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Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur: Neem een kijkje in de toekomst!
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Riante uitgebouwde
hoekwoning met gaRage
c.q. multifunctioneel bijgebouw in
kindvriendelijke woonomgeving.

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Drechtdijk 9
De Kwakel

Let op: Inschrijven kan nog tot vrijdag 16 september 12.00 uur!

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04
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Mijdrecht, start doorlopend

Mijdrecht

LA

extra

Zwangerschapscursussen
en Babymassage

7 dagen per week

TOP 3 GOEDKOOPSTE
SUPERMARKTEN

 9 herenhuizen
 12 appartementen
 14 twee-onder-een-kapwoningen

Mijdrecht, start 28 september

Onbeperkt sporten

UITHOORN
NOG 2 WEKEN...

Uithoorn

Kinderen van gescheiden ouders

Open vanaf 5 september 2011

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

De Stelling III

Start nieuwe cursussen

Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
www.zuwezorg.nl/cursussen

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

A

kunt op eigen gelegenheid rondkijken, naar boven klimmen en van
het geweldige uitzicht genieten. In
de toren hangen op elke verdieping
canvas doeken met informatie over
de werking van de watertoren. Tevens kunt u de plannen bekijken
van hoe de watertoren er mogelijk
in de toekomst uit komt te zien. Volgende week vindt u in deze krant
een uitgebreide impressie van de
plannen.

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

E

Mijdrecht - Bent u altijd al benieuwd geweest hoe de watertoren
van Mijdrecht er van binnen uitziet?
Zaterdag a.s bent u van 10.00 tot
16.00 uur van harte welkom in deze voormalige watertoren. De lokale
ondernemers Roland Borst en Yourick Fokker zijn initiatiefnemers van
‘de Kompastoren’. Het duo streeft
ernaar om nog dit jaar de bouwaanvraag in te dienen voor de transformatie van dit markante gebouw. U

Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?
Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak!

A

Een bruisend tweede leven voor
de watertoren

nu 10 ja ar vast 4.75%!

N

Appartementencomplex
De reeks schakelwoningen is door
de renovatie omgevormd tot een
appartementencomplex voor bewoners op de begane grond en op de
eerste verdieping. Doordat de afzonderlijke woningen nu tot een gebouw met een open structuur zijn
samengevoegd, zijn de kamers behalve beter toegankelijk ook groter geworden. De bewoners hebben
eveneens veel meer privacy, alhoewel een aantal van hen niettemin
intramurale zorg nodig blijft hebben. Door architectenbureau Jorissen Simonetti uit Maarssen werd
het nieuwe interieur getekend. Het
bureau deed al eerder van zich
spreken bij de verbouwing/nieuwbouw van het wooncomplex van Zideris aan de Proostdijstraat dat in
oktober 2009 werd heropend. Het
architectenbureau en het bouwbedrijf hebben het laatste halfjaar bij
Molenwiek 15 bijzonder hun best

Als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?
FDM kijkt naar alle hypotheekaanbieders en geeft u op deze manier
een onafhankelijk advies toegespitst op uw persoonlijke situatie!

DE L

zijn opgebouwd, inclusief plaatsing
van nieuwe dakkapellen. De bewoners hebben al die tijd in de troep,
het stof en tussen werkmannen gewoond. Maar dat is nu gelukkig
achter de rug. Zij herinnerde er ook
aan dat de vroegere centrale keuken en badcellen uit het pand niet
zijn gesloopt, maar gedemonteerd
en naar Roemenië zijn getransporteerd. Daar zijn keuken en sanitaire eenheden geïnstalleerd in een
tehuis voor gehandicapte kinderen
die er inmiddels dankbaar gebruik
van maken. Samen met directeur
Felix Thieme van stichting De Opbouw uit Utrecht, bedankte Marleen
iedereen die heeft meegeholpen om
de renovatie van het pand tot een
succes te maken. Zoals het bij een
feestelijk gebeuren betaamt werden
er van diverse kanten cadeaus aangeboden, die bestemd zijn ter verfraaiing van het interieur en het buitengebeuren.

WaaroM nog naar een bank?

JS

Mijdrecht - Woensdagavond 31
augustus werd in een feestelijke
sfeer de (begeleide) woonvoorziening voor mensen met een geestelijke beperking aan de Molenwiek 15 na ruim een halfjaar intensieve renovatie feestelijk heropend.
Een en ander gebeurde in de vorm
van een ‘open huis’ waar de 14 bewoners van het gerenoveerde pand,
familieleden, afgevaardigden van
bouwbedrijf Van Driesten uit Harskamp, medewerkers van Zideris
Mijdrecht en omwonenden kennis konden nemen van het verbouwingsresultaat. Ter gelegenheid
daarvan werden zij getrakteerd op
goed verzorgde hapjes en drankjes
die op een uitstekende manier werden gepresenteerd.
Clustermanager Marleen Gräper
memoreerde in een korte toespraak
aan het voorbije halfjaar waarbij
de vijf losse wooneenheden volledig zijn gestript en vervolgens weer

Drie wooneenheden
Zideris Mijdrecht heeft drie woonlocaties voor volwassenen met een
verstandelijke beperking. Zij wonen
in kleinschalige groepen op locaties aan de Molenwiek, Verfmolen
en Proostdijstraat. Ook zelfstandig
wonende mensen met een verstandelijke beperking worden door de
medewerkers van Zideris begeleid.
Men biedt deze mensen een aangepaste leefwereld. Een leefomgeving
die alles omvat wat zij nodig hebben. Dat uit zich in wonen, werken,
recreatie, medische en agogische
zorg en activiteiten naar behoefte. Een en ander zoveel mogelijk
gericht op de ons omringende samenleving. Werkmaatschappij Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGzorg) realiseert samen met de Prinsenstichting binnen De Opbouw de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VG-zorg biedt zowel intramurale als extramurale ondersteuning in de provincie Utrecht
en de provincie Gelderland. Meer
informatie treft u aan op de website:
www.opbouw.nl.

Zeker voor
uw hypotheek.

DE

Woonlocatie van Zideris
Mijdrecht feestelijk heropend

gedaan, want het pand is van binnen heel mooi geworden. Naast
aparte wooneenheden zijn er ook
leuke hoekjes en kamers die als gemeenschappelijke ruimten dienen.
Het resultaat heeft niet alleen geleid tot grote tevredenheid van het
Zideris management en projectleider Aart Jonkers van het bouwbedrijf, maar ook tot vreugde van de
bewoners die hun bewondering niet
onder stoelen of banken staken en
trots ‘de visite’ hun woonverblijven
lieten zien. Molenwiek 15 is eigendom van de stichting De Opbouw.
Het werd in december 2010 aangekocht en de officiële notariële overdracht vond plaats op 21 februari dit jaar. Vervolgens werd meteen
begonnen met de verbouwing.
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WWW.DEEN.NL
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iedereen welkom!

Tel: 0297-581698

www.wonenindestelling.nl

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

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

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

AFVAlBRengstAtIons

mijdrecht
Hofland 17

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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

Vinkeveen
Herenweg 258
Wulpenlaan 13

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Verwijderen van asbesthoudend
plafond in garage

Slopen

W-2011-0457

30-8-2011

Uitbreiden van een woning
Verwijderen van een asbesthoudende wand en plafondbeplating

Bouwen
Slopen

W-2011-0455
W-2011-0456

26-8-2011
26-8-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen (week 36 – 8 septemBeR 2011)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Amstelhoek
Kerklaan 5
mijdrecht
Kwikstaart 15

Pr. Wilhelminalaan 31
Viergang 102

Vinkeveen
Aetsveld 47
Westerheul IV

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Slopen van een schuur en
verwijderen van asbest

Slopen

W-2011-0412

29-8-2011

Maken van een uitbouw aan de
achterzijde en het plaatsen van
een bloemkozijn aan de voorzijde
van de woning
Kappen van bomen
Het realiseren van een aanbouw
aan de achterzijde en een
dakkapel aan de voorzijde van
de woning

Bouwen
W-2011-0362
Afwijken van
de bestemming

25-8-2011

Kappen
Bouwen

W-2011-0447
W-2011-0368

05-9-2011
29-8-2011

Bouwen van een dakopbouw
Aanleggen van vier bruggen en
een dam

Bouwen
Bouwen

W-2011-0402
W-2011-0340

29-8-2011
31-8-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 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.
AAnwIjzIng koopzonDAgen op gRonD VAn De wInkeltIjDenwet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de navolgende zondagen aan te wijzen
als dagen waarop de winkels in de gemeente De Ronde Venen geopend mogen zijn. Het betreft 1 april, 23
september en 16 december 2012. Op grond van de Verordening winkeltijden zijn de Tweede Paasdag,
Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag (voor zover deze dag niet op een zondag valt)
reeds als feestdag aangewezen.
InRIchtIng tIjDelIjke BouwplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 september 2011 in relatie tot de artikelen 2.10,
2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Dura Vermeer
Infrastructuur B.V. Midden West vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan
de Baambrugse zuwe in Vinkeveen. Dit in verband met de reconstructie van de Baambrugse Zuwe. De
vergunning geldt nu voor de periode 1 september 2010 tot en met 1 januari 2013.
Bezwaar
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
het werkadres is:
Baambrugse Zuwe 1 t/m 39
3645 AA Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 41 t/m 89
3645 AB Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 91 t/m 119
3645 AC Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 2 t/m 48
3645 AH Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 50 t/m 98
3645 AJ Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 100 t/m 128
3645 AK Vinkeveen
het adres tijdelijke bouwplaats is:
Baambrugse Zuwe 2 t/m 48
3645 AH Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 50 t/m 98
3645 AJ Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 1 t/m 39
3645 AA Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 41 t/m 89
3645 AB Vinkeveen
VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. De besluiten
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van prinses
margrietlaan 53, 3641 hB mijdrecht.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van haagwinde 43, 1391 Xw Abcoude.
Deze besluiten liggen met ingang van 7 september 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
ontweRpBestemmIngsplAn ‘wko InstAllAtIe westeRheul IV’
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van
9 september 2011 het ontwerpbestemmingsplan ‘WKO installatie Westerheul IV’ (NL.IMRO.0736.BPP009wkowesterhIV-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
liggen.
ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘WKO installatie Westerheul IV’ maakt het bouwen van een centraal technische ruimte
mogelijk ten behoeve van een Warmte-koudeopslagsysteem (WKO) in de te realiseren woonwijk Westerheul
IV. Het plangebied omvat de groenstrook gelegen ten noorden van het gasstation op de hoek Voorbancken
en Mijdrechtsedwarsweg. De groenstrook heeft thans de bestemming ‘Groenvoorzieningen’, maar zal met dit
bestemmingsplan worden herzien in de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’.
ter inzage
- Het digitale bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP009wkowesterhIV-ow01.
- De authentieke digitale planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.

-

Het bestemmingsplan is eenvoudig te downloaden via de website van de gemeente www.derondevenen.nl
onder Bekendmakingen.
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur en vr. 08.30-12.30 uur.
Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en
vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0297 29 16 16.
termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 9 september 2011 tot en met 20 oktober 2011.
Indienen zienswijzen
Eenieder kan tijdens bovengenoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het bestemmingsplan kenbaar
maken bij de gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Richard van der Helm van het projectencentrum via telefoonnummer 0297 29 17 56.
hAnDhAVIng- en sAnctIeBeleID kwAlIteIt en hAnDhAVIng kInDeRopVAng en
kwAlIteItseIsen peuteRspeelzAlen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 30 augustus 2011 het ‘handhavingen sanctiebeleid betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Ronde Venen’ is vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van
‘Lokaal handhavingsbeleid Wet kinderopvang 2011’, vastgesteld op 3 januari 2011. In de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is geregeld dat het overheidstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang ( het toezien op de naleving van de regels) bij de gemeente is neergelegd. Het toezicht wordt onder
gezag van het college van burgemeester en wethouders uitgeoefend door ambtenaren van de gemeentelijke
gezondheidsdienst(GGD). Ten behoeve van het toezicht is een lokaal handhaving- en sanctiebeleid vastgesteld. Het handhaving- en sanctiebeleid betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen gemeente De Ronde Venen treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.
wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij:
1. besloten hebben om maatwerkvoorschriften op te leggen aan:
- Lasbochtenfabriek Troost B.V., Rijksstraatweg 7, 1396 jc Baambrugge.
Het betreft een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer voor een constructiewerkplaats voor zover het betreft het geluidsvoorschrift
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dag-, avond- en nachtperiode.
ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 9 september tot en met 21 oktober 2011 ter inzage.
Tot en met 21 oktober 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt
een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De
vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er
op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage
gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menuoptie Infonet.
2. meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen
van:
- Aannemersbedrijf M. Kuykhoven BV voor het oprichten van een inrichting voor het opslaan van bouwmaterialen, op het adres Rendementsweg 4F, 3641 sk mijdrecht;
- Oudenallen Fourage’s en transport voor het uitbreiden van de opslagruimte, op het adres geerkade 14,
3648 nX wilnis.
zij een melding op basis van het Besluit mestbassins milieubeheer hebben ontvangen van:
- Firma de Rooij-van Walbeek voor het plaatsen van een mestsilo, op het adres Dwarskade 4A, 1391 hs
Abcoude.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
VeRgADeRIng commIssIe puBlIeke weRken
Datum: 7 september 2011. Tijd: 19:30 uur. Plaats: raadzaal. Voorzitter: Dhr. J.C.A.M. van Kessel
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011
Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. punten voor de raad van 22 september 2011
a. Kerktoren Baambrugge
De kerktoren van Baambrugge is in slechte staat wat betreft casco en met name fundering. Herstel is al
diverse jaren in voorbereiding. Er is nu een subsidiemogelijkheid. Wij verzoeken de raad om de resterende
benodigde financiële middelen voor het herstel van de kerktoren ter beschikking te stellen.
5. overige punten
a. Invulling vergunningsplicht voor het vellen van Houtopstanden (kapvergunning)
Door het college is een memo opgesteld over de APV / kapvergunningen. De fractie PvdA-Groen LinksLokaalSociaal heeft verzocht dit onderwerp ter bespreking op de agenda te plaatsen.
b. Baambrugse Zuwe
In de raad van 30 juni jl. is besloten tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe. De fractie van Ronde Venen Belang heeft geconstateerd dat er na het besluit door derden reacties zijn gegeven op de wijze van
uitvoering van de werkzaamheden. Zij verzoekt het college aan te geven of daardoor nog wijzigingen in de
uitvoering worden overwogen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. sluiting
VeRgADeRIng commIssIe Algemeen BestuuRlIjke zAken / FInAncIën e.o.
Datum: 8 september 2011. Tijd: 19:30 uur. Plaats: raadzaal. Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
Stukken ter inzage: vanaf 26 augustus 2011
Agenda
1. opening
2. spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de
griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp
waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich
ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke zaken / Financiën van 15 juni en 16 juni
2011
5. punten voor de raad van 22 september 2011
a. Initiatiefvoorstel Nieuw gemeentewapen De Ronde Venen
Door de fractie van het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuw gemeentewapen voor de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2011 ontstaan uit
de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De nieuwe gemeente heeft wel een nieuw logo, maar nog geen gemeentewapen. Aangezien een gemeentewapen een hoge cultuurhistorische waarde
heeft, eeuwig is en verbindend, wordt derhalve voorgesteld de procedure in werking te stellen om te komen tot een gemeentewapen, goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel.
6. overige punten
a. Beleidsplan VRU
Het beleidsplan wordt aan de hand van een memo en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de
VRU besproken.
b. Informatiepagina
De fractie Ronde Venen Belang heeft verzocht de memo Vragen RVB Witte Weekblad ter bespreking op de
agenda te plaatsen.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. sluiting

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor
iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor
en deelname aan de samenleving.

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
VRIJWILLIGER(SORGANISATIE) VAN HET
JAAR 2011: U KUNT NU AANMELDEN!

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERSWERK
• Historische Vereniging De Proosdijlanden zoekt een
medewerker verenigingsbibliotheek. Meer informatie
onder vacaturenummer 5202
• Handjehelpen regio Utrecht zoekt iemand die er op uit
wil met een jongere met handicap. Meer informatie onder vacaturenummer 1473
• Handjehelpen regio Utrecht zoekt een maatje voor
jong dementerenden. Meer informatie onder vacaturenummer 1828
• Stichting Veteraan autobussen zoekt een monteur om
oude bussen te restaureren. Meer informatie onder vacaturenummer 5147
• OBS De Eendracht e.a. scholen zoeken klaarovers / verkeersbrigadiers. Meer informatie onder vacaturenummer 1827
• Abrona Ambulante Begeleiding zoekt iemand die wat
gezelligheid wil bieden, een praatje, of wil wandelen.
Meer informatie onder vacaturenummer 5076
• Stichting Spel en Sport 55+ zoekt een penningmeester.
Meer informatie onder vacaturenummer 4803
• Stichting Spel en Sport 55+ zoekt een PR man/vrouw.
Meer informatie onder vacaturenummer 4804
Meer informatie en andere vacatures kunt u vinden op
www.steununtvrijwilligerswerk.info. U kunt ook contact
opnemen met Dyanne van Tessel, coördinator van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk via tel. (0297) 230280 (dinsdag
en donderdag) of d.vantessel@stichtingdebaat.nl
De Baat zoekt o.a. vrijwilligers/stagiaires voor:
• Stichting De Baat zoekt een coördinator voor fietstochtjes. Meer informatie onder vacaturenummer 4916
• Maatje voor Twee zoekt vrijwilligers die maatje willen
worden bij Maatje voor Twee. Actuele vacatures vindt u
op de vacaturebank.
• Stagiair(e) opbouwwerker HBO. Kijk voor deze vacature op de vacaturebank.
• Stagiair(e) communicatie HBO/WO. Kijk voor deze vacature op de vacaturebank.
Voor meer informatie over deze of vele andere vacatures
voor vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u kijken
op de websites: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of
www.stichtingdebaat.nl. U kunt ook contact opnemen
met coördinator Dyanne van Tessel, via telefoonnummer
(0297) 230 280 (op dinsdag en donderdag) of mailen naar:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Om waardering voor deze mensen te tonen, en enkelen
in het bijzonder, wordt jaarlijks de Vrijwilligersprijs uitgereikt door burgemeester Burgman. Er worden hiervoor drie
vrijwilligers en drie vrijwilligersorganisatie genomineerd.
Ook u kunt een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie
aanmelden voor de Vrijwilligersprijs 2011! U heeft daarvoor nog tot uiterlijk 25 september aanstaande. Kent u
iemand die in aanmerking komt om Vrijwilliger van het jaar
2011 te worden, of kent u een organisatie die de titel Vrijwilligersorganisatie van het Jaar 2011 verdient? Stuur dan
nu uw aanmelding in! U kunt alleen een vrijwilliger of een
vrijwilligersorganisatie aanmelden door gebruik te maken
van een daartoe bestemd formulier op de website www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info (vrijwilligersdag en –prijs).
Voor overige vragen kunt u op dinsdag en donderdag contact opnemen met Dyanne van Tessel, coördinator van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk (0297) 230280.

