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Aanvullende onderzoeken
Groot Mijdrecht Noord
De Ronde Venen - Naar aanleiding
van het rapport van de Commissie
Remkes heeft de provincie Utrecht
in de periode maart–juli 2008 drie
aanvullende onderzoeken in GrootMijdrecht Noord uitgevoerd met betrekking tot water en bodem. De
resultaten van de onderzoeken zijn
verwerkt in een geheel vernieuwde rapportage ‘Verkenning Water
Groot-Mijdrecht Noord/2e fase’, die
gezamenlijk met het Hoogheemraadschap AGV is opgesteld. Van
deze verkenning hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen.
Naar aanleiding van het rapport van
de commissie Remkes hebben Gedeputeerde Staten op 19 februari
jl. vijf onderzoekspunten geformuleerd. Deze vijf punten zijn concreet
vertaald in drie onderzoeken:
Verbetering van het grondwatermodel, met name wat betreft de (werking van de) wellen, de bodeminstabiliteit en het voorkomen van
zout water in de ondergrond. Alle
strategieën zijn opnieuw doorgerekend met het verbeterde model. Dit
onderzoek is uitgevoerd door een
consortium van Royal Haskoning,
Deltares en Acacia water; In het
onderzoek is het grondwatermodel
uitgebreid, verbeterd en meer toegespitst op de specifieke situatie
in Groot-Mijdrecht Noord. Ook zijn
veel extra gegevens verzameld, onder meer door veldwerk. Het model heeft niet alleen betrekking op
Groot-Mijdrecht Noord en Zuid,
maar ook op de omliggende gebieden.
Bodemdaling en perspectieven
voor de landbouw

Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra. In het onderzoek is, op basis
van een analyse van de maaivelddaling in het verleden, de maaivelddaling op de lange termijn (2050) in
beeld gebracht. Vervolgens is deze informatie gekoppeld aan de eisen qua ontwatering die het agrarisch gebruik stelt en zijn er conclusies getrokken over de perspectieven voor de landbouw in GrootMijdrecht. Daarbij is uitgegaan van
het handhaven van de huidige peilen. Peiling interesse drinkwaterbedrijven voor drinkwaterwinning uit
brak grondwater. Drinkwaterwinning is een wezenlijk onderdeel van
de strategie ‘Technieken’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kiwa water
research.
Inzichten
Deze onderzoeken hebben deels
eerdere onderzoeksresultaten bevestigd, en hebben deels tot nieuwe inzichten/nuances geleid. Enkele belangrijke inzichten zijn:
Het probleem van de zoutbelasting
van de boezem (en daarmee van
een groter omliggend gebied) is met
de aanvullende onderzoeken bevestigd. Uit de nieuwe berekeningen
blijkt dat het risico van opbarsten
klein is, zolang de slootpeilen in de
polder niet worden verlaagd. Peilverlaging is in de toekomst in geen
van de onderzochte strategieën aan
de orde. Op dit moment is de enige
uiting van instabiliteit van de bodem
afbrokkelende slootkanten.
In het oostelijk deel van GrootMijdrecht Noord is de bodemdaling
het sterkst. Dit hangt samen met de
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aanwezigheid van een (dik) veenpakket. De bodemdaling gaat hier
onverminderd door. In grote delen is
hier op termijn geen agrarisch gebruik meer mogelijk. In het noordwestelijk/westelijk deel van GrootMijdrecht Noord is de toekomstige bodemdaling minder dan eerder
gedacht, omdat blijkt dat het veenpakket hier al deels is verdwenen.
Daarmee is naar verwachting in het
noordwestelijk/westelijk deel van de
polder op grote bedrijven agrarisch
gebruik ook in 2050 nog mogelijk.
De hoofdconclusie van het rapport
is dat er bij deze vier drinkwaterbedrijven geen interesse is voor de
drinkwaterwinning uit brak grondwater in Groot-Mijdrecht Noord.
Wij zullen deze inzichten betrekken
bij de besluitvorming dit najaar over
de polder Groot-Mijdrecht Noord.
Al eerder is aangekondigd dat er
1 september een informatiemarkt
wordt gehouden in De Meijert in
Mijdrecht, waarbij alle rapporten
zijn in te zien. Vanaf 27 augustus
staan de rapporten van de aanvullende onderzoeken en de Verkenning water Groot-Mijdrecht Noord
op www.grootmijdrechtnoord.nl.
Voor alle duidelijkheid: Gedeputeerde Staten hebben nog geen standpunt ingenomen over een voorkeurstrategie. Daarvoor is ook andere informatie nodig en de besluitvorming vraagt zorgvuldige voorbereiding. Naar verwachting zullen
Gedeputeerde Staten en vervolgens
Provinciale Staten dit najaar een
standpunt innemen over de voorkeursstrategie.
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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297 - 23 18 08
KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Voor het officiële
gemeentenieuws
zie PAGINA 2+3+4+5

Winkeldief
aangehouden
Mijrecht - In de middag van donderdag 28 augustus heeft de politie,
met hulp van winkelpersoneel, een
winkeldief aangehouden.
Omstreeks 15.00 uur kreeg de politie een melding dat personeel van
een winkel aan de Dorpsstraat achter een winkeldief aanzat. Agenten konden even later de verdachte overnemen van het personeel en
aanhouden. De 34-jarige man uit
Wilnis is overgebracht naar het bureau.

Fietser over
de kop
Mijdrecht - Een bejaarde vrouw
uit Mijdrecht is maandagmiddag
25 augustus naar het ziekenhuis
gebracht toen ze op de Zuster den
Hertoglaan met haar fiets was gevallen. Het gebeurde om 17.00 uur.
Een mountainbiker van de politie
was snel ter plaatse en trof het
76-jarige slachtoffer in bewusteloze toestand aan met een bloedende hoofdwond. Uit onderzoek
bleek dat de vrouw plotseling op
haar fiets voorover was gevallen
en met haar hoofd op straat terecht was gekomen.

De laatste van dit seizoen!

Wie heeft de mooiste tuin
van De Ronde Venen 2008?

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

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

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

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

Geen krant?

BEL 0297-581698
Vermist

Vermist

Vermist

Wie weet waar
Dushi is?
Dushi is, 2 jaar oud en
klein van stuk, overwegend zwart met 4 witte
pootjes en witte voorkant
t/m de neus.

bIjlEvElD 25 TE vINKEvEEN

06-20634371

Goed onderhouden tussenwoning met inpandige garage,
zonnige achtertuin (zo) en 4 ruime slaapkamers

vRAAGPRIjS % 242.500,- K.K.
DEZE WONING IS ZONDER AFSPRAAK vRIjblIjvEND
TE bEZOEKEN TUSSEN 11.00 EN 13.00 UUR

KOm GERUST lANGS, U bENT vAN HARTE WElKOm

www.vanderhelmmakelaardij.nl

• Aan- en verkoop
• Taxaties
• Huur en verhuur
• Hypotheken

Herenweg 46 Wilnis
996
Herenweg
460297-591
Wilnis
Tel. 0297-591 996

De Ronde Venen - Er zijn weer
heel veel mooie tuinen bij ons binnengekomen de afgelopen maand
en geloof maar dat het weer een hele opgaaf wordt uit deze tientallen
tuinen weer de mooiste te kiezen.
Deze week de laatste genomineerde
voor 2008. Dit is de tuin van Rob van
der Velden uit Mijdrecht. Hij schrijft
erbij: “Het is ruim een jaar geleden
dat ik in de bestaande tuin een vijver heb aangelegd. Water in de tuin
brengt meer rust voor de mens en
meer leven door toename van het
aantal vogels. De vogels komen zich
lekker wassen in de vijver.
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De tuin moet gezien worden als
een strak aangelegde bostuin waar
ruimte is voor eten/drinken op het
terras en kijken/genieten van het
dierlijk leven van de vissen en vogels. Het beeld van de Uil vonden
wij dan ook prima op zijn plaats in
deze bostuin van ca. 100 m2.”
De komende twee weken gaan wij
aan de slag om de mooiste tuin te
kiezen. Zodra deze bekend is wordt
de winnaar door ons gebeld en komen wij op bezoek om de prijs te
overhandigen en om natuurlijk met
eigen ogen de tuin in ogenschouw
te nemen.

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

ARGON-VUC
SPORTPARK ARGON - HOOFDWEG - MIJDRECHT

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

Dijk van een Dag

Servicelijn

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

Op vrijdag 29 augustus 2008 organiseerde de
gemeente een “Dijk van een Dag”. Op deze
zonnige dag werd op gepaste wijze aandacht
besteed aan de dijkverschuiving, die vijf jaar
geleden plaatsvond. Herinneringen werden
opgehaald aan de gebeurtenis die het nodige
teweeg heeft gebracht voor de inwoners van
Wilnis.

Servicepunten

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

Voor de Dijk van een Dag was een middag- en
avondprogramma samengesteld. De tentoonstelling,
die ’s middags om 15.00 uur begon in de
brandweerkazerne, liet zien hoe het was vóor de
dijkverschuiving en hoe het geworden is, na de
herstelwerkzaamheden. De foto- en filmtentoonstelling,
die mede tot stand kwam door Floor Groenendijk en
Herman van Soest, wisten de herinneringen in beeld
en geluid te ondersteunen. Vele inwoners uit Wilnis
stonden letterlijk even stil bij de gebeurtenis en deelden
hun ervaringen en herinneringen met elkaar en met
belangstellenden. De kinderhoek, waar kinderen
konden meedoen aan de kleurwedstrijd “Versier de
dijk van Wilnis”, werd vanaf ’s middags 15.00 uur
tot ’s avonds 21.00 uur druk bezocht. De kinderen
konden meedingen naar vrijkaartjes voor een pretpark

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

naar keuze. Ook hebben de kinderen zich kunnen
vermaken op springkussens in het Speelwoud en was
er voor hen limonade verkrijgbaar. Volgende week zal
de prijswinnaar van de kleurwedstrijd bekend worden
gemaakt.
Het avondprogramma werd ingeluid door een
symbolisch optreden op de dijk van muziek- en
showkorps Triviant. Vervolgens heette burgemeester
Burgman iedereen welkom in haar toespraak, waarin zij
het sobere karakter van Dijk van een Dag benadrukte.
Na de toespraak overhandigde Diane Frenay van de
adviescommissie Beeldende kunst, het boek “Water
aan het woord” aan de burgemeester. Het boek hoort bij
het gelijknamige kunstwerk “Water aan het Woord” dat
de kunstenaars Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou
in opdracht van de gemeente hebben gemaakt. In het
boek hebben de kunstenaars persoonlijke verhalen
van de bewoners van Wilnis over de dijkverschuiving
gebundeld. “Water aan het woord” geeft een goed
beeld, dat ons ook na generaties nog inzicht kan geven
over wat er bij de bewoners van Wilnis leefde. Het
kunstwerk zal dit najaar een plek krijgen op de dijk.
Brassband Concordia, Rondo Ensemble, Viribus Unitis,
VIOS, Tavenu en De Fort Night Swing Bigband gaven
voorstellingen tot 22.00 uur.

Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Redactie

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

Natuurlijke zuivering
van regenwater op
bedrijventerrein

Medio september wordt aan de Veenweg begonnen met de
aanleg van een voorziening om (licht) vervuild regenwater,
dat afkomstig is van het bedrijventerrein, op een natuurlijke
manier te zuiveren. De werkzaamheden maken onderdeel uit
van de revitalisering van het bedrijventerrein.
Om te zorgen dat het bedrijventerrein in de toekomst een aantrekkelijke
vestigingsplaats blijft voor bedrijven, wordt momenteel in samenspraak
met het bedrijfsleven een aantal maatregelen uitgevoerd om het terrein
een nieuwe impuls te geven. Naast het opknappen van groen en het
aanpassen van wegen en fietspaden, worden ook de knelpunten in het
riool- en watersysteem aangepakt. De werkzaamheden worden zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd om de overlast tot een minimum te beperken.
Bedrijventerrein Mijdrecht heeft in het verleden een gescheiden
rioolsysteem gekregen. Dit houdt in dat het afvalwater (toilet- en
bedrijfsproceswater) apart wordt ingezameld van het regenwater. Het
regenwater stroomt in de huidige situatie van wegen, daken en terreinen
via de regenwaterriolen rechtstreeks in sloten en vijvers. Maar op een groot
deel van die wegen en terreinen vinden activiteiten plaats die ervoor zorgen
dat het regenwater (licht) vervuild raakt. Die vervuiling komt uiteindelijk in
de sloten terecht. Het rioolstelsel voldoet daarom niet meer aan de normen
van de huidige milieuregels. Om de vervuilingen uit het regenwater te
zuiveren heeft de gemeente samen met het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht en Royal Haskoning een aantal maatregelen bedacht. Een
van deze maatregelen is een bodempassage, gelegen in de groenstrook
parallel aan de Veenweg. Het vervuilde regenwater van de wegen en
het bedrijventerrein wordt ingezameld en via een stelsel van pompen en
leidingen naar de bodempassage getransporteerd. In de passage - die
lijkt op een brede, ondiepe greppel – wordt het water verzameld en sijpelt
het langzaam de bodem in. De vervuilende deeltjes blijven achter in de
bovenste grondlaag waar ze geen kwaad meer kunnen. Het gezuiverde
regenwater zakt verder de grond in en stroomt onder de Veenweg
door naar het oppervlaktewater. De aanleg van de bermpassage wordt
gezamenlijk uitgevoerd met de werkzaamheden die voortvloeien uit het
stedelijk waterplan, te weten het vergroten van het oppervlaktewater van
de singels/bermsloot aan de Veenweg. De aanleg van de bodempassage
en het vergroten van oppervlaktewater start medio september 2008 en
zal aan het eind van het jaar zijn afgerond. Door de werkzaamheden aan
de Veenweg worden fietsers omgeleid via de Rendementsweg. Deze
omleiding wordt ter plaatse aangegeven met borden.

Planning
besluitvorming Groot
Mijdrecht Noord

Eerder is melding gemaakt van de bespreking van de Verkenning
water Groot Mijdrecht Noord 2e fase en aanvullende onderzoeken
door de Statencommissie op 8 september a.s.
Vanwege de bestuurscrisis bij de Provincie Utrecht kan de planning
van de besluitvorming over Groot Mijdrecht Noord niet exact worden
ingevuld. De belangrijkste stappen in het najaar van 2008 zijn wel
helder.
- Statencommissie bespreekt Verkenning water Groot Mijdrecht
Noord 2e fase en aanvullende onderzoeken;
- Gedeputeerde Staten stellen statenvoorstel vast over de
ruimtelijke strategie Groot Mijdrecht Noord, gebaseerd op een
integrale afweging van alle belangen en bekostiging;
- Statencommissie bespreekt statenvoorstel over de ruimtelijke
strategie;
- Provinciale Staten besluiten over ruimtelijke strategie Groot
Mijdrecht Noord.

Reageren op de
Concept Structuurvisie
Wilnis Dorp
Van 4 september tot en met 15 oktober ligt de Concept Structuurvisie
Wilnis Dorp ter inzage. U kunt in deze periode op de visie reageren. De
visie gaat over het gebied tussen de P. Joostenlaan, Ir. Enschedeweg
(N212), de Ringvaart en de Burg. Padmosweg in Wilnis. De visie geeft
de wensen weer voor de inrichting van Wilnis dorp voor de komende 15
jaar. Onder andere behandelt de visie hoe de gemeente om wil gaan
met winkelpanden in de Dorpsstraat, horeca, recreatie, parkeren en het
straatbeeld.
U kunt de Concept Structuurvisie Wilnis Dorp inzien in het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en in het Servicepunt Wonen, Welzijn
en Zorg, Dorpsstraat 28 te Wilnis. U kunt de Concept Structuurvisie ook
downloaden vanaf www.derondevenen.nl onder Actueel, Projecten, Visie
Wilnis Dorp. U kunt reageren door een brief te sturen naar Burgemeester
en wethouders van De Ronde Venen, t.a.v. M. van der Vliet, Postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. U kunt ook mondeling reageren. U kunt daarvoor een
afspraak maken met Maud van der Vliet, telefoon 0297-291661.
Burgemeester en Wethouders bundelen en beantwoorden de reacties
in een Reactienota. De resultaten van deze reacties worden in de
structuurvisie verwerkt. De planning is om de aangepaste Structuurvisie
voor de vergadering van december 2008 ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.

Baambrugse
Zuwe tijdelijk
afgesloten
voor doorgaand
autoverkeer
Op de Baambrugse Zuwe
in Vinkeveen is woensdag 3
september tijdelijk geen doorgaand
autoverkeer mogelijk. Ten behoeve
van hijswerkzaamheden wordt de
weg tussen 10.00 en 15.00 uur
afgesloten ter hoogte van nummer
218. Doorgaand autoverkeer is
dardoor niet mogelijk. Fietsers/
brommers en voetgangers kunnen
wel langs de werkzaamheden
rijden/lopen.

Groot onderhoud
Molenkade
De laatste maanden is het
wegdek van de Molenkade
zwaar beschadigd tengevolge
van bouwverkeer. Vanaf 8
september zal de firma Mouwrik
Waardenburg daarom starten met
herstelwerkzaamheden.
De weg wordt opgebroken en
voorzien van een nieuwe fundatie.
Vervolgens wordt een onderlaag
van asfalt aangebracht en komen
er tijdelijke verkeersremmende
maatregelen. De Molenkade is dan
afgesloten voor al het verkeer.
Bestemmingsverkeer kan gebruik
maken van een noodweg,
evenwijdig aan de Molenkade.
De parkeervakken langs de
Molenkade vervallen. U wordt
verzocht te parkeren op het grote
parkeerterrein voor Plaswijk, te
bereiken vanaf de Molenkade via
een tijdelijke loopbrug. Omdat
gedurende een jaar nog sprake
zal zijn van bouwverkeer, wordt de
Molenkade medio 2009 voorzien
van een deklaag en definitieve
verkeersremmende maatregelen.
Hebt u naar aanleiding van deze
brief nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met L. Brouwer, telefoon
(0297) 29 18 29 of e-mailen
naar: civieltechnischbeheer@
derondervenen.nl.
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Laarzenpad
Marickenland later
geopend

Onderhoudswerkzaamheden
Bruijnebrug in Wilnis
In de periode van 15 september t/m 6 oktober zullen er in opdracht van
de gemeente onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan beide
bruggen in de Bovendijk.
In de periode van 15 september t/m 30 september 2008 zal, in verband
met deze onderhoudswerkzaamheden, de Bruijnebrug zijn gestremd voor
gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen , met enige hinder,
de werkzaamheden kunnen passeren. Het verkeer zal door middel van
borden worden omgeleid via Molenland, Padmosweg, Pieter Joostenlaan
en pastoor Kannelaan.
In de periode van 30 september t/m 6 oktober 2008 zal voor het
gemotoriseerde verkeer één rijstrook beschikbaar zijn. Het verkeer zal in
deze periode door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie worden
geregeld.

Begin dit jaar zijn verschillende graafwerkzaamheden uitgevoerd in
het eerste natuurgebied in Marickenland. Enerzijds om de natuur een
handje te helpen, anderzijds om het laarzenpad voor wandelaars aan te
leggen. Bovendien is ten zuiden van Voorbancken het waterpeil verhoogd
waardoor natte natuur ontstaat. De gevolgen van deze werkzaamheden
zijn al duidelijk zichtbaar. Oorspronkelijk was de bedoeling het laarzenpad
na de zomer 2008 te openen. Om dat te kunnen doen is het nodig om
drie bruggen aan te leggen. Er is voor gekozen om in Marickenland een
kunstenaar bijzondere ontwerpen te laten maken voor de bruggen. Dit als
onderdeel van een reeks platforms waarop Marickenland op een bijzondere
manier beleefd kan worden. Omdat het ontwerp, de constructie en de
uiteindelijke bouw meer voorbereiding vragen dan bij ‘ gewone’ bruggen,
is de opening van het laarzenpad uitgesteld. De verwachting is dat het
pad in het voorjaar van 2009 opengaat. U heeft wellicht gelezen dat de
Monumentennacht op 13 september in dit deel van Marickenland wordt
gehouden. Om de Monumentennacht toch mogelijk te maken, worden drie
tijdelijke bruggen aangelegd die na 13 september weer worden afgebroken.

Atelier54 exposeert

In de hal van het gemeentehuis in Mijdrecht exposeert Atelier54
van 3 september tot 30 oktober schilderijen en aquarellen. Atelier54
wordt gevormd door Annie en Henk Overbeeke. Annie Overbeeke
is gespecialiseerd in aquarelleren. Zij probeert met haar penseel
gedachten en interesses te vangen en weer te geven in waterverf.
Ze is docent bij het Cursusproject Vinkeveen en het inloophuis het
Anker in Mijdrecht. Henk Overbeeke werkt met olieverf, de laatste
tijd ook veel in acryl. Hij maakt meestal grote schilderijen, al dan
niet in opdracht. Fotografie is voor hem schilderen door een lens,
gedachten vangen met een camera. De kleur digitaal verwoorden.
Voor meer informatie: www.atelier54.eu. Voor opdrachten,
workshops, beeldende activiteiten: info@atelier54.eu. U dient zich te
melden bij de receptie. De receptioniste geeft u dan toegang tot de
expositieruimte.

Zaterdag 13 september

Open dag brandweer

In en rond de kazerne aan de Herenweg 107 (achter het
Kloosterplein) in Vinkeveen is zaterdag 13 september van alles
te doen en te zien tijdens de open dag van de brandweer De
Ronde Venen. Van 10 tot 17 uur is jong en oud welkom om
spelletjes te doen, verschillende demonstraties te zien, zelf kleine
blusmiddelen te gebruiken of op de foto te gaan. Daarnaast zijn er
informatiestands van politie en ambulance. Om 16.30 uur vindt de
prijsuitreiking plaats van de kleur- en knutselwedstrijd. Kleurplaten
zijn te vinden op www.derondevenen.nl en kunnen tot zaterdag 13
september 15 uur worden ingeleverd bij de brandweerkazerne.
De open dag is een uitgelezen kans voor bezoekers om zich te
laten informeren over de werkzaamheden van de brandweer. De
brandweer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De basiseisen om
vrijwilliger te worden zijn bezit van een goede fysieke en psychische
conditie, technisch inzicht, een praktische instelling, een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om in teamverband
te werken. Tijdens de open dag geeft de brandweer graag meer
informatie aan mensen die geïnteresseerd zijn brandweerman of vrouw te worden. Meer informatie over het worden van vrijwilliger
bij de brandweer is te vinden op www.brandweerderondevenen.nl

Start rioolvervanging Zuiderwaard
Op 15 september start de firma Scholman met de vervanging van het
riool in de wijk Zuiderwaard in Vinkeveen. De uitvoeringsvolgorde is:
Pijlstaartlaan, Kievietslaan t.h.v. nr 75, Plevierenlaan, Scholeksterlaan
en Meerkoetlaan. In de Waterhoenlaan zal, aan de parkzijde, een
opslagterrein voor de aannemer worden ingericht. Omdat de riolering
in veel gevallen dicht op eigen terrein ligt, wordt omwonenden verzocht
om overhangend groen zoveel mogelijk te verwijderen, dan wel terug te
snoeien. De bestrating wordt hersteld door de aannemer.
Om de bereikbaarheid van de woningen te waarborgen zullen de nodige

voorzieningen worden getroffen om de woningen lopend te kunnen
bereiken. Tijdens de werkzaamheden zal het niet altijd mogelijk zijn
om de auto voor de deur te parkeren.

Informatie

Hebt u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden,
dan kunt u contact opnemen met de heer D. van den Boogert
(toezichthouder gemeente tel. 29 18 55) of e-mailen naar:
civieltechnischbeheer@derondevenen.nl.

Het programma van zaterdag 13 september
10.00: Start open dag
11.00: Demonstratie jeugdbrandweer
12.30: Demonstratie hulpverlening
14.00: Demonstratie jeugdbrandweer
15.30: Demonstratie hulpverlening
16.30: Prijsuitreiking kleur- en knutselwedstrijd

Gedurende de hele dag kan het diploma “Brandwachtertje”
worden gehaald, zijn er demonstratie kleine blusmiddelen (ook
zelf te proberen), demonstraties van de brandweerduikers (praat
met ze onder water) en diverse spuitspelen (spelen met water).
Ook is er een infostand van de ambulance, een infostand van de
verkeerspolitie, een fotoshow van uitrukken en wedstrijden, wordt er
gewerkt met hydraulisch gereedschap en kunnen bezoekers op de
foto met een oude brandweerauto

Brandveiligheid van
woningen bij winkels
onderzocht

De gemeente De Ronde Venen heeft de afgelopen weken
de brandveiligheid van woningen onderzocht die boven
of in de directe nabijheid van winkels zijn gelegen. Bij het
onderzoek is gekeken of de bewoners tijdig het gebouw
kunnen verlaten in geval van brand. De controle is uitgevoerd
door de brandweer en medewerkers van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht.

Gemeente De Ronde Venen doet nog steeds mee aan de
landelijke proef voor het inzamelen van plastic verpakkingen.
Op 1 augustus 2008 is er 5960 kilo ingezameld.
De Stichting “Nederland van afval naar grondstof” (Nedvang) onderzoekt
hoe we dit plastic afval het beste kunnen inzamelen. In onze gemeente
zamelen we als proef plastic flessen en flacons huis aan huis in door
middel van plastic zakken. Tot nu toe ging het alleen om lege flessen en
flacons. Uit de proeven blijkt dat veel meer soorten kunststof verpakkingen
goed ingezameld en hergebruikt kunnen worden. Daarom mag u nu meer
verschillende soorten plastic in de zak aanbieden en ontvangt u opnieuw
een set van tien nieuwe plastic zakken. Op deze plastic zakken staat ook
vermeld wat u er in kunt doen. Natuurlijk kunt u ook nog de ‘oude’ plastic
zakken gebruiken om deze zogenaamde ‘brede’ fractie in te verzamelen.

De volgende inzameling vindt plaats
op vrijdag 5 september 2008.
Wanneer en hoe laat kunt u de
speciale afvalzak aan de weg zetten?

Zet de speciale afvalzak op vrijdag 5 september 2008 uiterlijk om 07.30 uur
aan de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later,
dan kan het voorkomen, bv. door inzet van extra auto’s, of het veranderen
van de route, dat de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op
dat moment geen afvalzakken worden aangeboden, komt de inzamelauto
op een later tijdstip niet terug om uw afvalzak alsnog op te halen.
Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als de
inzamelaar de straat in komt of langs rijdt. De kans dat u dan te laat bent is
heel groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om 07.30 uur aan

de openbare weg staat. Biedt de speciale afvalzak vooral goed zichtbaar
aan voor de inzamelaar.

Vragen ?

Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de inzameling, dan kunt u op de
inzameldagen bellen met SITA, telefoonnummer 030- 245 50 13. Voor
overige vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
Servicelijn 0297- 29 18 00.




