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Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAginA 2+3+4

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert  T 020-6462656

www.blokmode.nl  info@blokmode.nl 

%Nu nog extra 
korting op vele 

reeds afgeprijsde 
artikelen bij
Blok mode

Lutz Fashion 
pakt uit met 
tropische 
kortingen!

70%tot  korting.

FinaLe uitverkoop

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl

AIRCONDITIONING – SNEL GELEVERD                                           
Spaans Klimatech Uithoorn is een betrouwbare
installateur van moderne design airconditioning 

systemen van bekende A-merken. 

Prijsvoorbeeld:
 Mitsubishi wandmodel airco voor ruimtes

 van 40-80 m3, volledig geïnstalleerd
al leverbaar v/a  € 1.250,--    

  T: 0297 525949  info@spaansklimatech.nl

Veilige oversteek voetgangers van 
Zijdelweg naar Watsonweg
Uithoorn - De provincie Noord-Holland heeft het voetpad over de N201 bij Watsonweg–Zijdelweg voorzien van rateltikkers met geleidelijnen en waarschu-
wingstegels, zodat iedereen daar veilig kan oversteken.

Gaslekkage bij Neville 
Chemicals Europe

Uithoorn - Dinsdagavond heeft zich 
bij Neville Chemicals Europe BV aan 
de Amsteldijk-Noord in Uithoorn 
een korte gaslekkage voorgedaan. 
Personeel van het bedrijf, de be-
drijfsbrandweer en Brandweer Uit-
hoorn hadden de lekkage snel on-

der controle. Er zijn geen gewonden 
gevallen. Om 23.15 uur constateer-
den werknemers de lekkage van het 
gas Boriumtrifluoride. Dit is een gas 
dat bij contact met water zuurdam-
pen aanmaakt. Bij inademing van 
het gas ontstaan problemen aan de 

luchtwegen. Direct nadat het lek is 
geconstateerd is actie ondernomen 
door de bedrijfsbrandweer en het 
personeel van het bedrijf.

Zij hebben waterkanonnen ingezet 
om de wolk neer te slaan. Dit heeft 

als doel om de verspreiding van het 
gas te stoppen. Toen de brandweer 
ter plaatse kwam heeft ook brand-
weerpersoneel waterschermen op-
gesteld. De politie heeft de omge-
ving van het bedrijf uit voorzorg ruim 
afgezet. Ook zijn de burgemeester 
van Uithoorn en de Provincie in ken-
nis gesteld. Na een kwartier kon het 
lek worden gedicht. De brandweer 
heeft metingen verricht in de omge-
ving. Er is niets gemeten.

Er zijn ook geen meldingen geko-
men van bewoners die gezondheids-
klachten hebben. Door het optreden 
van het bedrijf en de hulpdiensten 
worden geen verdere klachten ver-
wacht.  Foto: Ronald van Doorn

Voorbereidingen oprichting Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) gestart
Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
wil een Centrum Jeugd en Gezin in 
de gemeente realiseren. Ondermeer 
vanuit de rapportage van de jon-
geren Denk Tank blijkt dat er on-
der jongeren en ouders een grote 
behoefte is aan een centraal punt 
waar men laagdrempelig terecht 
kan voor informatie en advies op 
het gebied van opgroeien en opvoe-
den. Het Centrum Jeugd en Gezin 
moet hierin gaan voorzien. De ont-
wikkeling van het CJG gaat in sa-
menwerking met de Amstelland-
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen 
en Ouder-Amstel. Het college van 
B&W van Uithoorn heeft namens 
deze gemeenten het bureau Stade 
Advies de opdracht gegeven voor 
de projectbegeleiding van het ont-
wikkelen van een basismodel Cen-
trum Jeugd en Gezin. De genoemde 
gemeenten kiezen gezamenlijk voor 
hetzelfde basismodel, waarin aan-
dacht wordt gegeven aan: de jeugd-
gezondheidszorg, consultatiebureau 
en GGD. WMO taken ten aanzien 
van de jeugdzorg zoals informatie 
& advies, signalering, en coördina-
tie van zorg de schakelfunctie met 
het bureau Jeugdzorg. Dit basismo-
del kan worden uitgebreid met loka-
le wensen van de afzonderlijke ge-
meenten. Met deze aanpak wordt in 
iedere gemeente een CJG op maat 
gerealiseerd. (Het B&W voorstel is 
op aanvraag beschikbaar). 