TRAINING JONGERENPARTICIPATIE VOOR
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
In september organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk
van Stichting De Baat voor medewerkers van maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties de gratis training Jongerenparticipatie. In de training van 3 avonden krijgt u
inzicht in het inrichten van de organisatie voor jongeren,
het creëren van aantrekkelijke taken en de begeleiding van
jongeren. De cursus vindt plaats op donderdagavond van
19.00 uur tot 22.00 uur in de Meijert in Mijdrecht op 22
september, 29 september en 6 oktober. Uitgebreidere
informatie vindt u op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info (nieuws). U kunt zich vanaf nu voor de training Jongerenparticipatie opgeven bij Dyanne van Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting
De Baat via tel. 0297 230280 (dinsdag en donderdag) of
d.vantessel@stichtingdebaat.nl. Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

WERELD ALZHEIMER DAG
Woensdag 21 september 2011
Alzheimer Nederland, de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en haar zusterorganisaties vragen deze dag over
de hele wereld aandacht voor dementie. Momenteel lijden er 235.000 Nederlanders aan het dementiesyndroom
en dit aantal stijgt explosief door de vergrijzing. Op Wereld
Alzheimer Dag wordt ook aandacht gevraagd voor de gevolgen die deze aandoening heeft voor de patiënten en
hun mantelzorgers. Het bestuur van Alzheimer Nederland
Westelijk Utrecht nodigt mensen met dementie en hun
mantelzorgers uit voor een gezellige ontmoetingsmiddag
op woensdag 21 september in het Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht, Dorpsstraat 75, 3641 EB Mijdrecht. Mensen uit
de gemeente De Ronde Venen, maar ook de inwoners van
de gemeente Stichtse Vecht zijn van harte welkom.
Programma
Het programma begint met een inloop vanaf 14:00 uur.
De opening wordt om 14:15 uur verricht door Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging en zorgvernieuwing van
Alzheimer Nederland. Vervolgens vindt er een verloting
plaats van twee schilderijen die gemaakt zijn door bezoekers van het Alzheimer Café in Vinkeveen. Jack Valentijn,
songwriter “De man met de Hamer”, zal tweemaal een
muzikaal optreden verzorgen. Tussen dit optreden door
worden er narcissenbollen in de tuin van het Zorgcentrum
Nieuw Avondlicht geplant onder leiding van burgemeester
Marianne Burgman en leerlingen van het Veenlanden College. Tot slot krijgt u een optreden te zien van de Country
Line Dance groep onder leiding van Tineke Verheul. Tevens
wordt er deze dag aandacht gegeven aan het eerste lustrum van het Alzheimer Café Vinkeveen. Uiteraard gebeurt
dit alles onder het genot van een kopje koffie, een hapje en
een drankje.
Opgeven
Deelname is gratis, maar u dient zich wel vóór 15 september aan te melden bij het Servicepunt De Ronde Venen,
telefoonnummer: (0297) 587 600. Per e-mail kan ook: vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl (o.v.v. naam, adres
en telefoonnummer).
Inlichtingen
Stichting De Baat, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Esther
Smit, tel. (0297) 230280, e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl

DAG VAN DE OUDEREN

MANTELZORGSALON 26 SEPTEMBER
‘LINEDANCE’
Iedere laatste maandag van de maand wordt er door het
Steunpunt Mantelzorg een mantelzorgsalon georganiseerd voor mantelzorgers uit De Ronde Venen. Tijdens de
mantelzorgsalon van 26 september gaat u onder begeleiding van ervaren linedancers, solodansen met andere
mantelzorgers op typische Countrymuziek en wordt u een
aantal eenvoudige basispassen geleerd. Linedancing is een
gezonde vorm van bewegen, een rustgevende ontspanning en gewoon leuk om te doen. Het belooft een gezellige salon te worden met muziek en lekkernijen, waarbij het
plezier met elkaar en even weg van de zorgen het belangrijkste is. Let op! Dit keer vindt de salon plaats in JC Allround
(Rondweg 1a Mijdrecht), van 13.30-15.30 uur. Denkt u aan
makkelijk zittende kleding en schoenen. U kunt zich vooraf
opgeven bij St. de Baat, telefoonnummer (0297) 230 280, of
per e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl. Mocht het lastig zijn
om van huis te gaan, dan kunt u contact opnemen met het
Servicepunt, tel. (0297) 587600. Tijdens de mantelzorgsalon
van 31 oktober gaan we een herfststukje maken. Deze bijeenkomst vindt weer plaats in de Buurtkamer (G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht) van 13.30-15.30 uur. Zie voor meer
informatie over het Steunpunt Mantelzorg www.stichtingdebaat.nl/steunpunt-mantelzorg.

ALZHEIMER CAFé
Het Alzheimercafé van 14 september komt
te vervallen i.v.m. Wereld Alzheimer Dag 21
september.

Vrijdag 30 september 2011 van14.00-17.00 uur
in de Meijert te Mijdrecht
LEVENSVERHALEN
Een gezellige middag waarin levensverhalen centraal staan met een optreden van Passe-Partout, allerlei informatie, fotografie, workshops en nog veel
meer. U bent van harte welkom, aanmelden is niet
nodig. Toegang gratis en u ontvangt 2 consumptiebonnen.

DE GEHEUGENGROEP

ZATERDAG 24 SEPTEMBER IS HET ZOVER!
BURENDAG 2011
Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar al
weer de 6e Burendag op zaterdag 24 september. Dus, koppen bij elkaar en verzin samen met de buurt een goed idee
voor Burendag!
Goed idee!
Sport verbroedert, dus organiseer een sportdag voor de hele
straat. Zet een spelletjescircuit uit waar jong en oud gezamenlijk aan mee kunnen doen. Wat voor hobby’s hebben
uw buren? Door een leuke ‘Buurthobbymarkt’ te organiseren
leert u uw buren nog beter kennen. Kan uw buurt wel wat
opfleuring gebruiken? Ga samen met uw buren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast de bollen voor het voorjaar in de grond. Uw buurt barst van de creativiteit? Huur
professionele opname apparatuur en kostuums en voer
samen een toneelstuk of musical op. Of, helemaal van deze
tijd: studeer samen een flash mob dans in. Voor nog meer
inspirerende Burendag ideeën kijkt u op www.burendag.nl.
Geld aanvragen bij het Oranje Fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het Oranje Fonds heeft voor elk goed plan tot 500,- euro beschikbaar
om het uit te voeren op Burendag. In totaal 1,5 miljoen euro.
Let op: u kunt tot uiterlijk vrijdag 3 september 2011 uw aanvraag indienen! Wanneer er een goed overzicht is van de
kosten van het idee, vul dan het aanvraagformulier van het
Oranje Fonds in. Dit formulier kunt u downloaden op www.
burendag.nl. Op de website vindt u ook alle voorwaarden en
richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen.
Tips en tools?
Voor nog meer inspirerende Burendag ideeën kijkt u op
www.burendag.nl. Burendag wordt lokaal ondersteund door
Annelies de Hoop, opbouwwerker bij Stichting De Baat. Zij
is te bereiken op (0297) 230280 of via de e-mail a.dehoop@
stichtingdebaat.nl.

NIEUW BIJ S&S DRV SWING & SPORT
Bewegen op muziek heeft een positieve invloed op lichaam
en geest! Je wordt er vrolijk van en gebruikt ook nog eens al
je spieren! Geïnspireerd door trends uit Amerika brengt Spel
en Sport De Ronde Venen een geheel eigen programma op
de markt. De les bestaat uit een herkenbare mix van bv. rock
& roll uit de jaren 60, disco uit de jaren 70, 80 en swingende
Latin. Na een uurtje swing en sport zijn al je spieren gebruikt
zonder dat je dit als een training hebt ervaren .Geen eindeloze herhalingen van oefeningen maar al dansend werk je
op deze manier aan een betere lichamelijke conditie. Het
is niet moeilijk, je hoeft geen danservaring te hebben om
deze lessen te kunnen volgen want eigenlijk is niets fout!
Wil je niet draaien? Loop dan gewoon, wil je niet springen,
blijf dan stappen. Het belangrijkste is dat je plezier hebt tijdens het bewegen op muziek! De lessen worden gegeven
door Joke van Diemen, MBvO docent. Dus, wil je een uurtje
“loskomen” zowel lichamelijk als geestelijk, begin de week
dan goed en kom vanaf maandagochtend 12 sept. a.s. om
9.00 uur naar de culturele zaal van het Dorpscentrum De
Willisstee in Wilnis. Bekijk de website www.spelensportdrv.
nl voor meer informatie. U kunt zich ook op de site aanmelden of kom op 5 september naar de Willisstee.

Afspraken vergeten, voortdurend spullen kwijt, moeilijk
uit uw woorden kunnen komen? Problemen met het geheugen kan het dagelijkse leven een stuk ingewikkelder
maken. Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect heeft op de hersenen. Deelnemers van De Geheugengroep gaan daarom onder begeleiding van een docente
Spel en Sport oefeningen doen die goed zijn voor spieren,
balans, coördinatie en in het bijzonder voor het geheugen. De Geheugengroep gaat iedere 1e en 3e maandag
van de maand om 14.45 uur van start vanaf De Buurtkamer (G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht) en eindigt om
16.30 uur. Het laatste half uur drinken we een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Herkent u zich in bovenstaande, dan
bent u 19 september van harte welkom. Aanmelden kan
bij Stichting De Baat, tel. (0297) 230280, of per e-mail,
e.smit@stichtingdebaat.nl

GASTVRIJ OUDERENCONTACT MIJDRECHT
G. van Aemstelstr. 5.
Tel. 0297-288466
Open: di., wo., do.:
10.00-12.00 u.
GASTVRIJ OUDERENCONTACT VINKEVEEN
Tuinderslaantje 4 (in de
bibliotheek bij de Boei)
Tel. 06-17970016.
Open: di., do.: 10.00-12.00 u.
Info: De Baat 0297-230280.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN SEPTEMBER 2011
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag

ACTIVITEITEN
VAN DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30-12.00 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.30-16.00 u.
soos (koepelzaal)
19.00 u. film

10.45 u
beter bewegen
(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DRIEHUISZAAL
GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)
14.30-16.00 u.
soos
19.00 u.
muziek

ong. 15.00 u.
weeksluiting

Iedere do. 9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

do 8, 15, 22 en 29 sept. vr. 9, 16, 23 en 30 sept.
19.00 u.
10.45 u.
muziekavond
bewegen (koepelzaal)

di. 13 sept. 12.30 u.
themamaaltijd
Australie
19.00 u. film

do. 15 sept. 10.30 u.
zingen met Shalom

Kookpunt! 1e vr. v/d maand en op
de ma. op de oneven weken.
vma. 12 sept.

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

vr. 9 sept. 10.00 u.
Kerkhofs Mode:
najaarsshow en
verkoop

ma. 13, 26 sept.
14.00 u.
kaarten

di. 13 sept. 15.00 u.
bingo

di 13, 27 sept.
10.45-12.00 u.
Rabobankbus

elke di.morgen 10.30 u.
knikkerbaan,
rummicub

om de week op
wo.morgen
schilderen

10.30 u.
beter bewegen
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

do. 8 sept. 14.30 u.
koersbal
ma. 12, 26 sept.
spelmiddag

di 13 sept. 14.30 u.
bingo
wo. 14 sept. 10.00 u.
beauty ochtend

do. 15 sept. 14.30 u.
bewegen
vr. 16 sept. 19.00 u.
eucharistieviering

wo. 21 sept.
zingen met
dhr. Regeling

do. 22 sept. 14.30 u.
koersbal

di. 27 sept. 12.30 u.
themamaaltijd
Australie

1e wo 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo 14.00-16.00 u.
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u.
bingo

14.00-16.00 u.
koersbal

wo. 14 sept. 10.00 u.
open podium
Jozefschool

di. 20 sept. 14.00 u.
bingo

do. 22 sept. 14.0016.00 u. Wim Holla
speelt accordeon

di. 27 sept. 14.00 u.
diapresentatie door
Henk Buttink

vr. 16 sept.
kaasboerderij
’t Geertje
Zoeterwoude
7 euro

wo. 21 sept.
bezoek Basiliek
Oudenbosch
38 euro

wo. 23 sept.
combiuitje
winkelen in Alphen
5 euro

za. 24 sept.
Feest bij
fort Abcoude
4 euro

wo.middag biljarten
14.30 u. klaverjassen
vr. 9 sept.
Natuurpark Lelystad
13 euro

PROGRAMMA
PLUSBUS
10.00 u.
SeniorWeb DRV
Internetcafé

13.30 u.
ANBO-leden
Soos in de Meijert

do. 8 sept. 14.00-16.00 u.
borrelmiddag met muziek
van Letta van Manen
za. 10 sept.
taptoe bij Fort
Uithoorn 4 euro

ma. 12, 26 sept.
Kookpunt
10 euro

wo. 14 sept.
50+ beurs Utrecht

do. 15, 29 sept.
historische bioscoop
3 euro

Ouderenmiddagen
Passage, afd.
Activiteiten St. Spel
Vinkeveen /Waverveen
in de Roeping
en Sport 55+
di.
27
sept.
20.00
u.
8 sept. 14.30 u.
zie website: www.
De Schakel Wilnis
spelmiddag
spelensport55plus.nl
22 sept. uitstapje
of bel: 06-21918353
naar zorgboerderij
Bethlehem

Alzheimer Café
iedere 2e wo. v/d maand
v/a 19.30 u. in Zuiderhof

di. 20 sept. 19.00 u.
optreden Timon
en Buiske
onder voorbehoud

9.30 u. handwerken
Rode Kruis
10.30 u. elke even wo.
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr P. Regelink

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

ma 19 sept.
op de even weken
v/a 16.00 u.
Eetcafé het
Pruttelpotje
in Allround

do. 8 sept.
rollatorspreekuur
Buurtkamer Vinkeveen

10.30 u.
stoelgym

VINKENOORD

OVERIGE

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)

Mantelzorgsalon in De Buurtkamer,
G. van Aemstelstr. 5. Elke laatste ma. v/d
maand 13.30-15.30 u.

Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) do. 1 sept.

di. 20, 27 sept. 15.00 u. di. 20 sept. 10.00 u.
sjoelen
Prinsjesdag, koffie +
lekkere verrassing
v.a. ± 12.30 u.
tv uitzending
Prinsjesdag in de zaal

Rabobankbus: wo, oneven weken
Mijdrecht Ger.Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe
elke di. 15.15-17.00 u.

do. 22 sept. 15.00 u.
o.v.b. muzikaal
optreden Timon &
Buiske

vr. 30 sept. 15.30 u.
Café Hans

do. 29 sept. 14.30 u.
bewegen

wo.middag 28 sept.
varen op de
Kagerplassen
18 euro

vr. 30 sept. 14.00 u.
Dag van de Ouderen
Meijert
3 euro

Rabobankbus: wo, even weken
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe
elke di.15.15-17.00 u.
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 16.300
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 e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

DOkTERsDIENsTEN

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT

De Ronde Venen - SeniorWeb DRV
geeft op vrijdagmorgen 16 september van 10.00 tot 12.00 uur in het
leercentrum aan de Energieweg 107
in Mijdrecht weer een gratis workshop voor mensen die overwegen
een computer te kopen maar niet
goed weten wat ze er allemaal mee
kunnen doen. Op woensdagmiddag
21 september volgt een gratis workshop voor mensen die er pas een gekocht hebben, maar nog niet goed
weten hoe er mee om te gaan. Meld
u telefonisch aan: 0297-272720, b.g.g.
0297-282938.

De Ronde Venen - Op 1 mei 2001
gingen de deuren van Troetels voor
de eerste keer open. Acht jaar later kwam daar de Stal bij. En hoewel beide organisaties bij elkaar horen, is dat toch voor velen niet altijd
duidelijk. Daarom vond eigenaresse
Diana Vredenbregt het tijd worden
voor een nieuwe naam voor de organisatie. Die nieuwe naam is Kin-

deropvang De Ronde Venen geworden. Troetels en de Stal blijft als locatienaam bestaan. Hiermee blijven
de uitstraling en de sfeer van iedere locatie behouden. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo.
Alle kinderen kregen een tasje met
de nieuwe naam en het nieuwe logo erop. In het tasje zat een lekkere verrassing.

Prijswinnaar geniet op Corfu
Mijdrecht - Vigo Perotti ontving tijdens kerst 2010 uit handen van eigenaar Jannis Mitropoulos, namens
Grieks Specialiteiten Restaurant
Corfu te Mijdrecht, de hoofdprijs
in de jaarlijkse loterij. Deze hoofdprijs was niets minder dan een vakantie naar het Griekse eiland Corfu, waar Vigo met zijn broer en ouders enorm van heeft genoten. Het
prachtige groene eiland met zijn vele baaien, de fijne gezellige accommodatie, veel zon, zwemmen, snor-

kelen en lekker eten maakte zijn vakantie fantastisch. Vigo heeft nu zelf
kunnen zien waar Jannis is opgegroeid en natuurlijk mocht een foto
bij het alombekende kerkje aan zee
niet ontbreken. Hopelijk hebben andere gasten bij Grieks Specialiteiten
Restaurant Corfu in de toekomst net
zoveel geluk bij de jaarlijkse loterij.
En mocht u niet zoveel geluk hebben, dan kunt u altijd nog genieten
van het heerlijke eten met Jannis als
uitstekende gastheer!!

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
DIENsTvERLENING

Bingo Serviam
Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 10 september organiseert Stichting Serviam weer
een gezellige bingoavond in
het KNA gebouw aan het Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 20.15 uur zal
worden gestart. Op deze avond
kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze
avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Vermist
- Vinkeveen, Reigerstraat: grijs-/zwart/witte kater. Hij heeft witte
pootjes en een zwart snorretje. Flintstone is 18 jaar en erg mager.
- Mijdrecht, Parel: rood/wit gecastreerde kater van 18 jaar. Zijn
naam is Wiskie en hij heeft een gerafeld rechteroor en een rode
vlek op zijn neus. Hij loopt slecht en heeft een vervilte vacht.
- Baambrugge, CP de Grootstraat: Zwart/witte poes. Doortje heeft
een zwarte neus, witte buik en bef, zwarte rug, zwart en gevlekte
poten.
- Mijdrecht, Turkoois: dwergpapagaai. Lichtgroen met grijze kop en
twee gele strepen in V-vorm op de borst.
- De Kwakel, Fresialaan: Schildpadpoes. Ze heet Muis en is 2 jaar
oud. Muis is gechipt.
- De Kwakel, Monseigneur Noordmanlaan: Cypers grijze poes met
witte buik. Sien is 2 jaar oud.
- Wilnis, Roerdomp: jonge Muskuseend.

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel De Ronde
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen
(in Mariaoord) tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Is uw huisdier zoek?

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

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.

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

Kennismaken
met de laptop?

Een nieuwe naam voor
Troetels en de Stal

St. Jozefschool wint praktijklessen ANWB Streetwise
Vinkeveen - Dinsdag 30 augustus
en vrijdag 2 september stonden op
de St. Jozefschool in het teken van
verkeer.
Voor vier verschillende leeftijdsgroepen werden er activiteiten georganiseerd die kinderen bewust maken
van de gevaren onderweg. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto’s, zeebra-

paden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en fietsparcours werd de
praktijk zoveel mogelijk nagebootst.
Iedereen ziet het maatschappelijk
belang van het bevorderen van de
verkeersveiligheid bij kinderen.
Het waren twee zeer geslaagde
ochtenden die bezegeld werden
door een heus ANWB Streetwise
Certificaat.

Gevonden
- Wilnis, Dorpsstraat: Cyperse kater, hij loopt daar al enige tijd rond.
Zijn ene oor is een stuk kleiner.
- Uithoorn, Noorse Lijster: grijze kat met klein wit befje op de borst.
- Wilnis, Padmosweg: zwart/witte kat met witte buik en bef. Hij
heeft een witte streep over de kop en draagt een rood bandje.
- De Hoef, Oostzijde: schildpadpoes. Ziet er goed uit.
- Waverveen, Nessersluis: Cyperse kat, zwart/grijs en erg mager.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan op parkeerterrein bij Snackbar-C1000:
zwart/grijs gecastreerd boomer hondje.
- Vinkeveen, Donkere Eind: Hier loopt al enige maanden een wit
met rode niet-gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Circoon: Rode kater. Hij heeft een halsbandje om met
een half adreskokertje.
- Uithoorn, Aan de Kant: zwarte kater. Hij heeft rechts een half oor.
Goed tehuis gezocht voor
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een
zwart/wit katertje.

Bieb: Boeken aan Huis
De Ronde Venen - De Bibliotheek
is er voor iedereen. Maar misschien
kunt u niet zo gemakkelijk naar de
Bibliotheek komen, bijvoorbeeld
omdat u slecht ter been bent? Dan
komt de Bibliotheek naar u.
Het werkt als volgt: een medewerker van de Bibliotheek komt bij u op
bezoek voor een kennismakingsgesprek. U kunt dan vertellen welke
boeken u het liefst leest. De medewerker zoekt vervolgens voor u boeken bij elkaar en brengt deze regelmatig bij u aan huis.
Via Boeken aan Huis kunt u boeken lenen. Er zijn historische en familieromans, avonturenromans, detectives, moderne literatuur, boeken over uw eigen streek en reisverhalen. Maar de Bibliotheek biedt
veel meer. Wist u dat de bibliotheek
u ook tijdschriften, muziek en films
kan lenen?

daard-abonnement nodig van de
Bibliotheek. Daarnaast zijn er geen
extra kosten aan verbonden. Een
standaard-abonnement kost 40,00
euro per jaar.
Waar kan ik mij aanmelden?
Wilt u een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek? Dan kunt
u bellen, mailen of schrijven naar
de Bibliotheek in de plaats waar u
woont. Op de website vindt u alle
adressen: www.bibliotheekavv.nl.