 



 

































 



































































































































 



















Op veel plaatsen in de gemeente staan winkels met bovenwoningen
of woningen die direct naast of achter winkels zijn gelegen. Zeker als
de panden wat ouder zijn, kan dit brandgevaarlijke situaties opleveren.
Het gemeentebestuur heeft daarom in het belang van de veiligheid van
de gebruikers besloten een onderzoek in te stellen naar deze panden.
Directe aanleiding hiervoor is de brand met een dodelijk slachtoffer in
de Dorpsstraat in Mijdrecht. De preventiemedewerker van de brandweer
en de buitenopzichter van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht hebben
in eerste instantie alle panden waar het om gaat aan de buitenkant aan
een visuele inspectie onderwerpen. De gebruikers van het pand worden
van de resultaten van deze controle op de hoogte gesteld. Als na de
visuele inspectie aanleiding bestaat voor een inpandig onderzoek, dan
wordt daarvoor een aparte afspraak gemaakt met de eigenaar / gebruiker
van het pand. Zonodig wordt een advies gegeven ter verbetering van de
brandveiligheid van het pand.
Eigenaren / gebruikers van andere panden, die twijfelen over de
brandveiligheid, kunnen via de balie Bouwen en Wonen van de gemeente,
tel. (0297) 19 16 54, of per mail: info@derondevenen.nl contact opnemen
voor het maken van een afspraak.

Inzameling plastic verpakkingen uitgebreid:
van plastic flessen en flacons naar
‘brede’ fractie.
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Agenda Rondeveense tafelgesprekken van de raad van de gemeente De Ronde Venen
op donderdag 4 september 2008 in het gemeentehuis
Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Museumpaviljoen.
(Raadsvoorstel nr. 0044/08)
Het Museum De Ronde
Venen, het NME Centrum,
de VVV Hollands Midden en
de Historische Vereniging
De Proosdijlanden
willen gezamenlijk een
museumpaviljoen in
Marickenland realiseren
met de functies informatie,
educatie, recreatie en horeca.
De kosten zijn begroot op €
2.300.000. Voor de financiering
van het museumpaviljoen
verzoekt het college de raad
de indicatieve jaarlasten van
€ 270.500 met ingang van
2012 mee te laten wegen in
het meerjarenperspectief,
dat bij de begroting 2009
wordt aangeboden. Tevens
wordt de raad verzocht
in de begroting 2009 een
voorbereidingsbudget van
€50.000 op te nemen voor
de verdere uitwerking van de
plannen.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Procedurebesluit
nieuwe Wro.
(Raadsvoorstel nr. 0059/08)
Op 26 juni 2008 heeft de raad
besloten om het nemen van
projectbesluiten (artikel 3.10
lid 1 Wro) te delegeren aan
burgemeester en wethouders.
Zij hebben besloten dat dit
besluit op 1 oktober 2008
in werking treedt en dat de
raad voor projectbesluiten de
gelegenheid moet krijgen om
desgewenst de bevoegdheid
aan zich te houden.
Voorgesteld wordt om hiervoor
procedureafspraken vast te
leggen.
Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Exploitatieovereenkomst
woningbouwplan
Waverveen.
(Raadsvoorstel nr. 0061/08)
Westhoek Wonen heeft een
plan ontwikkeld voor 30
woningen aan de Cliffordweg
te Waverveen. Voorgesteld
wordt om hiervoor geen
exploitatieplan vast te
stellen, omdat over het
kostenverhaal en de locatieeisen overeenstemming
is bereikt met Westhoek.
Daarnaast wordt voorgesteld
om een eenmalige bijdrage
beschikbaar te stellen.

Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Plan van Aanpak
Herindeling.
(Raadsvoorstel nr. 0050/08)
Het Plan van Aanpak geeft
de hoofdlijnen weer voor
de voorbereiding van de
herindeling van de gemeenten
Abcoude, Breukelen, Loenen
en De Ronde Venen. Naast
instemming met dit plan wordt
de raad gevraagd financiële
middelen beschikbaar te
stellen.
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Verordening raadscommissie Herindeling.
(Raadsvoorstel nr. 0062/08)
Om het voorbereidingsproces
van de gemeentelijke
herindeling Vecht en Venen
vorm te geven wordt een
raadscommissie Herindeling
ingesteld. Daarvoor is het
nodig de verordening op de
raadscommissie Herindeling
vast te stellen. De commissie
fungeert als adviesorgaan
voor de stuurgroep
herindeling en participeert via een vertegenwoordigingin de nog op te richten
raadsklankbordgroep Vecht en
Venen.

PAUZE

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer S. Harmens
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Medewerking vrijstelling
artikel 19 WRO voor bouwrijpmaken Marickenzijde.
(Raadsvoorstel nr. 0052/08)
Het college wil in 2010,
als naar verwachting
het bestemmingsplan
Marickenland onherroepelijk
wordt, zo snel mogelijk
beginnen met het bouwen
van woningen. Ook wil ze
de kans op kostenvoordelen
voor het bouwrijpmaken van
Marickenzijde verhogen door
dit werk zo veel mogelijk
aan te laten sluiten op
het bouwrijpmaken van
Westerheul dat gepland
is in de 2e helft van 2008.
Hiervoor is het voorstel om
nu reeds met toepassing van
artikel 19 lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te geven
aan vrijstelling van het nu
geldende bestemmingsplan
voor het bouwrijpmaken van
Marickenzijde.
Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer S. Harmens
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Startnotitie Structuurvisie
Amstelhoek.
(Raadsvoorstel nr. 0060/08)
Voorgesteld wordt in te
stemmen met de startnotitie
voor een structuurvisie voor
Amstelhoek. Deze startnotitie
is bedoeld om te bepalen of
het opstellen van zo’n visie
haalbaar is in relatie tot de
beschikbare tijd en het geld.
Na een positief besluit stelt het
college een projectopdracht
vast, waarna daadwerkelijk
kan worden gestart met het
opstellen van de visie.

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van de raad van de gemeente De Ronde Venen
op donderdag 11 september 2008 in het gemeentehuis
Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter: de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Beleidswijziging
persoonsgebonden
gedoogbeschikking
Recreatieverblijven.
(Raadsvoorstel nr. 0045/08)
Het college is van mening
dat het huidige beleid rondom
de persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen naar
de burgers toe versoepeld
kan worden. Het huidige
beleid laat het niet toe
dat een recreatieobject
vervangen mag worden,
zonder intrekking van de pgb.
Het college is van mening
dat de objectgebondenheid
vervangen dient te worden
door perceelsgebondenheid,
zodat groot onderhoud en
nieuwbouw mogelijk is voor
pgb bezitters.
Bij het onderwerp wordt de
brief ‘beantwoording vragen
pgb’s van D66 De Ronde
Venen’ betrokken.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Stichting Servicepunten.
(Raadsvoorstel nr. 0056/08)
Het college vraagt
toestemming voor het
oprichten van de Stichting
Servicepunten. Dit is een
heldere structuur om de
samenwerking vorm te geven
tussen de drie financiers,
Gemeente De Ronde Venen,
Rabobank Veenstromen en
Westhoek Wonen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Definitieve variantenstudie
Rondweg/stationslocatie te
Mijdrecht.
(Raadsvoorstel nr. 0054/08)
Naar de toekomst van de
Rondweg en de Stationslocatie
te Mijdrecht is al veel
onderzoek verricht. Deze
onderzoeken bieden echter
niet de informatie die de
gemeenteraad nodig heeft om
een keuze uit de varianten te
maken. Daarom wordt de raad
verzocht in te stemmen met
een definitieve studie waarin
alle varianten integraal worden
onderzocht. Op basis van
de uitkomst kan de raad dan
bepalen welke variant nader
wordt uitgewerkt.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Groot onderhoud
Vinkenkade te Vinkeveen.
(Raadsvoorstel nr. 0047/08)
Voorgesteld wordt een budget
beschikbaar te stellen voor
het uitvoeren van aanvullende
maatregelen tijdens het groot
wegenonderhoud aan de
Vinkenkade. Dit budget, ad. €
211.740, komt ten laste van de
éénmalige ruimte 2008.

PAUZE

Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Beleidsnotitie
migratiesaldo nul.
(Raadsvoorstel nr. 0055/08)
Op diverse manieren
is migratiesaldo nul al
aan de orde geweest
tijdens Rondeveense
Tafelgesprekken. Met het
verschijnen van de conceptvoorloper Groene Hart is nu
het moment aangebroken om
het gemeentelijk standpunt
inzake migratiesaldo nul
vast te leggen en te bepalen
welke acties de gemeente
richting diverse partijen zal
ondernemen. Hiertoe dient de
“Beleidsnotitie migratiesaldo
nul”.
De memo ‘impressie overleg
tussen wethouder Rosendaal
en gedeputeerde Krol’ maakt
onderdeel uit van het gesprek.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Aanpassing leges
bouw- en woningtoezicht/
integrale veiligheid.
(Raadsvoorstel nr. 0046/08)
De kostendekkendheid van
leges bouw- en woningtoezicht
en integrale veiligheid is nader
onderzocht. Er is aanleiding
om de leges te verhogen.
Voorts is er aanleiding om de
wijze van legesheffing aan te
passen.
Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
De derde financiële
kwartaalrapportage.
(Raadsvoorstel nr. 0016/08)
In een begrotingsjaar komt het
voor dat budgetten bijgesteld
moeten worden. In dit voorstel
is een overzicht gegeven van
de budgetten die nu in het
derde financiële kwartaal van
2008 door de raad dienen te
worden bijgesteld.
Bij het onderwerp wordt de
beantwoording van de vraag
van ChristenUnie/SGP over
het budgetrecht van de raad
meegenomen

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

Gemeenteraad praat
met inwoners tijdens
‘Zeg je zegje’

De gemeenteraad van De Ronde Venen organiseert voor vrijdag 12
september opnieuw ‘Zeg je zegje’. Tijdens de bijeenkomst kunnen
inwoners vragen stellen aan raadsleden en verzoeken indienen. Alle
fracties in de raad nemen deel aan de avond die om 19.30 uur begint en
plaatsvindt in De Meijert in Mijdrecht. Inwoners zijn van harte welkom om
aan de bijeenkomst deel te nemen.
De acht fracties in de raad beantwoorden tijdens de avond vragen van
inwoners en nemen verzoeken en klachten in behandeling. Als het niet
mogelijk is ter plekke een goed mondeling antwoord te geven, dan wordt
de vraag of opmerking genoteerd en wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
gereageerd door het gemeentebestuur. Alle onderwerpen kunnen tijdens
de avond worden aangesneden.
De avond wordt geleid door John Driedonks, momenteel werkzaam als
docent op de School voor de Journalistiek in Utrecht. Hij zal voor een
goede verdeling van de vragen over de verschillende fracties zorgen en de
vragensteller helpen bij het verkrijgen van de gewenste informatie.
Het is de tweede keer dat ‘Zeg je zegje’ wordt georganiseerd. Vorig
jaar maart vond de eerste aflevering plaats waar toen veel inwoners op
afkwamen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.30 uur, vanaf 19.00 zijn
bezoekers welkom en is er koffie of thee.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kan contact opgenomen worden
met Jan van Loo (fractievoorzitter CDA) via 06-533 23 309 of e-mail
j.vanloo@derondevenen.nl.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt
gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met
VVV De Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus
en gemeente De Ronde Venen. Wekelijks wordt
een aantal activiteiten vermeld die in de komende
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de
activiteitenkalender kunt u contact opnemen met
VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email:
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide
activiteitenkalender is te lezen op de website van de
gemeente: www.derondevenen.nl.
5 september 2008
Tweede Cultuurcafé de Ronde Venen.

Voor iedereen die zich actief bezighoudt met cultuur.
Locatie: De bibliotheek te Mijdrecht, Dr J van der Haarlaan 8.
Aanvang: 20.00 uur.

6 september 2008
De Culinaire Venen 2008

Een culinair hoogstandje in De Ronde Venen. Diverse
horecagelegenheden laten hun kookkunsten zien op het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.
Informatie: www.culinairevenen.nl

Dikke Banden Race

Locatie: Hockeyveld HVM, Hoofdweg in Mijdrecht. Aanvang:
13.30-16.30 uur. Informatie: Mw. M. Cornelissen (0297) 292602
Communicatie@Veenstromen.rabobank.nl
Leeftijd: kinderen van 7 t/m 12 jaar; 7, 8 en 9 jaar 2 kilometer
afstand en 10, 11 en 12 jaar 3 kilometer afstand.

Willis Outdoor Spektakel

Wedstrijd in ruitersport en promotiemiddag.
Locatie: Weilanden Bovendijk 20 in Wilnis. Aanvang: 08:00 uur
tot 18:00 uur. Informatie: frank@Irpcwillis.nl of 06 47 51 69 13.

Nacht van Neptunus 2008

Met versierde en verlichte boten de Vinkeveense Plassen op.
Locatie: Verzamelen boten Starteiland 8. Aanvang: 20.00 uur.
Verdere informatie: VVV De Ronde Venen/Vinkeveense plassen
aan de Herenweg 144 in Vinkeveen. T.(0294)214231.
U kunt inschrijven tot zaterdagmiddag 6 september.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

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

Wij hebben de volgende vacatures:
• een verkeerskundige;
• een beleidsadviseur (projectleider);
• een “vliegende keep” voor de afdeling Sociale Zaken.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons
via tel. (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden
op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen
werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Mijdrecht
Genieweg 50
Prinses Margrietlaan
44, 46, 48, 50, 52
Schepenenstraat 40
Veenweg

Plaatsen van 1 gevelband en
verplaatsen van een bestaande lichtbak

Aanbrengen van zonwering
Vergroten van een woning
Oprichten van een kunstwerk (ongenummerd, nabij rotonde Industrieweg)
A.C. Verhoefweg
Oprichten van een brug (ongenummerd)
A.C. Verhoefweg
Oprichten van beschoeiing
(ongenummerd)
Vermogenweg
Oprichten van een bedrijfspand
		

Vergroten van een loods

Bouwvergunning fase 2

2008/0329

26-8-2008

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

11-8-2008
18-8-2008
14-8-2008

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0500
2008/0501

12-8-2008
12-8-2008

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

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0405

27-6-2008

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

25-8-2008
14-8-2008
13-8-2008

Soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Amstelhoek					
Amstelkade 75
Vernieuwen van een woonhuis
Reguliere bouwvergunning 2008/0322
A
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0347

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk
bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende
staan: omschrijving van de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te
voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Gedeeltelijk veranderen van de indeling
van een bedrijfspand

Wilnis
Bovendijk 24

19-8-2008

Vóór 1 juli 2008
Met ingang van 4 september 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
vrijstellingen:

Mijdrecht
Communicatieweg 7

26-8-2008

2008/0499
2008/0517
2008/0511

Voornemen tot vrijstelling bestemmingsplan

Oprichten van een recreatiewoning
met kelder

25-8-2008

2008/0464

2008/0505

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

Vinkeveen
Molenkade 13

2008/0477

Bouwvergunning fase 2

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

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

Aard van het bouwwerk

Veranderen van een woning met
bijgebouw en carport
Oprichten van een recreatiewoning

Bouwvergunning

Winkeldijk 19a-R102

Reguliere bouwvergunning

Vinkeveen				
Baambrugse Zuwe 130 Oprichten van een brug met hekwerk
Reguliere bouwvergunning 2008/0527
en vervangen/vernieuwen van een
beschoeiing en steiger
Groenlandsekade 9
Oprichten van palen voor
Reguliere bouwvergunning 2008/0514
drijvende steigers
Herenweg 42
Veranderen en vergroten van een
Reguliere bouwvergunning
praktijkruimte tot woonruimte
fase 2
2008/0504

Straatnaam

Vinkeveen
Achterbos 4a-8

Bouwvergunning

2008/0465

Verzenddat.
vergunning
26-8-2008

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling

Vinkeveen
Muijeveld 13
Waverbancken 77

Vergroten van een woning
met een dakopbouw
Vergroten van een woning
met een dakopbouw

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning

2008/0311

26-8-2008

Bouwvergunning

2008/0358

25-8-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen.Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
Fictief verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
vergunning
Mijdrecht
Rendementsweg 24

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Het oprichten van een
onverlichte reclamemast

Lichte bouwvergunning

2008/0281

Verzenddat.
29-6-2008

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Agenda van de openbare vergadering van de WMO-raad d.d. 17 september 2008
De vergadering wordt gehouden in kamer 3 van het gemeentehuis De Ronde Venen (Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 14:00
uur tot 16:00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.
1. Opening en mededelingen:
* Goedkeuring agenda
2. Spreektijd bezoekers
3. Informatie over Steunpunt Vrijwilligerswerk door Dyanne van Tessel, coördinator
4. Voorbereiding van de gemeentelijke herindeling Vecht en Venen)
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
6. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
7. Nabespreking van de vergadering van 18 juni 2008
* Vaststelling verslag (toegezonden) en opmerkingen naar aanleiding van
* Nalopen van de actiepunten
8. Rondvraag
9. Volgende vergadering en sluiting.

Welkom in onze natuurgebieden!
Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons mee
de natuur te beschermen en word Beschermer van Landschap
Noord-Holland: voor ` 20,- per jaar (meer mag ook) ontvangt
u een beschermerspas met gratis toegang tot onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.
Bel nú 0251-362762

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op als Beschermer. Ik machtig
Landschap Noord-Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van
`......................... (min. ` 20,-) van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s):

m/v Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Zaterdag 6 september in Vinkeveen

De Nacht van Neptunus
Vinkeveen - De ‘Nacht van Neptunus’ is een aantal jaren geleden
ontstaan toen een aantal Vinkeveen goedgezinde mensen vond dat
de zomer altijd plotseling over was.
Zij hebben toen bedacht dat een afscheid 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 watersport
behorende manier afscheid te laten
nemen van de zomer. ‘Neptunus de
schrik van de Evenaar’ komt sindsdien ieder jaar op de eerste zaterdag van september naar Vinkeveen,
om alle boten uit te wuiven en ze
een goede winter toe te wensen.
Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen 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 Neptunus. De bedoeling van de meevarende boten is dat zij hun jacht,
schip, praam of iets dergelijks versieren en op een zo ludiek mogelijke manier verlichten.
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 omgeving is dan ook geen stroom- aggregaat meer te huur, aangezien de
meeste mensen hun boot met dusdanig veel lampjes verlichten dat
een 220 volt stroom aggregaat nodig is. Velen bedenken ieder jaar opnieuw weer een thema dat zij door
middel van lampjes uitbeelden.
Ook dit jaar is er weer een ‘wedstrijd’ en wordt er een aantal prijzen
uitgereikt aan de winnende deelnemers. Voorwaarde is wel dat de
deelnemers zich inschrijven op het
VVV kantoor aan de Herenweg 144,
dit is gratis. Inschrijven is mogelijk
tot aanstaande zaterdag 6 september om 12.00 uur. Nog een voorwaarde voor het meevaren is dat
de gewone navigatieverlichting gevoerd moet worden. Het BPR is van
kracht, en de aanwijzingen van de
organisatie en politie moeten worden opgevolgd.
Start
De route van dit jaar zal zijn: start om
ongeveer 21.00 uur bij de starttoren

op zandeiland 8 waarna koers gezet
wordt richting eiland 9 om daarna
voor eiland 10, 11 en 12 langs te varen. Daarna wordt voor eiland 1 en 2
gevaren, waarna de oversteek wordt
gemaakt om tussen eiland 6 en eiland 7 door te varen. Ter hoogte van
Jachthaven Oldenburger zal worden
gekeerd, om dan langs eiland 5 en 4
te varen ( let op duikgebied en boeien). Voorbij het Clubschip van de
Wva word gevaren richting de starttoren. Hierna zal worden afgemeerd
bij de starttoren op eiland 8 om de
prijsuitreiking te doen.
Om de verlichte boten goed te kunnen zien kan eenieder het beste
gaan kijken bij eiland 4, 5 of bij eiland 1 en 2.
De prijzen zijn ook dit jaar weer bekers en voor de eerste plaats in de
categorie mooist verlichte schip en
de eerste prijs in de categorie origineelst verlicht schip en de eerste
prijs in de categorie actueelst verlichte schip wordt er tevens een
geldprijs uitgegeven van 100 euro die gesponsord worden door de
ondernemersvereniging van Vinkeveen. Als aanmoedigingsprijs is er
een prijs van 50 euro beschikbaar
gesteld voor diegene die net niet
voldoende aan het verlichten van
zijn boot gedaan heeft, zodat met
deze prijs volgend jaar er een nog
betere verlichting op die boot kan
komen.
De volgende regels zijn van belang
voor diegenen die meevaren, kijken
en of meedoen.
1. Deelname mag alleen met inachtneming van het Binnenvaart politie
reglement.
2. De boot is uiteraard voorzien van
de werkende navigatie verlichting.
3. Maximumsnelheid 9 km per uur.
4. Aanwijzingen van Politie, Recreatieschap, Dwr, Brandweer en organisatie dienen terstond opgevolgd
te worden.
5. Deelname is geheel voor eigen risico! De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en of ongevallen.
6. Drankgebruik is door kapiteins en
schippers niet toegestaan.
7. Het maken van onnodig geluidsoverlast tijdens en/of na het evenement is niet toegestaan.
8. Het hebben van open vuur op boten en of eilanden is verboden.
9. Het afsteken van vuurwerk is niet
toegestaan.

Orgelconcert in Vinkeveen
Vinkeveen - Op 7 september geven
Han Siertsema en Felicity Goodwin
een orgelconcert in de Heilig Hart
kerk aan de Kerklaan 2, te Vinkeveen. Een belangrijk onderdeel van
het concert zijn werken die voor vier
handig orgel geschreven zijn.
Piano “a quatre main” is tamelijk
gebruikelijk, maar dat dit ook voor
orgel kan zullen de beide organisten laten horen! Samen spelen zij “A
Fancy for two to play” van Thomas
Tomkins (1572-1656) en “A Verse”
van Nicolas Carlston (1570-1630).
Tussen deze werken wordt een Volutary van John Stanley (1713-1786)
gespeeld waarin allerlei bijzondere klanken van het Wander Beekesorgel te beluisteren zullen zijn. Na
deze Engelse muziek volgen enke-

le werken van Duitse afkomst: een
sonate van één van de zonen van
de bekendste Bach, een koraalbewerking van Kellner, een deel uit
een concert van Rinck en een Fantasie van Mozart, welk laatste stuk
weer door beide organisten samen
gespeeld zal worden. Muziek uit de
romantiek zal te horen zijn in werken van Andriessen, Gounod en Lefébure-Wély. In de Sortie van deze
componist klinkt het orgel zelfs als
draaiorgel. Het concert wordt besloten met een Praeludium und Fuge van Albrechtsberger die weer
geschreven is voor orgel, bespeeld
door vier handen en twee voeten.
De bespeling begint om 15.00 uur
en zal ruim een uur duren.
De toegang is gratis.

Zaterdag 6 september op
het Raadhuisplein

Derde Culinaire Venen
Mijdrecht - Tien restauranten horecabedrijven presenteren op zaterdag 6 september
a.s. hun gastronomisch visitekaartje, als op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de derde keer het evenement ‘Culinaire Venen’ plaatsvindt. Burgemeester Burgman van De
Ronde Venen verricht de officiële opening, het restaurant
dat zich het beste presenteert
ontvangt de wisseltrofee de
‘Gouden Nol’, diverse artiesten
komen het evenement opluisteren en opnieuw is een deel
van de opbrengst bestemd
voor het goede doel.
Deelnemers aan het culinaire festijn van dit jaar zijn: Boven Water,
La Farola, Lust!, Restaurant Plashoeve, De Eetkamer van Vinkeveen, Restaurant Meesters, Rendez-Vous, Le Virage, Restaurant
Corfu en Maison Vinocerf voor
de prachtige wijnen en champagnes. Bezoekers kunnen proeven
van een uitgebreid assortiment
exquise gerechtjes, bijzondere
hapjes, verrassende nagerechtjes
en bijbehorende drankjes. Men
betaalt hiervoor met bonnen. Een
deel van de opbrengst is bestemd
voor het goede doel. Ook dit jaar
is gekozen voor KiKa, kinderen
kankervrij.
Alfredo Krijtlijn en de Grasmaaiers, Richard Stooker, Armand
Fuchs en 2-Force verzorgen optredens tussen het publiek en

voor de kinderen komt clown Noni langs. Rond 22.00 uur zal acteur Peter Faber, ambassadeur
van KiKa, samen met de oprichter
van KiKa de cheque in ontvangst
komen nemen.
Kijk voor nadere bijzonderheden
op www.culinairevenen.nl
’Culinaire Nol’
De vorig jaar in het leven geroepen wisseltrofee ‘Culinaire Nol’
zal ook dit jaar worden uitgereikt
aan de deelnemer die zich het
best presenteert tijdens de Culinaire Venen.
De trofee is genoemd naar Nol
Vermeulen, voormalig eigenaar
van restaurant Monfaucon, die
in 2007 om gezondheidsredenen
zijn lange carrière in de gastronomie moest beëindigen. Op 6
september a.s. zullen we weten
of restaurant Boven Water de onderscheiding prolongeert, of dat
een van de andere deelnemers
met de eer gaat strijken.
Initiatief
De Culinaire Venen is een initiatief van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en wordt mede georganiseerd
door Invisible Organizing en Homan Elektrotechniek. Inmiddels
heeft al een flink aantal bedrijven en instellingen aangegeven
het evenement te willen steunen, waaronder de hoofdsponsors Brand Bier, BvCM+, Datamail, Rabobank en Schadenet
Kranenburg.

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Vinkeveen, omgeving Achterveld, poes, E.K.H., zwart/wit, heeft
halsbandje om. Roepnaam Dushi, leeftijd 2 jaar.
- Uithoorn, omgeving Couperuslaan, dwergkonijn, kleurstelling
bruin/zwart/wit, onderkant bles wit, klein, roepnaam Snoepie,
leeftijd 9 weken.
Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Viergang, kat, E.K.H., kleurstelling rood met
iets wit. (Tel: 06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Kaag, kater, E.K.H., kleurstelling rood met
witte bef, buik en witte voetjes. (asiel Amstelveen).
- Aalsmeer, omgeving Randweg bij Tankstation B.P. kat, kleurstelling wit met zwart vier witte voorpootjes en achter witte
sokjes. (06-17515173).
- Uithoorn, omgeving Adm. Van Gentlaan, katk kleurstelling grijs.
(06- 17515173).
- Vinkeveen, omgeving Demmerikse kade, kat, E.K.H., kleurstelling
zwart/wit, klein, nog vrij jong. (06-17515173).

Jeugdavond over
roofvogels
Vinkeveen - Wat eet een kiekendief? Hoe herken je een roofvogel? Allemaal vragen die Hanneke Sevink zal beantwoorden op de
jeugdavond van De Groene Venen
op donderdag 11 september aan-

staande. Alle kinderen zijn welkom.
Na de lezing is er een verloting.
Plaats: Dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Aanvang 18.30 uur, toegang gratis. Info: Charlotte Smit
0297 261576.

