 toernooi wat 
inhoudt dat er voor de categorieën 
t/m 12 jaar en 14 jaar gespeeld werd 
om ranglijstpunten voor de Neder-
landse ranglijst.
Al met al een mooi toernooi met de 
volgende winnaars:

Meisjes Enkel t/m 8
1e Sophie Kooijman
2e Floor Butzelaar

Meisjes Enkel t/m 10
1e Tessa Kwakernaak
2e Puck Kwast
3e Sanne de Ruiter
4e Lisa Post
Meisjes Enkel t/m 12 (K5)
1e  Grace Denton
2e  Laura Moerman
Meisjes Enkel t/m 14 (K5)
1e  Demi Coenraads
2e  Claudia van den Brink
Meisjes Enkel t/m 14 
Verliezersronde
1e  Babette Limburg
2e  Fenne de Boer
Meisjes Enkel t/m 17
1e  Claudia van den Brink
2e  Naomi Dol
Jongens Enkel t/m 8
1e  Marc Visser
2e  Romijn van Vliet
Jongens Enkel t/m 10
1e  Joep Troost
2e  Merlijn Whitton
Jongens Enkel t/m 12 (K5)
1e  Zachary Eisinga
2e  Ayrton Dol
Jongens Enkel t/m 14 (K5)
1e  Sander de Bruijn
2e  Lucas Mulder
3e  Zachary Eisinga
4e  Cyriel Eisinga
Jongens Enkel t/m 14 
Verliezersronde
1e  Alexander Govers
2e  Job van der Worp
Jongens Enkel t/m 17
1e  Sander de Bruijn
2e  Luuk Schroen
Meisjes Dubbel t/m 10
1e  Anne van Breukelen
  Gioia Grittner
2e  Senna van Alphen
  Suze Smit

Meisjes Dubbel t/m 12
1e  Puck de Graaf
  Lisa Post
2e  Kim Hylkema
  Britt Overboom
Jongens Dubbel t/m 10
1e  Gijs Butzelaar
  Thimo van Eijk
2e  Ruben Rechtuijt
  Sam Verweij
Jongens Dubbel t/m 12
1e  Bjarne Vedder
  Jarni van der Wilt
2e  JanJoris Arts
 Sebastian Arts
Jongens Dubbel t/m 14
1e  Casper Helmer
  Hugo Straver
2e  Quinten Limburg
  Alexander Govers
Jongens Dubbel t/m 17
1e Joost Berger
  Luuk Schroen
2e  Patrick Prins
 Nigel Overmars
Gemengd Dubbel t/m 10
1e  Bente van Vliet
  Gijs Butzelaar
2e  Senna van Alphen
 Mathis Brétin
Gemengd Dubbel t/m 12
1e  Lisa Post
  Sebastiaan Popping
2e  Lisa Smelik
 Floris Berkelder
Gemengd Dubbel t/m 14
1e  Naomi Dol
 Ayrton Dol
2e  Claudia van den Brink
 Sebastiaan Popping
Gemengd Dubbel t/m 17
1e  Babette Limburg
 Luuk Schroen
2e  Maayke de Boer

WVA Puzzeltocht groot succes
Vinkeveen/Abcoude - Afgelopen 
week is voor het eerst in lange tijd 
weer eens een puzzeltocht georga-
niseerd op de Vinkeveense Plassen 
door Watersport Vereniging Vinke-
veen-Abcoude. Prachtig weer zorg-
de voor een mooie opkomst van 20 
teams. De boten varieerden van luxe 
sloepen en zeiljachten tot drijvende 
woonkamers, inclusief Perzisch ta-
pijtje en comfortabele leunstoe-
len. Het deelnemersveld bestond uit 
WVA-leden en ook een groot aantal 
niet-WVA leden die zo kennis kon-
den maken met de club en de fa-
ciliteiten. De opgaven bestonden dit 
jaar uit een aantal foto’s die op de 
plas herkend moesten worden, ken-
nisvragen, opdrachten op niet na-
der benoemde locaties op de plas 
en een creativiteitstest. Op de plek 
waar de foto’s genomen waren, wa-
ren letters verstopt. Deze letters sa-
men vormden een woord. Voor ie-
dere letter, vraag en opdracht kon-
den punten worden verdiend. Een 
bijzonder uitdagende opdracht 
werd gevormd door de Limerick 
die de deelnemers moesten beden-

ken. Met de meest originele limerick 
konden extra bonuspunten worden 

verdiend. Uiteraard vormde het to-
taal van de punten de eindscore.
Op de plas werd door de deelne-
mers druk gezocht naar de juiste lo-
caties van de foto’s en de bijbeho-
rende letters. Ook het ruilen van de 
puzzelstukjes bleek een lastige op-
gave te zijn: je moet maar net ie-
mand tegenkomen die het juiste 
stukje voor je heeft. En je moet een 
keuze maken welke foto je bij elkaar 
wilt gaan puzzelen. Gelukkig was 
er voldoende tijd om alle opdrach-
ten op te lossen, en was er zelfs tijd 
ingecalculeerd om onderweg aan-
dacht te besteden aan de inwendige 
mens. De gunstige weergoden zorg-
den er dit jaar voor dat iedereen op 
aangename wijze de tocht kon vol-
brengen. De uitslag: de puzzeltocht 
is gewonnen door het Team Unia-
nen, op korte afstand gevolgd door 
Team EOS en Team Peru. Alles bij 
elkaar kan eenieder terugkijken op 
een zeer geslaagd evenement. De-
ze traditie van de club zullen ze ze-
ker in ere gaan herstellen!