Deze projecten zijn door de ge-
meente Uithoorn zelf uitgevoerd 
omdat het rijk deze taken vanaf 
1997 aan de gemeenten heeft over-
gedragen. Deze decentralisatie van 
onderwijshuisvesting heeft in Uit-
hoorn geleid tot een forse toena-
me van bouwactiviteiten; deels ei-
gen beleid, deels voortkomende uit 
wettelijke verplichtingen. Ook geldt 
voor Uithoorn, dat de onderwijs-
huisvesting in toenemende mate 
deel uitmaakt en zal moeten uitma-
ken van het lokale accommodatie-
beleid, waarbij scholen deel uitma-
ken van multifunctionele accom-
modaties met bijvoorbeeld voorzie-
ningen die liggen op het terrein van 
kinderopvang, cultuur, sport en wel-
zijn.  In 2007 zijn de projecten “uit-
breiding van het permanente ge-
bouw van basisschool De Spring-
schans in Meerwijk” en “vervangen-
de nieuwbouw basisschool De Zon 
te De Kwakel” afgerond. De uitbrei-
ding scholencomplex in Meerwijk 
behelsde de sloop van de voorma-
lige p.c. basisschool De Meerpaal 
waarvoor in totaal 10 les-/werklo-
kalen en een speellokaal zijn gere-
aliseerd. Dit bouwplan vloeide voort 
uit een planologische noodzaak, te 
weten de verwijdering van de in to-
taal acht noodlokalen gelegen aan 
de Laan van Meerwijk. Het bouw-
proces met de gemeente in de rol 
van opdrachtgever is goed verlo-

pen en dit geheel is een bijzonder 
geslaagd project voor de betrokken 
scholen en de omwonenden.
Het project “nieuwbouw scholen-
complex De Kwakel” hield in het 
realiseren van een nieuw gebouw 
waarin onderdak hebben gevon-
den de basisschool De Zon, kin-
deropvang en enige ruimtes voor 
(toekomstig) gebruik in o.a. de wel-
zijnssfeer. Op de plek van de voor-
malige basisschool Robert Kenne-
dy zijn onder meer woningen voor 
jongeren gecreëerd. Bij de evaluatie 

van dit project is onder meer vast-
gesteld dat bij deze ingewikkelde 
vraagstukken zoals grondtransac-
ties, omzetbelasting in relatie met 
private partijen het noodzakelijk is 
vooraf specifiek fiscaal advies in te 
winnen. 
Als alle financiële “plussen en min-
nen” van beide projecten bij elkaar 
worden opgeteld, dan blijkt dat er 
saldo 68.275 minder is uitgegeven 
dan oorspronkelijk was geraamd. 
Dit bedrag zal worden toegevoegd 
aan de reserve onderwijshuisves-
ting. Het nieuwste en zeer omvang-
rijke project Brede School Legmeer 
en de komst van de Koningin Em-
maschool vanuit Hoofddorp zijn 
voor 2008 en 2009 de belangrijkste 
gemeentelijke projecten in het ka-
der van onderwijshuisvesting. 
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MORPHEUS RUIMT OP

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

10%TOT70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

INFORMATIEF
DIERENARTsEN

Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling
na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIgEN
D.R.V.