Gemeente-avond
Open Doors
Wilnis - Het bestuur van het vrouwencontact Wilnis heeft op D.V.
woensdag 10 september aanstaande een gemeente-avond
georganiseerd. Tijdens deze
avond zal een spreekster van de
organisatie Open Doors iets vertellen over het belangrijke werk
dat deze organisatie mag doen.
Open Doors steunt christenen die
wonen in landen waar zij vanwege
hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Deze steun houdt onder meer
in het brengen van Bijbels en Bijbelse lectuur naar landen die daarvoor
gesloten zijn, het geven van Bijbelse training in landen waar dat heel

moeilijk of verboden is, en het verlenen van sociale hulp.
Eén van de projecten van Open
Doors is het project Women to Women. Via dit project worden vrouwen bemoedigd door gebed en het
schrijven van kaarten. De vrouwencontactgroepen uit Wilnis hebben
een gebeds- en schrijfgroep gevormd. Het komende seizoen willen
zij hiermee doorgaan en ook de opbrengst van hun collectebusjes voor
dit project afstaan.
De avond begint om 20.00 uur en
vindt plaats in gebouw De Roeping
bij de Nederlands Hervormde Kerk
in Wilnis aan de Kon. Julianastraat.
Iedereen is van harte welkom!

Donderdag aftrap
‘Muziek in de Kring’
De Ronde Venen - Aanstaande
donderdag 4 september zal voor
het eerst de cursus Muziek in de
Kring plaatsvinden. De afgelopen
weken hebben zich al veel ouders
en grootouders, samen met hun
kinderen en kleinkinderen, aangemeld voor de cursus.
Nu is het zover en gaan ze eindelijk starten. De kinderen zullen
kennismaken met Sem de Giraf.
Ze komen bekende en nieu-

we liedjes tegen en maken kennis met allerlei instrumenten en
geluiden. Kortom, een geweldige ontdekkingstocht in de wereld
van de muziek.
Iedereen heeft er al heel veel zin!
Heb je ook zin om mee te doen
met deze cursus, geef je dan snel
op bij de docent Angela SmitStrubbe, tel. 0297 265531 of 0652237152

Brievenschrijven voor
Amnesty International
De Ronde Venen - De R is in de
maand! Voor Amnesty betekent
dit: REAGEER!! Hoe vaak gebeurt
het niet dat u onrecht leest in de
krant en denkt: “dat dit mogelijk is!”.
Waarschijnlijk krijgt u een gevoel van
onmacht, zucht even diep, schudt
het hoofd en leest verder. Amnesty International heeft goed nieuws
voor u! U hoeft niet met dit gevoel
te blijven zitten, u kunt reageren en
dus iets doen aan die wantoestanden. Amnesty schrijft iedere maand
naar een autoriteit om een zaak aan
de kaak te stellen, noemt de persoon waar het om gaat bij naam, benoemt waar het om gaat en vraagt
de zaak naar alle eerlijkheid te behandelen. Amnesty houdt zich niet
met politiek of religie bezig, waar zij
zich wel voor inzet zijn de universele rechten van de mens. Ieder mens
heeft het recht op een eerlijke behandeling zoals deze bij de VN zijn
ondertekent. Als men deze heeft erkend dien je je hieraan te houden,
zo simpel is dat!
Nu weten wij natuurlijk ook dat die
ene brief geen zode aan de dijk zet
maar als u bedenkt dat deze uitno-

diging naar duizenden mensen in
De Ronde Venen gaat ziet het er iets
anders uit. Sterker nog, deze schrijfavond wordt door het hele land gehouden. Tien brieven schuif je onder een mat maar een paar duizend
geeft problemen, je hebt er een bulldozer voor nodig!
Amnesty International schrijft in Vinkeveen iedere eerste donderdag van
de maand in de bibliotheek van af
19.30 uur, in Mijdrecht iedere eerste
vrijdag, ook in de bibliotheek maar
dan vanaf 19.00 uur. U vindt Amnesty aan de schrijftafel, zij hebben
voorbeeldbrieven en postpapier. Ze
vragen aan u deze brieven over te
schrijven en de portokosten voor uw
rekening te nemen.
Als dit u toch te veel werk
is maar u wilt wel iets doen,
zoek dan de site van Amnesty International op, hierop vindt u meerdere manieren om u in te zetten voor de
mensenrechten. Amnesty International ziet u graag, donderdag 4 september in Vinkeveen of vrijdag 5 september
in Mijdrecht.
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College stelt conceptstructuurvisie Wilnis Dorp vast
De Ronde Venen - Het college
van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 26 augustus
de concept-structuurvisie voor
Wilnis-Dorp vastgesteld. In het
stuk staat beschreven wat de gewenste ontwikkelingen zijn voor
Wilnis-Dorp voor de komende 15
jaar. De concept-structuurvisie
ligt vanaf 4 september zes weken ter inzage op het gemeentehuis en in het servicepunt in
Wilnis. Gedurende die periode
kan mondeling en schriftelijk op
de concept-visie worden gereageerd.
Kern van de concept-structuurvisie, die gaat over het gebied tussen
de P. Joostenlaan, Ir. Enschedeweg
(N212), de Ringvaart en de Burg.
Padmosweg, is dat de leefbaarheid
van Wilnis-Dorp de komende jaren
verder wordt verbeterd. Zo biedt de
concept-visie onder andere de mogelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de Dorpsstraat en het
Raadhuisplein tot een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied met

een dorps karakter. Ook wordt de
wens uitgesproken voor de bouw
van kwalitatief goede woningen
voor verschillende doelgroepen en
de aanpassing van bestaande woningen. De concept-structuurvisie
wil voorkomen dat er grootschalige ontwikkelingen in Wilnis-Dorp
plaatsvinden die veel verkeer aantrekken.
In juni heeft de gemeenteraad van
De Ronde Venen de Bouwstenen
voor de structuurvisie Wilnis Dorp
vastgesteld. Die bouwstenen vormen het fundament voor de concept-visie.
Zeer tevreden
Bij het Ronde Tafelgesprek, voorafgaand aan de raadsvergadering in
juni, bleek dat de betrokkenen, vertegenwoordigd door de Klankbordgroep Structuurvisie Wilnis Dorp,
zeer tevreden waren met de uitgangspunten en snel aan de slag
wilden met de uitwerking van de
visie. Verantwoordelijk wethouder
Bram Rosendaal (Ruimtelijke Or-

dening) is blij dat kort na de vaststelling van de bouwstenen de concept-structuurvisie gereed is voor
de inspraak. “In de concept-structuurvisie hebben we zo helder mogelijk neergezet wat de gewenste ontwikkelingen zijn voor WilnisDorp. We moeten er voor zorgen
dat het een aantrekkelijk woon- en
leefgebied blijft, voor zowel jong als
oud. Ik hoop dat deze concept-visie
op evenveel positieve reacties kan
rekenen als de bouwstenen en roep
mensen op hun mening over het
stuk te geven.”
De concept-structuurvisie ligt van
4 september tot en met 15 oktober
2008 ter inzage in het gemeentehuis en in het Servicepunt in Wilnis,
Dorpsstraat 28. Ook is de conceptvisie te downloaden via www.derondevenen.nl. De reacties worden gebundeld en beantwoord in een zogenoemde Reactienota en verwerkt
in de definitieve structuurvisie. De
planning is dat deze in december
2008 door de gemeenteraad wordt
vastgesteld.

Kans op gratis artikelen
bij Installatiebedrijf
Kreeft & van Wissen
Aalsmeer - Technisch installatiebedrijf Kreeft & van Wissen,
gelegen op de Dorpsstraat 27
in Aalsmeer houdt aanstaande
zaterdag 6 september tussen
10.00 en 17.00 uur een Open
Huis. Reden van de Open Huis
is de franchise die ze zijn aangegaan met Instalcenter en de
verbouwing van de showroom.
De opening valt samen met de braderie in Aalsmeer dorp en wordt
op spectaculaire wijze gehouden.
Er is ontvangst met koffie en gebak en er worden gratis artikelen
weggegeven.

Zo wordt er na de actieperiode een
Atag cv-ketel t.w.v. 1922,00 euro
verloot en wordt 1 op de 5 Daalderop close-in boily’s t.w.v. 595,00
euro gratis weggegeven!
Kreeft & van Wissen geeft tevens
tot wel 30% korting op haar artikelen en er gaan design radiatoren
de deur uit vanaf 50.00 euro. Voor
de kleintjes is er een springkussen voor de deur en wordt er een
kleurwedstrijd georganiseerd.
Directeur Piet Kreeft legt uit: Op
deze wijze willen wij de consument
kennis laten maken met de hoge

kwaliteit en goede service die wij
te bieden hebben. De reden dat
we ons hebben aangesloten bij Instalcenter is: ons beter profileren
op de markt, omdat de concurrentie steeds groter wordt. Instalcenter is een inkooporganisatie afgeleid van de Baderie. Zelf houden ze
zich bezig met de producten verwarming, sanitair en klimaatbeheersing.
Een deel van de marketing van
Kreeft en van Wissen wordt overgenomen door Instalcenter, zo
worden er bijvoorbeeld 8 keer per
jaar folders verspreid.

Nieuw programma NVVHvrouwennetwerk Uithoorn
Uithoorn - In september start
NVVH-Vrouwennetwerk, het nieuwe seizoen met tal van gezellige
ontmoetingen. Op het programma
staan activiteiten op het gebied van
sport, recreatie, creativiteit en cultuur, zoals bridge in clubverband,
badminton en gymnastiek/conditietraining. Verder zijn er twee leesclubs en een museumkring met
maandelijks museumbezoek.
Elke maand wordt er een contac-

tochtend of –middag gehouden met
boeiende onderwerpen. Data en bijzonderheden van deze bijeenkomsten, die ook toegankelijk zijn voor
niet-leden, worden gepubliceerd in
de lokale kranten. Het is de moeite waard om eens kennis te maken
met NVVH-Vrouwennetwerk.
U wordt van harte uitgenodigd op
deze bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er heel regelmatig
excursies en leuke uitstapjes.

Cursus: Dierentolk
De Ronde Venen - De term “dierentolk” wordt steeds vaker gehoord. Dierentolken werken vaak
via telepathie.
Telepathie is het overbrengen en
opvangen van gedachten en informatie.
Er kunnen gedachten, woorden en
bijvoorbeeld gevoelens doorgegeven worden.
Zo’n contact kan over allerlei onderwerpen gaan: hoe het dier zich
voelt, waarom een dier eventueel
niet meewerkt, onzindelijk is of niet

meer levenslustig, angsten heeft,
wat hij of zij bij een vorige eigenaar
heeft meegemaakt, waarom het dier
moeilijk omgaat met mensen, andere dieren of gebeurtenissen.
Ook met overleden dieren is telepathisch contact in principe mogelijk.
Door telepathisch contact met dieren kan er een extra dimensie gegeven worden aan de relatie tussen
jou en het dier.
Hierin geldt zeker: oefening baart
kunst. Daarom kan het zinvol (en
leuk) zijn om na deze cursus deel

Voor meer informatie over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met mevr. J. Wielage, telefoon 0297-563395. Men kan altijd
vrijblijvend het jaarprogramma opvragen en als u zich nu opgeeft als
lid, betaalt u tot januari 2009 slechts
de helft van de contributie.
Voor meer informatie over de cursussen kan contact worden opgenomen met mevrouw A. Nonhof, telefoon 0297 564514.
te nemen aan de oefenavonden bijvoorbeeld 1 keer per maand, waarbij meestal via een foto contact gelegd wordt met de dieren.
De cursus kan gevolgd worden door
iedereen, dus ook door mensen die
nog geen ervaring met spiritualiteit
hebben.
De cursus wordt gegeven op 7 dinsdagavonden in Vinkeveen, start
dinsdag 9 september en kost 175
euro.
Voor meer informatie of opgave:
0297-213302,
www.intuitieveontwikkeling.org
Tevens is er nog plek op de intuïtieve ontwikkelingscursus die woensdag 10 september start.

Vinkeveen - Het is zover, er komt
een vervolg op VIVE fase I; Vida makelaars staat in de startbokken voor
de verkoop van fase II van het Appartementencomplex VIVE gelegen
aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen.
Dit appartementengebouw is gesitueerd op de hoek van het Zwanenpark en de Waterhoenlaan. Nog
steeds staat gemak voorop. Alle
voorzieningen op loopafstand!
In deze fase is gekozen voor een iets
andere opzet van het gebouw maar
wel met de uiterlijke kenmerken van
het eerste gebouw.
Het plan omvat in totaal 41 appartementen en penthouses met een
tuin, balkon of dakterras georiënteerd op het zuiden of het westen.
Er is een gevarieerd aanbod in zowel
portiek-appartementen als appartementen aan een galerij. Ook maken
een aantal prachtige ‘bungalow’ appartementen onderdeel uit van dit
prachtige plan. Wat dacht u van een
woonoppervlakte van zo’n 180 m2
met een terras en een praktische
tuin? Naast een aantal driekamerappartementen zijn er ook een aantal penthouses en spannende hoekappartementen met een woonoppervlakte van meer dan 200 m2, uiteraard vergezeld van een mooi terras. Qua afmetingen is er dus veel
variatie zodat er voor ieder wat wils
is. Het dak van de parkeergarage
wordt fraai afgewerkt met een natuurlijk look en aan twee zijden komt
een fraaie natuurstenen trap.
Winkels
VIVE fase II ligt nog steeds dicht
bij de winkels, restaurants, scholen, sport en recreatiegebied. Ook
de ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied Marickenland zal in de
toekomst bijdragen aan uw woon-

genot. Mooi meegenomen is dat u
uw auto gewoon in de ondergrondse parkeergarage kwijt kunt op uw
eigen parkeerplaats(en). Een aantal appartementen heeft twee parkeerplaatsen. Er zijn overigens een
beperkt aantal parkeerplaatsen los
te koop. Dus heeft u behoefte aan
meer parkeerplaatsen, geen probleem! De bergingen treft u ook in
deze parkeergarage.
De indeling is praktisch: een prachtige woonkamer met schuifpui naar
het terras, twee of drie slaapkamers, een complete keuken met inbouwapparatuur, badkamer met ligbad, aparte douchehoek, een wastafel en (optioneel) een tweede toilet. Ook heeft u nog een inpandige
berging voor de wasmachine en de
droger.
Dit alles maakt VIVE geschikt voor
moderne levensgenieters die niet te
veel tijd willen besteden aan bijza-

oppervlaktes van de appartementen
variëren van ca. 90 m² tot ca. 220 m²
met terrassen variërend van ca.10
m² tot ca. 150 m².
De verkoopprijzen zijn vanaf ca. €
300.000,-- v.o.n. excl. bouwrente.
De oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2010.
Zaterdag 20 september a.s. om
11.00 start de verkoop in de presentatieruimte van Vida makelaars aan
de Dorpsstraat 14 te Mijdrecht.
Tot 16.00 uur kunt u uitgebreid kijken naar de plattegronden en de
impressies van de appartementen.

ken, maar maximaal van het leven
en hun woning willen genieten.
Nog even de getallen op een rij: de

Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

De nieuwbouwmakelaars van Vida
zullen u tekst en uitleg geven. Uiteraard is dan ook de verkoopdocumentatie voor u beschikbaar. Een
hapje en een drankje staan voor u
klaar en voor zolang de voorraad
strekt is er nog een leuke attentie
voor elke bezoeker.

Kindercentrum de
Blokkendoos 15 jaar!
Uithoorn - Kindercentrum de
Blokkendoos vierde haar jaarlijkse zomerfeest afgelopen zaterdag 30 augustus extra feestelijk: het kindercentrum bestaat
inmiddels alweer 15 jaar! Als
thema was dit jaar voor het Circus gekozen.
Het weer kon ook niet mooier zijn
voor deze dag: zonnig en warm!
De kinderen waren in de weken
daarvoor al druk bezig om hun
groep om te toveren in circussfeer.
Bij binnenkomst waande je je al in
een circus door al die kleurige versieringen.
De pedagogische medewerkers en
veel kinderen kwamen al geheel in
stijl al clown, acrobaat of artiest verkleed. Wie wilde kon naar wens geschminkt worden als clown of tijger
of wat ze maar leuk vonden.
De kinderen konden niet genoeg
krijgen van alle spelletjes activiteiten die er te doen waren. Er was
een springkussen, een goochelaar
die ook ballonnenfiguren maakte en
natuurlijk was er allemaal lekkers
om te smullen.
De paardjes van de kinderboerderij
stonden de hele ochtend klaar om
een ritje maken met de huifkar door
het naastgelegen Libellebos.
Als afsluiting van het feest werden
er ballonnen opgelaten: welke ballon zal het verste komen?
Bij het afscheid kreeg ieder kind
nog een kleurig rugtasje mee naar
huis.
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Wouda Fashion nu ook
met heren- en kindermode
Wilnis - Zaterdag 30 augustus
nam Wouda Fashion het tweede deel van haar pand in gebruik
met een presentatie van herenen kinderkleding met bij behorende collectie schoenen en
zelfs (dames)tassen.
De modezaak, die op 5 april in de
Wilnisse Dorpsstraat haar deuren
al opende met een fraaie collectie vaak exclusieve – damesmode, deed
het dit keer wederom in een fees-

telijke sfeer. Vanaf 9.30 uur konden
belangstellenden onder het genot
van een goed verzorgd hapje en een
drankje volop terecht om het nieuwste aanbod aan kleding te bewonderen. Daaronder ook een fors aanbod aan prachtige heren merkoverhemden en shirts, inclusief manchetknopen en fraaie stropdassen. Merkkleding en zelfs (handvervaardigde!) schoenen van bekende merken die men eerder bij modehuizen in de ‘PC Hooftstraat’ tegenkomt, maar niet zou verwachten hier in de regio. Wouda Fashion
heeft ‘t! Laat in de ochtend en halverwege de middag werden twee
kindermodeshows opgevoerd en
die mochten er zijn. Sommigen lieten zich daarbij van hun beste kant
zien als mannequin en dressman

in de dop. Een en ander aan elkaar
gepraat door ladyspeaker Claudia
Prange en omlijst door bijpassende muziek. Natuurlijk in eerste aanleg bedoeld om de nieuwste kinderen tienermode te laten zien, maar
meer nog om het beeld van Wouda Fashion naar buiten te presenteren dat men hier nu voor het hele gezin terecht kan. Kinderen vanaf 4 jaar tot en met hun tienerjaren
kunnen nu bij Wouda Fashion hun
favoriete kleding uitzoeken, evenals

hun vader en moeder die hier zonder meer wat van hun gading zullen
vinden. De kledingcollectie voor de
jongeren is mede gericht op tieners
die bij Wouda hun ‘eigen hoek’ hebben. Voor de heren is er een complete Cavallaro shop ingericht met
onder meer prachtige overhemden
in een keurige (luxe) prijsklasse van
tussen de 69 en 79 euro. De heren
kunnen bij Wouda ook terecht voor
merken als Alan Red, Karl Lagerfeld en Thomas Burberry. Deze laatste twee merken vindt men ook terug in de kledingcollectie voor dames. Uniek bij Wouda Fashion is dat
dames, heren en kinderen hier compleet ‘aangekleed’ kunnen worden,
inclusief bijpassende sieraden! Op
deze goed georganiseerde feestelijke (her)openingsdag kregen klan-

ten 10 procent korting op de totale collectie.
Cruise collectie
Wouda Fashion kan inmiddels worden gezien als een centrum voor
persoonlijke verzorging op het gebied van kleding, maar ook voor
haarbehandeling (Haarmode Lydia)
en voetverzorging (Gea Bijl Pedicure) in het aangrenzende deel van het
pand. Daarnaast heeft Wouda Ultee,
zelf van huis uit schoonheidsspecialiste/visagiste, op een speciale
plaats in haar winkel een opmaaktafel ingericht waar zij voor dames
een (feestelijke) make-up kan verzorgen, waaronder ook bruidsmakeup. Wie dat wenst kan dus na het
binnenlopen van de winkel er later
als een geheel ‘ander mens’ naar
buiten stappen.
Maar er is meer. Hoewel de zomer
van 2008 inmiddels goeddeels achter de rug is, is er bij Wouda Fashion
nog altijd luchtige kleding verkrijgbaar, maar ook voor de herfst en
winter hangt er inmiddels genoeg in
de rekken. “Het gaat hard, want zelfs
de zomercollectie voor 2009 hebben
we al uitgezocht en besteld. Die is
in januari komend jaar al binnen en
dan kunnen onze klanten daar naar
hartelust op inspelen. In december
dit jaar hebben we iets bijzonders
in huis en dat betreft een complete cruisecollectie. Speciaal bedoeld
voor dames en heren die in de wintermaanden een cruise met een
schip gaan maken. Die kunnen zich
dan bij ons oriënteren.” Aldus een
opgewekte en energieke winkeleigenaresse Wouda, die er samen
met haar modeteam van vijf enthousiaste collega’s helemaal voor gaat
in deze toch wel unieke ambiance in
het centrum van Wilnis.
Wouda Fashion omvat in totaal 350
vierkante meter verkoopruimte met
een compleet aanbod aan dames-,
heren- en kindermode. Belangstellende klanten kunnen er zes dagen
in de week terecht, inclusief de donderdagavond (koopavond). Meer informatie vindt u op
www.wouda-fashion.nl.

Winnaars knutselwedstrijd
Ruijgrok Makelaars bekend!
Mijdrecht - Zoals u al eerder in
deze krant heeft kunnen lezen
viert Ruijgrok Makelaars o/g dit
jaar haar 30-jarig jubileum. Om dit
te vieren heeft zij een aantal aantrekkelijke acties en feestelijke activiteiten op het programma staan.

keuze hieruit is door Gedeputeerde
Staten (GS) nog altijd niet gemaakt.
De ‘plas water’ die voortdurend onderwerp van discussie is, is dus nog
niet aan de orde! De verwachting is
echter, dat GS en vervolgens de Provinciale Staten (PS) dit najaar een
standpunt zullen innemen over de
voorkeursstrategie. Aangezien het
vanwege een politieke crisis binnen
het provinciebestuur momenteel
van geen kant botert, kan het daardoor best zo zijn dat ook dit najaar
geen beslissing op tafel komt.
De resultaten van de laatst gehouden onderzoeken zijn verwerkt in
een geheel vernieuwde 86 pagina’s tellende rapportage ‘Verkenning Water Groot-Mijdrecht Noord/
2e fase’, die in samenwerking met
het Hoogheemraadschap AGV is
opgesteld. Juist die resultaten van
het onderzoek vormen uiteindelijk
de grootste nieuwswaarde van de
informatiemarkt, temidden van het
grote en reeds bekende pakket aan
gegevens. Wie daarvoor belangstelling heeft kan deze rapportage in zijn geheel lezen en/of downloaden van de website www.grootmijdrechtnoord.nl. Klik op ‘docu-

Mijdrecht Noord is de bodemdaling
het sterkst. Dit hangt samen met de
aanwezigheid van een (dik) veenpakket. De bodemdaling gaat hier
onverminderd door. In grote delen is
hier op termijn geen agrarisch gebruik meer mogelijk.
- Maar in het noordwestelijk/westelijk deel van Groot-Mijdrecht Noord
is de toekomstige bodemdaling minder dan eerder gedacht, omdat blijkt
dat het veenpakket hier al deels is
verdwenen. Daarmee is naar verwachting in het noordwestelijk/
westelijk deel van de polder voor
grotere bedrijven agrarisch gebruik
(theoretisch) ook in 2050 nog mogelijk! (Dus in plaats van 2012 volgens Plan de Venen kan er nog 38
jaar langer geboerd worden in het
gebied! Theoretisch, omdat tegen
die tijd de bodemkwaliteit zodanig
afwisselend droog en nat is, dat de
vraag rijst of een economische verantwoorde vorm van landbouw bedrijven nog wel mogelijk is. Red.)
- Verder bestaat er bij de vier
drinkwaterbedrijven geen interesse voor de drinkwaterwinning uit
brak grondwater in Groot-Mijdrecht
Noord.

voor inwoners en omwonenden van
de polder alsook volksvertegenwoordigers. Er was uitgebreide documentatie in de vorm van rapporten en overzichten, maar de laatste
gegevens en uitkomsten waren ook
als samenvattingen op veelkleurige
panelen te zien. Bezoekers konden
aan deskundigen over verschillende onderwerpen vragen stellen en
daarop antwoord krijgen. Belangrijk
als het gaat om de optie of de polder een waterplas wordt of niet en
wat dat verder inhoudt.
Zoals bekend hebben enkele gedeputeerden en ook dijkgraaf Johan
de Bondt van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
voortdurend de wens geuit de polder op den duur graag onder water
te willen zetten. In ruil hiervoor zou
huizenbouw in de vorm van (dure)
landhuizen worden gerealiseerd. Het
laatste is met het oog op het ‘migratiesaldo-0 beleid’ van de overheid in
het Groene Hart, waardoor (meer)
woningbouw in De Ronde Venen
straks wordt beperkt, een utopie
geworden. Aan dit onderwerp wordt
momenteel intensief aandacht besteed in de lokale media. Verder is
het nog lang niet zo dat de (politieke) voorkeur uitgaat naar het onderwater zetten van het gebied.

menten’. Neem daarbij de moeite
eens te gaan naar bladzijde 62 e.v.
Daarin zal men lezen dat de optie
‘Plas’ in alle toonaarden wordt bezongen als zijnde de beste manier
om de heersende problemen op het
gebied van waterkwaliteit en bodemdaling op te lossen. ‘De strategie Plas scoort op alle onderscheiden criteria positief’, zo staat er.
(Hoofdstuk 4.6). Aangeraden wordt
ook de samenvatting eens te lezen.
Geen wonder dat de plas er positief
vanaf komt want Waternet (Hoogheemraadschap AGV) is onderdeel
van de eindredactie van het rapport
en juist die spreken de voorkeur
voor een ‘plas’ uit!

Wachten op voorkeursstrategie
Deze uitkomsten zullen samen met
de andere beschikbare gegevens
worden betrokken bij de besluitvorming over de voorkeursstrategie.
Als het allemaal volgens plan verloopt wordt die het komend najaar
door PS bekend gemaakt.