Vindt u die kleine lettertjes
ook zo lastig?
U leest graag, maar hebt u moeite
met kleine lettertjes? Als u slechter gaat zien, zijn de boeken in grote
letter een uitkomst. Ook handig zijn
luisterboeken. Dit zijn boeken op cd
die aan u worden voorgelezen, soms
door de auteur zelf.
Wat kost Boeken aan Huis?
Om gebruik te kunnen maken van
Boeken aan Huis heeft u een stan-

Je eigen tegel in de vloer
van W.C. Amstel Plein
Uithoorn - Vanaf afgelopen maandag 5 tot en met vrijdag 16 september kunnen alle kinderen van Uithoorn en omgeving een kleurplaat
ophalen bij Albert Heijn in winkelcentrum Amstel Plein. Op deze kleurplaat staat een tegel afgebeeld. Iedereen mag zijn of haar idee
van 20 jaar Amstel Plein kleuren. De
15 mooiste inzendingen mogen op
woensdagmiddag 21 september hun
tekening naschilderen op een echte tegel. Op 5 oktober worden deze
tegels teruggeplaatst in de vloer van
het winkelcentrum.
Winkelcentrum
Amstel Plein 20 jaar
Winkelcentrum Amstel Plein bestaat
dit jaar 20 jaar. Met het uitbrengen
van de jubileumkrant deze zomer
is het startsein gegeven voor alle
feestelijkheden. Het winkelcentrum
wil graag een blijvende herinnering
hebben aan dit speciale jubileum en
heeft daarom deze kunstzinnige ac-

tie bedacht: je eigen tegel in de vloer
van het winkelcentrum!
Stoeptegelwedstrijd
Van 5 t/m 16 september mogen alle
kinderen in Uithoorn een eigen creatie inleveren. Thema is 20 jaar Amstel Plein. Uit alle inzendingen worden de 15 origineelste gekozen. De
winnaars mogen op woensdagmiddag 21 september hun eigen creatie
naschilderen op een echte tegel. Deze wordt twee weken later, voorzien
van een coating, teruggeplaatst in
de vloer van winkelcentrum Amstel
Plein. Afgelopen maandag 5 september hebben alle leerlingen van groep
4, 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen in
Uithoorn kleurplaten op schaal ontvangen. Hierop mag iedereen zijn/
haar eigen idee van 20 jaar Amstel
Plein kleuren. Ook zijn de kleurplaten
verkrijgbaar in het winkelcentrum bij
Albert Heijn. De kleurplaten kunnen
tot en met 16 september ingeleverd
worden bij Kaas&Zo.
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EHBO-cursus? Doen!
Uithoorn - De zomervakantie is
weer voorbij, hopelijk met veel
plezier en zonder kleerscheuren
verlopen!

Lekker fris het nieuwe (school)jaar
in. Denk eens na over een EHBOcursus. Klein of groot ongeluk kan
ook in jouw omgeving zomaar gebeuren. Een pleister plakken lukt
nog wel, maar een grote bloedende wond die maar niet wil stoppen?

Of iemand gedraagt zich anders dan
anders en wordt zelfs agressief als
je hem wil helpen, enig idee waar je
dan aan moet denken? Die oudere
meneer is ineens in paniek en heeft
moeite met ademhalen of erger nog,
hij zakt in elkaar en is niet meer
aanspreekbaar. Iedereen maakt wel
eens wat mee of hoort de verhalen
erover. Zorg dat je voorbereid bent,
dat je weet wat je kunt doen, of dat
er mensen in de omgeving zijn die

dat kunnen. Op je werk, thuis, sportveld, waar dan ook.
Eind septemer gaat er bij St. Camillus weer een EHBO-cursus van
start. Er is nog plaats!
De cursus bestaat uit 14 lessen op
maandagavond en wordt in maart
afgesloten met een examen.
Kijk voor informatie op de site:
www.ehbo-camillus.nl of mail/bel:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl,
tel: 0297-561758.

De waterwelpen gaan weer van start
Uithoorn - Op zondag 11 september om 10.00 uur zullen de
waterwelpen van Scouting Admiralengroep Uithoorn weer van
start gaan. Met een nieuw jaar
vol met allemaal leuke activiteiten en spelletjes.

Toekomst van de Irenebrug
vooralsnog niet bepaald
Uithoorn - Wie in de (nabije) toekomst de ‘eigenaar’ wordt van de
Irenebrug is vooralsnog niet bepaald. Dat staat in een brief van
de provincie Noord-Holland in
antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Benno van Dam
(Ons Uithoorn).
Hij had de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan
Remkes, tijdens diens werkbezoek
aan de gemeente op 26 januari jl.
een vraag gesteld over het beheer
van de Irenebrug na de omlegging
van de N201. Een en ander in het
kader van de ontwikkeling van het
dorpscentrum. Dit vond plaats tijdens het aanbieden van een zogeheten ‘goodiebag’, een tas met een
leuke inhoud en promotiemateriaal. En passant ontving de CdK door
Van Dam relevante gegevens over
de ontwikkeling van het dorpscentrum en de functie van de Irenebrug daarin. De brug in de N201
over de Amstel maakt deel uit van
de plannen van het gemeentebestuur om de dorpskern ingrijpend te
veranderen zodra de N201 is omgelegd en – zoals het er nu nog steeds
naar uitziet - medio 2013 in gebruik
wordt genomen. De brug blijft daar-

bij onderdeel van discussie. In dat
licht gezien had raadslid Van Dam
de CdK de volgende vraag gesteld:
‘Stel, de Irenebrug wordt afgewaardeerd tot een inrit van een parkeergarage. Is beheer en onderhoud van
deze brug dan nog steeds een kerntaak van de provincie?’
Het antwoord van de Provincie
Noord-Holland werd recentelijk als
volgt verwoord: ‘In de realisatieovereenkomst N201 is overeengekomen
dat de brug ook na de realisatie van
de nieuwe N201 in eigendom van
de provincie blijft en dus blijft ook
het beheer en onderhoud een verantwoordelijkheid van de provincie, Gedeputeerde Elisabeth Post is
zich bewust van het feit dat er plannen zijn om een ‘knip’ te realiseren en daarover is regelmatig contact met de verantwoordelijke wethouder (Maarten Levenbach. Red.).
Echter, tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt over het overdragen van de brug en dus geldt de realisatieovereenkomst waarin is afgesproken dat de brug niet in eigendom wordt overgedragen.’
Kosten
Uit dit antwoord maakt Ons Uithoorn op dat het nog geen uitge-

maakte zaak is dat de provincie het
dure beheer en onderhoud van de
brug blijft doen, ook al is de brug
dan verworden tot een inrit. De provincie zegt immers dat ‘tot op heden’ geen afspraken zijn gemaakt
over het overdragen van de brug.
“Wij begrijpen best dat de gemeente
Uithoorn het makkelijk vindt als de
provincie de kosten voor instandhouding van de Irenebrug voor haar
rekening neemt. Deze kosten worden begroot voor de komende 20
jaar op rond de €r4.500.000, oftewel
€ r225.000 per jaar.
Wij vragen ons af of de provincie
werkelijk bereid is te blijven betalen,
ook nadat de Irenebrug is verworden tot een inrit van een parkeergarage. Wij hopen dat de provincie
tot inkeer komt en dit bijdraagt aan
het mislukken van de parkeergarage-variant. Ons Uithoorn ziet niets
in de parkeergaragevariant, waarbij de Ireneburg een toegangsweg
wordt tot een ondergrondse parkeergarage.
De partij gelooft niet dat dit plan het
dorpscentrum zal redden. Wij zijn
voorstander van de historische variant, met herstel van de Lange Brug
en binnenhaven de Kil,” aldus fractievoorzitter Benno van Dam.

Scouting Uithoorn zou het ook leuk
vinden als ze dit jaar weer nieuw gezichten konden verwelkomen. Hou

Koopt u voor 20 euro of meer, ontvangt u een kortingsbon van 20%,
te besteden in oktober. Deze kortingsbonnen kunt u inleveren bij Zijdelfleur, winkelcentrum Zijdelwaard
in Uithoorn.
U ontvangt één kortingsbon per
aankoop. Het geldt niet voor aankoop van cadeaubonnen. Voor
meer info zie advertentie elders
in dit blad.

gen gedaan. Die voor veel afwisseling zorgen.
Spreekt dit jou aan of wil je meer
info, mail dan naar water.welpen@
hotmail.com of bel naar 0297560040 (tussen 17.30-20.30 uur) of
kom een kijkje nemen op de site:
www.admiralengroep.nl en je bent
altijd van harte welkom op zondagochtend aan de J.A. van Seumerenlaan 3. achter de Mix.

Begraafplaats Zijdelveld nog
steeds niet in veilige haven

Septemberactie bij Zijdelfleur
Uithoorn - Bloemenboetiek Zijdelfleur in Uithoorn heeft deze
maand, september, een leuke actie.
Bij iedere besteding tussen de tien
en de twintig euro, ontvangt u een
kortingsbon van 10%, te besteden in
de maand oktober.

jij van het water en van de natuur?
En ben je altijd wel in om wat nieuws
te leren of om een leuk spel te spelen? Kom dan langs op zondagochtend. Zij zijn aanwezig van 10.00 tot
13.00 uur. En elke week doe je weer
wat anders. De ene keer ga je het
water op om te leren roeien of zeilen. En de andere keer ga je naar het
bos om daar een spel te spelen. Er
worden dus veel verschillende din-

Uithoorn - Begraafplaats Zijdelveld
is nog steeds niet in veilige haven.
Nog steeds hangen er donkere donderwolken boven. Nog steeds is het
R.-K. kerkbestuur voornemens meer
dan de helft van de grafstenen van
het kerkhof te halen. En nog steeds
kunnen ze niet een echte gegronde reden aangeven waarom ze dat
nu doen. Nog steeds hebben bewoners van Uithoorn het kunnen tegenhouden, maar nog steeds is er
geen rechter geweest die het kerkbestuur tegenhoudt.
In het laatste parochieblad meldt
het kerkbestuur het volgende:
“In ons vorige parochieblad meldden wij dat we in afwachting waren van een zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Want ook tegen de ingetrok-

ken vergunning was bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie heeft zonder zitting alle bezwaren niet-ontvankelijk verklaard
en dat geadviseerd aan burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur heeft dat advies overgenomen. Tegen dat besluit is tot 8 september nog beroep bij de rechtbank
mogelijk. Nog voordat burgemeester en wethouders ons dit op 29 juli jl. bekendmaakten, heeft de vereniging Vrienden Zijdelhofje besloten een advocaat in de arm te nemen. Op 28 juli ontving ons secretariaat een brief van deze advocaat
met de mededeling, dat het parochiebestuur binnen zes weken na
heden en derhalve vóór 7 september moet mededelen dat niet zal
worden overgegaan tot het verwijderen van grafstenen en grafbeplanting. Bij gebreke waarvan deze
advocaat van cliënte opdracht heeft
ons in rechte te betrekken en aan
de rechtbank te verzoeken ons dergelijk handelen te verbieden. Tenslotte wordt er in zijn brief op gewezen dat indien wij besluiten niet op
de brief te reageren en simpelweg
met de voorgenomen werkzaamheden aan te vangen, van cliënte opdracht is verkregen om het paro-

chiebestuur in kort geding te doen
dagvaarden. Uit de stukken die ons
nu bekend zijn, hebben we de indruk dat het enige doel van de vereniging is onze voorgenomen werkzaamheden op te houden. Dat zou
met procedures wel eens een jaar
kunnen beslaan. Na overleg is besloten eerst de verdere ontwikkelingen af te wachten. Nu de gemeente niet toestaat dat er in de grond
op de begraafplaats wordt gewerkt,
is enig onderhoud van de begraafplaats ook niet mogelijk. Dus er mag
niet geschoffeld, gegraven etc. worden. Het zal ieder duidelijk zijn dat
de begraafplaats er helaas steeds
slechter uit gaat zien. Hopelijk gaat
niemand tot goedbedoeld onderhoud over, want dan zullen wij gedwongen worden de begraafplaats
te sluiten.
In overleg met onze advocaat zal
nu bekeken worden hoe het vervolg
zal zijn. Het is echter goed om vast
te stellen dat er geen formeel juridische argumenten zijn om ons te
verbieden om grafstenen en grafbeplanting te verwijderen van graven waarvan de grafrechten verlopen zijn”, aldus het parochiebestuur
in het parochieblad.

Zonnebloemgasten vermaken zich prima
De Kwakel - Vorige week dinsdag was het de beurt aan de afdeling De Kwakel/Vrouwenakker om een dagje met de rondvaartboot van de Zonnebloem te
kunnen varen.
Nadat alle gasten en de vijf vrijwilligers zich op het dorp hadden verzameld kon de bus richting Amsterdam vertrekken. Bij aankomst bleek
de boot er nog niet te zijn, maar al
spoedig meerde deze aan. De gasten werden aan boord geholpen en
de vrijwilligers kregen instructies
over hoe en wat. Tijdens het ludieke
vertellen van de gids voer de schipper langs de mooiste plekjes van
Amsterdam.

Ondertussen zorgden de vrijwilligers dat de gasten te eten en te
drinken kregen. Omdat de boot zo
laag in het water lag, kon er onder
diverse lage bruggen worden doorgevaren, zodat je op plekken kwam
waar je normaliter niet komt met
een rondvaartboot. Er is daarom zoveel gezien zoals de Magere Brug,
de Westertoren, de Blauwbrug, de
diverse gevels van de huizen, de
watermuzikant en zelfs de meisjes
van plezier werden met en zonder
verrekijker bewonderd.
Het was een fantastische dag,
mede door het mooie weer, waar
nog lang op teruggekeken kan
worden.

Herkenning sieraden op kijkdagen Uithoorn
Uithoorn - Op de kijkdagen in het
politiebureau Uithoorn zijn vorige
week veel goederen herkend. Gedupeerde inwoners wezen vooral
sieraden en kleine voorwerpen als
sleutelbossen aan als hun eigendom.
Ondermeer met de herkenning van
de goederen, denkt de politie 21 in-

braken terug te kunnen voeren op
het conto van een drietal verdachten. De mannen werden na een inbraak in de nacht van 8 op 9 augustus, aangehouden. Na de aanhoudingen is er bijna niet meer ingebroken in Uithoorn.
Bij de aanhouding van één van de
verdachten werd deze door een

agent in zijn been geschoten. Als
locatie gaf de politie daarbij via een
persalarmering het adres Ebro 149
op. Dit adres is abusievelijk onjuist
vermeld.
Het onderzoek naar het schietincident is in handen van de Rijksrecherche.
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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.

Doe iets!... pak de fiets!
Deze slogan werd eind 2009 gebruikt door
enkele Groningse studenten om aandacht te
vragen voor klimaatverandering en met name
voor de klimaattop in Kopenhagen.
Hoewel deze slogan mij als principieel fietser heel
erg aanspreekt nemen sommigen die kreet wel
heel erg letterlijk, want in ruim 3 maanden tijd
zijn van ons (gezin) twee degelijke herenfietsen
van Hollandse makelij gepakt, ontvreemd, gestolen, gejat.
Eind mei parkeerde onze zoon op een morgen zijn
fiets bij de bushalte aan de Energieweg in Mijdrecht om zijn reis met het OV te kunnen vervolgen naar Utrecht. ’s Middags bleek de fiets weg.
Afgelopen zaterdagavond was het weer raak. Nu
werd in de Anselmusstraat in Mijdrecht even een
vriend thuis opgehaald. Fiets neerzetten, aanbellen, even – heel even naar binnen om vervolgens

weer op pad te gaan. Niet dus, fiets (weer) weg
en dus ‘ridder te voet. Natuurlijk in beide gevallen
aangifte gedaan en de fiets als ‘vermist’ opgegeven bij de gemeente, maar daar komt een gemiddelde fiets niet mee terug. Met twee fietsen minder is bij ons in huis het klimaat in ieder geval behoorlijk opgewarmd.
Werden onze fietsen gebruikt om van A naar B te
komen, dienden onze fietsen ter aan- of opvulling
van het fietsenpark van de ‘pakker(s)’, of gaan onze fietsen de kas van die of gene spekken? Deze vragen zullen wel nooit beantwoord worden.
Heeft een buurtbewoner iets gezien, of hebt u iemand vanaf zaterdagavond op een zwart/zilverkleurige Batavus Entrada met 7 versnellingen en
een bijna versleten achterband in Mijdrecht of
omgeving zien rijden? Laat het mij weten of meldt
het bij de politie. Doe iets, pak mijn fiets!
Niek Boele, Wilnis

En dat had zo’n mooie
zomeravond kunnen worden...

Mijdrecht - Het had zo’n mooie zomeravond
kunnen worden, eentje waar je nog lang buiten zou kunnen zitten... maar de zomer viel dit
jaar op zaterdag 3 september en dat was geen
goede keuze want al vroeg in de middag hoorden we ineens een enorm kabaal en bleek er
uitgerekend op deze prachtige dag iets georganiseerd te zijn dat ‘KooiPop’ genoemd werd.
In de ‘kooi’ aan de Rondweg was een stel ‘rappers’
aangetreden (dat zijn luitjes die niet kunnen zingen
maar wel heel snel versjes met een enorm volume
kunnen opdreunen) om deze middag te verrijken
met hun kunsten. Dit gedreun ging urenlang door
maar toen dachten we nog dat het later wel over
zou gaan en dat de rust weer zou keren en we weer
lekker buiten konden gaan zitten.
Later toch maar even gaan kijken voor wie dit nou
eigenlijk bedoeld was, maar toen bleek dat er nog
geen 25 jongeren stonden te luisteren. Dat hadden ze dus net zo goed in een leegstaande kleuterschool kunnen houden. Albert Heyn sponsorde dit
evenement kennelijk en had dat geld beter op een
andere manier kunnen besteden.
Hoop
De hoop was dus op de avond gevestigd, zo’n heerlijk zwoele zomeravond waar je tot laat van kunt genieten. Maar van die mooie avond kwam jammergenoeg helemaal niets terecht want met een absoluut
oorverdovend lawaai traden de ‘grote jongens’ aan.
Nu kwamen de gitaren en drums aan de beurt, nu
was het tijd voor heavy metal!!
Dat was pas écht lawaai en dan bel je tegen een uur
of 10 uur de politie om te vragen of ze daar niets
aan kunnen doen, dit is te gek voor woorden! Iedereen in de buurt is naar binnen gevlucht vanwege
al dat lawaai. Ik heb medelijden met die arme oud-

jes in die appartementen recht tegenover die kooi,
die kunnen helemaal nergens schuilen, dat geluid
gaat door merg en been! Maar de politie liet weten dat de gemeente een vergunning had verstrekt
om tot 01:00 ‘legaal’ lawaai te kunnen maken. ‘Tja’,
zeg je dan, ‘maar dit gaat toch alle geluidsnormen
te boven, dat hoor je direct!’ ‘Nee’, zegt de agent, ‘de
politie kan en mag daar niet meten of de geluidsnormen overtreden worden, dat doet de gemeente’.
Maar de gemeente is om die tijd niet te bereiken, de
burger kan in zo’n geval dus helemaal NIETS doen.
Is er dan niemand die aan de noodrem kan trekken?
Tegen half 12 nog maar eens naar die kooi gelopen
om te zien hoeveel mensen op dit evenement afgekomen waren en trof daar hooguit 40 mensen aan!
Geen slechte score dus: om 40 mensen gelukkig te
kunnen maken, moeten er dik 4000 hun fantastische zomeravond inleveren. En nu maar hopen dat
de zomer van 2012 en KooiPop niet weer op dezelfde dag vallen! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand bij de gemeente op het idee komt om de kooi
ergens op een paar kilometer afstand in een weiland te plaatsen.
R. C. Eemers
Naschrift redactie: en deze familie was niet de
enige die klaagde. Bij onze redactie kwamen
heel wat klachten binnen. Het was dan ook niet
normaal, wat een herrie dit gaf. Hopelijk dat de
gemeente hier toch eens wat meer aandacht
aan gaat geven. En de politie… die zou toch
het telefoonnummer van een ambtenaar moeten hebben om met deze, zo nodig, contact op
te kunnen nemen. Nu schuift men het af naar
elkaar. Nu wordt er gezegd ‘we gaan het onderzoeken’, maar dat helpt niet, het leed is geleden…