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

PsycHOLOgIscHE
HULPVERLENINg

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

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

sTIcHTINg
REcHTswINkEL

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

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

zORg & 
DIENsTVERLENINg

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

sLAcHTOFFERHULP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950

EDItIE 3
oPlAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

cOLOFON

Ontwerp een logo voor 
het Cultuurplatform 
Vechtstreek!
Regio - Het Cultuurplatform Vecht-
streek wil de cultuurparticipatie in 
de Vechtstreek bevorderen door ex-
tra aandacht te besteden aan diver-
se kunst- en cultuurthema’s en cul-
turele uitwisseling in de regio te sti-
muleren. De zestien leden van het 
Cultuurplatform zijn vertegenwoor-
digers uit het culturele veld of inwo-
ners uit de Vechtstreek. Zij hebben 
kennis van of interesse voor cultuur. 
De leden hebben vooral een anten-
nefunctie. Ze vergaren informatie en 
dragen dit uit naar de vele culture-
le spelers die actief zijn in de Vecht-
streek, zowel op professioneel als 
op amateurniveau.
Het Cultuurplatform wil in alle com-
municatie goed herkenbaar zijn en 

wil daarvoor een aansprekend logo 
gaan gebruiken. 
U wordt uitgenodigd dat logo te 
ontwerpen! 
Het gekozen logo zal op veel ma-
nieren worden gebruikt en de 
bedenk(st)er/ontwerp(st)er van het 
logo wordt beloond met, naar keu-
ze, een origineel Vechtstreek Cul-
tuurpakket of een geldprijs. 
Dus denk mee met het Cultuurplat-
form Vechtstreek en ontwerp een 
pakkend logo. 
Belangrijk: Stuur uw logo-ontwerp 
in vóór 15 augustus aanstaande.
Voor informatie over aan te houden 
criteria bij het ontwerpen van het lo-
go kunt u per e-mail contact opne-
men met tom.blanken@planet.nl

Inloop NME centrum 
De Woudreus in de 
zomervakantie
De Ronde Venen - In de zomerva-
kantie van 14 juli tot 25 augustus is 
het NME centrum alleen op woens-
dagmiddag geopend van 13.30 tot 
15.00 uur. Woensdag 6 augustus en 
woensdag 13 augustus is het cen-
trum gesloten.
Hoewel er geen speciale kinderac-
tiviteiten zijn, zijn kinderen welkom 
om te komen helpen, bijvoorbeeld 

bij het verzorgen van de dieren. Kin-
deren die dat willen (en mogen) 
kunnen een dier thuis een week 
houden en verzorgen.

De Woudreus vindt u aan Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor 
meer informatie: tel. (0297) 273692, 
of mail woudreus@milieudienstn-
wu.nl

Juf Wilma, bedankt!
Wilnis - Afgelopen donderdag 3 juli 
kregen de kinderen van groep 8 van 
de Beatrixschool in Wilnis een uitje 
aangeboden van de ouders.

Zij werden om 12.00 uur verrast 
met de mededeling dat ze de he-
le middag en avond op stap gin-
gen. Het was gillen en schreeuwen 
in de klas. Juf Wilma riep daarop ge-
lijk haar voor hen zo bekende tekst 
‘Ontspan’. 

Tijdens de lunch liep de spanning al 
hoog op, dus van ontspannen kwam 
weinig.
Na de lunch vertrokken de kinderen 
richting Kamerik om daar te gaan 
kano varen en te poldersporten.

Dit werd een heel spektakel met veel 
gelach, gegil, gezang, veel water en 
vooral veel modder. Het was een hi-
larische middag die werd afgesloten 
met een gezellige barbecue.

De kinderen konden toen ontspan-
nen eten met een t-shirt aan met 
de tekst ‘Ontspan bij Wilma’. Nu het 
einde van het schooljaar er echt aan 
komt willen deze kinderen en ou-
ders van de Beatrixschool Juf Wilma 
bedanken voor een fantastisch laat-
ste basisschool jaar.
Juf Wilma, je bent Toppie. !
Na de musical dinsdag kan jij ook 
ontspannen.

Vrijdag in Mijdrecht:
Autoruit repareren of 
kenteken graveren op 
het Burg. Haitsmaplein    
Mijdrecht – Deze week is er de ge-
legenheid om sterretjes in de voor-
ruit te laten repareren en om het 
kenteken in de autoruiten te laten 
graveren. Het bedrijf KENMERK 
Autoruitenservice uit Groningen 
zal op VRIJDAG 11 juli van 10.00 
tot 18.00 uur te vinden zijn op het 
Burg. Haitsmaplein/winkelcentrum 
De Lindeboom te Mijdrecht. Volg de  
verwijsborden.
 