Nieuwswaarde
Om de zaken overzichtelijk te krijgen en te houden was de hoeveelheid informatie verdeeld over een
zestal thema’s. Een en ander in de
vorm van onder meer cijfers en feiten over landbouw, bodemgesteldheid en water. In combinatie met de
zes bekende strategieën was dit gekoppeld aan water, bodem, landbouw, natuur, landschap, wonen,
werken en recreëren. De strategieën zijn al geruime tijd bekend. Een

Een van die activiteiten was de
wedstrijd ‘Teken of knutsel je
droomhuis’. Kinderen in verschillende leeftijdscategorieën werden
van harte uitgenodigd om te laten
zien hoe het huis van hun dromen
eruit ziet. Op papier, getekend, geplakt of geschilderd, van klei of
karton; het mocht allemaal.
“Veel kinderen - en zelfs klassen
– hebben aan onze oproep gehoor
gegeven en in elke leeftijdscategorie hebben we de meest fantastische kunstwerken ontvangen”, aldus een enthousiaste Linda Ruijgrok. Aan alle huizen was veel zorg
besteed, maar helaas kan er in elke leeftijdscategorie maar één de
winnaar zijn. Vandaag was het dan
zover: de hoofdprijs, een feestje - met vrienden - bij Raceplanet
Mijdrecht werd uitgereikt aan:
Sharona Plasmeijer-winnares in
de categorie 10 t/m 12 jaar, Dylan
Prins-winnaar in de categorie 7 t/

Mijdrecht - De verschijning van het
rapport van de Commissie Remkes
begin dit jaar en de daarin opgenomen aanbevelingen voor nader onderzoek naar de water- en bodemgesteldheid in de polder GrootMijdrecht Noord, heeft in de periode maart tot juli dit jaar geleid tot
aanvullende onderzoeken. De onderzoeken zijn door een commissie
van deskundigen uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn echter nog meer
onderzoeken op dit gebied uitgevoerd en tal van rapporten verschenen. De hoeveelheid informatie is
zodanig geworden dat dit voor veel
betrokken inwoners – van met name Waverveen en Vinkeveen, want
die wonen in dat gebied – niet meer
te overzien is. Reden dat de provincie Utrecht in samenwerking met de
gemeente De Ronde Venen maandagavond jl. in Partycentrum De
Meijert in Mijdrecht een informatiemarkt had georganiseerd. Daar
was alle informatie, inclusief de resultaten van de aanvullende onderzoeken, overzichtelijk bijeengebracht en voor iedere belangstellende ter inzage gesteld. Deze informatiemarkt was vooral bedoeld

Boeren tot 2050 blijft mogelijk
De aanvullende onderzoeken hadden betrekking op de volgende
onderdelen: Verbetering van het
grondwatermodel; bodemdaling en
perspectieven voor de landbouw;
peiling van de interesse bij drinkwaterbedrijven voor drinkwaterwinning
uit brak grondwater.
De onderzoeken hebben eerdere
onderzoeksresultaten deels bevestigd, maar hebben ook tot nieuwe
inzichten en nuances geleid. De belangrijkste daarvan zijn:
- Het probleem van de zoutbelasting
van het boezemwater (en daarmee
van een groter omliggend gebied) is
met deze aanvullende onderzoeken
bevestigd. Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat het risico van opbarsten van de bodem klein is, zolang
de slootpeilen in de polder niet worden verlaagd.
- Peilverlaging is in de toekomst in
geen van de onderzochte strategieën aan de orde. Op dit moment is de
enige uiting van instabiliteit van de
bodem afbrokkelende slootkanten.
- In het oostelijk deel van Groot-

Degenen die deze informatiemarkt
hebben willen zien als een ultieme
mogelijkheid het geheel nog eens
op een rijtje te zetten, zijn beslist
aan hun trekken gekomen. Voor insiders was alleen het resultaat van
de recente onderzoeken belangrijk.
Zij wachten op de volgende fase in
het te voeren beleid aangaande de
polder.
Naar schatting hebben 150 belangstellenden deze informatiemarkt bezocht. Dat was minder dan de organisatoren hadden verwacht. Gezien de zwaarte van het onderwerp
en het feit dat het toch om de toekomst van veel polderbewoners en
direct omwonenden gaat, had men
er meer van verwacht.
Ook al omdat vorig jaar bij eerdere
bijeenkomsten over dit onderwerp
in De Meijert en op het Provinciehuis in Utrecht er nauwelijks meer
een stoel vrij was. Als het gaat om
de toekomst van landbouwbedrijven
in de polder van Groot-Mijdrecht
Noord, blijven dit er na aftrek van
hobbyboeren en boerenbedrijven
zonder opvolging er welgeteld zeven over die op den duur naar elders in het land zullen moeten verkassen.
Let wel, zodra economisch verantwoorde voortzetting van het bedrijf
in het geding komt. Maar zover is
het allemaal nog niet. GS en PS zijn
nu eerst aan zet over de te kiezen
voorkeursstrategie. Als dat bekend
is weten we meer.

A.J.A.M. Lisman houdt lezing
m 9 jaar, Jeffrey Plomp-winnaar in
de categorie t/m 6 jaar.
Op de foto staan de prijswin-

naars met het door hun gemaakte droomhuis. Wij wensen de winnaars veel plezier met hun prijs!

Mijdrecht - Op dinsdag 9 september zal de heer A.J.A.M. Lisman een
lezing houden voor de Historische
Vereniging ‘De Proosdijlanden’. De
heer Lisman bewoont de buitenplaats VreedenHoff in Nieuwersluis.
Hij zal het bewonen en het onderhoud van een buitenplaats belichten. Ook de bouw van zijn buiten
en het smeedijzeren hek, dat de ingang tot het park vormt, komen aan
de orde.

In 1749 kocht Pieter Trip de zeventiende-eeuwse buitenplaats. Hij liet
het huis afbreken en de iets verder
van de weg af liggende huidige woning bouwen.
Hij noemde het ‘Vreeden Hoff’. Een
huis met twee bouwlagen en vijf
vensters breed met een middenpartij in Lodewijk XV-stijl.
Tussen 1906 en 1909 onderging
het pand een grote restauratie. Er

kwam centrale verwarming, elektrisch licht, warm-en koud stromend
water, enz.
Vanaf die tijd verbleef men er zowel zomers als winters. Sinds 1974
is huis VreedenHoff de woning van
de familie Lisman.
De lezing zal worden gehouden in
de Rabobank Veenstromen aan de
Bozenhoven 39 in Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.
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Lekker bonbons maken

Schilderij bestaande uit kleine schilderijtjes, gemaakt door een aantal vrijwilligers

Uitnodiging

aan alle inwoners van de
Gemeente De Ronde Venen
Culturele middag aangeboden door de Gemeente
De Ronde Venen

Vandaag vieren wij ons 10-jarige bestaan,
10 jaren die niet zomaar vanzelf zijn gegaan.
Het werven van vrijwilligers,
en het vormen van een bestuur,
veel was er te regelen, en het kostte menig uur.
Buiten het werk en de vele taken,
moesten wij ons ook bekend gaan maken.
Een naam bedenken, hoe doe je dat,
Thuis-Sterven kwam op ons pad.
Stichting Thuis-Sterven noemen wij ons formeel,
de reacties hierop, nou dat waren er veel.
Het woord is meteen zo heel direct,
maar wordt door ons gedragen met heel veel respect.
Velen weten ons nu wel te vinden,
door onze folders, contacten en door familie en vrienden.
Met ons 10 jaar bestaan zijn we bijzonder vereerd,
en we hebben in die jaren dan ook heel veel geleerd.
Ik zie onze zorg om gewoon er te zijn,
om wat verlichting te geven bij zorgen en pijn.
Ook ik heb in deze jaren veel mogen leren van jou,
je leerde mij voelen wat verlatenheid is en kou.
In die lange tijd die ik toen bij je was,
voelde ik jouw wanhoop en angst omdat je nooit meer genas.
Ik was bij je en luisterde, omdat je dit heel graag wou,
in die momenten van twijfel, was ik er voor jou.
Op onze bijeenkomsten, zo allemaal tesaam,
branden wij jouw kaars, en noemen we jouw naam.
En het licht van die kaars dat ons weer samen verbindt,
is voor jou dan het licht waar de nieuwe wereld begint.

De Ronde Venen - Stichting “Thuis Sterven” De Ronde Venen viert haar 10-jarige bestaan. Het bestuur
van de stichting nodigt u allen van harte uit tot het
bijwonen van onze Inspiratiedag die ter gelegenheid
van het 10-jarige bestaan wordt georganiseerd op
zaterdag, 13 september 2008. Een dag voor iedereen
in De Ronde Venen. De dag wordt gehouden in het
Partycentrum De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht. Het programma begint om 13.00
uur en eindigt ongeveer om 18.00 uur. Het wordt een
Inspiratiedag: ook een gezellige dag met een aantal
workshops en theater. Mevrouw Marjan Berk, onze
beschermvrouwe, is aanwezig. Daarnaast hebben we
hoogleraar Manu Keirse bereid gevonden een lezing
te houden over ”Helpen bij verlies en verdriet, een opdracht voor elke burger”. Alle inwoners van De Ronde
Venen zijn van harte welkom in De Meijert, inloop
vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. Kinderopvang
wordt verzorgd door scoutinggroep Eliboe.

nieuwe energie hebben om de zorg niet alleen vóórt De 7 deugden van barmhartigheid Culturele middag
te zetten maar ook om het veel langer vol te kunnen aangeboden door de Gemeente De Ronde Venen
houden. De vrijwilligers hebben als hoofddoel het “Er
Zijn”. Zij zijn aanwezig en hebben de tijd om te luisteren, of voor licht verzorgende taken of bijvoorbeeld
een nacht waken zodat de familie een nacht kan sla- Lunch bij de gemeente De Ronde Venen
pen. ,”De laatste jaren weten de mensen in De Ronde
Venen ons gelukkig wel te vinden’’, zo vertelt coördinator Jannie van Kooten. ”Toch wacht men vaak te
lang met ons in te schakelen. En dat terwijl ik achteraf
vaak hoor ‘hadden we dat maar eerder gedaan’. De
aanwezigheid van onze vrijwilligers geeft mensen ook
energie om de zorg langer vol te houden!’’

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Jannie: ,, Als er mensen
zijn die zich tot dit werk aangetrokken voelen, dan
zijn ze van harte welkom. Ik kom graag langs om te
vertellen wat er van een vrijwilliger wordt verwacht.
Het is best wel pittig werk. Maar je kunt er ook veel
voldoening uit halen!’’ Voor opleiding en begeleiding
Emoties
wordt gezorgd en je kunt zelf aangeven hoeveel uren
Emoties, zorg en verdriet,maar vooral ook harmonie en je er in wilt steken. Jannie van Kooten is te bereiken
voldoening: als vrijwilliger bij de Stichting Thuis Ster- via telefoonnummer 06 – 51 45 11 30.
ven kom je het allemaal tegen. De laatste levensfase
van een dierbare is een zware periode voor familie en Vrijwilligers
vrienden. Dat is het moment om de Stichting Thuis De vrijwilligers hebben ervaring en houden voldoende
Sterven in te schakelen. De aanwezigheid van de vrij- afstand om niet al te emotioneel betrokken te raken.
williger geeft de patiënt steun en zorg terwijl familie Mede daardoor vormen ze een rustpunt en bieden ze
en vrienden even op adem kunnen komen. Patiënten steun. ,”We zijn er gewoon. We houden ons op de ach- Uitje naar Giethoorn
kunnen zo tot het laatste moment in hun eigen ver- tergrond en onze aanwezigheid is vaak al voldoende.
trouwde omgeving blijven. De Stichting Thuis Sterven Het besef dat ze er niet alleen voor staan helpt vaak
– De Ronde Venen doet haar bijzondere werk al tien al heel veel’’, aldus één van de vrijwilligers Eén keer
jaar. Een heuglijk feit dat gevierd gaat worden! Op 13 per maand is er een bijeenkomst van alle vrijwilligers.
september wordt in De Meijert een inspiratiedag ge- ,,Dat is altijd heel plezierig. Je ervaart dat je deel uit
organiseerd. Het gaat een gezellige dag worden, met maakt van een heel team. En je kunt ervaringen met
theater en workshops. Een dag voor alle inwoners van elkaar uitwisselen.’’ Tijdens deze maandelijkse bijeenDe Ronde Venen.
komsten worden de overledenen herdacht. Er wordt
een kaarsje aangestoken, hun namen worden geKiezen
noemd. De geheimhouding van de overledenen en de
Als het einde van het leven dichterbij komt, breekt familie worden uiteraard in acht genomen.
er een emotionele periode aan. Veel mensen kiezen De Stichting Thuis Sterven – De Ronde Venen bestaat
er voor om die laatste tijd thuis door te brengen. Dat sinds 13 september 1998. Het bestuur bestaat uit 5
vraagt veel van familie en vrienden. Een mooie, maar personen en er is een vaste coördinator in dienst. De
ook vaak zware taak, die zonder hulp van buitenaf ‘ruggengraat’ van de stichting vormen de 24 vrijwilniet altijd te realiseren is. De vrijwilligers van de Stich- ligers. Pien Okkersen is één van die vrijwilligers. Ze
ting Thuis Sterven kunnen daarbij een helpende hand schrijft gedichten, o.a. over haar werk als vrijwilliger
bieden. Zij nemen als het ware tijdelijk de zorg voor bij de Stichting Thuis Sterven. Speciaal voor het tiende patiënt over. Dit ontlast de familie en vrienden, zo- jarig bestaan van de stichting schreef ze het volgende
dat zij weer even op adem kunnen komen en daarna gedicht.

Culturele tocht door de Venen

Kunstwerk de barmhartigheid

Boerengolf in Kamerik
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Nieuw tijdperk voor 120-jarige
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Mijdrecht/Aalsmeer – De Nieuwe Meerbode. In Aalsmeer en omgeving al meer
dan 100 jaar echt een begrip en in Uithoorn
en De Ronde Venen alweer 25 jaar. ‘Wij’
bestaan namelijk meer dan 100 jaar en de
eerste Meerbode werd zelfs precies 120 jaar
geleden gedrukt! Tijd dus voor de krant om
zelf eens in de schijnwerpers te staan.

Dat er veel verandert in meer dan een eeuw
tijd zal duidelijk zijn. Bedrijven worden groter, verhuizen van locatie of gaan over op
een andere productie... de interviews met
nazaten van ‘grondleggers’ vertellen verhalen van hoe het vroeger was. Hoe men
100 jaar geleden leefde, werkte en woonde.
Hoe Aalsmeer er 100 jaar geleden uitzag.
Voor een krant die zo’n hoge leeftijd bereikt
zijn interviews niet eens nodig, de kranten
vertellen hun eigen historie! Een duik in het
krantenarchief levert schitterend materiaal
op. Oude Meerbodes met artikelen in een
schrijfstijl uit Grootmoeders Tijd. Niet alleen
‘den’ spelling is ‘zoo’ oud, ook de manier
waarop werd geschreven zou voor nu ondenkbaar zijn! In een vooroorlogse Nieuwe
Meerbode staat bijvoorbeeld een ingezonden brief van ‘een jongeman’ die niet begrijpt dat ‘er een groot aantal jongemannen
is, die de lasten van een huwelijksleven niet
willen dragen’. Hij snapt wel dat je ook niet
‘met elk meisje kan trouwen die op zijn pad
komt’ maar toch is het ‘vreeselijk dat er kameraden zijn die het geluk nog niet mogen
smaken’.
Uit het land
Hij reageerde op een eerder bericht over
ongehuwde vrouwen. Een discussie dus,
zoals je nu tegenkomt op internetforums.
In die oude tijd gaf de redactie gerust antwoord met een duidelijke mening. De Nieuwe Meerbode plaatste in de beginjaren niet
alleen de nieuwtjes uit Aalsmeer maar ook
over wat er gebeurde in het land. Mensen
keken echt uit naar het plaatselijke blad dat
trouwens op woensdags en zaterdags verscheen.
Hoewel het krantenbedrijf moeilijke tijden
doormaakte, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog maar later ook in de jaren 70, is
de Nieuwe Meerbode overeind gebleven.
En hoe: de krant hoort bij een uitgeverij met
maar liefst twaalf edities, een eigen drukkerij en een verspreidfirma. In een tijd dat de
meeste huis-aan-huisbladen overgenomen
zijn door grote concerns mogen we best
trots zijn op een nog altijd onafhankelijke
krant!
Meerbode of Nieuwe Meerbode?
In de volksmond heet de Nieuwe Meerbode gewoon de Meerbode. Maar eigenlijk waren dat twee verschillende kranten.
In 1879 verscheen de Meerbode bij plaatselijke drukkerij De Ruyter. Negen jaar later, in 1888 werd het streeknieuwsblad De
Nieuwe Meerbode opgericht. De Meerbode
- dus zonder ‘Nieuwe’ verdween in 1945. In
de tijd van de oprichting van de voorloper
van de huidige krant speelde het geloof een
rol. De Nieuwe Meerbode nu draagt geen
duidelijke geloofsovertuiging of politieke
voorkeur uit - we blijven en zijn onafhankelijk en brengen nieuws voor alle mensen,
die verschillend denken. Het plaatselijke
nieuws mag niet gekleurd zijn, vinden we.
Maar goed, de oprichters waren voorman-

nen van verschillende kerken. De waarschijnlijke locatie waar de allereerste krant
werd gedrukt was in de Zijdstraat, waar
ooit Jamin een winkel had. Later, in 1912
verhuisde de Nieuwe Meerbode naar de
Kanaalstraat, waar het krantenbedrijf bijna
80 jaar zou blijven. Het verhaal gaat ook
dat de drukkerij van de Nieuwe Meerbode
aan de Aalsmeerderdijk was gevestigd. Ooit
begon hier de Meerbode (die andere krant)
opgericht door drukkerij de Ruyter. Omdat
de heer Mur, die destijds schreef voor de
Meerbode, tegen de wil van zijn baas een
weerwoord in de krant plaatste (schijnbaar
‘kwetsend’ voor christelijke groeperingen,
moest Mur vertrekken. Hij nam later de
Meerbode over (de uitgave die in ‘45 stopte). Tot zover de ontstaansgeschiedenis.

en het Witte Weekblad. Het Amstellands
Nieuwsblad is ter ziele gegaan.
De Nieuwe Meerbode is vandaag de
dag de enige lokale krant in Aalsmeer en
Mijdrecht, die daar ook werkelijk gevestigd
is. De meeste medewerkers wonen ook in
Aalsmeer en in De Ronde Venen. Halverwege de jaren tachtig diende een nieuw
tijdperk zich aan.

Nieuwe tijd
Het lood werd vervangen door films waarna
het computertijdperk al gauw zijn intrede
deed. Nu natuurlijk absoluut niet meer weg
te denken! In alle afdelingen speelt de computer een grote rol, van administratie tot de
druktechniek en van de dtp/advertenties
tot redactie... de schrijfmachine is al lang
aan de wilgen gehangen. Inmiddels is alles
Advertenties
gedigitaliseerd en is de Nieuwe Meerbode
Konden lezers zich vroeger nog abonneren in een heel nieuw tijdperk beland. Voor het
op de Nieuwe Meerbode, vandaag de dag zover was moest in de jaren tachtig nog wel
bestaat de krant bij de gratie (het geld dus) een nieuwe directie met recht nieuw leven
van adverteerders. Het mes snijdt aan twee in het bedrijf blazen. Directeuren werden de
kanten want winkeliers willen hun waar heren Regoor, Jan Goulooze en Luuc van
onder de aandacht brengen en de krant der Ouw. De in 2004 overleden Goulooze
kan er van bestaan. Kan daardoor leuke en heeft zijn stempel gedrukt op het bedrijf.
nieuwswaardige verhalen brengen. Als de Maar dat deden vòòr hem nog vele anderen
verhalen goed zijn, worden natuurlijk ook die niet meer onder ons zijn. Tragisch was
de advertenties goed gelezen. Het aan- bijvoorbeeld het vliegtuigongeluk in 1989
tal advertentiepagina’s bepaalt het aantal waarbij een journalist van de krant, Habby
‘leespagina’s’ oftewel redactiepagina’s.
Wilts overleed. Het vliegtuigje van waaruit
In de eerste jaren waren ondernemers de kleurrijke Wilts foto’s van het Concours
niet zo happig op adverteren. Dat was nog Hippique maakte stortte neer in het Haarnieuw! Reclame? Daar had menigeen nog lemmermeerse bos, midden in het meer.
helemaal geen weet van. Mond tot mondreclame, daar moest je het van hebben. Dat is Vandaag de dag
tegenwoordig wel anders! Wil je erbij horen Door de jaren heen kreeg de Nieuwe Meerdat laat je van je zien, dan adverteer je! Leuk bode bij een groot aantal inwoners vaste
te weten is dat sommige Aalsmeerse win- voet aan de grond. Waarbij de pagina met
kels al meer dan vijftig jaar adverteren en er rouwadvertenties meestal als eerste wordt
ook Uithoornse en Mijdrechtse adverteer- bekeken... Medewerkers kwamen en ginders zijn die al 25 jaar vaste adverteerder gen, maar opvallend is dat de meeste menzijn in onze krant.
sen jarenlang bleven. Een dienstverband
van dertig jaar is geen uitzondering.
Lachspieren
Het bedrijf groeide en begin jaren tachtig
Sommige advertenties - eigenlijk de meeste werd de editie Uithoorn en De Ronde Ve- uit Grootmoederstijd werken op de lach- nen in het leven geroepen. Ruim twintig
spieren. Zo waren er contactadvertenties jaar runde ( nu onze adjunct directeur Nel
waarin ‘een net persoon uit de boerenstand van der Pol) deze edities vanuit haar woning
met een inkomen van 3500 gulden per jaar aan de Midrethstraat en sinds maart 2004
op zoek is naar een knappe boerendochter’. vanuit een eigen kantoor aan de AnselmusWie zet nu nog zijn inkomen in de krant? straat 19 in Mijdrecht.
Wat je veel zag in de beginjaren waren advertenties van kwekers. Foto’s of plaatjes, Eind jaren tachtig moest worden omgezien
dat was niet ‘in’. Meestal zag je een brij aan naar een nieuw pand in Aalsmeer. Dat werd
letters. Gelukkig heeft de krant van vandaag de Visserstraat, de huidige locatie. Toen
- de Nieuwe Meerbode heeft een eigen re- het aloude pand in de Kanaalstraat tegen
clame/dtp afdeling - meer verstand van de vlakte ging, kon directeur Jan Goulooze
goede advertenties maken!
er niet naar kijken... Burgemeester Hoffscholte opende het nieuwe krantenkantoor
Moeilijke tijden
in 1991.
Voor iedereen was de oorlog tussen 1940
en 1945 natuurlijk een moeilijke tijd. Ook Inmiddels heeft het reilen en zeilen bij de
voor de krant. De bezetter verplichtte om Nieuwe Meerbode een grote verandering
stukken op te nemen over de Wehrmacht doorgemaakt. Grote computerschermen,
en de NSB. Dat wilde de redactie niet en digitale opmaak en supermoderne inboekprompt volgde in 1941 een verbod tot ver- systemen worden gebruikt. De huidige
dere verschijning. In die tijd werden de directeur Luuc van der Ouw heeft al deze
artikelen nog met ‘lood’ gezet en toen op veranderingen in gang gezet, met behulp
bevel van de Rijkscommissaris duizenden van de tweede generatie, zoon Mark van
kilo’s lood moesten worden ingeleverd, er der Ouw. Een krant moet uiteraard met zijn
bijna geen ander drukwerk meer kwam en tijd meegaan en dat geldt voor alle twaalf
er beslag werd gelegd op de gehele inven- uitgaven die in de Noord-Hollandse en
taris, was verder werken onmogelijk. Na de Utrechtse provincies verschijnen.
oorlog krabbelde iedereen weer op, zo ook Het is maar goed dat de Nieuwe Meerbode
de Nieuwe Meerbode. Er waren wel con- de toevoeging ‘Nieuw’ heeft gehouden want
currenten, zoals de Aalsmeerder Courant zo blijf je altijd nieuw(s)!

Duidelijk zichtbaar de veranderingen in de loop der jaren. De uitstraling van de krant is geheel aangepast aan de tijd.

Het kantoor in Mijdrecht, gevestigd aan de Anselmusstraat 19.

De sfeervolle werkplek in kantoor Mijdrecht.

Het kantoor in Aalsmeer, gevestigd aan de Visserstraat 10.