Openingstijden banenzwemmen
Ik was blij verrast met het zeer kritische artikel over
het Veenweidebad. In het artikel is precies verwoord wat mijn kritiek ook is m.b.t. de openingstijden. De werkende mens wordt volledig buitenspel gezet. En de communicatie waarom op sommige tijden het bad niet open kan zijn is perfect
verwoord.
Via onderstaande mail heb ik antwoord ontvangen
op mijn terleurstelling over de openingstijden.
“Ik begrijp uw teleurstelling, echter hebben we
besloten de vrijdag van het rooster te halen,
aangezien we op maandag, woensdag en vrijdag ruimte bieden aan de diverse zwemverenigingen. Daarentegen hebben we op zondag,
woensdag en vrijdag de openingstijden uitge-

breid en op dinsdag en donderdag meer banen
gecreëerd waardoor er meer ruimte is.
Sandra Mur, locatiemanager”
Hiermee kun je dus helemaal niks. Als banenzwemmer word je nu (bijna) verplicht je activiteiten
elders te gaan uitoefenen in de avonduren. Dit is
blijkbaar de bedoeling van een miljoenenkostende
accommodatie, gefinancierd met gemeenschapsgeld. Heel teleurstellend. Ik blijf de berichten volgen en ben benieuwd hoe de politieke raadsfracties gaan reageren op dit artikel. Je mag verwachten dat er actie wordt ondernomen om dit aan te
pakken. De gemeente (inwoners) zijn de financiers
van het zwembad d.m.v. subsidie ieder jaar weer.
Hans Bolten

Creativiteit in atel ier
‘ De Rode Draad’
Uithoorn - In Atelier De Rode
Draad bruist het deze herfst van
creativiteit en inspirerende cursussen en workshops.
Je kan aan de slag met schilderen,
met een combinatie van meditatie en creativiteit, met mindfulness/
coaching en op twee manieren met
je stem. Ontdekken loopt als een rode draad door alle cursussen, workshops en coaching.
Elders in de krant is een kortingsbon ad 7,50 euro opgenomen, die je
kunt inleveren bij deelname aan een
activiteit van dit najaar.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten. Uitgebreide
informatie vind je op de websites.
Joke Zonneveld: In mijn lessen
geef ik aandacht aan het schilderproces zelf. De beweging en waarneming, materiaalgebruik, vormgeving en wetmatigheden maak je je
spelenderwijs eigen. Ervaring gaat
voor resultaat, doen voor denken,
en zo kom je tot je eigen beelden.
‘Spelend Schilderen wat je raakt’,
11 lessen vanaf 10 september van
13.30 tot 16.30 uur (ook deeltijd/

proefles) en 6 lessen vanaf 13 september van 9.30 tot 12.30 uur (om
de week) www.jokezonneveld.nl of
tel. 020-6418680.
Carla de Brave: Stembevrijding
is niet alleen een mooi lied zingen
maar eerst klank en stem leren geven aan alles wat voelbaar aanwezig is. Door middel van oefeningen met het fysieke lichaam kom je
opnieuw in contact met wat in jou
leeft, en wat jou beweegt. Drie aansluitende zaterdagen, 22 okt, 12 nov
en 10 dec. van 9.30 tot 12.30 uur.
www.praktijkclarity.nl, 06-22608327.
Jean Arthur: Aandacht en ruimte geven aan jouw ervaringen door
middel van meditatief bewegen en
creëren. Ontdek je eigen creativiteit
door te zijn wie je bent! “Mediteren
en scheppen” 4x op dinsdag vanaf 13 september van 19.00 tot 21.30
uur, vrijdag vanaf 16 september van
13.30 tot 16.00 uur,
www.praktijkainneamh.nl
(onder
korte cursussen of tel. 0297-264878.
Yinske Silva: In Stem & Creativiteit
maak je kennis met een breed palet aan stemgebruik. Wees nieuwsgierig naar je stem en prikkel je creativiteit. Ga op een ontspannen en
laagdrempelige manier bezig met

improviseren, zingen, spreken, acteren en bewegen. Vier donderdagavonden vanaf 13 oktober van 19.30
tot 21.30 uur.
www.metstem.nl of 06-28889241.
Marleen du Clou: Dender je vaak
als een intercity van de ene naar de
andere deadline? Werk je elke dag
in een hectisch tempo je ‘to do’ lijst
af? En denk je ’s avonds: waar is
mijn dag eigenlijk gebleven? Geef je
dan op voor een mindfulness training, start 14 september. Of mindful coaching. m.duclou@kpnmail.nl
of 06-52498878.
Alle vijf de docenten geven regelmatig een nieuwsbrief uit via de email, waarop je je gratis kunt abonneren. Het atelier is gevestigd aan
de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6
te Uithoorn en is in deeltijd te huur
(info@jokezonneveld.nl).
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad

Toekomst van de Irenebrug
vooral snog niet bepaal d
Uithoorn - Wie in de (nabije) toekomst de ‘eigenaar’ wordt van de
Irenebrug is vooralsnog niet bepaald. Dat staat in een brief van
de provincie Noord-Holland in
antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Benno van Dam
(Ons Uithoorn).
Hij had de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan
Remkes, tijdens diens werkbezoek
aan de gemeente op 26 januari jl.
een vraag gesteld over het beheer
van de Irenebrug na de omlegging
van de N201. Een en ander in het
kader van de ontwikkeling van het
dorpscentrum. Dit vond plaats tijdens het aanbieden van een zogeheten ‘goodiebag’, een tas met een
leuke inhoud en promotiemateriaal. En passant ontving de CdK door
Van Dam relevante gegevens over
de ontwikkeling van het dorpscentrum en de functie van de Irenebrug daarin. De brug in de N201
over de Amstel maakt deel uit van
de plannen van het gemeentebestuur om de dorpskern ingrijpend te
veranderen zodra de N201 is omgelegd en – zoals het er nu nog steeds
naar uitziet - medio 2013 in gebruik
wordt genomen. De brug blijft daar-

bij onderdeel van discussie. In dat
licht gezien had raadslid Van Dam
de CdK de volgende vraag gesteld:
‘Stel, de Irenebrug wordt afgewaardeerd tot een inrit van een parkeergarage. Is beheer en onderhoud van
deze brug dan nog steeds een kerntaak van de provincie?’
Het antwoord van de Provincie
Noord-Holland werd recentelijk als
volgt verwoord: ‘In de realisatieovereenkomst N201 is overeengekomen
dat de brug ook na de realisatie van
de nieuwe N201 in eigendom van
de provincie blijft en dus blijven ook
het beheer en onderhoud een verantwoordelijkheid van de provincie, Gedeputeerde Elisabeth Post is
zich bewust van het feit dat er plannen zijn om een ‘knip’ te realiseren
en daarover is regelmatig contact
met de verantwoordelijke wethouder (Maarten Levenbach. red.). Echter, tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt over het overdragen
van de brug en dus geldt de realisatieovereenkomst waarin is afgesproken dat de brug niet in eigendom wordt overgedragen.’
Kosten
Uit dit antwoord maakt Ons Uithoorn op dat het nog geen uitge-

maakte zaak is dat de provincie het
dure beheer en onderhoud van de
brug blijft doen, ook al is de brug
dan verworden tot een inrit. De provincie zegt immers dat ‘tot op heden’ geen afspraken zijn gemaakt
over het overdragen van de brug.
“Wij begrijpen best dat de gemeente
Uithoorn het makkelijk vindt als de
provincie de kosten voor instandhouding van de Irenebrug voor haar
rekening neemt. Deze kosten worden begroot voor de komende 20
jaar op rond de 4.500.000 euro, oftewel 225.000 euro per jaar.
Wij vragen ons af of de provincie
werkelijk bereid is te blijven betalen,
ook nadat de Irenebrug is verworden tot een inrit van een parkeergarage. Wij hopen dat de provincie
tot inkeer komt en dit bijdraagt aan
het mislukken van de parkeergarage-variant. Ons Uithoorn ziet niets
in de parkeergaragevariant, waarbij de Ireneburg een toegangsweg
wordt tot een ondergrondse parkeergarage.
De partij gelooft niet dat dit plan het
dorpscentrum zal redden. “Wij zijn
voorstander van de historische variant, met herstel van de Lange Brug
en binnenhaven de Kil”, aldus fractievoorzitter Benno van Dam.

BV Legakkers nodigt pol itiek uit
Vinkeveen - Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers
(BVVL) telt inmiddels ruim 300
leden en is nog steeds groeiende.
BVVL vertegenwoordigt leden die
een akker huren of in bezit hebben. BVVL denkt met de gemeente mee om de recreatiemogelijkheden op de Vinkeveense Plassen te
verbeteren. Op dit moment verdwijnen de legakkers door gebrek aan
onderhoud in een hoog tempo. Om
de situatie bij de politieke partijen
goed in beeld te brengen heeft de
BVVL alle lokale politieke partijen
uitgenodigd voor een rondvaart. Afgelopen week heeft Christen Unie/
SGP tot groot genoegen gebruik ge-

maakt van het aanbod. Binnenkort
gaat de BVVL ook met de VVD en
PVDA een rondvaart maken.

Wilt u meer informatie over
de Legakkers? Surf dan naar
www.legakkers.nl
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SCHOOLJAAR 2011-2012 VAN START

Leerlingen

VeenLanden College
hebben

er zin in!

De eerste dagen in de brugklas van het voortgezet onderwijs.
Dat is een ervaring die je nooit meer vergeet: een groot nieuw
schoolgebouw, niet een maar heel veel nieuwe leraren, nieuwe
vakken en wellicht het meest spannende: nieuwe klasgenoten.
Dat was wel even wennen en daarom heeft het VeenLanden College de afgelopen week drie introductiedagen voor de nieuwe
brugklasleerlingen georganiseerd, waarin de leerlingen ‘schoolwijs’ werden gemaakt.
In een recordtempo leerden ze de lokalen vinden, hoe ze veilig
naar school kunnen komen, het rooster lezen, de schoolregels
kennen en maakten ze kennis met medeleerlingen en mentor.
Dat gebeurde in mentorlessen, een puzzeltocht, verkeerslessen
door Veilig Verkeer Nederland, strandactiviteiten en poldersport.
Wij wensen alle leerlingen een boeiend en succesvol schooljaar.
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Welk bedrijf is het meest duurzaam in De Ronde Venen?

Genomineerden voor de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2011. Breng uw stem uit op www.mvoprijs.nl.

Level 45, inzet van kennis & kunde
Level45, gevestigd aan de Communicatieweg 9-14 in Mijdrecht,
is een landelijk opererend (erkend) bemiddelingsbureau voor
hoogopgeleide mensen vanaf 45
jaar, met hoogwaardige werkervaring. Het gaat hier om alle vakgebieden. Level45 is een maatschappelijk gedreven organisatie die wil voorkomen dat kennis
en ervaring voor de maatschappij
verloren gaan.

Toyota Van Ekris, autobedrijf
Als één van weinige autodealers
in de regio mag Autobedrijf Toyota Van Ekris Mijdrecht BV aan
de Industrieweg 48 (en het filiaal
in Maarssen) officieel het predilkaat ‘Erkend Duurzaam Autobedrijf’ voeren. Het certificaat is
door BOVAG toegekend en vormt
het bewijs dat Van Ekris in alle
facetten van de bedrijfsvoering
duurzame verbeteringen heeft
doorgevoerd.
Schone techniek
Het www.bovag.nl “Wat doet de
Bovag aan duurzaam ondernemen”
is een jaar lang geldig. Maar Stefan
van Ekris is niet van plan om hem
ooit weer in te leveren! “We willen
nóg duurzamer worden! Duurzaamheid sluit immers aan bij zowel de
wereldwijde ambitie van Toyota als
die van ons om in alle geledingen
van de onderneming zo schoon mogelijk te zijn. Voor auto’s ligt de ambitie op ‘zero emissions’, oftewel nul
emissies. Zo weinig mogelijk uitstoot dus”, aldus een gedreven Stefan. “De titel Erkend Duurzaam
geeft uitstekend de filosofie van
ons merk én ons dealerbedrijf weer,

want wij staan voor schone en innovatieve techniek, duurzame productieprocessen en een uitgekiende recycling van onze producten. Wist u
bijvoorbeeld dat een batterij uit een
hybride auto vrijwel CO2-neutraal
wordt gerecycled en dat het teruggewonnen nikkel opnieuw in een
batterij wordt gebruikt? Op locaal
niveau geven wij ook richting aan
die filosofie waarbij wij ons als team
maximaal inzetten om het begrip
duurzaam ondernemen in alle facetten van onze onderneming terug te
laten komen. Het thema ‘duurzaam’
zien wij bovendien als een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Leenfiets
Het rijdend wagenpark van Van Ekris
bestaat voor 80 procent uit A-label
auto’s. Op het gebied van voorraadbeheer wordt het ‘Just In Time principe’ toegepast. Dat zorgt voor lagere voorraden en dus vermindering van magazijnruimte. Onderdelen worden binnen 24 uur geleverd
en er is een expresservice, waardoor de doorlooptijd verkort wordt
en er minder vervangende auto’s

nodig zijn. Tevens worden vervangende auto’s in hybride of een klasse A aangeboden of kan een leenfiets worden gebruikt.

Verdient Level45 uw stem in dit
kader? Laat het weten!

Nierstichting Mijdrecht
zoekt collectanten

Heeft u interesse, neemt u
dan contact op met de Dierenbescherming op tel. 0297343618.

Xtreme Showdown 2011

Wolfhunters
Gruizige swamp rock, voor de doorgewinterde rocker die niet bang is

Door een weloverwogen inzet van
ervaren mensen ontstaat een referentiekader voor de leiders van de
toekomst. Een goede teamsamenstelling van ervaren en minder ervaren medewerkers zorgt voor een
prettige doorstroming van kennis,
vaardigheden en gedrag. Daar is
elke onderneming bij gebaat, ook
als het gaat om verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Meer weten?
Kijk op www.toyotavanekris.nl.
Is het u waard om aan dit schone
bedrijf uw stem te geven omdat het
geheel beantwoordt aan de eisen
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Toon dat dan.

Regio - De twee lieve katertjes op de foto hiernaast zijn
half mei geboren en aan een
eigen tehuis toe. Wie wil ze dit
geven?
Deze katertjes mogen samen
of apart geplaatst worden.

Voor de vierde keer wordt Xtreme Showdown georganiseerd. Het
skatefestival zal plaatsvinden in het
skatepark van Uithoorn in de Meerwijk. Tijdens het festival zal er een
podium zijn, op dit podium is er
vooral ruimte voor lokaal talent.
Er zal opgetreden worden door:
Wolfhunters, The Dead Wings, View
Apart en SVS.

Missie
“Level 45 wil bijdragen aan een rendabele en hoogwaardige bedrijfsvoering door zoveel mogelijk inzet van hoogopgeleide 45+-ers. Level 45 matcht mensen op werk en
adviseert en ondersteunt ondernemers op basis van vakkennis, bewezen vaardigheden en levenservaring. Zij streeft naar een integere
en duurzame werkrelatie met zowel
opdrachtgevers als met kandidaten.
Dat is onze missie”, laat Anco Goldhoorn weten die najaar 2008 samen
met zakenpartner Philip de Winter
het bemiddelingsbureau heeft opgericht (foto). “Wij denken voor de
korte- en lange termijn na over het
succesvol voortbestaan van een onderneming. Wij bieden toekomstvast advies en bekwame, flexibel inzetbare en betrokken mensen voor
nu en straks tegen een fair tarief.”

Besparing van tijd en geld
Bij Level 45 spreekt men de taal van
de ondernemer, worden zijn dilemma’s begrepen en wordt snel naar
de kern geschakeld van het probleem/de vraagstelling. Een korte
analyse, daarna in overleg met de
ondernemer koers kiezen en dan direct met de juiste mensen aan de
slag om het afgesproken resultaat
te boeken. De kandidaten die Level
45 voorstelt zijn gepokt en gemazeld. Zij nemen geen ongewenste
omweg, zij doen geen zinloze experimenten en nemen geen onnodige
bedrijfsrisico’s. Dit bespaart de ondernemer tijd en geld en heeft zelfs
faillissementen voorkomen.

Welzijn
Ook als werkgever heeft Toyota
Van Ekris een uitstekende reputatie in maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Zo wordt volop aandacht geschonken aan het welzijn
van de medewerkers door hen goede en gezonde arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te
bieden. Buiten het bedrijf toont Van
Ekris zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door onder meer de
sponsoring van de Lionsclub, hockeyclubs in Loenen en Mijdrecht, de
Spin boardsport, StudentCar (deelauto), tennisclub Breukelen, het Leger des Heils en het Oranjecomité
Maarssenbroek.

Goed tehuis
gezocht

Uithoorn - Op zondag 11 september organiseert het jongerenwerk van Stichting Cardanus,
in samenwerking met het buurtbeheer van de Meerwijk en een
aantal enthousiaste jongeren,
een skatefestival.

De komende jaren gaan 600.000 ervaren werknemers met pensioen.
Hierdoor ontstaat een tekort aan
arbeidskrachten en aan kennis en
ervaring. Daartegenover staat dat
werkzoekende 45+-ers door onterechte vooroordelen, reorganisaties en bedrijfssluiting moeilijk
of nauwelijks meer op de arbeidmarkt kunnen instromen, waardoor
een verloren generatie ontstaat. Dit
is een enorm maatschappelijk probleem. Level45 draait dit om door
actief te wijzen op de economische
en maatschappelijke noodzaak van
inzet van 45+-ers. Dat biedt voordelen, want daarmee kan invulling
worden gegeven aan (tijdelijke) vacatures, (interim)opdrachten en het
geven van organisatie- en bedrijfs-

adviezen. Veel mensen willen echter
hun expertise blijven inzetten. Dit
kan via Level45 die hiermee de menselijke dimensie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verbreedt. Degene die ‘op niveau’ wil
instromen, kan zich bij Level45 aanmelden via de website www.level45.
nl. Of bellen met tel. 06 273 945 07.

om verslonden te
worden door een
roedel wolven. Winnaars van de popprijs 2011!
A View Apart
View Apart speelt
covers uit de betere top 40 jaren, maar
ook eigen nummers
en altijd in een prettige mix. Met nummers van onder anderen Anouk, Coldplay, Van Velzen,
Guus Meeuwis, André Hazes en The
Police, The Dead Wings. Stevige
rock met de roots in Uithoorn en
Mijdrecht SV. Een van de lokale HipHop helden van het Vonk! collectief.

Gedurende de hele dag geven lokale graffitikunstenaars Alex Broekmeulen en Justin Buskermolen een
live demonstratie.
Vanaf 11.00 uur kunnen In-line skaters, Skateboarders en BMX’ers
zich inschrijven voor de competitie.
Deelname kost 5 euro. Let er wel op
dat deelnemers zelf moeten zorgen
voor beschermende kleding.
Alle opbrengsten van het festival
komen ten goede voor het opknappen van de skatebaan. In de verschillende categorieën zijn er door
sponsors beschikbaar gestelde prijzen te winnen.
Om 10.45 uur zal wethouder
Ria Zijlstra het evenement openen. Vanaf 12.00 uur zullen de
extreme sporten beginnen.

Mijdrecht - Van 18 t/m 24 september is het weer zover: de collecteweek van de Nierstichting.
In Mijdrecht zorgen jaarlijks
ruim zestig mensen er voor dat
er veel geld wordt ingezameld
voor de Nierstichting. Daar is
de Nierstichting enorm blij mee!
Toch kunnen we altijd erg goed
nieuwe collectanten gebruiken.
Nu zijn er straten en wijken in
Mijdrecht waar nog niet gecollecteerd wordt. En elke euro is
er één!

Als collectant gaat u in de week
van 18 t/m 24 september met een
collectebus van deur tot deur in uw
buurt. Dat kunt u alleen doen, of samen met een vriend, vriendin of familielid. Als collectant laat u duidelijk zien waar u voor staat. U draagt
bij aan een betere toekomst voor
nierpatiënten. Bovendien is het een
leuke manier om in contact te komen met uw buurtgenoten.
Rondom de collecteweek voert de
Nierstichting een landelijke cam-

pagne met het thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade.’ Met
de opbrengst van de collecte kan
de Nierstichting o.a. wetenschappelijk onderzoek financieren naar
het voorkomen en behandelen van
nierziekten. Het zou fantastisch zijn
wanneer u hieraan wilt bijdragen.
Een uurtje van uw tijd maakt het
verschil!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
Marella Verhagen, telefoon 241489.