1 op de 3 ruitbeschadigingen 
scheurt binnen 6 maanden door 
(onderzoek TNO).
Opspattende steentjes zijn er de 
oorzaak van dat veel mensen een 
beschadigde voorruit van de au-
to oplopen. Deze sterretjes kunnen 
eenvoudig doorscheuren. Hierop 
kan een auto zelfs bij de APK keu-
ring worden afgekeurd. Het door-
scheuren van de beschadiging ge-
beurt vaak bij vorst, echter ook in de 

zomer kan door de hitte spanning 
in de ruit ontstaan, waardoor deze 
kan gaan barsten. Zelfs de schok 
van een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen binnen 
zes maanden doorscheurt. Bij vorst 
gebeurt dat nog vaker. Indien dat 
gebeurt zal de ruit moeten worden 
vervangen.

Dit is kostbaar (eigen risico van 
meestal 136 euro) en kost veel tijd. 
Door tijdige reparatie van de be-
schadiging kan dit echter worden 
voorkomen. Door middel van hars-
injectie wordt de beschadiging dan 
hersteld. Dit is een relatief eenvou-
dige manier om een hoop ellende te 
voorkomen. Van een aandachttrek-
kende beschadiging blijft na repara-
tie niet veel zichtbaar en de ruit zal 
niet meer gaan doorscheuren. 

Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door de 
verzekering vergoed. Reparatie is 
namelijk voor de verzekering veel 
goedkoper dan vervanging. Er hoeft 
bij reparatie dan ook geen eigen ri-
sico betaald te worden en er is geen 
no-claim verlies. Vanaf een WA-Plus 
verzekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de verze-
keringsmaatschappij. 
 
70 % Minder kans op diefstal
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest effec-
tiefste methoden om autodiefstal te 
voorkomen. Omdat alle autoruiten 
worden gegraveerd, zal de dief, om 
niet in de gaten te lopen, alle ruiten 
moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost veel 
tijd. Liever stelen ze een andere, 

niet gegraveerde auto, even verder-
op. Veel auto’s hebben tegenwoor-
dig een startblokkering.

Steeds vaker wordt nu bij mensen 
thuis ingebroken om de autosleu-
tels te stelen. De auto is dan als-
nog weg. Kenteken graveren kan 
dus ook woninginbraak voorkomen. 
Kenteken graveren wordt dan ook 
sterk aanbevolen door ondermeer 
politie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen.

Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de gesto-
len auto’s is momenteel ouder dan 
drie jaar. Voor 15 euro wordt het 
kenteken door middel van professi-
onele apparatuur in alle ruiten ge-
graveerd.
Voor goede zichtbaarheid van de 
gravures bij regen en duisternis 
wordt geadviseerd om voor 5 euro 
extra een reflecterende coating aan 
te laten brengen. 



Vinkeveen - Wethouder Jacques 
Dekker kreeg afgelopen woens-
dag bij ‘The Read Shop’ in winkel-
centrum Zuiderwaard het eerste 
exemplaar overhandigd van het zo-
juist verschenen boek ‘Vinkeveen en 
Waverveen’ met als ondertitel ‘Twee 
dorpen aan de plas’. Voor de liefheb-
ber 84 bladzijden smullen van meer 
dan honderd historische afbeeldin-
gen en herinneringen van beken-
de ingezetenen. Samenstellers van 
het boek zijn freelance journalis-
te Caroline Stroër en Dicky Verrips-
Stappenbelt (foto), waarbij laatstge-