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

Eigenaars van Dierenhotel
Pocahondas zijn diep geschokt:
wie strooit gif op hun terrein?
Rita de Vos, eigenaar van het Dierenhotel Pocahondas reageert verbijsterd: wie verlaagt zich tot
deze vorm van misdaad: onschuldige honden in
gevaar brengen met de uitnodigende chocola (op
zich al giftig); maar daarna direct de vraag ‘wat dit
kan doen met onze spelende kinderen?’
De politie heeft definitief bevestigd dat de gevonden chocolade hagelslag is, vermengd met slakkengif en de vloeistof rondom de speelweiden en
op het grasveld, waar dagelijks de honden worden uitgelaten, bestaat uit anti-depressiva (voor
humaan gebruik), gemengd met slakkengif en
op smaak gebracht met hoog proteïnehoudende
vloeistof, waarbij je moet denken aan slimfast of dieetshakes, wellicht gebruikt als smaakmaker.
Gezien het aantal plekken waar dit mengsel is aangebracht moet men hiervoor met voorbedachte rade medicatie hebben gespaard
Sporenonderzoek
De politie is een sporenonderzoek gestart. Wij hebben direct contact opgenomen met onze dierenartsen. Ook zij reageren verbijsterd, en staan ons bij
met adviezen. Alle noodzakelijke instanties zijn ingelicht en met elkaar zijn we nu voortdurend alert.
Inmiddels worden er allerlei maatregelen genomen,
zoals het aanbrengen van lampen met bewegingsmelders, camera’s met opnamemogelijkheden en
sinds de eerste vondst worden de honden uitsluitend één op één onder toezicht uitgelaten.
Verder is de Gif-alarmlijn gevraagd wat dergelijke
vergiftiging doet bij hond (en mens). Wat betekent
het als een hond het aan de zooltjes heeft en deze likt? Wat betekent inademing? Wat zijn de ziekteverschijnselen? Er zijn deze zomer 2 honden bij
ons overleden; er werd bij de ziekteverschijnselen
niet gedacht aan vergiftiging, maar zijn deze honden toch vergiftigd?
Rita verklaart emotioneel dat zij zich bewust is dat
deze actie wellicht bijdraagt aan wat enkele omwonenden wensen: het verlies van cliënten en daarmee uiteindelijke sluiting van het Dierenhotel. Toch
willen wij volhouden, het enige wat wij willen is net

Beste heer Van Wijk,
Ook ik volg natuurlijk de berichten die te maken
hebben met de Vinkeveense Plassen zoals u zult
begrijpen.
Er wordt door u gesproken over het handhavingsbeleid van rechtsregels in ons Plassengebied en
zoals u ook waarschijnlijk wel heeft gelezen in eerdere berichtgevingen over wat er op de Vinkeveense Plassen gebeurt (of eigenlijk moet ik zeggen niet
gebeurt!).
Daarna spreekt u over charme maar daar kan ik het
absoluut niet mee eens zijn want het is toch schrijnend wat er gebeurt!
Verloedering ten top! Vuilnishopen, illegale bebouwing, hard varen, vernielingen, diefstal, oppervlaktewatervervuiling, gedumpte boten, en ga zo maar
door terwijl u over 40 jaar geleden praat, ja, toen
was het inderdaad allemaal anders!
Wat betreft de benaming ‘een groot volkstuincomplex’ kan ik u helemaal gelijk geven maar helaas
wordt er in deze tuin géén onkruid bestreden!
Wat betreft de aanlegsteigers kan ik u melden dat
dit niet afweegt tegen de tekortkomingen van het
recreatieschap inzake hardvaarbeleid, handhaving,
voorlichting en andere zaken.
Bent u wel eens op eiland 1 geweest na een drukke dag?
Je schaamt je rot! Vuil ligt overal en waait alle kanten op en wat wordt daar dan tegen (aan) gedaan?
Eiland 1
Dan is er de extra brug vanaf eiland 1 naar het volgende eiland om nog meer bezoekers de gelegenheid te geven te genieten maar men kan het niet
handelen want ook hier vervuiling en loslopende
honden die hun behoefte doen etc..
Dat was 40 jaar geleden niet… nee! maar dat is er
nu wel en daar moet o.a. wat aan gedaan worden
en daar falen recreatieschap, DWR, de gemeente
en politie enorm!
Iedereen veegt de verantwoording van zijn bord-

je…..het lijkt wel of we bang zijn actie te nemen en
verantwoordelijkheid... is ook niet gek, nadat enkele mensen zijn bedreigd (door enkele middenstanders zoals u al aangaf die ervan profiteren) omdat
zij het opnemen voor de natuur.
De middenstand die er beter van wordt, jaja! Iedereen wordt er beter van, maar hoelang nog!
De Vinkeveense Plassen, onze volkstuin, wordt uitgeleefd en afgedankt en iedereen profiteert hiervan en daarna... de natuur, de dieren, de komende
generatie die hebben het nakijken door ons falen!
Wat betreft de bufferzone tussen Plassen en Botshol kan ik u zeggen dat het héél goed is dat dit beschermd wordt, want ook in dat mooie kleine slootje ‘van u’ liggen bierblikjes en ander vuil op de bodem.
Trouwens, het zijn echt niet alleen maar kleine boten die door dit slootje varen en zich aan de maximale snelheid houden.
Slootje
Wat mij betreft wordt het slootje direct afgesloten
aan beide kanten en verzoek het recreatieschap
dit direct afdoende af te sluiten om zo in ieder geval Botshol te beschermen waar gelukkig wel goed
wordt gewerkt door Natuurmonumenten om dit te
beschermen.
Misschien kan het recreatieschap eens informeren
bij Natuurmonumenten hoe zij hun werk zo fantastisch kunnen doen, misschien kunnen zij daar wat
van leren.
Misschien is uw focus teveel op dat van uw buurman en daar kan ik niet over meepraten maar wat
betreft de Vinkeveense Plassen kan ik zeggen: DE
NOODKLOK LUIDT NOG STEEDS!
Tip: ga eens na zes uur de Plassen op of in de Wetering varen (want dan is de politie weg), hoezo
hard varen?
Willem de Wever
Vinkeveen

Bus 140 niet naar Breukelen
De omheiningspalen besprenkeld met gif
problemen die veroorzaakt worden door de omwonenden ....
- en er gaan inmiddels ook geruchten dat de vergiftiging te maken zou hebben met insecticiden voor
onze kwekerij, dit is absoluut onwaar, een cactusteelt wordt nooit bespoten met deze middelen.
Doordat er kennelijk ook onjuiste verhalen worden
verteld zijn wij op meerdere fronten slachtoffer van
deze lafhartige daad, dit doet ons heel erg pijn!!
Rita: wij zullen er alles aan doen om de huisdieren
bij ons goed te verzorgen. Door veelvuldige controlerondes en extra alert zijn op de gezondheid
van de huisdieren, mede dankzij extra visites van
de dierenarts, staan we voor de goede zorg van de
dieren.
Onze hoop is gevestigd op het onderzoek van de
politie: wij hopen dat de daders snel worden gevonden en wij zonder deze zorgen ons werk kunnen blijven doen. Misschien heeft u iets gehoord of
gezien? Wilt u dan de Politie Uithoorn waarschuwen op het nr. 0900 – 8844?

De hagelslag met gif
zo goed voor de logees zorgen als voor onze eigen
huisdieren, juist op een moment dat de eigenaar
dat even niet kan doen.
Dat mensen zo ver kunnen gaan .... ook maak ik mij
ongerust over ons personeel en onze kinderen.
Vermoeden
Wat in de afgelopen dagen opvalt is dat - ondanks
het feit dat wijzelf en ons personeel het eerste vermoeden nog niet naar buiten hebben gebracht:
- buurtbewoners ons aanspreken over het feit dat
de honden niet zo lang meer buiten zijn
- er in een park in Amsterdam al een gerucht gaat
dat de honden niet meer naar buiten kunnen ivm

Reactie van Willem Wever
Vinkeveense Plassen

Wilnis - Wij zijn Annika en Laura, wij zijn 14 jaar
en wonen in Wilnis. We gaan nu elke dag met bus
140 naar onze school (UniC) in Utrecht. We gaan ‘s
morgens om 7.25 uur weg en zijn dat om ca. 8.00
uur aan de Vleutenseweg halte Majellapark. Hiervandaan is het nog 5 minuten fietsen en dan zijn
we op school. Maar dat duurt niet lang meer. Bus
140 gaat vanaf 15 december niet meer naar Utrecht.
Vanaf dat moment rijdt de bus naar Station Breukelen en dan moeten we met de trein naar Utrecht.
Nu hebben we een rechtstreekse verbinding die
ongeveer een half uur duurt en dan duurt het al
een half uur voor we in Breukelen zijn. Dan moeten
we nog met de trein, dat duurt ook ongeveer een
kwartier en dan moeten we nog fietsen, dit duurt
ook weer 10 minuten. We zijn dan een halfuur! langer onderweg. Maar dat is nog niet alles.
Nu betalen onze ouders voor het busabonnement
54 euro per maand, straks komt daar nog een treinabonnement bij van, schrik niet, 66 euro! In totaal
moeten we dan 120 euro per maand gaan betalen.
We hebben dit uit laten rekenen door OV9292. Onze
ouders zijn hier niet blij mee. We willen heel graag
op UniC blijven, het is een school voor HAVO/VWO
met een moderne manier van leren. Het is de enige in Nederland en wij hebben hier speciaal voor
gekozen.
Elke dag
Op UniC hebben we elke dag les van 8.30 tot 15.30
uur, met het nieuwe busrooster zou het betekenen dat we pas na 17.00 uur ‘s avonds thuis zijn,
waardoor we o.a. in de problemen komen met onze
sporten. Behalve voor ons zijn er nog 5 andere kin-

deren uit De Ronde Venen die naar UniC gaan.
De 140 zit elke morgen en middag vol met heel veel
scholieren, wij snappen niet waarom de bus nu ineens naar Breukelen moet. Op een langere reistijd
en zulke hoge kosten zit niemand te wachten. Wie
verzint nou zoiets?
Onze ouders hebben een brief geschreven naar de
provincie en ook al naar de wethouder van De Ronde Venen. Een ambtenaar van de provincie vertelde aan mijn moeder dat we gewoon pech hebben
gehad en dat er heel veel mensen wel blij zijn met
deze verbinding. Wij zouden wel eens willen weten
wie dat dan zijn, want bij onze gemeente zijn alleen
maar klachten ingediend.
Volgens de Wethouder heeft de provincie dit afgesproken met de NS en heeft de gemeente er niet
veel over te zeggen. Dat kan toch niet zomaar?
Kunnen jullie niet eens aandacht aan dit onderwerp besteden, als er iets over op de tv komt snappen de mensen van de provincie misschien dat je
dit niet zomaar kunt doen.
Wij denken ook dat nog maar heel weinig mensen
weten dat de 140 eerdaags naar Breukelen gaat en
dat je dan veel langer onderweg bent en ook nog
eens heel veel meer geld moet betalen.
Wij willen er best iets over vertellen op de tv, jullie
kunnen ons bellen of mailen. We hebben een speciaal mailadres geopend waar mensen hun handtekening naartoe kunnen sturen als ze tegen de
plannen zijn. 140nietnaarbreukelen@gmail.com
Annika Borgstede
0297 – 273300

en

Laura Schomaker
0297 - 287266

Hagelslag met gif

VVD Uithoorn zeer teleurgesteld
over gang van zaken Legmeerplein
In de raadsvergadering van donderdag 28 augustus jl. heeft de VVD fractie, via woordvoerder Marvin Polak, haar grote teleurstelling geuit over de
gang van zaken rondom winkelcentrum De Legmeer aan het Legmeerplein. Dit in reactie op een
aantal brieven die verstuurd zijn vanuit het college aan de raad en aan de eigenaar van het winkelcentrum.
Het winkelcentrum wordt sinds jaren geteisterd
door achterstallig onderhoud en leegstand. Dit is
de VVD fractie al lang een doorn in het oog. Sinds
de laatste wisseling van eigenaar is er hoop. Deze
hoop heeft zich geuit in het opstellen van een ambitieus plan om het winkelcentrum volledig te herontwikkelen. In een reactie op dit plan heeft het
college gereageerd middels een brief die naar onze mening vrij negatief van aard was. De ontwikkelaar werd gemeld niet juist te communiceren met
de raad en omwonenden en te hard van stapel te
lopen.
In een andere brief van het college aan de raad van
20 augustus en in een brief van 26 augustus aan de
eigenaar van het winkelcentrum wordt voorts aangegeven niet tot ontwikkeling van het Legmeerplein over te willen gaan tot een structuur- en economische visie is ontwikkeld en tot de Koningin
Emmaschool is opgeleverd op de huidige schoollocaties. Dit lijkt mijn fractie veel te lang te gaan duren, ten koste van bestaand momentum. Natuurlijk
willen wij niet achter de eerste de beste ontwikkelaar aanrennen en moet deze gemeente haar eigen

plan trekken, maar dit lijkt mij wel heel erg op bewust vertragen en dat verbaast mij ten zeerste. Deze visies hadden wij dan al langer geleden moeten opstellen, toen er nog niets concreets lag voor
deze locatie. Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij
vanuit het komend op te stellen Economisch beleid de detailhandelvisie naar voren halen, om zo
bijvoorbeeld aan te geven dat het Legmeerplein
een boodschappenwinkelcentrum met wijkfunctie
moet blijven o.i.d., maar de huidige ontwikkelaar
wegwuiven en zeggen dat hij maar in 2010 eens
moet komen praten als de school er staat lijkt mij
toch niet acceptabel en niet in lijn met het coalitieakkoord, waar het aanpakken van het Legmeerplein hoog op de agenda staat.
Naar de mening van de VVD heeft het college de
deur naar de eigenaar gesloten en in de raadsvergadering hebben wij hierdoor een motie ingediend
die het college nadrukkelijk verzoekt de deur weer
ruim open te zetten om toch tot overeenstemming
te komen met de eigenaar.
Tot tevredenheid van de VVD Uithoorn heeft deze actie geleid tot het agenderen van de toekomst
van het Legmeerplein als punt op de agenda van
de raadsvergadering, begin oktober, waarmee deze toekomst in handen van de raad komt de liggen,
waar ze hoort.
Wordt vervolgd….
Marvin Polak
VVD Uithoorn – De Kwakel

CONNEXXION
Het artikel van John B. Grootegoed over het Regiovervoer.
Ik was als chauffeur zeven jaar werkzaam in het
Regiovervoer. Deze klachten bestaan reeds vele
jaren. U bent de zoveelste.
Ik vernam van een gemeenteraadslid van Amstelveen dat het daar recent beter gaat. Misschien kan de ambtenaar die het Regiovervoer
in Mijdrecht in portefeuille heeft eens daar informeren.
Zojuist las ik dat per 1 september 2008 een loket

geopend zal worden door ROVER
waar men met klachten terecht kan.
Het is mogelijk dat hierdoor verbeteringen bereikt worden.
WWW.OVLOKET.NL
Alleen betreft het hier veelal senioren die überhaupt moeite hebben met klachten indienen en,
indien dat via internet moet, toch weer een extra
drempel vinden.
Leo Vos
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SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
Deze pagina gaat
veranderen!

Vrijwilligersnieuws

Zoals u weet is Stichting De Baat
ontstaan uit een fusie van stichting
Leefbaarheid en Stichting Welzijn
Ouderen. We gaan met ingang van
volgende maand daarom ook de
inhoud van deze pagina aanpassen
aan de nieuwe situatie. De activiteitenkalender met activiteiten voor senioren blijft zoals die is maar de bovenkant van deze pagina bevat vanaf
volgende maand berichten voor jong
en oud. Ook vindt u maandelijks een
overzicht van actuele vacatures voor
vrijwilligerswerk in De Ronde Venen.
Ook het steunpunt mantelzorg krijgt
vanaf volgende maand een vaste rubriek in de pagina. Verder zullen we
het informatie stuk gebruiken voor
actuele informatie die voor inwoners
van De Ronde Venen van belang zijn.

U kunt bij het Servicepunt terecht
voor het aanvragen van:
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• financiële diensten van Rabobank Veenstromen
Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Dag van de Ouderen:
2 oktober 2008

Algemeen telefoonnummer: 0297-587600
www.servicepuntderondevenen.nl
Mobiel Servicepunt (iedere wo.):
06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef,
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht (oneven weken)

Op donderdag 2 oktober aanstaande zal er in de gemeente
De Ronde Venen aandacht besteed worden aan de Dag van de
Ouderen van 14.00 tot 17.00
uur. Zoals ieder jaar gebeurt dit
in de vorm van een ontmoetingsdag voor ouderen in Partijcentrum de Meijert.

U bent van harte welkom!
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen,
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen
en Zuwe Zorg.
Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar,
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een
adviseur van Rabobank Veenstromen.

De organisatie is in handen van
het Lokaal Comité dag van de ouderen waarvan het secretariaat
gevoerd wordt door Stichting De
Baat.

OPEN TAFEL
De volgende open tafel is donderdag
25 september om 12.00 uur in
verzorgingshuis Nieuw Avondlicht.
Aanmelden voor deze open tafel kunt u bij
mevr. Z. Kranenburg uitsluitend op
dinsdag 23 september tussen
9.30 en 10.30 uur. Tel: 28 79 42.
Kosten 8.50 euro, incl. 1 drankje.

Het thema van dit jaar is:
NATUURLIJK !

* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

Vrijwilligersdag
Op dinsdag 4 november aanstaande
wordt voor de 19de keer de Vrijwilligersdag georganiseerd. Op deze
dag worden vrijwilligers uit De Ronde
venen bedankt voor hun inzet door
een boeiend workshopaanbod, een
heerlijk buffet, demonstraties en entertainment. In De Meijert is plaats
voor zo’n 350 vrijwilligers.
Vrijwilligersprijs 2008
Na het buffet is de uitreiking van
de vrijwilligersprijs 2008. Iedereen
kan hiervoor vrijwilligers en / of initiatieven nomineren via de website
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk
(www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info). Het beste initiatief met of voor
vrijwilligers wordt beloond met een
cheque, beschikbaar gesteld door de
gemeente De Ronde Venen.
Jongeren ook!
De Vrijwilligersdag is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een evenement
dat vooral de volwassen vrijwilligers
aantrekt. Om ook de jongere vrijwilligers eens extra in het zonnetje te
zetten is besloten een spetterende
feestavond te organiseren op vrijdag
31 oktober in de Meijert. Deze foute
feestavond staat boordevol entertainment en muziek en kan rekenen
op een nationale bekendheid!

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl
* PlusBus
Voor meer informatie over de PlusBus en
aanmelding kunt u contact opnemen met de
servicepunten in de gemeente.
* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.
* Centrum Indicatie stelling Zorg
(CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
Verzorgingshuis
* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten
* Thuiszorgwinkel Vitaal
Hofland 6, Mijdrecht
Telefoon 27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30 - 15.00 uur
* Huisartsenpost
Telefoon 0900-470 1 470
Houd uw gegevens gereed.
* Steunpunt Mantelzorg
Telefoon 23 02 80
* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen

Info
Meer informatie is te verkrijgen
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, op dinsdag en donderdag
via telefoonnummer 230 280
of via de e-mail:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl

Voor aanmelding en informatie:
telefoon 28 55 90
Voor meer informatie over de Plus Bus en
aanmelding kunt u contact opnemen met
de servicepunten in de gemeente.

activiteiten in september 2008
VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

AANVULLEND PROGRAMMA
iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 2.25 voor leden
en 3,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.
Noteert u alvast de data:
4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.

ACTIVITEITEN

VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

‘s Morgens zingen
koor Komzaal
14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags
Biljarten Komzaal

DRIEHUISZAAL

1ste dinsdag
v.d. maand
20.00 u
Klaverjassen

GERARDUS
MAJELLA

10.30
Volksdansen

10.30
Stoelgym

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

MARIA
OORD
(Brinkzicht)
PROGRAMMA

PLUSBUS

OVERIGE

‘s Morgens
Gymnastiek
Komzaal

‘s Morgens
Handwerken
Rode Kruis
Komzaal
09.00
Biljarten

09.30
Handwerken
Rode Kruis
10.30
Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkransgebed
11.00
Stagym

do. 4 sept. 10.00
Lidl of Plus &
koffiedrinken bij
La Farola
Nieuw iedere
3e di. 9.30-12.00
Knutselgroep voor
mannen Rode
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

2e & 4e wo
14.00-16.00
Div. activiteiten
Ouderen buiten
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00
Bingo

woensdagmiddag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

9 sept. 10.00
Bezoek biblioth.
wo. 10 sept. 10.00
V’veen.
bibliotheek
Di.middag 9 sept. Bezoek
Mijdrecht
boodschappen
Wilnis.
10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden
Soos in de
Meijert

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

wo. 3 sept. 19.00
Filmavond in de
Koepelzaal

vr. 5 sept. 15.00
Eucharistieviering
ma. 8 sept. 14.00
Kaart/Spelmiddag

wo. 10 en 24 sept.
10.45-11.45
Rabobank Bus

vr. 12 sept. 15.00
Weeksluiting
Herv. Kerk Wilnis

ma. 15 en 29 sept.
13.45
Kaarten

di. 16, 23 en 30 sept.
14.30
Sjoelen

wo. 3 en 17 sept.
10.45-11.15
Rabobank Bus

do. 4 sept. 10.00
Meijssen Modeshow
en verkoop

do. 11 sept.
14.30-16.00 en
25 sept. 15.00-16.00
Creatief

ma. 15 sept. 14.30-16.00
Zingen rond ‘t orgel
do. 18 sept. 14.30-16.00
H&A modeverkoop

Alzheimer Café
wo. 10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec.
Verzorgingshuis Zuiderhof, Futenln. 50, V’veen
V.a. 19.30 u. staat de koffie klaar. Het programma
begint om 20.00 u en eindigt om 21.30 u.
do. 18 sept.
Zeeuwse Themadag
vr. 19 sept.
Weeksluiting Wilnis
Ontmoetingskerk

Rollatorspreekuur
do. 11 sept.
10.00-11.00
in servicepunt Wilnis

Het Kookpunt
Start in oktober weer
in JC Allround
vr. 26 sept. 15.00
Weeksluiting Geref.
gemeente Mijdrecht
vr. 26 sept. 19.00
Zangver. Rejoic
komt zingen

ma. 22 sept. 14.00
Kaaren in de
Komzaal

do. 25 sept. 12.00
Open Tafel

zo. 7 sept. 9.45
Inloopzondag
di. 9 sept. 14.30
Bingo

do. 11 sept.
14.00-16.00
Schoenverkoop
v.d. Wilt

wo. 24 sept.
12.00
Gezamelijke
maaltijd

vr. 26 sept. 15.30
Café Hans
di. 30 sept. 9.30-10.00
Decibel
hoortoestellen

wo. 3 sept. 14.30-16.00 ma. 8 sept. 14.30-16.00
Quizmiddag
Knikkerspel
wo. 10 sept.
za. 6 sept.14.30-16.00
19.30-21.30
Bingo
Alzheimer Café

vr. 19 sept.
19.00-20.00
Eucharistieviering

ma. 22 sept.
14.30-16.00
Uitstapje van
Vrijwilligers ZH

do. 25 sept.
12.30-14.00
Themamaaltijd

za. 27 sept.
14.30-16.00
Spelmiddag

elke do.
14.00-16.00
Koersbal

vr.ochtend 12 sept. di.middag 23 sept.
Boodschappen
10.00 C1000,
Wilnis
Leicester koffie
di.ochtend
drinken bij La Farola.
30 sept. 10.00
Vr.middag 12 sept.
14.00 Aldi, Kerkvaart Bezoek biblioth.
Vinkeveen
koffie bij La Farola
10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

Mantelzorgsalon:
vr. 29 aug., vr. 26 sept., vr. 31 okt., vr. 28 nov.
van 14.00-16.00 uur
Servicepunt Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Laatste vrijdag
v.d. maand
14.00 uur
Bingo

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting

15.30-16.15
Zitgymnastiek

ZUIDERHOF

VINKENOORD

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

wo. 3 sept. 19.00
en di. 16 sept. 14.30
Bingo

do. 4 en 18 sept.
14.00
Muziek

do. 4 sept.
14.30
Film

za. 27 sept.
10.30
Concert

do. 4 sept. 14.30
do. 25 sept. 12.00
vr. 5 sept. va 10.00
do. 11 sept. 10.00
Combiwinkelen & uitje
vr. 19 sept. 13.00
Film Keizerin Elisabeth Boerderij Langerlust
Op de thee in Huis
Vogelpark Avifauna
do. 18 sept.
Bezoek fort a/d Drecht Doorn 13.00-17.00
van Oostenrijk
Opgehaald tussen 9-10.
Opgehaald: 9-10 u
Opgehaald: 10.00-11.00
14.00-16.00.
Opgehaald tussen 13-14.
Opgehaald: 11-12 u
Prijs 10 euro,
Prijs 27 euro, excl.
Dagje Maxi’s in Muiden,
Opgehaald: 12-13.
Prijs 6 euro,
Prijs 28 euro,
excl. consumpties
consumpties
13 euro, excl. consum. 5 euro, excl. consumptie
excl. consumptie
excl. consumptie
Steunpunt mantelzorg
De Roeping
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé
Scootmobiel-toertocht
do. 11 sept. 14.30 Spelmiddag
in Zuiderhof. Toegang v.a. 19.30
op de volgende datum:
do. 25 sept. Uitstapje naar zorgboerderij
programma begint om 20.00 u.
De Noordhoek incl. boerenlunch & rondMantelzorgsalon Elke laatste vr. v.d.
7 oktober
leiding. Met kopje koffie & appeltaart. maand 14.00-16.00 Servicepunt, Mijdrecht
wo.ochtend
1 okt. 10.00
Bezoek bibliotheek
Mijdrecht

STICH T I N G S A M E N L E V E N DE BAAT

Combiwinkelen & uitje
vr. 26 sept. winkelen in
Aarhof in Alphen ad Rijn
Opgehaald: 10-11 u
Prijs 10 euro,
excl. consumptie
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Open dag internetcafé

Woensdag in Eetcafé de Herbergh 1883

Taxatie en inkoopdag van
oude en zeldzame boeken
Uithoorn - Woensdag 10 september van 13.00 tot ca. 17.00 uur opent
Eetcafé HERBERGH 1883, Schans
108 in Uithoorn haar deuren voor
taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Ouddorp. Hij zal deze dag
oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor
het publiek op hun waarde schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
Er zullen ook een paar voorbeelden
te zien zijn van antieke boeken, bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan een
afspraak gemaakt worden.
De heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude
/ antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in
den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten.
Tevens zal Durk de Jong uit Oudemirdum oude ansichtkaarten op
hun waarde taxeren / dan wel inkopen. De Jong staat de laatste jaren
Molendijk terzijde en is op dit gebied een expert.

soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Onlangs werd door Arie Molendijk
een incunabel (een boek gedrukt
voor 1500) ,,ontdekt” tijdens een
taxatiedag in Friesland.
Desgewenst kunnen bezoekers hun
oude boeken ter plaatse verkopen.
Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te
vervoeren boeken kan eventueel
een afspraak worden gemaakt.
Regelmatig taxeert Molendijk op
uitnodiging in musea, bibliotheken,
kerken en op monumentendagen.

Mijdrecht - Op dinsdag 9 september a.s. houden wij van 10.00. tot
15.00 uur in ons internetcafé annex leercentrum in het Prinsenhuis
te Mijdrecht een open dag voor iedereen die met ons werk kennis wil
maken en iets meer wil weten over
het gebruik van de computer thuis.
De koffie en de thee staan klaar. Iedereen is welkom. Ook zouden wij
het leuk vinden wanneer oud-cursisten dan eens langskomen om
herinneringen op te halen en te vertellen hoe alles na de cursus verder
is gegaan. Maar niet allemaal tegelijk want 2000 ex-cursisten kan het
Prinsenhuis niet herbergen. Ons
werk bestaat primair uit het geven
van computercursussen en hulpverlening wanneer thuis op PC gebied niet alles naar wens loopt. Het
lesprogramma omvat cursussen en
workshops.
Beginnerscursussen
gericht op Windows XP en Vista en
cursussen voor gevorderden, zoals
MSWord en andere. Vooral de cursus internet/e-mail en de cursus fotobewerking trekken veel belang-

veiligd is. Of die berichten over updates. Wat zijn dat voor dingen en
waar zijn ze goed voor. Wat is defragmenteren en wat is formatteren.
Wat zijn de beste programma’s om
te internetten en te e-mailen en hoe
stel ik die in.
Heeft u thuis een machine of laptop
die kuren vertoont en helpt telefonische hulp niet, neem hem dan mee.
Samen proberen we dan een oplossing te vinden. Kortom kom langs en
wij helpen u. Het kost u niks. Alleen
hebben we op de plank een klein
collectebusje staan met een gleuf
waarin u een gift kwijt kunt. Immers
het leslokaal huren kost geld, de inventaris kost geld. Het abonnement
bij de internetprovider kost geld. De
beveiliging van het leslokaal kost
geld. Alles op te brengen uit de lesgelden en de giften. Maar laten we
niet klagen. Sinds 1999 doen we dit
vrijwilligerswerk al en we doen het
graag.
Lesprogramma dit najaar:
Internet en e-mail (zes lessen)

Alle andere cursussen en workshops in 2009 zijn nog niet vastgelegd. Bij elke cursus hoort een boek.
Te gebruiken tijdens de lessen en
thuis als naslagwerk. Schrijf nu in

stelling. Daarnaast geven we workshops, minicursusjes van twee uur
gericht op speciale gebieden in de
informatie technologie, zoals internetbankieren, computerbeveiliging
en hoe thuis twee of meer computers aan elkaar te koppelen. Voor
details zie hieronder ons complete
lesprogramma.