Deli Line Gewichtsbegeleiding
breidt haar activiteiten uit!
Regio - De praktijk van Deli
Line Gewichtsbegeleiding, met
vestigingen in Leimuiden en
Uithoorn, is onlangs versterkt
met diëtiste/leefstijlcoach Elma Kanis-Goulooze.
Met de komst van Elma breidt
Deli Line het werkterrein uit
door ook klanten met medische problemen te begeleiden.
Elma heeft een brede kennis
van diëtetiek met als specialisatie diabetes en het begeleiden van vrouwen voor, tijdens
en na de zwangerschap.
Ook nieuw bij Deli Line is de service om de klanten te helpen bij
het zoeken naar een sportmaatje
of groepje in de buurt. Wandelen
en fietsen zijn bij uitstek geschikte
activiteiten voor mensen die willen afvallen of zich eenvoudigweg
fit willen voelen. Een sportmaatje
kan een goede stimulans zijn om
in beweging te komen en dit te

blijven doen. Wat niet verandert is
de kenmerkende aanpak van Deli Line: de persoonlijke benadering
en de speciale aandacht voor de
oorzaken van overgewicht.
Overgewicht ontstaat vaak door
ongezonde eetgewoonten en weinig beweging. Ook stress en andere emoties kunnen, net als medische oorzaken, een rol spelen.
Zijn de onderliggende factoren
duidelijk dan wordt een persoonlijk plan gemaakt. Het doel daarbij is om te komen tot een nieuwe
levensstijl, een stijl die bij de klant
past en dus ook het makkelijkste
is vol te houden.
Voor klanten die hun streefgewicht hebben bereikt wordt er
een goed nabegeleidingsplan opgesteld. Want op je gewenste gewicht komen is al niet eenvoudig,
maar op gewicht blijven is voor de
meesten het allermoeilijkste. Door

contact te houden met de klanten
is de kans dat de kilo’s er weer bijkomen een stuk kleiner.
Voor mensen bij wie het afvallen
om welke reden dan ook moeizaam gaat maakt Deli Line gebruik van het Prodimed-eiwitdieet.
Het snel zichtbare resultaat werkt
zeer motiverend. Prodimed blijft
echter een hulpmiddel waarbij het
succes afhankelijk is van een goede begeleiding, zowel tijdens als
na het dieet. Het uiteindelijke doel
is ook hier het verbeteren van de
levensstijl. Alleen dan is het resultaat blijvend.
Voor een consult of behandeling van de diëtist is per 1 september 2011 geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig. Meer informatie vindt u op
www. Deli.line.nl. Bellen kan
natuurlijk ook en wel op telefoonnummer 0297-522 824.

GOEIE TIP VOOR DE KRANT? BEL 0297-581698
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Vanuit metaalwarenfabriek van Walraven:

Foto Expo van de profileermachine
Mijdrecht - Ad van der Made, lid
van Fotoworkshop De Ronde Venen, heeft de unieke kans gekregen om twee maanden lang in
de metaalwarenfabriek van Van
Walraven in Mijdrecht te fotograferen.
Uit de vele foto’s die hij heeft gemaakt, heeft hij een selectie gemaakt van twaalf foto’s die in september en oktober te bezichtigen is
in het Hofland Medisch Centrum in
Mijdrecht.
De selectie die Ad van der Made heeft gemaakt, hebben alle betrekking op één enkele machine: de
profileermachine. De bedoeling van
deze serie is dat zelfs een leek het
functioneren van deze ingenieuze
machine kan aflezen.

Gezellig naar de historische
bioscoop in september en oktober?
De Ronde Venen - Wilt u/wil jij
gezellig naar de historische bioscoop? Ja, dat kan! In september
en oktober organiseert de Historische Vereniging De Proosdijlanden een gezellige film/fotomiddag voor de inwoners van de
kernen Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis. De toegang is gratis.
Eerst wordt per kern een deel van
een door de historische vereniging
geproduceerde film gedraaid, samengesteld uit films gemaakt door

diverse inwoners. Hierna wordt er
per kern een serie historische foto’s
getoond, waarvan de herkomst vaak
niet duidelijk is en waarbij verwacht
wordt dat er een levendige discussie
zal ontstaan tussen de aanwezigen.
Programma
Van 14.00 tot 14.45 uur: Draaien van
een deel van de historische film
Van 14.45 tot 15.15 uur: Pauze
Van 15.15 tot 16.00 uur: Vertoning
van een aantal historische foto’s
Van 16.00 tot 16.30 uur: Afsluiting.

Data en locatie
- Donderdagmiddag 15 sept. in
De Boei, Kerklaan 20 in Vinkeveen,
- Donderdagmiddag 29 sept. in
De Schakel, Dorpsstraat 20 in
Wilnis
- Donderdagmiddag 13 okt. gebouw
Irene, Kerkstraat 9 in Mijdrecht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjen Schuil: tel.
0623117671 of 0297-241827.

Ad van der Made is getroffen door
de schoonheid van de diverse onderdelen van deze machine en uit
zijn dank naar de directie en de
medewerkers van Van Walraven
voor hun medewerking bij het tot
stand komen van deze fotoserie.
Ook dankt hij meneer De Vor, oudmedewerker van Van Walraven te
Mijdrecht. “Voor mij als a-technicus
is een onbekende wereld open gegaan”, aldus Ad van der Made.

Waar en wanneer?
In de maanden september en
oktober is deze expositie te
bewonderen in het Hofland
Medisch Centrum, Hofland 48,
3641 GE Mijdrecht.
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Fotograaf: Ad van der Made,
lid van Fotoworkshop De Ronde Venen.
Locatie:
HOFLAND MEDISCH CENTRUM
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Bibliotheek in Wilnis gaat
over op zelfservice
Wilnis - De Bibliotheek Wilnis stapt
over op zelfservice. Dit betekent
voor u dat de huidige balie wordt
vervangen en dat daarvoor in de
plaats een nieuwe balie komt waarop u zelf, zonder tussenkomst van
een medewerker, uw materialen
kunt inleveren en kunt lenen.
Het werkt eenvoudig. Op de zelfservicebalie treft u een zwarte plaat
aan. Voor het inleveren legt u de

materialen één voor één op deze
plaat. De computer geeft aan dat de
materialen zijn ingeleverd en u hoeft
de materialen alleen nog maar in de
kast ernaast te plaatsen.
Ook het uitlenen werkt simpel. U
legt uw bibliotheekpasje op de
scanplaat. Vergeet uw pasje dus
niet, u heeft het echt nodig om materialen te kunnen lenen. Eén voor
één plaatst u vervolgens de materi-

alen op de zwarte plaat en de computer geeft aan dat de materialen
zijn geleend. Als u klaar bent drukt u
op de knop en krijgt u de lenersbon.
Op de website www.bibliotheekavv.nl vindt u meer informatie over
de zelfservicebalie. Uiteraard blijven de medewerkers van de bibliotheek graag voor u klaarstaan om u
van dienst te zijn en u te adviseren
wanneer u daarom vraagt.

Gratis naar Museum De Ronde Venen
tijdens Open Monumentenweekend

Open huis bij Proosten Borgh
Mijdrecht - In samenwerking met
Ruijgrok Makelaars in Mijdrecht organiseren de eigenaren Ed en Anneke Swaab op zaterdag 17 en zondag 18 september aanstaande een
open huis bij hun appartementencomplex in aanbouw, Proosten
Borgh genaamd. Het is gelegen op
de hoek van de Mijdrechtse Dorpsstraat en de Passage.
Tussen 11.00 en 16.00 uur is het
complex Proosten Borgh voor het
eerst geopend voor belangstellenden. Op een van beide dagen is iedereen van harte welkom om een

kijkje te komen nemen in de ruimte van de appartementen en de winkels in wording.
Van het pand werd op 19 augustus
jl. het hoogste punt bereikt. Bouwbedrijf H.M. van Scheppingen uit
Mijdrecht bouwt inmiddels verder
aan het complex, waarvan eerst de
winkelruimten op de begane grond
zullen worden afgebouwd. Die zijn
op een na allemaal verhuurd. De ondernemers hopen daar eind van dit
jaar te kunnen intrekken. De bovenste verdiepingen lopen in een zelfde
bouwtijd mee, maar de afbouw van

de vier appartementen, waarvan er
inmiddels twee zijn verkocht, neemt
wat meer tijd in beslag vanwege de
vele details. Naar verwachting zal
het eerste appartement in het voorjaar van 2012 worden opgeleverd.
Voor meer informatie over de appartementen en de indeling daarvan dienen belangstellenden zich
te wenden tot Ruijgrok Makelaars,
Hofland 19 te Mijdrecht, tel. 0297283375. Of kom naar het open huis’
voor een (vrijblijvende) indruk en/of
gesprek.

Groot aantal activiteiten tijdens evenement Stelling Nemen

Taptoe op Fort bij Uithoorn
Regio - Op Fort bij Uithoorn wordt
komende zaterdag, 10 september, in
het kader van het fortenevenement
Stelling Nemen, een Taptoe met veel
plaatselijke muzikanten gehouden.
Ook op Fort bij Nigtevecht is deze dag van alles te doen, waaronder een spannende wandeling over
de Liniedijk.
Om 10.00 uur geeft burgemeester
drs. M. Burgman van De Ronde Venen zaterdag het startsein voor Stelling Nemen met onder meer de decoratie van scholieren die hebben
deelgenomen aan een historisch
project rond Fort bij Uithoorn eerder dit jaar.
Om 11.00 uur barst vervolgens de
muziek los. Naast Triviant en VIOS
treedt tweemaal de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
in ceremonieel tenue op, zorgt Kunstencentrum De Hint voor verrassingen met Saxocalyptica en De Hint

Singers en sluit Brassband Concordia uit Vinkeveen rond 17.00 uur de
Taptoe af met een speciale uitvoering.
Op het fort is verder ook een prachtige fototentoonstelling over de Stelling van Amsterdam te bezichtigen,
zijn de historische verhalen en bijbehorende tekeningen van een
groot aantal basisscholieren uit de
gemeente te lezen en te bekijken,
worden er rondleidingen gegeven
en zijn antieke militaire voertuigen
te bewonderen. Voor een hapje en
een drankje kunt u terecht in de genieloods.
Nigtevecht
Op Fort bij Nigtevecht is er komende zaterdag in het kader van Stelling
Nemen eveneens van alles te doen.
U kunt bijvoorbeeld een spannende
wandeling vanaf Fort Abcoude maken, langs het Gein en over de Liniedijk, waar u verhalenvertellers te-

genkomt op de route naar het fort.
Onderweg treft u tevens schilders
aan, die in het spoor van Mondriaan
deelnemen aan een workshop en
fotografen die meedoen aan een fotosafari van Fotoworkshop De Ronde Venen. Op het fort zelf zijn rondleidingen. Ook presenteert de vereniging Natuurmonumenten zich
met diverse activiteiten.
Zaterdag 17 september concentreren de activiteiten van het fortenevenement zich rond Fort in de
Botshol en Museum De Ronde Venen in Vinkeveen. Zaterdag 24 september wordt Stelling Nemen afgesloten met een groots muziek- en
theaterspektakel op Fort Abcoude.
Alle activiteiten in het kader van
Stelling Nemen zijn gratis te bezoeken. De meest actuele informatie over het programma vindt
u op www.stellingnemen.nl.

Vinkeveen - Aanstaande zaterdag 10 en zondag 11 september is het
weer Open Monumentendag, met dit jaar het thema ‘Nieuw gebruikOud gebouw’. Het museum is dit hele weekend gratis toegankelijk
tussen 10.00 en 17.00 uur en er zijn diverse speciale activiteiten georganiseerd.

seum De Ronde Venen. Bent of kent
u iemand die nog weet hoe de veensteekmachine vroeger klonk? Kom
dan langs het laat het horen! Toegang is gratis.

Het museum staat dit jaar geheel in
het teken van de Veensteekmachine. Deze unieke machine uit 1895,
gebruikt voor de machinale vervening in Vinkeveen, heeft sinds enkele jaren een museale functie. Speciaal voor Open Monumentendag
zal het technische team van Museum De Ronde Venen op zaterdag
10 september de oude 80 pk Bronsmotor weer starten. Vanaf 14.00 uur
bent u van harte welkom bij deze
spectaculaire gebeurtenis en kunt u
alles te weten komen over deze bijzondere machine.

Open Monumentendag
Nieuw gebruik-Oud gebouw’
Het museum is geopend op zaterdag en zondag 10 en 11 september
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.
Zaterdag 10 september 14.00 tot
17.00 uur:
• demonstratie veensteekmachine.
Zondag 11 september tussen 13.00
en 14.00 uur:
• concert van harmonie St. Michael
uit Heemstede
(www.stmichael-heemstede.nl)

Baggeren
Weet u nog hoe de veensteekmachine vroeger klonk tijdens het bag-

geren op de plassen? Zaterdag 10
september kunt u dat vertellen, in
het kader van het project De Symfonie van de veensteekmachine,
waarbij het museum het karakteristieke geluid van de machine probeert terug te halen.
Zondag 11 september zal bij goed
weer de harmonie St. Michael uit
Heemstede tussen 13.00 en 14.00
uur een concert opvoeren bij het
museum. Het hele weekend is er de
gelegenheid een kijkje te nemen in
de tijdelijke tentoonstelling over de
laatste veensteekmachine “Uitstekend werk…”. Mis deze unieke kans
dus niet!
Beide dagen bent u van 10.00 tot
17.00 uur van harte welkom in Mu-

Museum De Ronde Venen is gevestigd aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, tel. 0297 262 223 of website:
www.museumderondevenen.nl
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Speel
Mee
week
Uithoon
ongekend populair
bij kinderen
Uithoorn - Voor het 39e (!) achtereenvolgende jaar werd
van maandag 29 tot en met vrijdag 2 september de Speel
Mee week Uithoorn georganiseerd voor kinderen van 5 tot
12 jaar. Ook dit keer was door het ondernemende bestuur
van de organisatie een gevarieerd programma samengesteld, voornamelijk bestaande uit actieve en creatieve onderdelen. Omdat het aantal deelnemende kinderen dit
jaar groter dan ooit was, had men gekozen voor activiteiten die zich zowel binnen als buiten Sporthal De Scheg aan
de Arthur van Schendellaan afspeelden. Onder meer in de
Vuurvogel en Dance centre Jolanda van Beek aan de overkant van De Scheg. De Speel Mee week biedt kinderen van
5 tot 12 jaar de mogelijkheid zich vijf dagen lang van 10.30
tot 15.00 uur (op vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur) zowel binnen als buiten lekker uit te leven. Er daar wordt driftig gebruik van gemaakt! Naast knutselen en lekker creatief bezig zijn mogen ze bijvoorbeeld ook films kijken. Traditiegetrouw kunnen de kinderen tijdens de Speel Mee week twee
dagen lang hun bouwkunsten botvieren in de vorm van
hutten bouwen buiten naast De Scheg. De laatste dag bestaat gewoonlijk uit deelname aan een heuse kinderkermis
met allerlei attracties en spelletjes. Gedurende de dagen
wordt in de middagpauze het zelf meegebrachte lunchpakket verorberd en tussentijds krijgen ze van de organisatie
iets lekkers. Wie wil dat nou niet? Alles onder toezicht en
leiding van jongere en oudere vrijwilligers. En dat per kind
voor maximaal 4 euro bij (tijdige!) voorinschrijving via internet op de website (www.speelmeeuithoorn.nl).

Kinderkermis hoogtepunt
Maandag stond voornamelijk in het teken van knutselen, bewegen op muziek en leuke spelletjes. Dinsdag konden kinderen meedoen aan workshops theater, muziek en
dans, waaronder ook Capoeira. Gelukkig waren de weergoden de kinderen op woensdag en donderdag gunstig gezind bij het traditionele hutten bouwen. Dat gebeurt altijd
naast de Sporthal. Zonder de andere activiteiten tekort te
doen wordt de kinderkermis op vrijdag toch altijd ervaren
als het hoogtepunt van de Speel Mee week. Talloze attracties zijn dan bijeengebracht en opgesteld in de grote sporthal en in de naastgelegen ruimten. Behalve bestuursleden
zijn er ook altijd talloze vrijwilligers in de weer om de activiteiten in goede banen te leiden. Zij verdienen een woord
van dank. Naast deze enthousiaste mensen zijn er ook anderen die de Speel Mee week mogelijk maken. Dat is o.a.
de gemeente Uithoorn, sinds kort eigenaar van De Scheg
en die het complex voor dit doel ter beschikking stelt. Maar
ook de sponsors uit Uithoorn hebben een belangrijke inbreng. Zonder hen géén Speel Mee week! Daarom mogen
ze hier best voor het voetlicht worden gehaald: Gemeente Uithoorn, EHBO vereniging Uithoorn, Krijtenberg Hifi
met IQ, E-launch Internet Services, Cafetaria Friends, Supermarkt C1000 Reurings, Scholte & De Vries-Estoppey, Gamma Aalsmeer, PPG (Sigma Coatings) Uithoorn, AH winkelcentrum Zijdelwaard, AH Jos van den Berg, C1000 Oude
Dorp, Groentenspeciaalzaak De Goudreinet winkelcentrum
Zijdelwaard, Bakker Versteeg, Geostick B.V., Dansschool Jolanda van Beek, Capoeira Uithoorn, Multimate, Van Bakel
B.V. en Nhar Entertainment. Sponsors, namens de organisatie ook u hartelijk dank! Aan het einde van de vrijdagmiddag was de Speel Mee week Uithoorn 2011 voorbij. Het was
zoals gebruikelijk weer geweldig. Volgend jaar kunnen ouders hun kinderen via de website andermaal inschrijven bij
de organisatie. Graag tot ziens!

2e katern
Natuur
dichtbij
huis

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Zomaar wat natuur op de zaterdagmorgen

Dertig scouts halen een nat pak
Mijdrecht – Zaterdag 3 september was het weer tijd voor het
jaarlijkse Overvliegfestijn van

door de ontvangende speltakel. Uiteraard werd hier en daar een extra uitdaging aangebracht naarma-

te de overvliegers ouder waren. Het
was natuurlijk het idee om steeds
droog de overkant te halen. Maar
waar normaal gesproken het vooruitzicht op een nat pak niet zo fijn
is, zag de sloot er vanwege de felle
zon en bijbehorende temperaturen
er best aanlokkelijk uit! Het resultaat was dan ook dat iedereen het
parcours afsloot met een paar ererondes in de sloot. En niet alleen de
overvliegers, maar ook enkele andere scouts besloten wat verkoeling te
zoeken in het water. Kortom, mede
door het weer, een zeer geslaagd
Overvliegfestijn!
In totaal zijn er dertig kinderen overgevlogen naar een volgende groep.
Met het overvliegen is het Scoutingjaar geopend en staan de scouts
weer veel nieuwe uitdagingen te
wachten.
Kijk voor meer informatie
over Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht/Wilnis op de site:
www.janvanspeykgroep.nl

Scouting Jan van Speyk. De oudste kinderen van iedere leeftijdsgroep laten dan zien dat ze er
klaar voor zijn om over te vliegen
naar een nieuwe groep.
Uiteraard waren er veel andere scouts aanwezig om de oudste kinderen uit te zwaaien en de
‘jonkies’ te verwelkomen.
Dit jaar werd gebruikgemaakt van
het speelveld en de sloot aan de
Windmolen. De uitdaging van dit
jaar bestond uit een uitgebreid behendigheidsparcours met als finale de onvermijdelijke slootoversteek via een touwbrug. Het parcours werd afgesloten wanneer de
overvliegers op een piepschuimblok weer werden teruggehaald

Op misschien wel een van de laatste mooie
dagen van deze zomer toog ik met een
groepje vogelkenners naar de mooie Groene jonker. Voor wie het nog niet wist, het is
een gebied tegen Zevenhoven aan, waar in
2008 landbouwgrond is omgezet in natuurgebied. Water, slik en riet wisselen elkaar af
zodat er voor veel vogels een prachtige omgeving is ontstaan.
Alhoewel het wat minder rustig is als je met een
groepje gaat, kun je met meer ogen meer zien
en bovendien kom je met een paar echte kenners erbij ook te weten wat je ziet. De beloofde waterral en het porseleinhoen werden inderdaad kort waargenomen. Een grote groep
lepelaars staat prachtig te wezen in het heiige zonlicht. Het meest nieuwsgierig waren we
naar de lepelbekeend die eerder gesignaleerd
was. Als u denkt: ‘nooit van gehoord’, dan heeft
u groot gelijk, het beest hoort thuis in Australië.
Het kan natuurlijk een bijzonder goede vlieger
zijn, maar vermoedelijk is hij een handje geholpen. Het zou niet de eerste keer zijn deze week
dat een exoot mijn pad kruiste.
’s Morgens in alle vroegte, op weg naar mijn
werk, zag ik een grote kreeft schokkend de
Baambrugse Zuwe oversteken, terwijl de
avond tevoren een vergelijkbaar exemplaar

zijn schaar dreigend naar mij omhoog stak
toen ik op Achterbos liep. Ook dit zijn exoten,
Amerikaanse rivierkreeften die eind 19e eeuw
in Duitsland werden uitgezet en sinds 1968 in
Nederland worden waargenomen.
De oorspronkelijke, inheemse, Europese rivierkreeft is in Nederland in de 20e eeuw vrijwel uitgestorven door de zeer besmettelijke kreeftenpest. De Amerikaanse rivierkreeften bleven deze week de enige exoten die ik zag: de lepelbekeend liet zich niet zien.
Op de Groene Jonker zie ik aan de rand van het
water een grote groep meerkoeten. Aan hun
gedrag is duidelijk dat de jongen al groot zijn
gebracht (de meeste tenminste, een echtpaar
meerkoet was nog bezig met een laat nest). Als
het kroost nog aan het opgroeien is moeten de
verschillende families meerkoet niets van elkaar hebben en bakenen ze agressief hun domein af. Ik heb zelfs eens een meerkoet verontwaardigd een reiger te lijf zien gaan, waarop de reiger volkomen verbouwereerd de wieken nam. Maar met het naderen van de winter
wordt nu de veiligheid van de groep weer opgezocht, zodat straks in het holst van de winter
aan de rand van ijsvrij water weer een enorme
kluwen meerkoeten te zien zal zijn.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Bingo bij Argon,
thema
‘EUROPA!’
Mijdrecht - Op vrijdag 9 september is het weer zover,
bingo met originele prijzen.
Themaprijzen
zijn
deze
maand o.a. leuke landen prijzen met als hoofdprijs:
- Winkelen bij AH voor 150,00
euro. Ze beginnen om 20.00 uur
en de zaal gaat om 19.15 uur
open. Het eerste kopje koffie is
gratis.
De bingo wordt gehouden in
de kantine van voetbalvereniging Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht.