noemde haar bijdrage heeft gele-
verd in de vorm van talloze unieke 
historische foto’s. In het boek wordt 
een tijdvak beschreven dat ligt tus-
sen 1930 en 1980. Het is in klas-
siek zwart/wit gedrukt en ingebon-
den met een hardkaft. De op hoog-
glans papier gedrukte foto’s komen 
mooi tot hun recht. De tekst is kort 
gehouden en prettig leesbaar. Het 
boek is uitgegeven door Aprilis in 
Zaltbommel en kost 18,50 euro. Het 
is verkrijgbaar bij The Read Shop in 
Vinkeveen en bij Boekhandel Mond-
ria in winkelcentrum De Lindeboom 
te Mijdrecht.
De presentatie was goed georgani-
seerd nabij de ingang van The Read 
Shop, waarbij Super de Boer voor 
een passend hapje en een drankje 
had gezorgd. Geen wonder, want de 
eigenaar van de super heeft recen-
telijk ook The Read Shop overgeno-
men. Samenstellers hadden de frac-
tievoorzitters van de politieke par-
tijen in De Ronde Venen voor de-
ze presentatie uitgenodigd van wie 
een aantal acte de présence gaf. 
Vanzelfsprekend was ook de uitge-
ver van Aprilis, de heer Thijs Uijtho-
ven met zijn echtgenote Kitty, aan-
wezig. De uitgever leidde de pre-
sentatie kort in en zei verheugd te 
zijn andermaal een nieuw boek met 
nostalgische herinneringen uit De 
Ronde Venen aan zijn uitgavenreeks 
te kunnen toevoegen. Hij prees het 
doorzettingsvermogen van de au-
teurs om het boek tot stand te bren-
gen. Immers, het verzamelen van 
historische gegevens en dat op 
schrift stellen is niet eenvoudig, zo 
memoreerde hij.
Uitgeverij Aprilis in Zaltbommel 
(www.aprilis.nl) geeft voornamelijk 
boeken uit over onderwerpen die 
een historische achtergrond heb-
ben. Al eerder kwam de uitgeverij in 
het (regionale) nieuws door de uit-
gave van nog een historisch boek, 
te weten ‘Mijdrecht, Wilnis en Vin-
keveen in beeld bijeen, 1940-1980’, 
van de hand van Fred de Wit dat drie 
jaar geleden in het gemeentehuis 
werd gepresenteerd. De boeken be-
horen tot de serie ‘Uijt hoven, dor-
pen en steden’, waarvan er inmid-
dels ruim zestig zijn verschenen. In-

houdelijk gaat het daarbij over ver-
schillende plaatsen in Nederland. In 
voorbereiding zijn nog dertig (!) In-
teressante en goed leesbare boe-
ken die alle kenmerken van nostal-
gie en een onvergetelijk verleden 
vertonen.

Initiatief
Freelance journaliste Caroline Stro-
er en haar ‘co-auteur’ Dicky Verrips-
Stappenbelt mogen best trots zijn 
op het werk dat zij geleverd heb-
ben en waardoor dit boek van Vin-
keveen en Waverveen het licht kon 

zien. Het kost toch nog meer tijd dan 
je denkt om alle gegevens en foto’s 
boven water te krijgen en de juis-
te personen te zoeken die met hun 
inbreng de historische waarde van 
het boek willen versterken . Caroline 
was drie jaar geleden zelf aanwezig 
bij de presentatie van het boek over 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Zij 
nam het initiatief om iets dergelijks 
over Waverveen te maken, ook al 
omdat zij daar zelf ruim twintig jaar 
woont. Maar eveneens omdat loka-
le geschiedenis haar belangstelling 
heeft. “Na het nodige zoekwerk en 
uit de resultaten van een interview 
bleek de echtgenote van een voor-
malige veensteker, Dicky Verrips-
Stappenbelt, over de nodige infor-
matie, foto’s en prentbriefkaarten te 
beschikken. Toen hadden we al iets 
waarmee we van start konden gaan. 
In de loop van de tijd zijn daar meer 
foto’s en informatie van anderen 
aan toegevoegd. Het geheel moest 
vervolgens in structuur worden ge-
bracht zodat er een verhaal ontstaat. 
Eén en ander met inachtneming van 
een stukje geschiedenis. Dat moet 
je dan ook weer controleren of het 
op waarheid berust,” aldus een en-
thousiast ogende Caroline die zegt 
met plezier de nodige teksten te 
hebben geschreven en alle verde-
re informatie met behulp van Dicky 
te hebben bijgevoegd. Desgevraagd 
of de verschijning van het boek iets 
te maken heeft met de ontwikkelin-
gen rond de polder Groot Mijdrecht 
Noord, laten de auteurs weten dat 
dit er niets mee te maken heeft. Het 
zat al eerder in de pen vóórdat deze 
zaken speelden.
De uitgever heeft van het manus-
cript vervolgens een boek gemaakt. 
“Al met al ben je zomaar twee jaar 
verder na het idee dat je in je hoofd 
hebt om over Waverveen een boek 
te maken”, laat Caroline weten. “Om-
dat alléén Waverveen wat mager-
tjes was, hebben we in overleg met 
de uitgever Vinkeveen er aan vast-
gekoppeld. Op die manier kon het 
historische beeld in een wat breder 
perspectief geplaatst worden.” Tij-
dens de presentatie van het boek 
bedankte zij alle mensen voor hun 
bijdragen en motivatie die hebben 