Woensdagmiddag 17 september van
14.00-16.00 uur
Vrijdagmorgen 7 november van
10.00-12.00 uur
Maandagmorgen 17 november
10.00-12.00 uur
Fotobewerken (acht lessen)

en schroom niet ons te bellen. Op
de dinsdag- of donderdagmorgen
op 0297-272720 of te e-mailen naar
swdrv@planet.nl.
Ons bezoekadres is Prinsenhuis, Pr.
Berhardlaan te Mijdrecht.
Joop Frankenhuizen

Maandagmorgen 22 september van
10.00-12.00 uur
Maandagmiddag 17 november van
14.00-1600 uur
Woensdagmiddag 19 november van
14.00-16.00 uur (vol)
Basiscursus Windows Vista (acht
lessen)
Woensdagmorgen 17 september
van 10.00-12.00 uur
Basiscursus Windows XP (acht lessen)
Maandagmiddag 15 september van
14.00-16.00 uur
Dinsdagmiddag 28 oktober van
14.00-16.000 uur
Workshop internetbankieren (één
les i.s.m. Rabobank)
Maandagmorgen 8 september van
10.00-12.00 uur
Vrijdagmorgen 12 september van
10.00-12.00 uur

De belangstelling is overwegend
groot op dergelijke dagen. De taxatiedag in Aalsmeer dit voorjaar was
een groot succes.
Inmiddels heeft hij meer dan 200
taxatiedagen achter de rug.
Er is voldoende parkeergelegenheid
in de omgeving en de koffie staat
klaar.
Plaats: Uithoorn, Eetcafé Herbergh
1883, Schans 108. Tel. 0297 568383.
Datum en tijd: woensdag 10 september van 13.00 tot ca. 17.00 uur.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. Tel 0187-687506 of 0651950097. info@molendijkboeken.nl

Maar het zijn niet alleen de cursussen. Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10 tot 12 houden
we open huis. Het eerste klaslokaal links in het Prinsenhuis wordt
dan een soort internetcafé. Iedereen kan dan bij ons, tegen een kleine vergoeding, komen internetten.
Daarnaast staan we die ochtenden
open voor daadwerkelijke hulp en
het beantwoorden van vragen, zoals: Wat moet ik doen met rechtsonder steeds maar weer die berichten dat mijn computer niet goed be-

Taxatie
Voor taxatie wordt 3,- euro per persoon gevraagd. Taxatie gebeurt zo
mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit

Olympische medailles
verdeeld bij TC Uithoorn
Uithoorn - In de week van 16 t/m
24 augustus waren er weer de clubkampioenschappen bij de senioren.
Vanaf het eerste weekend werd er
volop getennist. Het was nog even
spannend of alle wedstrijden wel
konden worden gespeeld, omdat er
nogal wat problemen met het computerprogramma waren. Maar dankzij het harde werken van de TC is
toch nog alles goed gekomen. Verder hadden zij het hele clubhuis in
Olympische sfeer gebracht en waren er elke avond heerlijke Olympische maaltijden te verkrijgen bij de
bar. Ook het weer werkte goed mee,
alleen op maandagavond moest er
voor een paar uurtjes worden uitgeweken naar de hal.
De hele week werd er tot ’s avonds
laat gespeeld. Het was erg leuk om
te zien dat de jeugd ook nog ver wist
te komen bij de senioren. Alle nummers 1 en 2 van de clubkampioenschappen bij de jeugd mochten het

gaan proberen bij de senioren.
Zo kon het dus gebeuren dat je in
de Heren dubbel ineens je vader tegenover je had staan. Op de vrijdagavond draaide DJ Sambal Bei. Daarnaast kon er die avond gesmuld
worden van paella en diverse tapas
die door vele vrijwilligers gemaakt
waren. Op de zondag werden de finales gespeeld, waarbij Monique
Meering en Arno Flapper hun titel
wisten te verdedigen. Beiden maakten een dubbelslag door ook nog de
dames en herendubbel te winnen.
Bij de prijsuitreiking had de TC nog
een verrassing in petto. De nummers 2 kregen een bos bloemen en
een blik ballen, maar de nummers 1
mochten een enveloppe trekken. De
tennisleraren Bas en Marco hadden
een uur tennisles ter beschikking
gesteld en de Waterkelder heeft een
aantal cadeaubonnen geregeld.
Tot slot van de Finaledag konden alle deelnemers en het publiek nog

kans maken op een bon bij de Virage . Kortom: een geslaagde week en
prima werk van de tc.
Dames enkel
A: Monique Meering-Marielle Sloothaak 6-3
7-5
B: Maroeska Molster–Lies van Diemen 6-1 6-3
C: Pien Heijke-Marianne Merelle 6-1 6-1
Heren enkel
A: Arno Flapper–M. van Diemen 6-2 3-6 6-4
B: Martin Berkers- M. Verhoef : 6-4 4-6 6-4
B troostronde:
Bas v/d Valk – Marcel van Eijk 3-6- 6-4 6-0
B 45 + : Henk Wevers – Bert Flart 6-0 6-2
C: Albert Haak- Wilfred Pouleijn 6-4 7-5
C: troostronde :Ymre Go- Caspar Hillebrand
w.o.
D: Peter van Bentum- Mark Maas 6-3 6-3
D troostronde :Jacques Lagerberg- Dirco Visser 6-3 6-1
Dames dubbel
A: Monique Meeering/Maaike Mouwen–
Nina Romanowicz-Marielle Sloothaak 6-4 7-5
B: Anja Kenter/Yvonne v/d Deijl-Michelle Ahn/
Lisette Jonkers 6-2 6-2
B troostronde:
Brenda Kok/Rosaline Ruhe-Pascale BalmDiana Hittinger 6-4 6-2
B 45 +:
Lydia v/d Hemert/Danuta LytkowskiRegina Sanders-Jetty Weening 6-4 3-6 6-2
C: Lonneke Niehe/Joyce OosterbeekThecla Maarschalk-Ria v/d Wilk 7-5 7-5
C troostronde:Iris Cornelissen/Jennifer Versteeg-Ans Glasius/Eugenie Rasquin 6-1 6-1
Heren dubbel
A: Martijn van Diemen/Arno FlapperBas Niesing/Marco Epskamp 4-6 6-4 6-3
B: Martin Berkers/Tim Kenter –Jarl Flart/
Maarten Verhoef 6-4 4-0 opgave
B 45 + : Luwe de Haan/Henk WeversBert Morshuis/Tik Thio 4-6 6-4 7-6
C: Michiel Rijk/Erno Roos-Peter Bregman/
Victor Nottet 6-2 6-2
C troostronde: Peter van Bentum jr/
Yorick v/d Deijl( beide jeugd )Henk v/d Deijl/Ger Kenter 6-1 5-7 6-1
D: Michel Wagenaar/Wil VisserFerry v/d Helm-Michel v/d Helm 6-4 2-6 6-2

Eerste Peter Korthout
Cup naar KDO
De Kwakel - Vrijdagavond 29 augustus vond in
Sporthal de Scheg de eerste editie van het Peter
Korthout Toernooi plaats. Na het overlijden van deze Legmeervogels coryfee, nam UBA sport voorzitter Henk Eek samen met Michel Duikersloot het
initiatief om ter nagedachtenis aan Peter een futsal toernooi te organiseren.
Aan het toernooi namen deel; Legmeervogels,
UBA sport, KDO, de Nappies en Nieuw Deco. Vele coryfeeën van het Uithoornse voetbal konden
worden begroet en aanschouwd tijdens dit spektakel.
De avond leverde een aantal leuke wedstrijden op
waarbij vooral de sportiviteit hoogtij vierde. Het
venijn van het toernooi zat in de staart. Eén wedstrijd voor het einde won KDO met het minimale

verschil van Legmeervogels. Omdat in de laatste
wedstrijd het UBA sport niet lukte om de fanatieke Nappies te verslaan ging de grote wisselbeker
naar De Kwakel .
Voor de prijsuitreiking waren sponsor Ben van cafetaria Friends en de zoon van Peter Korthout,
Mitchel, naar de Scheg gekomen. Ben dankte iedereen voor de aanwezigheid en blikte kort terug
op het leven van Peter. De aanvoerder van KDO
nam vervolgens de grote Cup in ontvangst en gaf
direct aan volgend jaar terug te komen om de beker te verdedigen.
Die laatste belofte werd door alle teams gedaan,
dus volgend jaar de volgende editie van het Peter
Korthout toernooi, in de Scheg.
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Zonovergoten Boerenlanddag
in Mijdrecht heel druk bezocht!

Mijdrecht – Het kon niet beter zaterdag jl. Een prachtige dag.
Zonovergoten en dan op het Raadhuisplein in Mijdrecht, de
Boerenlanddag. Het plein was gevuld met van alles wat er te vinden is
of afkomstig is van het boerenland en de boeren. Er waren vele kramen
waar de vele bezoekers informatie konden krijgen over het boerenland
of boerenleven.

Natuurlijk Kon je er heerlijke kaas proeven en er waren heel wat dieren.
De kinderen konden hun hart ophalen in de mini-kinderboerderij en
ook kon men proberen een portret te schilderen van een drietal
grote koeien.
Het was er reuze gezellig en zeker druk bezocht.
Woorden zijn verder overbodig, bijgaande foto’s zeggen genoeg.
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Zevendaagse mountainbiketocht Duchenne Heroes
Mijdrecht – Bas Sinkeldam uit
Mijdrecht gaat de uitdaging aan
om deel te nemen aan de loodzware, zevendaagse mountainbiketocht Duchenne Heroes.
Bas is op het idee gekomen om
mee te doen aan deze tocht nadat hij vorig jaar een rapportage had gezien op SBS6 over dit
schitterende initiatief.
Duchenne Heroes is een zware
mountainbiketocht van Luxemburg naar Nederland voor het
goede doel; de strijd tegen de
ziekte van Duchenne. De deelnemers fietsen voor Duchenne-patientjes 700 km in 7 dagen door 4 verschillende landen
van Luxemburg naar Nederland
om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ernstige ziekte. Voor de tocht welke van 14 t/
m 20 september a.s. verreden zal
worden hebben zich tot nu toe al
300 deelnemers opgegeven.

Wat is Duchenne?
Duchenne spierdystrofie is een
zeer ernstige, erfelijke ziekte
waarbij spierweefsel langzaam
wordt afgebroken. Kinderen met
Duchenne krijgen de ziekte door
een fout op hun X-chromosoom.
Het lichaam weet door deze fout
niet hoe het eiwit dystrofine voor
de spiercelwand kan worden aangemaakt. Hierdoor functioneren
de spieren niet goed en valt langzaam de één na de andere spierfunctie weg. Op dit moment is
Duchenne nog niet te genezen of
te voorkomen. Maar een wetenschappelijke doorbraak lijkt eindelijk dichtbij. Eén van de projecten die sinds 1998 door het Duchenne Parents Project wordt gefinancierd, het onderzoek ‘Exonskippen’ gaf hoopgevende resultaten bij experimenten. Inmiddels
zijn de eerste klinische tests met
een groep patientjes gestart. Eindelijk gloort er perspectief. Niet
voor de huidige generatie patien-

tjes maar hopelijk voor de volgende! Als er voldoende geld is
tenminste.
Waarom
Het onderzoek naar Duchenne is
in een cruciaal stadium. Een oplossing lijkt eindelijk nabij. Juist
nu mag het onderzoek niet stoppen wegens geldgebrek. Ieder
deelnemer aan Duchenne Heroes
legt e 2500,- startgeld in.
Dit bedrag wordt verkregen door
sponsoring. Inmiddels heeft Bas
van diverse sponsors financiële
steun ontvangen voor deelname
aan deze tocht.
Hij wil de volgende sponsors bedanken voor hun bijdrage. Handelsonderneming De Dukdalf BV,
Oogappel Horeca BV, Autodata Nederland BV, Stichting Nationale Autopas, Multi Supplies BV,
Autodata DM Shop BV, Autovista bvba.

Wielerteam Ondernemend
Mijdrecht op uitnodiging
in Kirchheim
Mijdrecht - Op uitnodiging van
sportieve bouwer Midreth heeft Wielerteam Ondernemend Mijdrecht
(WOM) het weekend van 29 augustus jl. mogen genieten van het fraaie
Kirchheim in Duitsland.
Midreth heeft een rustig gelegen
park met mooie vakantiewoningen

in Kirchheim en de WOM mocht
kosteloos gebruik maken van een
huisje. Het park en het huisje zijn
perfect bevallen. Net als het wielrennen in de bosrijke en heuvelachtige
omgeving. Voor de WOM was het
erg leuk om kennis te maken met
dit fraaie gebied dat nog helemaal
niet bekend was en dat een bijzon-

der leuk alternatief is voor de alom
bekende Ardennen. Bij de rit terugreis was het een aangename verrassing dat Quaron Cleaning Systems
B.V. en Brouwer Transport en Logistiek B.V. aanboden de transportkosten te betalen. De WOM dankt de
genoemde sponsors van harte voor
hun zoveelste bijdrage!

KDO 1 kwam zondag pas
in slotfase op gang
Dammen:

Kopzorgen beginnen weer
De Kwakel - Na de kermis begint het Kwakelse verenigingsleven
weer, zo kruipen ook de dammers
uit hun schulp. Na drie zorgeloze
maanden zullen de leden van Kunst
& Genoegen weer met de handen in
het haar gaan zitten. Zij doen dit al
voor het 82e seizoen en op de ver-

trouwelijke maandagavond in ’t Fort
De Kwakel.
Op maandag 8 september komen
zij daar bijeen om hun zo geliefde
denksport te beoefenen. Zij doen dit
onderling voor het kampioenschap
of per team in de provincie.
Daarnaast spelen zij om de beker,

hiermee beginnen ze maandag om
er een beetje in te komen.
Nieuwe damliefhebbers zijn van
harte welkom bij de club waar gezelligheid hoog in het vaandel staat,
inlichtingen bij Rene de Jong 0297568308.

De Kwakel - Voor KDO 1 stond
afgelopen zondag de bekerontmoeting tegen zesdeklasser Sloten/Rivalen op het programma. Beide ploegen konden niet meer verder bekeren na eerder verlies tegen De
Meer.
De vierde ploeg uit de poule, SC
Nieuwendam had zich in eerder
stadium terug getrokken. Trainer
Ron Langhout stelde de volgende spelers op: Peter Onderwater,
Rainier Onderwater, Michael Meijer, Bart Tilburgs, Paul Hogerwerf,
Danny Plasmeijer, Patrick Schijff,
Dennis Onderwater, Dennis Roolker, Rick Kruit en Erik Verbruggen.
KDO startte de wedstrijd matig,
diverse onzorgvuldige inspeelballen, beperkte loopacties en tot

overmaat van ramp kwam Sloten
in de 25e minuut zelfs op voorsprong na een eigen doelpunt van
een Kwakelse verdediger.
Vijf minuten later kreeg KDO de
ultieme mogelijkheid om gelijk te
maken, maar helaas miste Rick
Kruit vanaf elf meter. In de 35e
minuut viel dan toch de gelijkmaker via Dennis Roolker, welke
een paar minuten later ook de 21 aantekende na een goed uitgespeelde aanval.
Na rust was het spel niet veel
beter, maar KDO wist de score wel uit te breiden naar 3-1 via
Rick Kruit in de 55e minuut. Sloten/Rivalen deed er de hele wedstrijd alles aan om het tempo uit
de wedstrijd te halen d.m.v. tijdrekken en onnodig op de grond
te blijven liggen. In de 70e minuut

kreeg Sloten/Rivalen de kans om
terug in de wedstrijd te komen,
want door matig optreden in de
Kwakelse verdediging kregen zij
een penalty.
Zij benutten deze kans wel en bepaalde hiermee de stand op 3-2.
In de laatste tien minuten zorgden Paul Hogerwerf (2x, kopbal
en een intikker) en Rick Kruit (afstandsschot) ervoor dat er alsnog
een redelijk dragelijke score op
het bord kwam, 6-2.
Aankomende zondag staat de
eerste competitiewedstrijd op het
programma.
Om 14:30 uur zal er dan worden
aangetreden tegen Nederhorst.
Nederhorst is een nieuweling in
de poule, zij zijn vorig jaar kampioen geworden in de vijfde klasse.

Dames KDO voortvarend
van start tijdens eerste
competitieweekend
De Kwakel - Tijdens het eerste
competitieweekend van de handbal hebben de dames van KDO een
positieve indruk achter gelaten. De
wedstrijd van de Dames 2 eindigde in een overwinning, de Dames 1
liet de wedstrijd onbeslist in een gelijkspel. De damesselectie van KDO
laat hiermee zien dat zij klaar is voor
het nieuwe handbalseizoen.

Skatecompetitie Uithoorn
Uithoorn - Aanstaande zondag 14
september organiseert het jongerenwerk van Cardanus i.s.m. lokale skaters uit Uithoorn, een skatecompetitie op de skatebaan van
Uithoorn. De skatecompetitie bestaat uit 3 disciplines, namelijk:
BMX, agressive inline en skate-

boarden. Zondag begint de dag
met de BMX’ers. Deelnemers kunnen zich inschrijven om 11:00 op
de skatebaan in de Meerwijk.
Vanaf 13:00 kunnen boarders en
inliners zich inschrijven. De deelnemers worden beoordeeld door een

jury. De beste deelnemers gaan er
vandoor met de prijzen. Inschrijven kost 5 euro. Alle opbrengsten
komen ten goede van de skatebaan. Inschrijven kan in verschillende categorieen, een groep onder de 16 jaar en een groep boven
de 16 jaar.

De Dames 2 hebben de spits van
het seizoen afgebeten tegen de dames van BSM, een jong team met
veel lange meiden. In het begin van
de wedstrijd bood BSM nog wel wat
tegenstand, maar vanaf begin tweede helft kreeg KDO het erg gemakkelijk. De doelpunten werden vooral
gemaakt door afstandschoten vanaf
de opbouwposities.
Een speciale vermelding in deze
wedstrijd verdient Eva Onderwater,
die als invalkeepster in de tweede
helft maar één doelpunt doorliet. De
eindstand was 11-4 in het voordeel
van KDO.
Na deze overwinning diende de
tweede wedstrijd zich aan, KDO 1
– DSS 2. Het team van DSS is er

voor velen van KDO één met bekende gezichten, waardoor valkuilen al vóór de wedstrijd met elkaar
doorgesproken konden worden. De
wedstrijd ging zeer gelijk op, met
een klein voordeel voor KDO in de
rust: 7-5. In de tweede helft begon
de warmte en de geringe conditie
KDO parten te spelen. Het tempo
ging iets omlaag, waardoor DSS terug kon komen. De wedstrijd bleef
uiteindelijk onbeslist met een eindstand van 11-11.
Het is voor het eerst in elf jaar dat
de afdeling handbal van KDO meerdere teams heeft bij de Dames Senioren. Het is even wennen, zowel
voor de speelsters zelf als voor de
trainers/coaches en bestuur, maar
de resultaten van dit weekend laten
zien dat de dames klaar zijn voor het
nieuwe handbalseizoen.
Mini’s gezocht
KDO handbal is dit seizoen weer
gestart met een nieuwe groep Mini’s. Deze meiden van 5 tot en met
7 jaar zouden het erg leuk vinden
als er nog meer kinderen bijkomen.
Vind je het leuk om handbal te leren
dan mag je vier keer gratis meetrai-

nen. Daarna hoef je pas te beslissen
of je op handbal komt. Voor meer
informatie kun je bellen met Carla
Kas, 0297-568869.

Deze
krant
op
internet

www.meerbode.nl
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Vijfentwintigjarig jubileum
BMX bij UWTC
Uithoorn - Zaterdag 30 augustus
hebben we gevierd dat de afdeling
BMX 25 jaar geleden is opgericht.
Piet Ende is één van de leden van
het eerste uur. Hij vertelt: “Het is
allemaal begonnen in 1981. Twee
mannen, Ad Fiege en Henk van der
Burg, zijn toen gestart met het fietscross op het oude VDO-terrein bij
de Meerwijk. In die tijd wist niemand

dat er een club in Uithoorn was. Zelf
kwam ik in aanraking met de sport
toen mijn zoon op fietscross wilde
en na een jaar in Amstelveen zijn
we naar de UWTC gegaan. Het terrein aan de Europrei was net in gebruik genomen en er lag een eenvoudige baan. Omdat mijn zoon er
fietste, ging ik helpen bij de club en
al snel ben ik met de baan aan de

slag gegaan.” De baan, die nu 360
meter lang is, werd door Piet en een
mede-ouder vooral handmatig, met
de kruiwagen aangelegd. Vooral de
startheuvel was veel werk, maar het
resultaat is er wel naar. Cees van
der Greft, voorzitter van de vereniging, “De club is er één om trots op
te zijn, vind ik. Tegenwoordig hebben we veel vrijwilligers en een enthousiast bestuur. De prestaties zijn
goed en we hebben zelfs enkele talenten, zoals Pim de Jong en de nog
erg jonge Bart van Bemmelen, binnen de club. In het verleden heeft
de club goede rijders voortgebracht,
zoals de familie Stam en Piet Ende.”
Piet is er zelf een jaar of 4 geleden
mee gestopt.

gelijk verplaatst. Maar eerst zaterdag onze jubileumdag.” De dag begon om 14.00 uur met een zeskamp
(spelletjes ook op de fiets!) en een
tijdrit. De winnaar hiervan wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse
bingo-middag. Voor de deelnemers
erg warm want het weer was geweldig! Rond 17.00 uur begon de receptie voor genodigden en collega verenigingen en de leden plus hun ouders natuurlijk. Tijdens de receptie
was er voor de rijders een clinic, gegeven door een van onze natoinale
rijders Sander Bisseling.
Erg leuk
Dit vonden de jongens en meiden
erg leuk. Na een afsluitend rondje,

eerst zonder trappen dus vooral techniek en daarna op snelheid,
kreeg hij van alle aanwezigen een
hartelijk applaus als dank. Gelijk
kreeg hij een stift in zijn handen geduwd om handtekeningen uit te delen. Op blaadjes, shirts, stuurbordplaatjes en zelfs een helm. Hierna kwam het officiële gedeelte, het
hoofdbestuur feliciteerde de BMX
met hun jubileum, maar vooral ook
met de betrokkenheid van de ouders.
Waardoor er het afgelopen jaar veel
gebeurd is op en rondom de baan.
Een nieuwe jury-unit, de kantine
helemaal opgeknapt, de baan weer
rijdklaar noem maar op. Ook de col-

lega afdeling Toer kwam zijn felicitaties overbrengen.
Tijd voor champagne! Na deze toespraken was het tijd om de barbecue te beginnen. Zoals we gewend
zijn was deze weer goed verzorgd
en was er voor iedereen genoeg te
eten, ook werd er weer volop bijgepraat.
Na deze gezellige, goed georganiseerde dag, gaat het wedstrijdseizoen weer volop van start. Zondag 7 september gaan we naar Tegelen voor de Nederlandse Kampioenschappen voor Clubs, zondag 14
september naar Langedijk voor de
BWC-6, het weekend daarop naar
Assen voor de 4e wedstrijd in de
BMX Redline TopCompetitie.

Enthousiast
Door de drukte, want door het helpen bij de club werd Piet zo enthousiast dat hij de materialen, fietsen en dergelijke ging leveren. In
de afgelopen jaren was Piet (samen
met zijn vrouw Nelie) bij alle wedstrijden aanwezig en de combinatie
met het fietsen was niet meer vol te
houden. “Jammer, maar soms moet
je kiezen. Ik heb het 19 jaar gedaan.
Het BMX-fietsen is zo leuk omdat
de sport individueel is, maar daarnaast is er ook een sociaal gebeuren om de sport heen. Bij UWTC is
het één grote familie. Presteren is
belangrijk, maar het plezier staat
voorop en dat is altijd zo geweest.”
Verteld Piet verder. Wat de toekomst
betreft, heeft UWTC de komende jaren veel te doen. Cees; “We zijn bezig met een professionele trainer
om de rijders de beste begeleiding
te geven en het terrein wordt mo-

De Amstel is wederom
fanatiek gestart
Uithoorn - Zoals je de afgelopen
weken hier al uitgebreid hebt kunnen lezen zijn alle sportverenigingen weer aan een nieuw seizoen
begonnen en laten dat weten ook.
En terecht natuurlijk. Bij Zwem- en
polovereniging De Amstel is dat niet
anders, hooguit leuker misschien.
Want wat is er dit seizoen allemaal
mogelijk bij De Amstel?
Diplomazwemmen
Laten we beginnen met het diplomazwemmen; hierbij worden onze
leden opgeleid voor de diverse officiële diploma’s van de NRZ, zoals bijvoorbeeld zwemvaardigheid,
snorkelen, survival, balvaardigheid
en wereldzwemslagen. Twee maal
per week wordt er getraind in één
van onze baden; De Otter in uithoorn en Het Veenbad in Vinkeveen.
Drie tot vier maal per jaar wordt er
dan afgezwommen. En voor de kosten hoef je het niet te laten!
Conditiezwemmen
Heerlijk twee keer per week wat
baantjes trekken, maar daarnaast
ook begeleid worden door onze
trainers om wat extra slagen te leren, of bij te spijkeren? Ook daartoe bestaat de mogelijkheid in beide baden en het gaat hierbij niet alleen maar om het zwemmen; ook
de gezelligheid viert tijdens de trainingen hoogtij! En het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat zwemmen
nog altijd de gezondste sport met de
kleinste blessurekans is.
Wedstrijdzwemmen
Voor de echte fanatiekelingen onder
ons kunnen we nog een stapje verder. De Amstel heeft een wedstrijdzwemteam, dat drie keer per week
(natuurlijk ook weer in beide baden)
traint. Hier gaat het vanzelfsprekend
om het presteren, om alle slagen en
om de snelheid. Maar ook hier is de
sfeer uitermate gezellig. De wedstrijden worden in de regio Amsterdam/ ’t Gooi gezwommen binnen de

competitie van de KNZB. Daarnaast
zijn er nog vijf extra vriendschappelijke wedstrijden per seizoen en voor
de jongeren wordt nog vijf maal per
seizoen competitie gezwommen in
De Waterlelie Aalsmeer binnen de
KNZB Speedo-competitie.
Waterpolo
En vind je snel en op niveau zwemmen alleen niet genoeg en wil je
nog een extra sportief tintje, dan
is waterpolo misschien wel de juis-

aprés ski, brevetzwemmen, zwemspelletjes competitie, sinterklaasviering, seizoensstart en –eind activiteiten, zwem- en waterpoloweekends etc. etc. En als je het ook nog
leuk vindt om je als vrijwilliger in te
zetten voor De Amstel, krijg je korting op je contributie en ben je van
harte welkom op onze knallende
vrijwilligersavonden.
Nieuwsgierig geworden? Surf dan
eens rond op www.zpv-de-amstel.
nl. Hier vind je alle informatie over

AKU bekert vrolijk verder
in Ronde van Abcoude
Regio - Na de succesvolle deelname op vrijdag in Baambrugge
was nu Abcoude the place to be
voor de lopers groep van AKU. Uitgezet was een ronde van 10,3 km,
vanaf Abcoude langs de Angstel
naar Baambrugge en via de parallelweg langs de A2 weer terug
naar af! Voor het 10 km punt was
een bordje geplaatst zodat er ook
een tijd gescoord kon worden op
de gangbare 10 km. Handicap is
elk jaar weer het viaduct over de
snelweg tussen 9 km en de finish,
dat als scherprechter dient voor
de diverse kuiten en pezen. Desondanks bestonden Arcas Duba,
Elisabeth van den Berg en Baukje

Verbruggen het om in de prijzen en
bekers te lopen. Arcas werd afgetekend eerste op de 5 km. jongens
in 12.51. Elisabeth bevestigde haar
grootse vorm door nu 2e te worden bij de dames 40 plus in 48.26
totaal en 47.11 op de tien. Overall,
dus met de jonge dames onder de
veertig meegeteld, was ze uitstekend vierde! Baukje Verbruggen
deed een ultieme poging om Elisabeth voor te blijven, maar werd op
¾ van de afstand toch voorbij gestreefd. Met haar 3e plaats in een
tijd van 49.32 (48.17) kon ze prima
“voor de kramen langs”op de Abcouder kermis. Dico en Quinta Duba volgden hun broer in 20.00 op

de 5 km en voor Quinta 17.01 op
de 3 km. Theo Noij had een historische avond met een verbluffend
PR op de 10 km. van 39.50 en 40.57
totaal. Ook Harry Schoordijk was
uiterst snel met zijn 42.37 en 41.27
op de tien. Arno Waaijer volgde
goed met 45.44 (44.32) en Richard
Mayenburg en Hans Mooy konden
dik tevreden zijn met 47.47 (46.34)
en 49.55 (48.11). Corrie ten Broeke
en Maarten Breggeman deden het
samen, waardoor Corrie naar een
snelste jaartijd van 54.18 (52.55)
werd gesleurd. Maarten was zelfs
2 seconden sneller op de tien dan
vrijdag ervoor in 52.19 met een totaaltijd van 53.42.