Schilderes Greta van Wijk
geeft tekenles in de Kom
Mijdrecht - Op maandagmorgen
van 10.30-12.00 uur gaat de bekende schilderes Greta van Wijk
weer tekenles geven in de benedenzaal in de Kom in Mijdrecht.
Zij start daarmee op 12 september.

grepen. Je hoeft niet speciaal in de
Kom te wonen. Kom eens langs en
kijk of je het leuk vindt. Er zijn nog
een paar plaatsen vrij.

Zij geeft les met potlood, soft coleur
conté krijt, pastel en aquarel potloden. Zij laat haar leerlingen geheel
vrij tekenen. Genoeg voorbeelden
om een houvast te hebben en helemaal los van elkaar naar eigen keuze. Zij geeft informatie, aandacht en
correcties.
Houdt u van tekenen? Voor de prijs
hoeft u het niet te laten, 3,50 euro per keer, koffie en koekjes inbe-

Mijdrechtse Dweildag weer op komst
Aanstaande zondag 11 september open huis

Danscentrum Colijn weer van start
Uithoorn - De vakantie zit er op
en Axel en Heleen Colijn van het
gelijknamige danscentrum zijn
natuurlijk, samen met hun medewerkers, alweer druk met de
start van het nieuwe seizoen.
Aanstaande zondag 11 september
is de aftrap met het open huis voor
het stijldansen (jeugd en paren), de
salsa en de zumba. Iedereen die belangstelling heeft voor deze dansvormen is van harte welkom in het
gezellige danscentrum.
Natuurlijk voor informatie en inschrijvingen of om deel te nemen
en/of te kijken naar een van de
workshops. Daarnaast zullen er ook
demonstraties zijn. Ook de leerlingen van het danscentrum zijn op
deze avond van harte welkom. Zij
kunnen dan nog even de voetjes
van de vloer doen en tegelijkertijd
aan de nieuwe bezoekers laten zien
hoe gezellig en leuk de sfeer in het
danscentrum is!
Open lesweek
In de week van 26 september is er

voor de overige dansvormen een
open lesweek. Dit is voor alle balletgroepen (popshowdance, hip
hop, ADV/kleuterballet en Combiklas), de Musicalklas (vanaf 9 jaar),
de breakdance (vanaf 8 jaar) en
natuurlijk de Glee Club (12+)! Tijdens deze lessen kan men kennismaken met lessen naar keuze zonder verdere verplichtingen. Daarna
kan men besluiten in te schrijven op
de betreffende groep op voorwaarde dat er nog plaats is natuurlijk. Er
zal ook iemand aanwezig zijn die de
tijd neemt om uw vragen te beantwoorden.
De salsalessen starten vanaf 9 of 16
september a.s. en worden verzorgd
door Club Fiera. De Zumba met Manon Lek start op dinsdag 20 september en alle overige lessen starten in de week van 26 september.
Danscentrum Colijn gaat voor kwaliteit. Dit houdt in dat de lessen worden gegeven door docenten met de
daarvoor benodigde diploma’s en/of
certificaten. Zij hebben niet alleen
oog voor de pasjes en de choreo-

grafieën maar zij kijken ook verder;
ontwikkelen de leerlingen zich op
de juiste manier? De lesopbouw is
uitgebalanceerd met veel aandacht
voor de techniek. Dit is een voorwaarde voor een goede dansontwikkeling en behoud van een gezond lichaam van u en uw kinderen!
Nieuw
Nieuw dit seizoen in het danscentrum is natuurlijk de Glee Club!! Deze combinatie van zang en dans is
bedoeld voor tieners vanaf de 1e
klas middelbare school! De zanglessen zullen worden gegeven door
Ireen van Bijnen, de in Uithoorn bekende zangcoach die ook leiding
geeft aan het kinderkoor Xing voor
kinderen van de basisschool.
De danslessen zullen worden verzorgd door de balletdocente van het
danscentrum, Merel Schrama. Zij
heeft de dansacademie voltooid in
2008.
Meer info: zie advertentie elders
in dit blad.

Mijdrecht - Aankomende 17e
september is het weer zo ver, de
9e Mijdrechtse Dweildag. Al 9
jaar nu verzorgen Muziekvereniging VIOS tezamen met Stichting Koopcentrum Mijdrecht dit
succesvolle muziekspektakel.
Vele dweilorkesten hebben in die
afgelopen jaren dan al Mijdrecht
bezocht. Dit jaar mogen we, volgens
de opgave tot nu toe, 9 orkesten begroeten. Ook het VIOS dweilorkest
DORST zal aanwezig zijn.
Behalve het hoofdpodium op het

Raadhuisplein zullen op nog drie
plekken podia komen te staan. Zo
zal er een podium zijn op Bozenhoven nabij Hema/Expert, een podium
bij café Het Rechthuis in de Dorpsstraat en een podium bij winkelcentrum de Lindeboom.
De Dweilorkesten zullen beoordeeld worden door een kundige jury in twee verschillende klasses: De
Leutklasse en de Wedstrijdklasse.
De klasses zijn er omdat er orkesten zijn die graag een professionele beoordeling willen hebben voor
hun act. Deze worden dan ook be-

oordeeld door een vakjury bestaande uit gerenommeerde muzikanten,
instructeurs en dirigenten die bekend zijn met dweilorkestenmuziek.
Maar er zijn ook orkesten die spelen voor ‘de leut’, juist ja, voor de gezelligheid. Zij komen speciaal om u
te vermaken. Deze orkesten worden
beoordeeld door een jury die meer
kijkt naar welke gezelligheid een orkest voor het publiek brengt dan dat
er op valse noten wordt gelet.
Voor beide klasses zijn er natuurlijk
de wisselbekers te verdedigen.
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Rampscenario bij schoolplein

Grote oefening EHBO en Brandweer in Wilnis

Beknelde fietsster onder auto
wordt verzorgd en gekalmeerd.
Wilnis - Op maandagavond 5 september heeft bij de Beatrixschool op
de Veenweg in Wilnis een oefening plaatsgevonden van de EHBO vereniging in samenwerking met Brandweer Wilnis. De oefening werd mede mogelijk gemaakt door 8 LOTUS-slachtoffers die ernstige en minder
ernstige verwondingen naspeelden. Ruim 25 vrijwilligers van de EHBO
vereniging en 9 vrijwilligers van de brandweer hadden de taak om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de gewonden te stabiliseren, gerust te stellen en waar mogelijk verwonden te verzorgen.

gerd. Een persoon raakt hierbij bekneld en zwaar gewond door inwendige bloedingen. De bestuurder van de auto zit bekneld met zijn voet, die
hij heeft gebroken. De andere auto heeft drie fietsers geraakt. Eén fietser ligt klem onder de auto met ernstig rugletsel, de andere twee fietsers liggen gewond nabij de auto met onder meer een sleutelbeenbreuk
en een bekkenbreuk. Ook op het schoolplein zijn door de schrik gewonden gevallen, die door de EHBO’ers verzorgd moesten worden.

het slachtoffer welke tussen het hek en de auto bekneld zat en de fietser die onder de auto lag te bevrijden. Met speciale hefkussens is een
auto van de fietser getild en met een lier is de andere auto weggetakeld
om de beknelde slachtoffers te bevrijden.

Meer informatie

Tijdens het einde van een feestavond op de het schoolplein van de
Beatrixschool in Wilnis slaat het noodlot toe, als er met hoge snelheid
een auto op de Veenweg op een andere auto inrijd. Een flinke botsing is
het gevolg, waarbij een van de auto’s tegen het schoolhek wordt geslin-

De aangewezen commandant van de EHBO vereniging heeft snel de situatie geïnventariseerd en taken toegewezen aan de aanwezige EHBOers en de Brandweer Wilnis. EHBO-leden hebben slachtoffer geholpen
met stabiliseren van breuken, wonden verzorgen en natuurlijk slachtoffers en omstanders gerustgesteld. De brandweer had de handen vol om

Kijk op www.ehbowilnis.nl voor meer informatie over KNV EHBO afdeling Wilnis. KNV EHBO afdeling Wilnis verzorgt opleiding- en herhalingslessen voor het officiële EHBO-diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED. Om het jaar start de vereniging een nieuwe EHBOopleiding. De EHBO’ers van KNV EHBO afdeling Wilnis worden ingezet
voor EHBO hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen. Meer informatie kunt u
opvragen via info@ehbowilnis.nl.

Fietser is geschept door
achteruitrijdende auto.

Man met ernstige verwondingen bekneld tussen
auto en hek en vrouw met snijwonden.

Slachtoffer met sleutelbeenbreek
wordt gerustgesteld door EHBO’er.

EHBO’ers inventariseren verwondingen
bij bestuurder van auto.

Bestuurder van auto met gebroken enkel
wordt gekalmeerd door EHBO’ers.

EHBO’ers verzorgen wonden
om infectie te voorkomen.

Wondverzorging door
EHBO vrijwilligers.

Slachtoffer wordt op brancard
afgevoerd naar gewondennest.

EHBO commandant
inventariseert vorderingen.

Chaos door ongeval
voor het schoolplein.

Slachtoffer in shock wordt
op brancard geholpen.

Bestuurder van een auto
met hersenschudding.

Noodlot tijdens feest

Beknelling
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In week van 18 t/m 24 september:

Nierstichting zoekt collectanten
Mijdrecht - Van 18 t/m 24 september is het weer zover: de
collecteweek van de Nierstichting. In Mijdrecht zorgen jaarlijks ruim zestig mensen er voor
dat er veel geld wordt ingezameld voor de Nierstichting. Daar
is de Nierstichting enorm blij
mee! Toch kan zij altijd erg goed
nieuwe collectanten gebruiken.
Nu zijn er straten en wijken in
Mijdrecht waar nog niet gecollecteerd wordt. En elke euro is
er één!

Als collectant gaat u in de week van
18 t/m 24 september met een collectebus van deur tot deur in uw
buurt. Dat kunt u alleen doen, of samen met een vriend, vriendin of familielid. Als collectant laat u duidelijk zien waar u voor staat. U draagt
bij aan een betere toekomst voor
nierpatiënten. Bovendien is het een
leuke manier om in contact te komen met uw buurtgenoten.
Landelijke campagne
Rondom de collecteweek voert de

Nierstichting een landelijke campagne met het thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade.’ Met de
opbrengst van de collecte kan de
Nierstichting o.a. wetenschappelijk onderzoek financieren naar het
voorkomen en behandelen van nierziekten.
Het zou fantastisch zijn wanneer u
hieraan wilt bijdragen. Een uurtje
van uw tijd maakt het verschil!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
Marella Verhagen, telefoon 241489.

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN
Omdat we regelmatig mensen ontmoeten die vragen: ‘Wat doen jullie
nu eigenlijk’ vonden we het een goed idee om een keer per maand
iets te vertellen over onze Stichting en... onze activiteiten. We zijn
blij dat we in deze column de gelegenheid krijgen u te informeren
over de verschillende zaken waar wij mee te maken hebben en/of
waar we mee bezig zijn.
Als je als oud-Amsterdammer hier in de regio komt wonen, is
dat best wel even wennen. Je komt terecht in een totaal andere
omgeving en na korte tijd merk je dat dát eigenlijk is wat je wilde.
Je vindt ruimte, het is niet overal zo’n gekkenhuis, je kunt overal
dichtbij je auto kwijt en heel veel dingen zijn per fiets te bereiken.
Kortom: Je woont ‘buiten’.
Mensen die al wat langer hier wonen beseffen (en waarderen) het
misschien niet meer zo, maar wat ís het een prachtige omgeving
waar we wonen. Waar kun je nog zó ver kijken over een prachtig
groen gebied, vol koeien en schapen en met sloten die het land in
keurige blokken verdelen. Waar hoor en zie je overal zoveel vogels ?
Ik was, toen ik hier kwam wonen, meteen enthousiast toen ik in
contact kwam met Stichting De Bovenlanden, want dat was voor mij
dé manier om wat meer te weten te komen over de natuur in deze
omgeving.

Nieuw seizoen
Durven & Doen
Mijdrecht - Deze maand start
het nieuwe seizoen van de Club
Durven & Doen. Kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 die meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
zijn welkom op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in het
speellokaal van OBS De Trekvogel in Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt
toneelspelen gecombineerd met
een sociale vaardigheidstraining.
In de Club worden heel spelenderwijs allerlei thema’s behandeld zoals stevig staan, duidelijk praten,
pesten, opkomen voor jezelf, ergens
bang voor zijn, enzovoorts. Door toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde oefeningen leert je kind steviger in zijn schoenen te staan en
zich te uiten.
Op laagdrempelige wijze krijgt je
kind zo een steuntje in de rug. De
cursus is ook geschikt voor kinderen die toneelspelen ‘gewoon leuk’
vinden! Het cursusblok start op 12
september en bestaat uit 10 lessen
van een uur.
Meer informatie en/of aanmelden
bij de docente Astrid Millenaar via
telefoonnummer 06-40977903 of via
de website www.despeltuin.nl

Supermarkt
Jumbo trakteert

St. Jan de Doper één van laatst bewaarde
kerken van architect H.J. van den Brink
Uithoorn - De kerk van St. Jan de
Doper, een gemeentelijk monument uit 1867 dat in 2007 buiten
gebruik is gesteld, is één van de
twee laatst bewaarde kerken van
architect H.J. van den Brink.
De Rotterdamse architect Herman
Jan van den Brink (1816-1883) begon zijn loopbaan als wijnkoper en
distillateur en naast zijn werkzaamheden interesseerde hij zich voor
de bouwkunst. Nadat hij in contact
kwam met Monseigneur Zwijsen, de
aartsbisschop van Utrecht, toonde
hij zijn bekwaamheid door het ontwerpen van het seminarie van Rijsenburg. Zijn ontwerp werd goedgekeurd en Van den Brink kreeg nog
veel meer opdrachten voor de bouw
van kerken, scholen en andere instellingen. In 1859 werd hij benoemd
tot hofarchitect van het Aartsbisdom Utrecht, in welke functie hij onder meer de restauratie van de St.
Catharinakathedraal te Utrecht ter

hand nam. De St. Eusebiuskerk in
Arnhem, inmiddels helaas afgebroken, geldt als zijn belangrijkste werk.
Van de kerken die naar zijn ontwerp
gebouwd werden zijn inmiddels nog
maar twee kerken over, namelijk de
St. Bavokerk te Oud Ade en de St.
Jan de Doper te Uithoorn. Daarnaast
zijn nog delen van twee andere kerken bewaard gebleven.
De kerk te Uithoorn is in de jaren
60 uitgebreid, waarbij de fundering ook geheel is vernieuwd. Experts van het Cuypersgenootschap
en Bond Heemschut hebben eerder
laten weten, dat zowel het oude als
het nieuwe deel architectonisch zeer
de moeite waard is en behouden zou
moeten blijven.
Ook voorzitter Dick van Wees van de
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel
sprak zich in een nummer van ‘De
Lange Brug’ eerder uit voor de redding van het gebouw door de Uithoornse gemeenschap middels hergebruik.

Inmiddels woon ik nu al twintig jaar hier, mag ik meewerken als
bestuurslid en heb ik veel geleerd over de natuur en vooral over
de gebiedjes die hier in onze regio behouden moeten blijven voor
de toekomst. Als je in het Groene Hart een aantal natuurgebieden
beheert en onderhoudt, dan word je je steeds meer bewust hoe
belangrijk het is dat er ook vrijwilligers zijn die helpen om wat
mooi is – ook mooi te houden.
Van Stichting De Bovenlanden heb ik veel geleerd. Als stadsmens had
ik van heel veel zaken geen idee en woorden als kleiput, legakker,
kreekrug en geriefhoutbosje zeiden me niets. Maar van veel excursies
en van knot- en hooidagen in de verschillende gebiedjes kom je
steeds meer te weten en leer je veel. En... ga je steeds meer van die
‘natuur vlakbij’ houden. Goed dat zo’n organisatie die zich vooral
bezighoudt om mooie gebiedjes hier in de buurt voor de toekomst
te behouden, dat al 25 jaar doet en – zoals duidelijk blijkt – daar
volop mee doorgaat.
En... dat knotten en hooien is best leuk werk. Als u een keer mee
wilt doen : alle hulp is welkom en zo af en toe een ochtend buiten
met de natuur bezig zijn geeft je
veel voldoening.
Inl: www.debovenlanden.nl
of tel.0297–26 34 90.

Vinkeveen - Donderdag 1 september heeft Jumbo Vinkeveen
de bewoners van Zuiderhof, Vinkenoord en Maria-Oord getrakteerd op heerlijke Jumbo bonbons.
Alle bonbons werden hartelijk in
ontvangst genomen en onder het
genot van een bakkie koffie of thee
opgegeten. Jumbo Vinkeveen vond
het leuk om de bewoners zomaar
eens wat extra’s te geven.

Martin Kemperman
Bestuurslid
Stichting De Bovenlanden

Jeugdnatuurclub heeft nog een paar plaatsen vrij

Weet jij wat een Veenmol is?
Regio - De JeugdNatuurClub “De
Veenmollen” van het IVN bestaat uit
kinderen van 8-12 jaar die het leuk
vinden om bezig te zijn in en met de
natuur. Onder leiding van ervaren
natuurgidsen trekken zij erop uit,
wandelend of op de fiets, om iets
bijzonders in de natuur te onderzoeken. Bijvoorbeeld waterdiertjes
in een poldersloot, of bloemen en
vlinders in een mooie berm. Soms
steken ze de handen uit de mouwen
en gaan ze wilgen knotten of nestkastjes timmeren.
De Veenmollen komen één keer in
de maand, op de 3e zaterdagmiddag van 13:30-15:30 uur bij elkaar;
ze verzamelen bij het NME centrum
de Woudreus in Wilnis. Het Veenmollenseizoen loopt gelijk met het
schooljaar en begint dan ook weer
deze maand, op 17 september om
precies te zijn. Voor het komende
seizoen 2011-2012 zijn er bij de club
in de Ronde Venen nog een paar
plaatsen beschikbaar. Ook start er
dit jaar een aparte club in Uithoorn,
waar ook nog een paar kinderen bij
kunnen.

Legakkers beschermen tegen afkalving…

Wie weet iets over deze diefstal? Sloep gestolen!
Sloep met inboardmotor
Interboat 19 – 5.70 meter. Kleur:
zwartblauw.
Registratienummer:
(HIN) NLIBL19345 F000. Blauwe buiskap. Kabelaring met Turkse
knoop. Teakhouten vloer en teakhouten blad op motorkist. Zwemtrap rvs. Aandrijving: binnenboordmotor Vetus Mitsubishi Diesel 22
pk 3 cylinders. Motornummer:
116599101346. Motortype: M 3.10.
Bakboord (links) en stuurboord
(rechts) voorop de naam: DaMe.
Achterop de naam: Wilnis. Bouwjaar boot en motor: jaar 2000 (2608-2000 – exact 11 jaar oud). Vaaruren ca. 430 uur. ABUS geel kabelslot van ca. 3 meter met ABUS grijs
hangslot.
Tijdstip vermissing/diefstal: Tus-

sen maandag 22 augustus 2011 ca.
14.30 uur en zaterdag 3 september
2011 ca. 12.00 uur. Vaste ligplaats
Jachthaven Omtzigt B.V., Achterbos
24a, 3645 CD Vinkeveen, Steigernr

4, Boxnr. 38. Weet u iets? Graag
contact met Daniël Ederzeel , Trilgras 26, 3648 JD Wilnis, Tel. 0297284522. Mobiel: 0653704556. Email: daan.ederzeel@casema.nl

Zelfservice in Bibliotheek Wilnis
Lijkt dit je leuk en zit je volgend jaar
in groep 5, 6, 7, of 8 van de basisschool? Dan kun je lid worden! Het
kost 25 per jaar en daarvoor krijg
je materialen, drinken, de Rond-Uit
(het blad van de IVN) en het speciale club T-shirt van de Veenmollen.
Wil je meer weten of je meteen op-

geven? Bel dan naar Corrie van Asselen (264352), Marianne van den
Bosch (257287) of Chiel Bakkeren
(241509).
Voor
meer
informatie
kun
je ook surfen naar de site:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
(en klik op Jeugd).

Geen
krant?

Bel

0297-581698

Wilnis - De Bibliotheek
Wilnis stapt over op zelfservice. Dit betekent voor
u dat de huidige balie
wordt vervangen en dat
daarvoor in de plaats een
nieuwe balie komt waarop u zelf, zonder tussenkomst van een medewerker, uw materialen kunt
inleveren en kunt lenen.
Het werkt eenvoudig. Op de
zelfservicebalie treft u een
zwarte plaat aan. Voor het
inleveren legt u de materialen één voor één op deze plaat. De computer geeft
aan dat de materialen zijn
ingeleverd en u hoeft de
materialen alleen nog maar
in de kast ernaast te plaatsen.
Ook het uitlenen werkt simpel. U legt uw bibliotheekpasje op
de scanplaat. Vergeet uw pasje dus
niet, u heeft het echt nodig om materialen te kunnen lenen. Eén voor
één plaatst u vervolgens de materi-

alen op de zwarte plaat en de computer geeft aan dat de materialen
zijn geleend. Als u klaar bent drukt u
op de knop en krijgt u de lenersbon.
Via www.bibliotheekavv.nl vindt u

meer informatie over de zelfservicebalie. Uiteraard blijven de medewerkers van de bibliotheek graag voor
u klaarstaan om u van dienst te zijn
en u te adviseren wanneer u daarom vraagt.
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Fotokring
Uithoorn
40 jaar
Regio - De Fotokring Uithoorn bestaat
in september 2011 40 jaar. De Fotokring is een vereniging van amateurfotografen; eenvoudiger gezegd een fotoclub. De Fotokring bestaat uit zeer ervaren en minder ervaren fotografen. De leden komen eens per veertien dagen bij
elkaar om foto’s te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Iedere enthousiaste en actieve amateurfotograaf kan
lid worden van de Fotokring.

De geschiedenis
De Fotokring is ontstaan uit een personeelsvereniging van het Uithoornse bedrijf Cindu. De Fotokring was binnen de Cindu een
groot succes. In 1971 werd echter besloten de Fotokring te verzelfstandigen, waardoor meer fotografen van buiten de Cindu
lid konden worden. Zo ontstond de Fotokring Uithoorn. Op 2 september 1971 werd
de eerste clubavond gehouden.
Het ledenaantal groeide snel en de Fotokring werd een succes. De contributie bedroeg toen 5 gulden per maand.
In 1971 werd ook de eerste expositie van de
Fotokring gehouden. Deze expositie werd
gehouden in wat toen de openbare leeszaal
heette, nu de bibliotheek. Sindsdien zijn er
vele exposities gevolgd.

Succes
Na succesvolle jaren kende de Fotokring
ook tegenslag. Omstreeks 1977 liep het ledental terug. Er waren spanningen tussen
de meer succesvolle en de minder ervaren
fotografen. Een aantal van de meer gevorderde fotografen verliet de Fotokring. Het
bestuur kwam in actie. Men ging op zoek
naar een betere locatie; via publiciteit in de
lokale media en door een interessant programma nam de belangstelling voor de Fotokring toe en groeide het ledental weer. De
leden waren actief met veel en goed fotowerk. Alle soorten fotografie kwamen aan

bod zoals architectuur fotografie, portret,
stilleven, maar ook dokatechnieken. We zaten immers nog in de periode van de analoge fotografie, waarbij werd gefotografeerd
op film en via chemische processen de film
werd ontwikkeld en de foto’s werden afgedrukt en vergroot in de donkere kamer.

Competitie
De Fotokring deed actief mee in competities van de landelijke Fotobond en de afdeling Kennemerland van de Fotobond. Daarbij haalde de Fotokring steeds mooie resultaten. Ook individuele leden van de Fotokring waren succesvol als fotograaf en deden actief mee aan nationale en internationale wedstrijden.
In de jaren ’80 werd de kleurenfotografie
steeds belangrijker. Toch waren er leden die
de zwart-wit fotografie trouw bleven, tot op
de dag van vandaag.
Na 2000 kwam de digitale fotografie op.
Een belangrijke ontwikkeling voor een fotoclub. Er waren leden die zich snel de nieuwe technieken en camera’s eigen wilden
maken en anderen die veel waarde bleven
hechten aan de vertrouwde analoge technieken. Het afscheid nemen van de analoge
technieken, die tientallen jaren de fotografie hadden bepaald, was voor velen een ingrijpend gebeuren. Het afscheid nemen van
een vertrouwde manier van werken, waarin veel ervaring en kennis was opgebouwd
gaat niet vanzelf. Het afscheid nemen van
je donkere kamer waarin al die chemische
processen plaatsvonden was voor veel leden geen gemakkelijk besluit.
Tegenwoordig weten we niet beter; de digitale fotografie heeft zijn intrede gedaan
en is volledig geaccepteerd in de Fotokring
Uithoorn. Geaccepteerd, dat is zwak uitgedrukt. Voor veel leden zijn de extra dimensies die de digitale fotografie met zich meebracht, zoals de bewerking en opmaak van
foto’s met de computer een belangrijk deel
van de hobby geworden en daarmee ook
voor de huidige Fotokring.

De fotokring in 2011
De Fotokring Uithoorn is een platform voor
iedereen die fotografie als hobby heeft. In
een gezellige en ongedwongen sfeer kunnen de leden met elkaar ingaan op fotografie en alles wat daarmee samenhangt. Dat
gebeurt eerst en vooral binnen de clubbijeenkomsten waar in een afwisselend programma allerlei onderwerpen de revue passeren. De FU geeft geen cursussen maar
probeert aan de hand van een interessant
activiteitenprogramma de leden te stimuleren en te activeren. Zelfwerkzaamheid is
daarbij belangrijk. Het motto is ‘al doende
leert men’. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:
• besprekingen van fotowerk; vrijwel elke
kringavond staat dit onderwerp op het
programma;
• eendaagse fototrips naar fotogenieke plekken binnen Nederland of – eenmaal per jaar - een fototrip van 3-4 dagen naar het buitenland;
• wedstrijden op regionaal of nationaal niveau;
• exposities;
• uitwisselingen met andere fotoclubs;
• doe-avonden;
• projecten.
De Fotokring wordt gefinancierd door contributieopbrengst en incidentele sponsoring. Zij krijgt geen subsidie.

Het 40-jarig jubileum
Het 40-jarig jubileum wordt aangegrepen
om ons zelf nog meer te laten zien aan onze
omgeving. Daarom zijn er naast het reguliere programma enkele bijzondere activiteiten
georganiseerd.
Het jubileumprogramma start met de Expositie 3600 Uithoorn. De gemeente Uithoorn
hebben ze verdeeld in 30 stukken en ieder
lid van de FU heeft binnen ‘zijn stuk’ een foto gemaakt van wat hem/haar daar bijzonder trof. Deze foto’s worden geëxposeerd in
de hal van het gemeentehuis van Uithoorn.

De tentoonstelling wordt op 20 september
geopend door de burgemeester van Uithoorn, drs. D.H. Oudshoorn. De tentoonstelling duurt tot 14 oktober en is te bezichtigen gedurende de openstelling van het gemeentehuis.
Ter gelegenheid van het lustrum zal in september het fotoboek “Fotokring Uithoorn 40
jaar” verschijnen. In dit boek is werk te zien
van alle leden van de Fotokring Uithoorn. Ieder lid heeft een aantal van zijn/haar beste
foto’s in het boek laten opnemen. Daarnaast
bevat het boek foto’s van enkele projecten
van de Fotokring. Een mooi document waarin de veelzijdigheid van de fotografie zoals
toegepast door de leden mooi is afgebeeld.
In het najaar organiseert de Fotokring Uithoorn een Grote Jubileumfotowedstrijd. Iedereen, met uitzondering van de leden van
de Fotokring Uithoorn, kan meedoen; de foto moet gemaakt zijn in Uithoorn of De Kwakel of iets van deze plaatsen tonen. Tot 20
november kunnen foto’s worden ingezonden en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens
de kerstmarkt op 11 december.
Met nog enkele besloten activiteiten zoals
een workshop Studiofotografie voor leden
en een reünie met oud-leden is het jubileumprogramma compleet. Gedurende het jubileumjaar zal de FU via de regionale bladen regelmatig verslag doen van haar activiteiten en eens per maand de winnende foto van de kringavonden tonen.

Sfeerbeeld van een
kringavond
Jaarlijks maakt de fotokring een gevarieerd
programma voor de kringavonden. Een seizoen omvat doorgaans 19 avonden, van
september tot mei. Zie voor het programma
van dit seizoen de website van de Fotokring.
Hoewel de kringavonden ieder een specifiek programma kennen, wordt hier een
beeld geschetst van hoe een gemiddelde kringavond er uit ziet. Ze beginnen om

kwart voor acht met koffie en thee, waarna het programma om acht uur start. Vaak
vindt er een bespreking plaats van foto’s, of
series van foto’s, gemaakt door de leden.
Meestal gaat het om kleurenfoto’s, maar
soms ook om zwart-wit. De foto’s (prints)
worden getoond op een passe-partoutkarton en opgesteld op een stelling. Leden geven afwisselend hun mening over een foto, soms gevolgd door discussie. De avond
wordt onderbroken door een pauze, waarin
een consumptie kan worden genoten en ervaringen worden uitgewisseld. Na de pauze vindt vaak nog een bespreking van foto’s plaats. De fotobesprekingen hebben
soms een competitiekarakter; de foto’s krijgen een beoordeling van de leden en zo
ontstaat bijvoorbeeld elke maand een ‘foto
van de maand’. Een min of meer vast programma onderdeel vormt ‘de tien minuten
van …’. Hierin geven leden een inkijk in hun
fotohobby, door het tonen van een specifieke fotoserie of het demonstreren van hun
werkwijze. De leden geven zelf vorm en inhoud aan deze 10 minuten presentaties.
Naast de fotobesprekingen zijn er ook kringavonden waarop gastsprekers hun werk tonen of het fotowerk van de leden bespreken. Vaak gaat het daarbij om bekende fotografen of leden van andere fotoclubs. Zo
is er een uitwisseling van ervaring en ideeen met andere fotoclubs in Nederland. Ook
fototechnieken of methoden van het digitaal
bewerken van foto’s komen aan bod op de
kringavonden.
Ben je amateurfotograaf en heb je belangstelling voor het lidmaatschap, kom dan
eens langs op een van de kringavonden, je
kunt dan geheel vrijblijvend kijken of je lid
van de Fotokring Uithoorn wilt worden.
Zie voor meer informatie, o.a. over het lidmaatschap de website van de Fotokring:
http://www.fotokringuithoorn.nl/
Foto’s: , Marcel van Balken, Jean Pierre Roché, Hans van der Pol en Piet Geusebroek.

40 jaar

Traditiegetrouw staat
De Kwakel weer op

ZIJN KOP

En dat betekent veel meer dan een ritje in de botsauto
of zwieren in de draaimolen. Eén van de hoogtepunten
is de kinderkermisoptocht op zondagmiddag.
Bijna 200 kinderen deden al wandelend of rijdend mee
aan de ronde door het dorp. Het was weer een bont gezelschap:
zo kwamen o.a. een brandweerwagen, legertank en
slakkenhuis voorbij. Maar ook de New Kids, Kwakels
Topmodel en indianen en nog veel meer kleurrijke figuren.
Wat is er, al dan niet met hulp van de ouders, weer een hoop
tijd en werk verricht, het zag er prachtig uit! Ondanks dat van
tevoren de weersverwachting niet al te best was werd het een
prima middag met slechts een paar spatjes regen en dat maakt
het natuurlijk altijd nog gezelliger.
Op de maandagavond vond voor de 5e keer het open Kwakels
kampioenschap vlettentrekken plaats. Ter ere van dit jubileum
waren veel deelnemers getooid met een geel mutsje, wat er extra
leuk uit zag in het avondzonnetje. Aangemoedigd door de vele
toeschouwers aan beide zijden van de ringvaart, hebben zowel
de heren- als damesteams gedurende ruim 2 uur gestreden
om de Gouden Peddel.
Op www.verheijfotografie.nl zijn veel foto’s te bekijken
en ook te bestellen van de Kwakelse Kermis.
Een fotoverslag van de grote optocht die
dinsdag is gehouden volgt in de volgende
editie van deze krant.
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UWTC’ers al klaar voor prachtig
spektakel in Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 28 augustus stonden UWTC’ers Rene Wiebes en Guus Zantingh in Gouda
aan de start van een 50+ veteranen wedstrijd. Vanaf de start werd
er hard gekoerst, mede omdat dit
een gecombineerde wedstrijd was
met 40+ veteranen, met een aparte klassering voor de 50+ veteranen.
Na 11 ronden ontstond er een kopgroep, van 6 renners, helaas zaten
hier geen UWTC renners bij. Vanuit
het peloton werd nog wel gepoogd
om een sprong naar de kopgroep
te maken, maar dit mislukte. Doordat de renners goed samenwerkten
werd er een grote voorsprong opgebouwd en werden zij niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Bert Zaal. Guus Zantingh
wist zich goed voorin te handhaven
en eindigde op een 8e plaats. Het
was zijn tweede wedstrijd van dit
seizoen, in de categorie 50+ veteranen. Rene Wiebes eindigde als 17e.
Jeugd
Van 8 t/m 13 augustus werd de ‘Tour
de Junior’ verreden in Achterveld,
het grootste meerdaagse landelijke jeugdevenement. Op maandagochtend werd al vroeg vertrokken
richting Achterveld, om een plekje
op de camping te zoeken. Bij aankomst stond de familie van Rick van
Wieringen en Jeroen van Goor al op
de camping. Het weiland was drassig, dus de trekker van de boer was
nodig om het terrein opgesleept te
worden. Naast de UWTC stond ook
de hele Amstel ploeg met enkele
Deense rijders op de camping. Na
aanmelding in de Moespot stond
Bart ingedeeld in het Gibo team, Jeroen in het Rabo team, André Looij
in Kroon Wilnis en Rick in het Voskamp team. ‘s Middags werden alle 20 teams op de foto gezet. Het
shirts van Bart was veel te groot en
werd ter plekken iets ingenomen
door de moeder van Rick. Voor Bart
en Jeroen (beide cat 7) werd dit de
1e deelname aan de Tour de Junior.
Bart heeft afgelopen jaar alleen wat
inter-club wedstrijden gereden, dus
deze stratenparkoersen waren helemaal nieuw voor hem.
De week ervoor was Bart ziek geweest, maar hij was net op tijd weer
beter om het toch te gaan proberen.
Op de eerste dag stond een wegwedstrijd op het programma, met
een parcours van bijna 4 km lang.
Bart moest helaas in de 2e ronde
het peloton laten gaan, waarna hij
zijn wedstrijd in eingen tempo solo uit reed. Voor Bart een hele belevenis om zo tussen de motoren en
materiaalauto’s onder luid applaus
naar de finish te rijden. Jeroen ging

de strijd aan om de groene trui aan
en deed zeer actief mee in de diverse puntensprints. De gele trui winnaar Corné ten Hove verdiende ook
eigenlijk de groene trui, maar omdat je maar met één trui kan rijden
mocht Jeroen de groene trui in ontvangst nemen. André Looij eindigde op de 1e dag naar een 26e plaats
en kon de volgende dag helaas niet
meer van start i.v.m. problemen met
de knie. Ook Rick reed de wedstrijd keurig in het peloton uit (38e
plaats).
Bergtijdrit
De volgende ochtend vertrokken
alle deelnemers al vroeg om gezamenlijk naar de start van de bergtijdrit te rijden. Bij elkaar een groep
van 120 renners. Alle kruisingen werden door de politie afgezet. De tijdrit was met een kilometer niet lang, maar iedereen had het
erover dat het wel een pittige klim
was. Jeroen werd in deze etappe 9e, Bart 21e en Rick 44e. In de
avond werd een criterium verreden, op een parcours van 1100 meter lengte. Het publiek zag de renners dus vaak voorbijkomen. Bart
moest in de 5e ronde de kopgroep
laten gaan, om wederom in eigen
tempo de wedstrijd netjes uit te rijden. Jeroen heeft zijn best gedaan
om de groene trui te verdedigen. Hij
pakte weer diverse punten mee in
de tussensprints, maar net niet genoeg om de trui te behouden. Rick
heeft de hele wedstrijd keurig in
het peloton meegereden. Het tempo lag erg hoog. Jeroen werd in deze etappe 17e, Bart 21e en Rick 31e.
Woensdag stond een echte klassieker op het programma, met een omloop van ruim 10 km. Er stond erg
veel wind en het was lastig koersen.
Bart werd er in de 2e ronde uitgehaald aangezien hij al een behoorlijke achterstand op het peloton had.
Hij was hier erg teleurgesteld over.
Jeroen werd 20e, Bart 21e, Rick 40e.
Donderdagochtend werd weer een
klimtijdrit van 1 km in Leusden verreden. Jeroen liet hier zien dat tijdrijden hem goed afgaat en eindigde op dit onderdeel als 5e, Bart 21e,
Rick 25e. Donderdagavond werd
weer een criterium verreden. Het
parcours was nat, waardoor er diverse valpartijen werden gemeld.
Bart was helemaal in zijn element,
want hij maar 1x ingehaald door het
peloton en werd dit keer niet laatste maar 19e plaats. Jeroen werd in
deze etappe 11e en Rick 31e. Vrijdagochtend stond er een langere
tijdrit op het programma van 3800
meter. Het wegdek was nat, het regende en er stond een flinke wind.