Recordregen AKU-atleten
bij avondwedstrijd

te sport voor jou! Binnen De Amstel
hebben we verschillende teams (pupillen, aspiranten, dames en heren),
die ook allemaal hard aan hun conditie werken en daarnaast waterpolotrainingen volgen. Ook hier wordt
drie keer per week getraind en spelen de teams in de KNZB competitie
in het district Amsterdam / ’t Gooi.
Naast al deze (toch al gezellige)
trainingen en wedstrijden worden er
ook heel andere evenementen georganiseerd; barbecue, disco, skiweekend, clubkampioenschappen,

trainingtijden, contributie, festiviteiten, wedstrijden en alle foto’s van
het afgelopen seizoen.
Ook kun je gewoon even naar het
bad komen en een keertje meetrainen, vind je het leuk dan neem je
gewoon een proefabonnement voor
8 weken lang twee keer per week
meetrainen voor €20,00.
Wil je meer weten, stuur dan een
mailtje aan info@zpv-de-amstel.nl
of bel even naar 06-20546470 (wel
na 19:00 uur graag!).

Regio - Afgelopen vrijdagavond
29 augustus hebben de atleten van
AKU zich weer van hun beste kant
laten zien. Bij een avondwedstrijd
in Utrecht werd record na record
gebroken, mede dankzij de vrijwel
perfecte omstandigheden. Susanne Driessen was de eerste die een
persoonlijk record liet aantekenen
op de 400 meter horden, 1 van de
zwaarste nummers in de atletiek. Ze
kwam na een lange blessureperiode tot een tijd van 83.55sec. Ruim
een seconden sneller dan haar vorige toptijd. Helen van Rossum liet op
deze afstand een tijd van 71.45 sec
noteren, net geen record maar wel
een hele mooie tijd. Haar zusje Linda van Rossum sprintte naar een hele snelle 13.82 op de 100 meter wat
weer een persoonlijk record was! Bij
het verspringen kwam ze helaas niet
verder dan 4.25m. Hoogspringtalent
Eva Lubbers won uiteraatd de wedstrijd bij het hoogspringen maar was

niet tevreden met haar 1 meter en
70 centimeter.
Loopnummers
Daarna stonden de loopnummers
op het programma en ook daar waren er geweldige prestaties te melden. Want wat te denken van Wouter Heinrich die zich met een prachtig persoonlijk record van 2.08.36
op de 800m zich nu op de nationale
ranglijst naar de top 10 ziet stijgen.
Remco Sprenger liet daarna zien dat
ook hij er weer aankomt na de vakantie met een mooie 2.14 in dezelfde race als Wouter. Daarna was
het de beurt aan Githa de Wildt, die
net als Wouter vorige week de nationale kampioenschappen meegedaan had en dus in topvorm verkeert. En dat bleek ook wel want
ook Githa noteerde een prachtige tijd; 2.23.74 wat een nieuw persoonlijk record betekende voor haar
met maarliefst 4 seconden. Maaike

Koopstra kon helaas niet delen in de
records. Ze startte furieus maar kon
helaas die start geen passend vervolg geven en kwam uit op een tijd
van 2.29.83. Linda Sprenger liep ook
de 800m in een prima tijd; 2.40.47.
Ook maar nipt boven haar persoonlijke record. Lotte Krause deed ook
de voor haar wat korte 800 meter,
maar niet zonder succes. Een beetje geholpen door een tempomaker
liep zij maarliefst 5 seconden (!!) van
haar persoonlijke toptijd af en liep
voor het eerst onder de 2.30, namelijk 2.29.21. En achteraf had ze nog
wel harder gekund vond ze.
Als laatste op de avond kwam van
AKU Theo van Rossum nog in actie, nu op de 1500 meter. De groep
startte snel en Theo probeerde
aan te haken wat goed lukte, maar
moest dat toch een beetje bekopen
in de laatste ronde. Desalniettemin
wist hij nog een mooie tijd op de
klokken te zetten; 4.39.94.
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Handbal Meiden B van
H.S.V. zoekt keepster!
De Hoef - Ben je 13, 14 of 15 jaar en heb je de lef en het balgevoel om bij ons op doel te willen en kunnen staan,
dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Wij zijn een gezellig handbalteam, bij een kleine vereniging met
een bijna 40 jarige handbaltraditie. De speelsters uit dit team komen uit De Hoef, Wilnis, Mijdrecht en de Amstelhoek en zijn op zoek naar een vaste keepster voor hun team. We trainen tijdens het buitenseizoen op de dinsdagavonden van 19.00- 20.00 uur en tijdens het zaalseizoen op de donderdagavonden. We verwachten geen Olympische kampioene die zich aanmeld, maar hopen op een sportgenoot die gevoel voor de bal heeft en niet bang is om
ze tegen te houden. Tijdens de training zal er aandacht zijn voor keepersvaardigheden en training. Wie durft?
Reageren naar Linda van Bemmelen 0297 566 386

Thamen softbal pupillen
winnen van Amsterdam
Fietsclub De Merel van
Verlaat naar Verlaat
Regio - Fietsvereniging De Merel
houdt op 7 september haar jaarlijkse Nazomertoer. De Nazomertoer
(afstand 100 kilometer) is een zogenaamde thematoer. Dat wil zeggen dat een bepaald thema centraal
staat tijdens deze tocht. Het thema
is dit jaar ‘verlaat’.
Wat is een verlaat? Een verlaat betekent niet dat we wat later zijn. Verre
van dat. Een verlaat houdt het waterpeil van een kanaal of rivier in
stand. In tegenstelling tot een stuw
maakt een verlaat wel scheepvaartverkeer mogelijk. De afgelopen eeuwen werden er in onze omgeving
veel verlaten aangelegd, waarvan er
nog veel in functie zijn.
Onder leiding van Leo Visser en Jan
Bunnik bezoeken we diverse plaatsen waar het woord ‘verlaat’ nog in
de plaatsnaam is opgenomen, zoals Woerdense Verlaat en Oud Verlaat (bij de Rottemeren). Ook gaan

we daadwerkelijk langs verlaten, zoals bij Bleiswijkse Verlaat. Daar vindt
trouwens ook de pauze plaats, aan
het water.
Het eerste verlaat is Woerdense Verlaat. Via Alphen aan den Rijn wordt
koers gezet naar het gebied van de
Rottemeren waar het plaatsje Oud
Verlaat wordt aangedaan. Koffie
met een onvermijdelijke appelpunt
wordt na 57 kilometer genuttigd in
het Bleiswijkse Verlaat.
De terugweg gaat via Hazerswoude
en Alphen aan den Rijn (Spookverlaat) naar Zevenhoven waar de straat
Verlaat herinnert aan de schutsluis
die daar vroeger lag. Van Zevenhoven naar de finish in Mijdrecht is het
vervolgens nog maar een klein stukje.
Afstand
De afstand van de Nazomertoer bedraagt 100 kilometer.

De rit wordt in groepsverband gereden. Dus u rijdt lekker mee in de
groep, uit de wind en achter de ruggen van de sterke en ervaren voorrijders. Gereden wordt met een
snelheid van 27 tot 30 kilometer per
uur, afhankelijk van de deelnemers.
Natuurlijk draagt u een valhelm.
De start is om 8 uur bij Café-Bar
De Paddestoel, Hofland 33A in
Mijdrecht. Leden van De Merel en
andere fietsverenigingen betalen 2
euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen vanwege de verzekering een euro meer. Kom vanwege de inschrijving graag wat vroeger, zodat we op
tijd kunnen vertrekken.
Wilt u lekker in een groep fietsen?
En nog wat zien van de omgeving?
Ga dan op 7 september mee met de
Nazomertoer van TTC De Merel.
Meer informatie: www.ttcdemerel.
nl of tel. 06-21831714 (e-mail ttc.
de.merel@orange.nl).

Uithoorn - Zaterdag 30 augustus
speelden de softbal pupillen van
Thamen uit tegen het 2e pupillenteam van de Amsterdam Pirates.
Omdat de vorige wedstrijd met 411 verloren werd, waren de pupillen
niet helemaal zeker of ze deze wedstrijd wel een kans zouden hebben
op winst. Melany was afwezig, maar
gelukkig waren Roy en Jesper bereid om in te vallen.

Onder een heerlijk zonnetje begon
Anne aan de slagbeurt van Thamen.
Aangemoedigd door haar teamgenoten sloeg zij een mooie honkslag.
De stemming zat er meteen goed in.
Ook Maud raakte de bal goed, maar
helaas werd deze gevangen door
de korte stop van de Pirates. Nicky sloeg de bal mooi laag door het
midden en kwam op het 1e honk.
Inmiddels was Anne binnen en was
het eerste punt gescoord.
De aanmoedigingen uit de dugout
bleven komen en Jesper stond op
scherp. Hij sloeg een honkslag. Iris
deed hezelfde en Nicky kon een
punt scoren. Helaas voor Daphne
kreeg zij 3slag en zo stond Thamen
op 2 uit. Het lukt Eline nog een honkslag te slaan en Iris kwam daarmee
op het 3e honk. Er kon echter niet
meer gescoord worden omdat door
een goede aktie van de korte stop

naar de 1e honkvrouw, Mariëlle net
uit was en er dus gewisseld moest
worden. Daphne begon op de pitchplaat en Anne trok het catcherpak
aan. Mariëlle bezette het 1e honk,
Eline het 2e en Iris het 3e honk. Jesper stond op korte stop en Nicky,
Maud en Roy verdedigden het achterveld. Daphne stond haar mannetje op de pitchplaat, want door
3 keer 3slag te gooien, konden de
Amsterdam Pirates slechts 4 punten
scoren in deze inning.
Achterstand
Thamen had een kleine achterstand:
4-3. Dat was niet veel en de Thamen
pupillen zagen het dan ook helemaal zitten in de volgende inning.
Vol motivatie en strijdlust gingen zij
aan slag. Als eerste begon Roy meteen met een mooie honkslag. Ook
Anne sloeg een goede bal door het
midden en kwam zo op het 1e honk
terecht. Tijdens de slagbeurt van
Anne had Roy zich rot gerend en
wist hij het gelijkmakende punt te
scoren. Onder luide aanmoedigingen van de coach, het publiek en de
Thamen pupillen zelf, stond Maud
klaar om te slaan. En wat een klap:
Maud kwam op het 3e honk terecht.
Anne was inmiddels binnen. Weer
een puntje erbij. Ook Nicky liet zich
niet onbetuigd. Evenals daarna Jesper, Iris en Daphne, kwam zij op het

1e honk terecht. Uit al deze honkslagen werden er punten gescoord.
Eline kwam net te laat bij het 1e
honk, maar dat was pas de 1e uit.
Als laatste kwam Mariëlle aan slag
en zij sloeg deze inning tot een
prachtig einde met een homerun! 8
punten verdiend in deze inning. De
stand was nu 4-11. Het was toch
wel spannend want de Thamen pupillen moesten nu zorgen dat er niet
meer dan 6 punten gescoord werden. De coach wisselde wat speelsters van positie. Anne ging pitchen
en Nicky ging catchen. Iris verhuisde naar het 2e honk en Maud naar
het 3e. Daphne en Eline gingen naar
het achterveld.
De 1e slagvrouw van de Pirates
sloeg meteen een 3honkslag en wist
tijdens de volgende slagbeurt over
de thuisplaat te komen. Maar Anne liet zich niet op de kop zitten en
maakte meteen een uit door 3slag
te gooien. De zenuwen sloegen toen
toch wel toe, want 3 speelsters van
de Pirates wisten te scoren. Daarna was het echter afgelopen, want
door een goede samenwerking van
Anne en Mariëlle en later nog een
eenmansaktie van Mariëlle waren
er 3 uit en was de wedstrijd afgelopen. Het was eigenlijk niet verwacht,
maar toch werd er nog met een redelijk verschil gewonnen: 8-11!

Klaverjassen in Buurthuis
Ponderosa

Uithoorn - Aanstaande vrijdag
5 september start weer het klaverjassen op de vrijdagavond in
Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Vanaf 20.00
uur komen de kaarten op tafel,

maar u kunt al vanaf 19.30 uur inschrijven (e 2,00 per persoon).
De klaverjasavonden worden om
de twee weken gehouden en de
competitie start in oktober.
Ook op de maandagmiddag is

het klaverjassen weer begonnen:
u kunt elke week terecht vanaf
13.00 uur, het klaverjassen begint
om 13.30 uur. Buurthuis Ponderosa kunt u vinden in Uithoorn aan
de Plesmanlaan 27.

Postduiven

Henk Snoek wint Strombeek
Regio: Zaterdag stond de vierde
natour vlucht vanuit het Belgische
Strombeek met een gemiddelde afstand van 152 Km op het programma. Net als twee weken geleden,
was het een Kwakels onderonsje
tussen Henk Snoek en Wim Wijfje.
Langs de Rotte bij het plaatsje Oud Verlaat

Broers Woerden winnen
avondwedstrijden
Abcoude - Veenlopers Frans en Michael Woerden hebben de afgelopen week de regionale avondwedstrijden gedomineerd. Frans won
vorige week woensdag de Meijeloop, terwijl Michael een dag later
de Ronde van Abcoude won.
Frans Woerden was oppermachtig
in de Meijeloop. Hij nam direct na
de start de leiding en een kilometer
of vijf later had Frans iedereen definitief van zich afgeschud. De volgende 10 kilometer etaleerde hij zijn
uitstekende vorm door stevig door
te trekken naar een tijd van 54.55
over 15 kilometer.
Frans had een dag later in Abcou-

de nog de snelheid in de benen. Een
indrukwekkende inhaalrace van
plaats 12 resulteerde uiteindelijk in
een prima 2e plek. Er stond echter
geen maat op zijn broer Michael die
overwinning op deze 10,2 kilometer
voor zich opeiste. Michael liep een
tijd van 34.21 en Frans 38.09.
Bij de dames hadden de Veenlopers
ook een ijzer in het vuur. Julitta Boschman liep namelijk een uitstekende wedstrijd. Haar sterke tweede
gedeelte bracht haar van een vierde
plaats naar een mooie plaats op het
podium: 2e. Zij finishte in 43.12.
Ook de andere Veenlopers profiteerden van het goede weer en het snel-

le parkoers. Theo Noy passeerde het
10 kilometer-punt onder de magische grens van 40 minuten. Hij was
dan ook zeer tevreden met zijn prestatie. Martin Lek was ook heel tevreden. Hij liep een tijd over de 10,2 km
van 41.46. Jaco de Ruiter lijkt helemaal hersteld van zijn rugproblemen. Hij liep net als Julitta een stek
tweede gedeelte en finishte in 42.45.
Jos Bunschoten en Apollo Veenhof
finishten in precies dezelfde nettotijd van 44.43.
Dirk van Nieuwkerk was tevreden
dat hij na veel blessureleed weer
de 5 kilometer pijnvrij kon lopen. Hij
liep 28.22.

Was het twee weken geleden dat
Wim won, nu was het de beurt aan
Henk die er met de overwinning
vandoor ging. De duiven werden
om 10.45 uur gelost met een Oost
Zuid Oosten wind, en om 12.38.11
uur klokte Henk zijn eerste duif, en
deze maakte 1337,423 meter per minuut, ruim 80 Km per uur. Henk had
ze goed, want bij de eerste 12 duiven in de club waren er 9 van Henk,
en in het Rayon waar ruim 3500 duiven in concours staan, werd hij 13e,
75e en 76e, en zal Wim zo rond de
100e prijs spelen.
Hennie Pothuizen prolongeerde het
Generaal (algemeen) Kampioenschap, door het resultaat van zaterdag is hij niet meer in te halen, voor
de tweede en derde plaats is de
strijd nog niet gestreden, net als het
kampioenschap voor de Natour, en
de diverse duifkampioenschappen.
De uitslag is als volgt:
Strombeek 394 duiven en
13 deelnemers;
H.P. Snoek
W. Wijfje

W. Könst
R. den Boer
C. Pothuizen
P.J. van Schaik
C. van Bemmelen

L. v.d. Sluis
Bosse & Zn
Th. Vlasman
H. Half
Verweij-Castricum
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Zeer geslaagd G voetbal
Jubileumtoernooi bij
SV Argon
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 30 augustus, kon ons Jubileumtoernooi van
start gaan, onder een stralende zon en
tropische temperaturen deden 8 teams op
C niveau, inclusief jeugd en 8 teams op B
niveau mee. Onder het toeziend oog van de
vele toeschouwers werd er om 10.00 uur
de opening gedaan door de jubilerende
wedstrijdsecretaris Piet de Jong, want die
is inmiddels net zolang als de G afdeling
bestaat, 15 jaar, hiermee verbonden.
Om 10.10 uur startten de teams op C niveau, verdeeld in 2 poules, op de velden 2
en 3 om het in 18 minuten tegen elkaar op
te nemen. Hier achteraan de teams op B niveau, die eveneens de C eenzelfde speeltijd
kregen opgelegd en deze teams ook verdeeld over 2 poules 3 wedstrijden gingen
spelen.
Spannend was het, en de scheidsrechters
konden talrijke doelpunten noteren. Vaak
gelijkopgaand en uiterst sportief na de 3
poulewedstrijden, kon de stand worden
opgemaakt.
Maar voordat de wedstrijden om de eindklassering gespeeld konden worden, was
er voor alle deelnemers een uitgebreide
lunch en werd er tevens onder deze lunchtijd onze speciale Jubileumwedstrijd gespeeld.
Jeugdig
Oranje C.P. team onder de 19 tegen het
Mixteam van jeugdige Toernooivoetballers.
Het hoogtepunt voor elke sporter is om in
Oranje te spelen, of tegen Oranje te voetballen.
En zoals het hoort, het werd voor allen een
hoogtepunt, de Oranje spelers vanuit het
hele land naar het Mijdrechtse gekomen,
werden uiteraard door familie gebracht en
waren zeer vereerd om tegen dit team te
mogen voetballen. Hetzelfde kon je zeggen
van de spelers die uitverkoren waren om in
het Jubileumteam te mogen spelen.
Nerveusheid vooraf, maar door de geweldige hoeveelheid toeschouwers was dit snel
verdwenen, de koppies strak gespannen
werd onder luid applaus het veld betreden.
Na het handen schudden en de nodige foto
shots kon er worden gestart.
Aangezien het over beperking gaat, is het
speelveld van strafschopgebied tot strafschopgebied en 2 m. uit de beide zijkanten,
een kleiner doel en er wordt 7 tegen 7 gespeeld, inclusief keeper.
De C.P. spelers, in de volksmond, mensen
met spasme genoemd, zijn dit al meer gewend dan het G mixteam, dus de mensen
met een geestelijke of lichamelijke beperking, zouden deze nog moeten wennen aan
deze vorm van voetballen? Maar nee hoor,
het ging direct fantastisch.

sche behendigheden werd gestreden, zeer
fraaie doelpunten, en alle werden onder
luid applaus gescoord, een prachtig affiche
van sport, die met hartstochtelijke aanmoedigen tot het eind spannend was. Na
2x 25 minuten voetbal (lang genoeg met
die hitte) was de terechte eindstand, onder
leiding van de bekwaam leidende scheidsrechter Michiel Kraan, 5–5 geworden.
De Bondscoach Dick Wammes en collega
Richard Mank van het Mixteam waren vol
lof over het niveau en de inzet van deze
jonge gasten, en lieten direct weten graag
bij een volgend evenement aanwezig te
zijn.
Een geweldige motivatie voor o.a. de KNVB
en clubs om dit verder uit te breiden en te
stimuleren om dit gemakkelijker en toegankelijker voor mensen met een beperking te
maken.
Na dit sportieve succes moesten de plaatsingswedstrijden nog worden gespeeld,
wie zou waar eindigen, de nummers 1 tegen de andere nummers 1, nrs. 2 tegen nrs.
2, enz.
Bij het C niveau werd Zwaluwen ’30 de
nummer 1, de jonkies van Only Friends
konden het lang bijbenen maar de ervarenheid en schotkracht van Zwaluwen ’30
gaven de doorslag.
Door het zeer late afzeggen van een team,
werd er een 2e Argon team ingezet, met een
gastspeler van SDO en de welbekende Jan
Frans van sv Texel werd het team compleet
gemaakt. Deze werden onder uitstekende
leiding van coach Ed prachtig 4e, ZCFC
was om de 3e plaats duidelijk een maatje
te groot. Om plaats 5 liet IJsselmeervogels
zien dat het kruid nog niet verschoten was
en won overtuigend van VEP 2, om de plaatsen 7 en 8 was Zebra’s net sterker dan de
kleine Overbossies die duidelijk vermoeid
waren geraakt van de wedstrijden.

B niveau
Op B niveau was de strijd om de diverse
plaatsen zeer spannend. 7e werd Desto dat
Nieuw Sloten met 2 knappe doelpunten
achter zich liet; hetzelfde deed onze vrienden van Texel, dat met dezelfde cijfers van
WSV ’30 won, dus 5e, Batavia dat knap 2e
werd achter het sterke SDO, wist een zeer
fraaie 3e plaats te bemachtigen ten koste
van het zeer sportieve VEP 1 uitslag 3-1.
Dan dus de wedstrijd om de eerste plaats,
aangezien SDO en Argon allebei al hun
poulewedstrijden hadden gewonnen was
het sowieso een enerverende finale, Argon
had 3 spelers aan het Jubileum mixteam afgestaan, waardoor de vermoeidheid op het
eind van de wedstrijd duidelijk te zien was
en SDO net voor tijd de 1-0 maakte wat genoeg was voor de eerste plaats, maar complimenten voor de zeer vermoeide jonge
honden van Argon die tot het eind bleven
Behendigheid
Met alle sportieve, tactische en techni- strijden en een knappe 2e plek zodoende

opeisten.
Na deze enerverende wedstrijden was het
tijd om te ontspannen, voordat de prijsuitreiking van start zou gaan, de Discotheek
van D.J. Erik was de hele dag al aan het
draaien en de artiest van deze middag,
Danny Smoorenburg, stond al klaar om
te starten. Deze Danny was de Europees
kampioen van 2007, van mensen met een
beperking. Hij liet horen waarom hij met
zijn zangtalent iedereen meekreeg met het
Hollands repertoire, de polonaise werd ingezet en menigeen zong mee, en na zijn
geweldige optreden kon dus de prijsuitreiking beginnen. Na de prijsuitreiking zou
Danny wederom te horen zijn.
Burgemeester
Inmiddels was burgemeester drs. M. Burgman gekomen om samen met de voorzitter
veldvoetbal van de sv Argon, Hen Hogervorst, de prijsuitreiking te voldoen, Hen bedankte alle vrijwilligers voor hun spontane
medewerking en deze kregen een cadeau
en bloemen uitgereikt door de organisator
en contactpersoon van de G afdeling, Frits
Hennipman. De burgemeester zette hierna
de teams in het zonnetje. Voor alle teams
was er een fraaie beker, en voor allemaal
als herinnering een prachtige medaille.
Door haar spontane manier van doen werd
de burgemeester door menige voetballer uitgebreid gezoend. Je krijgt natuurlijk
niet iedere dag de kans om dit te doen, dus
werd het met beide handen aangegrepen.
Nadat de beide groepswinnaars met “WE
ARE THE CHAMPION“ waren toegezongen
en de laatste plichtplegingen waren afgerond, met dank aan de burgemeester, kon
Danny wederom zijn geluid laten horen.
Na zijn optreden werd iedereen bedankt
voor de sportieve dag en inmiddels ging
iedereen moe maar met een zeer voldaan
gevoel naar huis.
Dit 15-jarig jubileum kon worden georganiseerd dankzij de vele sponsors en giften die
door de bedrijven werden gedaan. Zonder
deze bedrijven en donaties konden wij dit
jubileum-toernooi absoluut niet organiseren.
De volgende sponsors verleenden hiervoor
hun medewerking; Hoofdsponsor Onderhoudsbedrijf Ronald van Eijk, Rabobank
Veenstromen, Homan Allicht, Royal Smilde
halffabricaten, Boutique des Fleurs, Interduosport, LIONS m.m.v. Golfpark Wilnis,
Lubke Cleaning service, Deli XL, AA Drinks,
supportersvereniging “De Lijnkijkers” en
het sv Argon bestuur.
Natuurlijk kan een toernooi ook niet zonder al die vrijwilligers. Om te zorgen dat
niemand vergeten wordt, worden bewust
geen namen genoemd, maar diegenen die
zich deze dag voor de G hebben ingezet en
namens G: “ALLEMAAL GEWELDIG BEDANKT.”
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Alexander behaalt 3e
plaats in Lelystad
De Ronde Venen - Zondag 31 augustus werd in Lelystad de 9e wedstrijd om het NK Supermoto verreden.
Alexander de Haan uit Wilnis ging
daar heen als leider in kampioenschap en wist met een 3e plaats in
de daguitslag nog verder uit te lopen op de concurrentie.
Deze wedstrijd was voor Alexander een bijzondere, al zijn sponsoren waren namelijk aanwezig en de
druk was hierdoor extra hoog. In de
kwalificatie resulteerde dit al snel in
een flinke schuiver, en met een gehavend outfit werd nog een poging
gedaan om een goede tijd neer te
zetten en met een 3e tijd was hij dan
ook zeer tevreden.
Eesrte manche
Met zijn 3e tijd mocht hij plaats nemen op de eerste rij op de startgrid, bij het doven van de startlichten was het duidelijk De Haan die
als snelste weg schoot en bijna ie-

dereen dacht dat hij een ‘jumpstart’
maakte. De Haan was zo gebrand
op een overwinning en daardoor extra scherp dus geen ‘jumpstart’. Hij
draaide de eerste bocht met al een
kleine voorsprong in en wist al snel
nog meer uit te lopen, in de loop
van de wedstrijd was het Aad Kentrop uit Mijdrecht die dichterbij wist
te komen en de druk op De Haan
flink opvoerde. Helaas voor Kentrop
mocht dat niet helpen. Een manchezege voor De Haan.
Tweede 2e manche
De start ging een stuk minder goed
dan in de eerste manche, er was een
rijder die weel heel veel te vroeg
wegging (dit werd ook niet bestraft
met 15 sec straftijd wat normaal
voor een jumpstart staat maar met
een zwarte vlag dus einde wedstrijd
voor de betreffende rijder) waardoor
Alexander even uit zijn concentratie
was en een fractie te laat reageerde
op het licht. Met z’n drieën naast el-

kaar kwam Alexander op de chicane
af maar met het indraaien kreeg hij
een tik van achter en schoot de baan
uit, op een 12e plaats werd de jacht
naar de kopmannen ingezet. Al snel
kwam hij op plaats 4 aan de rijder
op de 3e plaats staat 2e in het kampioenschap en zette alles op alles
om De Haan achter hem te houden.
De Haan voerde de druk zo hoog op
dit resulteerde in een valpartij en De
Haan lag automatisch 3e. Dit kon hij
helaas niet tot het einde volhouden
want door een fout in het onverharde gedeelte passeerde er nog een
rijder en werd deze manche afgesloten op een vierde plaats.
In de daguitslag was de 1e en de 4e
plaats goed voor een 3e plaats totaal. Uiteindelijk kon Alexander dus
toch wel terug kijken op een zeer
geslaagde dag die toch wel pijnlijk
begon. Hij wil graag zijn sponsors
bedanken voor hun steun dit jaar en
aanwezigheid bij deze wedstrijd.