Jeroen startte 1 minuut na Bart en
wist hem vlak voor de finish in te
halen. Jeroen stond op het podium
met een 3e plaats in de tijdrit, Bart
werd 21e en Rick 44e. In de avond
werd weer een wegwedstrijd verreden. Jeroen liet zich iedere ronde weer van voren zien. Samen met
de gele trui drager (Corné ten Hove)
en groene trui drager (Noah van der
Meer) maakte Jeroen er spannende
sprints van voor de punten om de
groene trui. Bart kon het tempo niet
volgen, maar werd niet gedubbeld
door het peloton. Jeroen werd uiteindelijk 6e en Bart 21e. Rick bleef
de hele wedstrijd voor in het peloton. Met een vlammende eindsprint
wist hij deze avond zelfs als winnaar af te sluiten (zie foto). Later op
de avond kwamen de Amstel nieuwelingen aan Rick’s vader vragen
of hij hun ook training wilde gaan
geven!! Rick’s moeder zou later op
pad moeten om de beloofde velgen
te kopen die hij zou krijgen bij een
overwinning. Op zaterdag, de laatste wedstrijddag, stond er ook een
criterium voor de jeugd categorieën
1 t/m 4 op het programma. Tristan
Geleijn werd 12e en Owen Geleijn pakte een fraaie podiumplek
met een 3e plaats. Rogier had een
blijkbaar na de wedstrijd een beetje haast, want hij was per ongeluk
huiswaarts gegaan zonder zijn rugnummer in te ruilen voor zijn licentie. Omdat het op zaterdag maar een
kort rondje was (830 m) moesten de
renners zodra ze gedubbeld waren
de koers verlaten. Door het enorme
hoge tempo bij cat 7 was Bart helaas na 5 rondjes al uit koers. Jeroen
moest door een valpartij na 10 rondjes uit de wedstrijd. Rick was ook
nuweer scherp en reed naar een
13e plek. Op zaterdagavond werden de eindprijzen uitgereikt. Jeroen werd 3e in puntenklassement
en 19e in eindklassement. Bart werd
21e in het eindklassement en kreeg
hiermee ook de felbegeerde rode
lantaarn. Rick werd 37e in eindklassement. Ondanks het matige weer
was de Tour de Junior weer een geweldig goed georganiseerde en gezellige wielerweek.
Wielerronde van Uithoorn
Zondag 18 september a.s. wordt
weer de jaarlijkse Wielerronde van
Uithoorn verreden, op het parcours
aan het Marktplein. Er wordt vanaf 12.00 uur gestart in diverse categorieën. In de volgende uitgave van
deze krant hierover uiteraard meer.
Reserveer daarom alvast zondag 18
september in uw agenda, om weer
te genieten van een prachtig wielerspektakel.

Op de foto: Rick van Wieringen (midden)

De huldiging van Jolanda (links op de foto). Foto: Bert Bouwmeester

AKU atlete Jolanda ten Brinke
verovert zilveren medaille

Regio - Zondag 4 september
heeft Jolanda ten Brinke bij het
NK 10 km op de weg in het Brabantse Tilburg op weergaloze
wijze de 2e plaats weten te bemachtigen.

Het was benauwd en klam weer,
wat de wedstrijd extra zwaar maakte. Direct na de start liepen de favorieten in de categorie dames masters 40 bij elkaar. De hele race werd
er tactisch gelopen en hielden de
dames elkaar scherp in de gaten. In
de laatste kilometers versnelde Agnes Schipper en moesten de beide
andere dames haar laten gaan. Jolanda zette in de laatste kilometer

nog eens aan, waarna Lia Wijnberger niet kon volgen. Zo snelde Jolanda naar een mooie 38.53,0 op
de 10 km, wat 21 seconden na de
winnares was. Op de meet hield zij
een voorsprong van 15 seconden op
nummer 3. Na afloop werd het drietal gehuldigd en kon Jolanda met
een zilveren NK medaille huiswaarts
gaan.
Minder goed verliep de wedstrijd
voor Marcel Pool. Deze atleet is onlangs toegetreden tot het Steenbok
RunningTeam en traint, net als Jolanda, bij Bert Bouwmeester. Hij
startte voortvarend, maar moest na
4 km constateren dat de snelheid

te hoog was en niet vol te houden.
Vervolgens heeft hij de wedstrijd laten lopen en is, als was het een training, naar de finish gelopen. Hij had
teveel last van de benauwdheid en
kwam na een teleurstellende race in
38.46,0 over de meet.
Beter verging het John van Dijk. Deze AKU atleet zag de race over 10
km als tempotraining in de aanloop
naar het NK ½ marathon dat 2 oktober in Breda wordt verlopen. Hij
hield zijn tempo tot 8 km goed vast,
moest het toen wat laten vieren, om
een kilometer later weer aan te zetten. Hij kan tevreden zijn met zijn tijd
van 35.07,0.

De Vinken laat eerste punten liggen
Vinkeveen - Het vlaggenschip van
korfbalvereniging De Vinken begon afgelopen zaterdag 3 september aan de eerste competitiewedstrijd op het veld. Tegen Woudenberg 1 wist De Vinken, ondanks een
stroeve eerste helft, toch op een 6-4
voorsprong te komen. In de tweede
helft was De Vinken het spoor bijster na de comeback van Woudenberg. Het antwoord bleef uit en zo
werd De Vinken uiteindelijk met 118 verslagen.
Nieuwe tenue van ABN AMRO
Het achttal van coach Fred Straatman speelt, net als vorig seizoen, op
het veld in de tweede klasse. Afgelopen jaar speelden deze ploegen
ook al tegen elkaar, waarbij beide
teams eenmaal wisten te winnen.
Op deze zonovergoten middag begonnen aanvallend aanvoerder Peter Kooijman, Peter Koeleman, Mariska Meulstee en Silvia Oussoren. Verdedigend startten Kelvin

Hoogeboom, Rudy Oussoren, Joyce
Kroon en Melanie Kroon.
Na een aftastende beginfase, was
het Mariska die met haar schot de
eerste voorsprong nam. Al snel wisten twee dames van Woudenberg
ook het gele plastic te doorboren.
Na de 2-2, uit handen van Rudy,
kon De Vinken weinig lange aanvallen draaien. Dit kwam mede door te
kort geschoten ballen die in handen
van de meer gretigere Woudenbergers kwamen. Verdedigend konden
de zusters Kroon, ondanks de lange
Woudenbergse aanvallen, veel ballen onderscheppen. Met een redelijke druk hadden de Woudenbergers dan ook geregeld plaatsfouten. Aanvallend wist Peter Kooijman vanaf de stip te scoren en Joyce zag met haar schot de stand op
4-4 komen. Net voor rust wisten Peter Koeleman en Mariska De Vinken
op een kleine voorsprong te zetten.
Na rust kwamen de Woudenbergers

langszij en wisten binnen een kwartier op 8-6 voorsprong te komen. De
Vinken kwam niet meer in het gewenste aanvalsspel en liet zich volledig uit de wedstrijd halen door de
fysieke duels. De frustratie was duidelijk zichtbaar, waardoor De Vinken geen vat meer kreeg op de
wedstrijd. Ook de goede kansjes die
er waren bleven onbenut. Pas na de
10-6 wist De Vinken te scoren, door
middel van een doorloopbal van
Silvia. Met de inbreng van Helene
Kroon werden nog verwoede pogingen gedaan om de achterstand in te
halen. Maar met een simpel wegtrekballetje van Woudenberg was
de achterstand, nog maar een kleine tien minuten voor tijd, te groot.
Het laatste afstandschot van Rudy
besliste de eindstand op 11-8.
Volgende week speelt De Vinken 1
thuis tegen DES 1 uit Delft. De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in
sportpark De Molmhoek.

morgen zijn we
er nog dichterbij

TranSportdag op 10 september
Mijdrecht - Komende zaterdag
10 september zal er een ‘TranSportdag’ voor G-sporters georganiseerd worden, dit in het kader van het 75-jarig jubileum
van Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Tijdens deze feestelijke dag is er
een leuk afwisselend programma
opgesteld, waarbij er zoveel mogelijk geld ingezameld wordt voor de

Stichting Sporten op Nivo. Rond de
klok van 14.00 zullen er 16 vrachtwagenchauffeurs met als bijrijder
een G-sporter met de vrachtauto´s
vertrekken en een rondrit door De
Ronde Venen gaan maken.
Na een rit van 45 minuten zullen de
G-sporters het op de CSW-velden
op gaan nemen tegen 16 ´RondeVeense prominenten´. In vier wedstrijden van 4 tegen 4 zal de competitie met elkaar worden aangegaan.

Rond de klok van 16.00 uur worden alle G-sporters weer opgehaald
door de chauffeurs.
Op het terrein van Brouwer Transport en Logistiek B.V. zal onder het
genot van een buffet de middag afgesloten worden. De Stichting Sporten op Nivo zal een cheque overhandigd krijgen, waarmee zij hun
activiteiten binnen De Ronde Venen
verder uit kunnen breiden.

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor patiënten.
Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl
om te zien wat ú kunt doen.
iedereen verdient een morgen
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Postduivenvereniging Rond de Amstel

Wim Könst wint vlucht uit Pommeroeul

Regio - Zaterdag was de voorlaatste vlucht vanuit het Belgische Pommeroeul met een gemiddelde afstand van 213 km.
Door de afkoeling ‘s nachts, kon
er niet vroeg gelost worden, en de

vooruitzichten waren prima. Om
10.20 uur konden de duiven losgelaten worden, dit gebeurde bij windstil en zonnig weer met zeer aangename temperaturen, iets wat we deze zomer weinig meegemaakt hebben. Er werd hier en daar een berekening losgelaten hoe hard de duiven zouden vliegen, want de omstandigheden waren wel mooi,
maar ook zwaarder dan voorgaande weken i.v.m. de hogere temperatuur. Iedereen ging van ongeveer
90 km per uur uit, en dat kwam aardig uit. De eerste duif van de vereniging werd door Wim Könst uit Uithoorn geklokt, en deze duif maakte
een snelheid van 1567,819 meter per
minuut en dat is ruim 94 km per uur.
Wim werd met deze duif 2e in Rayon F waar 3579 duiven in concours
stonden, en 5e van geheel NoordHolland waar 13.359 duiven mee
waren. Een mooie afsluiting voor
Wim, omdat hij om gezondheidsredenen afscheid neemt van de duivensport. Deze eerste prijs pak-

ken ze niet meer af, misschien kan
hij dat volgende week op de laatste vlucht nog een keer herhalen.
Hans Half uit Amstelhoek werd 2e
en Cor van Bemmelen uit De Hoef
3e. Leo v.d. Sluis werd eerste in de
B-Groep. Hans werd in Rayon F 50e,
Cor 53 en Ron den Boer uit Uithoorn
54e. De strijd om het kampioenschap schijnt???!!! beslist te zijn in
het voordeel van Ron, maar a.s. zaterdag is de allesbeslissende vlucht
weer vanuit Pommeroeul.
Uitslag
Pommeroeul
451 duiven en 16 deelnemers
W. Könst
H. Half
C. van Bemmelen
R. den Boer
W. Wijfje
H.P. Snoek
C. Pothuizen
L. v.d. Sluis
P.J. van Schaik
M. Bosse

Groene trui voor Tom Wijfje
van Van Rijn Tweewielers
Regio - “Een grote verrassing.... afgelopen zaterdag, was ik bij van
Rijn, de fietsenwinkel in Vrouwenakker en wat mij daar overkwam! Ik
kreeg een Groene trui van het CERVÉLO team met daarop een handtekening van Thor Hushovd, een
wegwielrenner die, als enige Noorse wielrenner ooit, een gele trui
heeft gewonnen in de Ronde van
Frankrijk. Ze noemen hem ook wel:
de beer van Grimstad. Wat ben ik
blij hiermee, zeg. Over de hele wereld zijn er tien exemplaren en ik
heb er nu 1 van. Ik heb de trui overhandigd gekregen van mijn fietsenwinkel H.J. van Rijn en Zn. Tweewielers te Vrouwenakker, omdat ik tijdens de Tour de junior in Achterveld
zo mijn best gedaan heb en daar de
eindoverwinning in de wacht had
gesleept. De Tour de Junior is een
Tour de France voor de internationale wielerjeugd.

Op de foto schenkt Driekus van Rijn de groene trui aan Tom

Dit is echt supergaaf en ik ga hem
dragen”, aldus de dolblije 12 jarige
Tom Wijfje uit Ter Aar

Bram Anderiessen van AKU
is de beste van Nederland
Uithoorn - Afgelopen weekend
heeft AKU atleet Bram Anderiessen een geweldige prestatie
neergezet door op de nationale
D-spelen in het Olympisch stadion de 1000 meter te winnen.
De D-spelen is het officieuze NK
voor junioren D (11-12 jaar) en
word jaarlijks in het Olympisch sta-

dion gehouden. Bram is een groot
talent op de langste loopafstand, de
1000 meter, en dat liet hij dit weekend dan ook zien. Hij wist van kop
af aan iedereen af te troeven en
de winst voor zich op te eisen in
een nieuw persoonlijk record van
3.03.00. Na flink wat geduw en getrek bij de start wist Bram zich vrij
te maken en direct een voorsprong

te nemen die hij vast wist te houden
tot op de streep.
Isabel Hooijman deed ook mee aan
de D-spelen voor AKU en kwam uit
op het verspringen en de 60 meter
sprint. Op de sprint noteerde ze een
tijd van net onder de 10 seconden;
9.99. Bij het verspringen kwam Isabel tot een afstand van 3.43 meter.

Veertiende Uithoornse Lions Golf
Dag brengt 15.000 euro op
Regio - Voor de 14e keer alweer organiseerde de Lions Club Uithoorn
de jaarlijkse golfdag ten behoeve
van een goed doel, met wederom
3D Golfvakanties als hoofdsponsor.
Voor het eerst speelden 21 flights
op de prachtige en uitdagende 18
holes baan van golfclub Veldzijde
in Wilnis onder ideale omstandigheden, weinig wind, veel zon en een
prima geprepareerde baan.
De opbrengst van deze dag was bestemd voor de Uithoornse Stichting
Anak Anak Bali die zich inzet om
kinderen zonder ouderlijk huis op
Bali een veilig, schoon en harmo-

nieus onderkomen te bieden, alsmede zorg te dragen voor goed onderwijs om daarmee bij te dragen
aan een betere toekomst voor deze kinderen.
Winnaars
Bij de dames Lilian Schmitz (team
Berveling/Geostick) en bij de heren
hcp >19 Peter Zwager (team Gomes
NH) en hcp <19, Jan Willem Lodder
(team Fritz Hansen).
Jan Willem liep met handicap 7.8
de baan in 79 slagen en scoorde 35
stablefordpunten!
De felbegeerde teamprijs ging naar
het team van Gomes NH, onder de

bezielende leiding van captain Flip
Janssen. Op het terras en tijdens
het uitstekende diner-buffet speelden Les Frères en het was weer als
vanouds bijzonder gezellig.
Na de traditionele loterij en veiling
kon aan de dankbare dames van de
st. Anak Anak Bali een cheque van
15.000 euro worden overhandigd!
De Lions Club Uithoorn dankt alle
deelnemers en sponsoren die door
hun deelname en bijdragen voor dit
prachtige resultaat hebben gezorgd
en hoopt dat de golfdag 2012, het
derde lustrum, weer net zo plezierig
en succesvol zal zijn.

Veenlopers zeer actief in weekend
Regio - Afgelopen weekend was
een groot aantal Veenlopers te
vinden in het Wheel of Energy op
Schiphol. Er werd echter ook nog
gelopen bij de regionale wedstrijden. Michael Woerden en Joris van
der Wilt behaalden hier ereplaatsen.
Op zondag liet Michael Woerden
weer eens van zich spreken. Hij
liep eerst de Run of the Roses in
de Aalsmeerse bloemenveiling. Er
was daar in combinatie met de Ride
of the Roses een spectaculair par-

koers in en om de veiling uitgezet.
De deelnemers aan de 10 km kregen maar liefst 12 steile klimmetjes
voorgeschoteld.
Michael liet alle concurrentie ruim
achter zich. Hij liep de 10 km in
36.36. Joris van der Wilt behaalde
hier een heel mooie derde plaats.
Zijn tijd was 41.17. Joris was één van
de Veenlopers die op zaterdag was
te vinden in het Wheel of Energy.
Na de prijsuitreiking in Aalsmeer
had Michael nog net voldoende tijd
om naar Nieuwkoop te fietsen. Hij

nam hier deel aan de 5 km. Hij gebruikte deze 5 niet om uit te lopen.
Ook daar ging hij als eerste over de
finish, in een tijd van 17.14.
De ‘echte mannen’ liepen hier echter
de halve marathon, met een schitterend parkoers rond de Nieuwkoopse Plassen. Frans Woerden bleef
net onder de anderhalf uur: 1.29.48.
Herman van ’t Schip was tevreden
met zijn 1.44.36. Theo Noij koos voor
de 10 km. Ook hij was tevreden met
z’n 46 minuten.

Nazomertoeren met De Merel
De Ronde Venen - Zondag 11
september organiseert TTC De
Merel de Nazomertoer, een
fietstocht langs de mooiste plekjes van het Groene Hart.
De afstand bedraagt 100 kilometer. De tocht wordt in twee groepen
gereden. De eerste groep fietst met
een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur, groep twee rijdt enkele kilometers langzamer.

Bij deze tocht zijn ook niet-leden
van TTC De Merel van harte welkom. Iedereen met een racefiets en
een redelijke fietsconditie kan mee.
Een valhelm is bij TTC De Merel verplicht.
Molenviergang
De rit staat in het teken van de molengang. Een molengang, ook wel
maalgang genoemd, is een aantal
samenwerkende poldermolens voor

het droogmaken en drooghouden
van een polder. De deelnemers passeren twee molenviergangen.
Bij de diepere polders was het noodzakelijk dat het water in ‘trappen’
omhoog werd gebracht. De laagste
molen schept het water naar de ‘onderboezem’, de hoogste schept het
water naar de ringvaart. Een molengang bestaat doorgaans uit twee of
drie ‘trappen’, maar er zijn ook viergangen (zoals in Aarlanderveen).
De molenviergang Aarlanderveen is
de enige in bedrijf zijnde molengang
ter wereld die zonder mechanische
hulp een polder bemaalt. Het overtollige water wordt afgevoerd naar
de Oude Rijn. Een andere molenviergang waar de rit langs komt, is
de molenviergang van Zevenhuizen.
Deze loost het polderwater in de
Rottemeren. Dankzij deze molens
fietsen de deelnemers zondag met
droge voeten door de mooie polders
van het Groene Hart.
Start
De start is om 8 uur bij café De
Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen. Als u wat eerder komt,
heeft u nog tijd voor een kop koffie en kan ook op tijd vertrokken
worden..
Leden van TTC De Merel en andere NTFU-fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld, nietleden betalen een euro meer.
Info: tel. 06-29204925 of op
de site www.ttcdemerel.nl

Veenlopers 12 uur in Wheel of Energy
Regio - Op zaterdag 3 september
liepen bijna 50 Veenlopers hard
in het Wheel of Energy. Dit Wheel
staat op Schiphol.
De organisatie Wheel of Energy365
wil bijdragen aan een wereld waarin
de ziekte kanker niet langer levensbedreigend is. Om 12 uur ’s middags begonnen de eerste drie hardlopers. Omdat het een zeer warme dag was, bleek het lopen wel
iets zwaarder dan verwacht. En ook
het lopen in een draaiend wiel is
toch anders als lopen op een vlakke weg. Elke loper liep een half uur
of een uur. Er waren twee lopers die
zelfs anderhalf uur gelopen hebben.
Een prachtige prestatie! De wisselmomenten waren best spannend,
de lopers kwamen toch wat onvast ter been het Wheel uit. Voor de
nieuwe lopers was het spannend in
het draaiend rad te stappen, en direct te gaan hardlopen. Niet alleen
in het Wheel hadden de lopers veel
plezier, ook de toeschouwers (familie, vrienden en medehardlopers)
konden genieten van het heerlijke
nazomerzonnetje! Een van de toeschouwers zorgde voor een hilarisch
moment, hij drukte per ongeluk de
noodknop in. Het rad ging langzamer draaien en stond stil! Gelukkig

kwam de bewaking van Schiphol
snel en het rad kwam weer in beweging. De Veenlopers vielen op in
hun rode shirts, met opdruk Kool en
Reurings advocaten. Veel reizigers
die op Schiphol Plaza aankwamen,
keken verbaasd naar het Wheel en
de vele hardlopers. Sommigen kwamen vragen wat de bedoeling was
van het lopen in het Wheel en dit leverde leuke gesprekken op. Dankzij
de sponsering van bakker Elenbaas
uit Mijdrecht en de Kingsalmarkt uit
Amstelveen, werd iedereen voorzien van verse krentenbollen, water

en energydrank. Dit gaf voldoende
energie voor 12 uur hardloopplezier.
Om vijf voor twaalf ’s nachts sloten vijf Veenlopers, waaronder organisatoren Ellen van Gijsel en Irma van Eeken de 12 uur durende
loop af, door gezamenlijk met de
aanwezige toeschouwers af te tellen. Daarna overhandigde Irma aan
de organisatie Wheel of Energy een
cheque, waarop het bedrag stond
van 2046,25 euro, dat de Veenlopers
bijeengelopen hebben.
Een prachtig bedrag aan het eind
van een sportieve dag!
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