Bouwbedrijf Midreth
verlengt sponsorcontract
Mijdrecht - Al vele jaren is het landelijk werkende Bouwbedrijf Midreth B.V. als hoofdsponsor verbonden aan Argon en als shirtsponsor
bij het eerste zondagteam.
De organisatie rond de zondagselectie van Argon is in handen
van de Stichting Topsport Argon, die
afgelopen donderdag het seizoen
2008-2009 opende met een bijeenkomst onder de naam “De Aftrap”.
Deze avond werd door vele sponsors en Vrienden van Argon bezocht
en zij luisterden ondermeer naar

een zeer interessante verhandeling
van de bekende oud-voorzitter van
de sportclub Heerenveen, Riemer
van der Velde. Daarnaast werd ook
een nieuw medium gepresenteerd,
te weten Argon TV. Via de nieuwe
website www.argontv.nl worden allerlei nieuwsitems en bewegende
beelden getoond, die allen te maken hebben met de zondagselectie
van de Mijdrechtse club.
Maar een zeer belangrijk onderdeel van de avond was het ondertekenen van een nieuw sponsorcon-

tract door Joop Leliveld, directeur
van Bouwbedrijf Midreth en in het
verleden als speler zelf actief voor
de Mijdrechtse hoofdklasser. Onder goedkeurende blikken van de
aanwezigen en tot zichtbaar plezier van Joop Leliveld en Jan Faber,
voorzitter van de Stichting Topsport
Argon, werden de handtekeningen
geplaatst onder een nieuw contract,
dat het bouwbedrijf voor nog eens 3
jaar aan de club bindt. Het is overduidelijk, dat Argon zich bijzonder
gelukkig prijst met een zo trouwe en
betrouwbare hoofdsponsor.

Jubileumfeest Atalante op
20 september
Vinkeveen - In seizoen 2008-2009
viert volleybalclub Atalante hun 50
jarig jubileum. Vele foto’s en verhalen van de afgelopen 50 jaar staan
inmiddels op de site www.vv-atalante.nl.

Teamfoto
Superleuk om deze teamfoto bijvoorbeeld te zien van het eerste herenteam eind jaren 60, de lol spettert er van af. Peter Bon ligt helemaal in deuk, Wim Aarsman (6)
houdt het bijna niet meer, en vol-

gens ons biggelen de tranen ook
over de wangen van coach Cor van
Zwieten. Mooie teamspirit van Jan
Hendriks, Wim Aarsman, Wim Voorbij, Cor van Zwieten en vooraan Timo Ruizendaal, Arie van Zwieten,
Peter Bon en Johan de Graaf. Op de
damesfoto uit 1978 zien we naast
hippe coach Jos Aarsman Yvonne Arends, dat jaar voor het eerst
zonder maatje Wil Linders in het
1e. Daarnaast Roos Aarsman, Aag
Kooyman en Ria de Wit.
Zittend treffen we Ineke de Wit,
Margriet Kolenberg, Karin Kuijper
en Ans Röling sluit de rij van de dames in sponsorpakken en tassen
van Jachthaven De Wilgenhoek. Deze pakken en tassen zijn later nog
over gegaan naar een meisjes junioren team, apetrots liepen ze in die
wit met groene pakken! Dit damesteam was kampioen geworden en
promoveerde naar de 3de divisie,
een mooie prestatie.
Zaterdag 20 september
Op zaterdag 20 september wordt
het 50 jarig jubileumfeest gevierd in
de Boei, al meer dan 180 feestgangers zich hebben aangemeld. Mis
het feest niet en meld je aan via de
site www.vv-atalante.nl.

Zaterdag a.s. Willis
Paardenspektakel
Wilnis - Komende zaterdag organiseert LR&PC Willis het jaarlijkse
paardenspektakel. Plaats van handeling is dit jaar de weilanden bij
Friezenstal Djokes Thûs aan de Bovendijk 20 in Wilnis.
Op deze dag is er van alles te zien
en te beleven voor liefhebbers van
de paardensport. ’s Ochtends vanaf 9:00 uur wordt begonnen met een
landelijke dressuurwedstrijd waar
tal van ruiters en amazones met hun
paarden en pony’s zullen strijden
om de eerste plaats en de vele gesponsorde prijzen.

Vanaf 13:30 begint het middagprogramma, dat naast een spectaculaire menwedstrijd vooral in het teken staat van allerlei demonstraties.
Als eerste wordt er een demonstratie paarden- en ponyvoetbal gegeven. Hierna (vanaf 14:30) is er de
mogelijkheid voor de kinderen om
zelf een ponyritje te maken onder
begeleiding van een aantal van onze leden.
Vanaf ongeveer 15:00 start het
showprogramma waarin verschillende amazones een demonstra-

tie van de Kür op muziek en de pas
de deux zullen geven. Ook komt het
viertal van de AA-ruiters een demo
verzorgen. Zij hebben al vele prijzen
in de wacht gesleept. De absolute apotheose wordt de demonstratie die Grand-Prix amazone Marjolijn Kniestedt zal verzorgen.
De toegang voor bezoekers is de gehele dag gratis. Het Willis Outdoor
Spektakel wordt mede mogelijk gemaakt door genereuze bijdragen
van Amco compressoren, Grondkapitaal.nl , Rabobank Veenstromen
en ARS reinigingssystemen.
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Biljarter Paul Schuurman
zorgt voor groot vuurwerk
De Ronde Venen - In de eerste
competitieweek van biljartfederatie
De Ronde Venen heeft Paul Schuurman de lat van de kortste partij heel
hoog gelegd. In de wedstrijd tegen
collega DIO 2 wist hij kopman Henny Hoffmans in slechts 7 beurten
het zwijgen op te leggen. Iedereen
moet er stil van zijn geweest want
Paul speelde een moyenne van
24.28 en wist een hoogste serie van
46 caramboles te produceren. DIO 1
won met 7-2 van DIO 2, die 2 puntjes waren voor Pieter Stokhof, want
die hield de eer van zijn team hoog.
Pieter wist met zijn serie van 12 caramboles procentueel de hoogste
serie van de week te behalen.

partijen in deze ontmoeting.
De Paddestoel 2 won overtuigend
van team 3. Alleen Michel Bak wist
de eer voor team 3 te redden.
De Paddestoel 1 kwam uit tegen
Stieva Aalsmeer, hetgeen een nipte
overwinning betekende.
Beide teams hadden moeite met de
3 maanden weggelegde keu. Carolien kwam tegen Pieter slechts

2 puntjes tekort en Wil Bouweriks
moest met 3 puntjes tekort de overwinning aan Antonie Schuurman laten.
De ontmoeting van Bobs Bar 1 tegen Bobs Bar 2 eindig in 7-2.
Op 15 september sluit de inschrijving voor de persoonlijke kampioenschappen, formulieren kunt u
downloaden van: biljartfederatie.nl

Het team De Merel/Meraal Mijdrecht
1 deed onder leiding van John Vrielink ook goede zaken, John was tegen Peter Marsen in slechts 16
beurten uit en zette een hoogste serie van 35 caramboles op de scorelijst. Bert Fokker kreeg met een ontketende Evert Oudhof te doen die in
slechts 13 beurten Bert het nakijken gaf. De Merel/Metaal Mijdrecht
2 tegen De Merel/Metaal Mijdrecht
1 werd: 2-7.
De Schans kijkt niet graag terug
op de prestaties van de afgelopen
week. Het team van De Vrijheid/biljartmakers heerste met 9-0 tegen
De Schans.

Jeugdschaak ´Denk en Zet - Advisor’

Schaken zet je aan het
denken!

Vinkeveen/Waverveen - Eventjes
geduld... Het seizoen is nog niet begonnen. De website van “Denk en
Zet – Advisor” is er helemaal klaar
voor. Alle uitslagen en ranglijsten
van het vorige seizoen zijn bijgezet
als oud ‘nieuws’ in het archief. Alsof er niets gebeurd is zullen de senioren en de junioren in deze eerste
week van september achter de borden plaatsnemen en strijden voor
wat ze waard zijn. De uitgangspositie is voor de winnaar van de poe-

Cens 1 kwam tot 2-7 tegen collega
Cens 2. Patrick Gillet strandde tegen
Alan Knightly op 1 luttel puntje.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 speelde een gelijkwaardige partij tegen
De Merel/Metaal Mijdrecht 4. Het
werd 4-5 in het voordeel van team
4.
De Kromme Mijdrech1 verloor met
2-7 van team 2. Het liep een beetje
onwennig gezien de relevant lange

bedrijfspand in Mijdrecht een unieke collectie schaakborden aan de
wand hangen. Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat wij regionaal een
select aantal maatschappelijke initiatieven steunen.
De link naar Schaakvereniging
Denk en Zet uit Vinkeveen/Waverveen is hiermee snel gelegd. Wij zijn
er daarom trots op dat wij als hoofdsponsor van de schaakvereniging
voor tenminste 3 jaren mogen bijdragen aan het succes van de ver-

Heeft CSW het jongste
meisjesteam van Nederland?
Wilnis - Het derde meisjes F team
van CSW (de MF3) heeft afgelopen
zaterdag haar eerste echte wedstrijd
gespeeld. Onder het toeziende oog
van tientallen (groot)ouders en andere belangstellenden eindigde dit
oefenpotje tegen de MF2 in 5-2 voor
de MF2. De instroom van jong voet-

baltalent begint bij CSW op steeds
jongere leeftijd, want de zuivere gemiddelde leeftijd van dit team is 6
jaar en anderhalve maand. Zou dit
het jongste meisjes team van Nederland zijn? We zijn benieuwd naar
de reacties.
Op de meegestuurde foto staan

de volgende speelsters: staand van
links naar rechts Esmee (6 jaar),
Robbin (6 jaar), Esmee (6 jaar), Suus
(5 jaar) en Jade (6 jaar), zittend van
links naar rechts: Joy (6 jaar), Michelle (6 jaar), Jany (5 jaar) en Lucy (6 jaar). Romy (5 jaar) ontbreekt
op de foto.
delprijs eender als die van de kampioen van vorig seizoen. Nieuwe
kansen voor iedereen.
Zeker ook nieuwe kansen voor de
schaakvereniging zélf dankzij de
sponsorovereenkomst met Advisor
ICT Solutions. Op de website staat te
lezen waarom de schaakvereniging
die in 1914 werd opgericht haar
naam heeft verlengd:
“Het vermogen om enkele zetten
dieper dan de tegenstander te kunnen denken is niet alleen op schaken van toepassing. Advisor ICT Solutions uit Mijdrecht gelooft sterk in
vooruit kijken en meedenken met
de klant. Om deze werkwijze visueel te illustreren hebben wij in ons

eniging. Uniek is de keuze van het
bestuur om in het lange bestaan
de naam van de vereniging te veranderen in Schaakvereniging Denk
en Zet - Advisor. Wij wensen het bestuur en de leden van de vereniging
vanaf deze plaats de komende jaren
veel spelplezier toe!”
Deuren open
Nu de scholen hun deuren weer geopend hebben en de ene na de andere sportvereniging de trainingen
en wedstrijden hervat, gaan ook bij
schaakvereniging de stukken weer
uit de kast. Afgelopen dinsdag vond
bij de senioren al de jaarvergadering plaats. Aanstaande vrijdag zijn

de junioren aan de beurt.
Dit jaar ziet het ernaar uit dat de
jeugdafdeling wederom groter zal
zijn dan de seniorenafdeling. Waarmee maar gezegd is dat schaken alleszins een spannende en dynamische denksport is die ook de jeugd
kan boeien. Overigens hebben enkele krasse knarren bij de senioren aangekondigd op ledenjacht te
gaan. Het is natuurlijk zonde dat al
de anonieme thuisschakers in De
Ronde Venen elkaar niet ontmoeten bij ‘Denk en Zet - Advisor’. Kortom: binnen de schaakvereniging is
er al sprake van een gezonde competitie tussen grijs en groen, tussen senioren en jeugd. Wie wordt
de grootste?
Website
Met de start van het seizoen is het
precies één jaar geleden dat de
website van ‘Denk en Zet - Advisor’
van start ging. Op de site:
www.svdenkenzet.nl) staat al het
verenigingsnieuws en komen ook
wekelijks de uitslagen in zowel de
interne als externe competitie. Maar
ook uitstapjes in de lange historie
van de club en uiteraard foto’s zijn
er te vinden. In het begin was het
nog even wennen aan deze nieuwe informatiebron, maar inmiddels
kunnen de schakers niet meer zonder. Na elke speelavond staat een of
twee dagen later de volledige uitslag van de speelavond en de bijgewerkte ranglijst op de website.
Heb je ook interesse om in clubverband te schaken? Weet je het niet
zeker maar wil je graag wel meer informatie? Kom gerust komende vrijdag 5 september naar de jaarvergadering van de jeugd. De vergadering
begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het vaste speellokaal van
‘Denk en Zet - Advisor’ in dorpshuis
De Boei in Vinkeveen.
Schaken zet je aan het denken !

Gratis volleybaltraining
Geen glorie in KNVB beker
Mijdrecht - De eerste ronde in de
KNVB beker bleek dit seizoen ook
direct het eindpunt, Capelle was
een ploeg die er beter voor stond,
fysiek sterker was en heel behoorlijk
voetbalde. Dat samen bleek te veel
voor Argon, dat ook nu weer enkele
mensen wegens blessures langs de
kant moest laten staan, een beeld
dat de hele voorbereiding bij het
team heeft gepast.
Nadat beide ploegen elkaar een
beetje af hadden getast en Capelle
daarbij wat dreigender bleek, leidde dat na 12 minuten tot de openingstreffer. Een hoekschop van
links werd in eerste instantie weggewerkt, maar toen de bal (te gemakkelijk) weer van rechts voor het
doel kon worden gebracht, zette
Vermunt er zijn hoofd tegen en was
Eelco Zeinstra een geslagen man, 01. Het antwoord kwam direct, want
bij de volgende aanval zette Michael
van Laere voor en volleerde Patrick
Lokken de bal ineens, maar net voor
het doel langs. Daarna weer een
kans voor linkerspits Roeland na
knullig balverlies, maar ook zijn vizier stond niet op scherp, net zomin
als dat het geval was bij Ben EbuMordi, die na 20 minuten doorbrak

maar alleen voor de doelman ook
meer nodig had dan de aanwezige
7,32 meter om de bal langs de keeper te krijgen.
Hoekschop
Na een half uur een hoekschop met
gevolgen, want er ontstond een botsing tussen Eelco Zeinstra en een
tegenspeler, waarna beiden minutenlang moesten worden behandeld
om verder te kunnen. Met name bij
de doelman bleken de gevolgen
gaandeweg te groot, al was hij in de
extra bijgetelde minuten eerst nog
wel de baas over de alleen voor hem
opduikende Roeland, een reflex met
de linkervoet voorkwam een grotere
achterstand. Des te jammer was het,
dat twee minuten later die goal alsnog viel, toen veel te weinig agressief verdedigen leidde tot een voorzet in het strafschopgebied, waaruit
spits van Baaren alsnog de 0-2 op
het bord bracht als ruststand.
Na rust bleek de plaats onder de
doellat ingenomen door Niels Verhaar en die zal een prettiger start
in gedachten hebben gehad als nu
het geval was. De eerste aanval van
Capelle leverde een scrimmage op,
waarin hij het leer niet vast wist te

krijgen van Vermunt profiteerde
gretig, 0-3 en de zaak eigenlijk al
beslist.
Lastig
Wat volgde was een wedstrijd,
waarin Argon het wel probeerde,
maar eigenlijk niet bij machte was
om het Capelle echt lastig te maken.
De gasten gokten op de snelheid
van de spitsen, die ook een enkele
keer bleek, maar met name Rory van
Gulik bleek in die situaties als reddende engel op te kunnen treden.
Pas in de slotfase kwamen er mogelijkheden op een treffer voor Argon, maar Joeri Onderwater schoot
met nat kruit, Anton den Haan mikte in het zijnet en Michael van Laere besefte niet, hoeveel tijd hij had
en schoot te gehaast en daarom onvoldoende hard. Toch kwam de eretreffer er en het was een fraaie: Joeri Onderwater werd op de rand van
het strafschopgebied aangespeeld,
kaatste op de inkomende Duane Sinester en met een fraai schot in de
uiterste linkerhoek voor de doelman kwam de 1-3 als eindstand in
de boeken. Een terechte nederlaag,
die trainer Marcel Keizer naast vragen toch ook enige duidelijkheden
opgeleverd zal hebben.

Mijdrecht - Na een heerlijke vakantie met barbeques, lekkere dineetjes
en te veel wijn/bier is uw lichaam
misschien niet meer zo in vorm als
u graag zou willen. Volleybalvereniging Unitas heeft hier wel een oplossing voor. Geïnteresseerden kunnen gratis 3x meetrainen in Sporthal
De Phoenix tot aan de start van het
nieuwe volleybalseizoen (eind september).
Ongeacht uw niveau kan volleybalvereniging Unitas u een geschikte
trainingsgroep aanbieden:
- Van 18.30 tot 20.00 uur treedt de
jeugd 12 t/m 18 jaar. Zowel jongens

als meisjes zijn van harte welkom.
De trainingen staan onder leiding
van ervaren jeugdtrainers opgeleid
bij Unitas zelf.
- Van 20.00 tot 21.30 uur is de beurt
aan de heren en de dames op recreatief en sportief niveau.
Of u nu lekker wilt bewegen en afsluiten een onderling spelletje volleybal wilt spelen (de recreantengroep bestaat uit zowel dames als
heren) of dat u zich op uw eigen niveau in de volleybalcompetitie wilt
storten ook hier bent u weer welkom. Met name onze damesgroep

zit dringend om extra vrouwkracht
verlegen.
- De echte fanatiekelingen – degene die op niveau volleybal gespeeld
hebben – zijn welkom van 21.30 tot
23.00 uur. Schroom niet: u krijgt de
tijd om uw oude niveau weer terug
te halen. De uitdaging is er niet minder om. Wilt u meer informatie kijk
dan eens op onze website: www.
unitas-mijdrecht.nl Eventuele vragen vooraf kunt u ook stellen via:
secretariaat@unitas-mijdrecht.nl.
Schroom niet en kom eens langs!!!
Ontdek hoe gezellig, ontspannen en
inspannend volleybal kan zijn
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Wie heeft de mooiste tuin van
Uithoorn of De Ronde Venen ?
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Het beeld zegt voldoende

...

Van Martin van Diemen uit
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en voldoende zijn.
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Muzikale en sobere herinnering ‘Dijk van een Dag’

Wilnis - Vrijdag 29 augustus organiseerde de gemeente De Ronde Venen voor haar inwoners een
‘Dijk van een Dag’. Bedoeld voor een terugblik op
de dijkverschuiving in Wilnis die vijf jaar geleden
plaatsvond. Deze ‘Dag van Herinnering’ zoals het
evenement door veel inwoners van Wilnis ook
wel wordt genoemd, droeg (terecht) een sober
karakter.
Hoewel iedereen uit De Ronde Venen welkom was
op dit evenement waren het toch voornamelijk
inwoners van Wilnis die het aanging. Immers,
een deel van hen werd in de nacht van 25 op 26
augustus in de wijk Veenzijde door de watersnoodramp getroffen. Zij waren het dan ook die
blijk gaven van hun aanwezigheid.
‘s Middags in de brandweerkazerne
tijdens de door Herman van Soest
en Floor Groenendijk opgezette fototentoonstelling, waar bovendien
in de verschillende ruimten een film
werd gedraaid en een power point
presentatie verzorgd met beelden
van die nacht en de dagen daarop.
Kinderen waren uitgenodigd tekeningen te maken over het gebeuren.
Koffie en limonade werden geschonken aan de bar in de brandweerkazerne. Vroeg in de avond ontving burgemeester Marianne Burgman in café
Stee-Inn in het Dorpshuis de Willisstee
in besloten kring een groot aantal
gasten en genodigden dat vijf jaar geleden deel uitmaakte van de gemeente. Onder hen oud-medewerkers en ambtenaren,
leden van de Wilnisse en
Mijdrechtse Brandweer,
vertegenwoordigers van
hulporganisaties en bedrijven en bewoners die
ernstig schade hebben
opgelopen van de ramp.
Vanzelfsprekend waren
ook alle tegenwoordige wethouders aanwezig en topambtenaren,
naast een aantal leden
van de Engelse brandweer aan de Humberside. Een gebied
dat vorig jaar ernstig
werd getroffen door
watersnood en intussen met de brandweer De Ronde
Venen een ‘waterband’ heeft. Ook zij werden door de burgemeester hartelijk ontvangen.
Water aan het woord
Na een welkomstwoord in het Dorpshuis toog het gezelschap rond half acht naar het terrein naast de brandweerkazerne. Daar hadden zich intussen naar schatting driehonderd belangstellenden in de buurt van het tijdelijke muziekpodium verzameld om deze avond bij te wonen. Na een inleidend woord van Pieter Scholten, ambtenaar recreatie en
toerisme in De Ronde Venen, die ook de verscheidene muziekgroepen aankondigde, heette burgemeester Burgman
alle aanwezigen op het terrein van harte welkom en wenste
hen een gezellige avond toe. Het programma daarvoor bestond voornamelijk uit muziekoptreden van verschillende
groeperingen.

Daarvóór echter stelde de burgemeester twee kunstenaars
in de gelegenheid hun bijdrage kenbaar te maken ter herinnering aan de dijkverschuiving. Beiden hebben zij een kunstwerk ontworpen: de vorm van een vijf meter lang keramisch
zitelement met daarin gegraveerde aluminiumkleurige zinsneden en uitdrukkingen van inwoners over hun belevenissen. Het kunstwerk is nog niet klaar, maar zal in december
worden opgeleverd en geplaatst. Precies op de plek waar de
dijk verschoof. De kunstenaars, Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou, presenteerden namens de voorzitter van de
kunstcommissie, Diane Frenay, wél een boekje dat ten grondslag ligt aan het kunstwerk. Namelijk met anekdotes en verhalen van inwoners hoe die de nacht van de watersnood en
de dagen erna hebben ervaren. Beide kunstenaars hebben
deze gegevens persoonlijk bij een aantal mensen, onder wie
ook leerlingen uit groep acht van de basisscholen, verzameld, vervolgens geredigeerd en met naam en toenaam gepubliceerd in een boekje dat als treffende titel draagt:‘Water
aan het woord’. Het boekje vertoont aan de buitenkant (voor
een deel) overeenkomst met het zitelement. Alle inwoners
van Wilnis krijgen het boekje toegestuurd, voor zover zij dit
op vrijdagavond niet in ontvangst hebben genomen in de
hal van de Willisstee. De kunstenaars reikten op het podium
het eerste boekje uit aan burgemeester Burgman die daarna
de weg vrijgaf voor de muziek.
Muziek vult het Speelwoud
Tussen de bedrijven door was er al een optreden (geweest)
van het Muziek- en Showkorps Triviant. Daarna werden in
perioden van telkens zo’n twintig minuten optredens verzorgd door achtereenvolgens het Rondo Ensemble, gevolgd
door optredens van de Show- en Marchingband VIOS, de
Muziekvereniging Viribus Unitis, Brassband Concordia, de
steelband Tavenu uit De Kwakel en tot slot de Fort Night
Swingband met zang van zangeres Wendy de Zwart.
Waar vijf jaar geleden het water en de modder door het
Speelwoud kolkten, vulden nu de muzieknoten de ruimte.
Een en ander tot genoegen van de vele aanwezigen. Sommigen van hen lieten toch wel een kritisch nootje horen aan
het adres van de organisatie. De Dijk van een Dag kon zich
verheugen in een prachtige zomerdag en –avond. De talrijke mensen die het evenement bijwoonden, hadden graag
gezien dat er naast de brandweerkazerne een eenvoudige
horecamogelijkheid in de vorm van een kraam o.i.d. zou zijn
geweest om iets te drinken te kopen. De bar in de brandweerkazerne zelf was daarvoor niet geschikt en/of ingericht.
Nu moest men het terrein verlaten om in de Willisstee iets te
gaan bestellen. Een aantal deed dat en bleef daar hangen…
Daardoor kon het gebeuren dat de muziekevenementen niet
die belangstelling kregen die zij verdienden. En die waren
nota bene door de gemeente zelf uitgenodigd! Met name
de twee laatste optredens kregen daardoor (veel) te weinig
aandacht. Slechts een handvol mensen – echte ‘diehards’
– heeft genoten van wat de steelband ten gehore bracht en
ook de Fort Night Swingband met zangeres Wendy oogstte
alle lof. Een groot deel van de mensen, waaronder genodigden, het college en een aantal ambtenaren, was rond half
tien al naar huis om daar de droge keel wat te smeren of zat
aan de bar in de Stee-Inn.
Desgevraagd gaf de organisatie te kennen dat de avond een
sober karakter droeg en het niet de bedoeling was er een
drinkfestijn van te maken. Gelet op de aard en het potentieel
van de aanwezigen zou dat er beslist niet van zijn gekomen.
Misschien een hint voor een volgende keer?
Verder niets dan lof voor het idee en de avond, waarvan
men gerust kan stellen dat die op een aantal inwoners
van Wilnis na (die de dijkverschuiving geen ‘feestdag’
waard vonden), bij de meesten wel in goede aarde is gevallen.