geleid tot de totstandkoming van 
deze nieuwste uitgave over woon-
kernen in De Ronde Venen.

Twee dorpen aan een Plas
In ‘Vinkeveen en Waverveen, Twee 
dorpen aan de Plas’ wordt de be-
langstellende lezer vanaf zo’n tach-
tig jaar geleden terug in de tijd mee-
genomen naar talloze nostalgische 
plekjes en locaties in beide dor-
pen. Veel daarvan is vandaag de 
dag voor jonge en ‘oude’ ingeze-
tenen nog steeds herkenbaar, an-
dere bebouwing weer niet omdat 

dit afgebroken en/of vervangen is. 
Mensen spelen een belangrijke rol 
in de beschrijving bij de afbeeldin-
gen. Wie zal zichzelf of een van de  
afgebeelde personen nog herken-
nen op de foto’s en niet te verge-
ten op de klassenfoto’s uit de jaren 
veertig en vijftig van bijvoorbeeld De 
Poldertrots en de Christelijke Natio-
nale School in Vinkeveen? Jammer 
is dat niet alle op de foto’s voorko-
mende personen met naam en toe-
naam worden genoemd, zoals bij de 
mooie foto van de Burgerwacht in 
Vinkeveen. Waarschijnlijk niet meer 
te achterhalen. Bij een aantal foto’s 
ontbreekt ook de datum, waardoor 
het soms gissen is uit welk jaar de 
foto stamt. Overigens doet dat niets 
af aan het stukje nostalgie dat het 
boek pretendeert uit te dragen. Een 
gemis is wel een kort verhaal van 
het turfsteken en de ‘industrie’ er-
om heen. Dat was immers een be-
langrijke bron van werkgelegenheid 
en inkomsten voor de regio. Co-au-
teur Dicky Verrips had als echtge-
note van een voormalige veenste-
ker wellicht uit haar geheugen een 
aardige anekdote kunnen laten op-
tekenen. De turfsteekmachine zelf 
wordt met een summiere beschrij-
ving daarentegen wél in beeld ge-
bracht. Het unieke museumstuk, het 
enige in haar soort nog functione-
rende machine ter wereld, is van-
daag de dag te bewonderen naast 
het Museum De Ronde Venen aan 
de Herenweg in Vinkeveen.

Het boek eindigt wat abrupt. Mis-
schien was hier een nawoord in de 
vorm van een kort omschreven ver-
dere ontwikkeling van de dorpen tot 
aan het opgaan in 1989 in De Ronde 
Venen op zijn plaats geweest. Een 
lijstje met (eventueel) geraadpleeg-
de literatuur en een fotoverantwoor-
ding zou het boek eveneens hebben 
kunnen completeren. Dan was het 
tijdvak waarin het stukje geschied-
schrijving plaatsvindt, compleet af-
gerond. Nu ervaart de lezer het als 
een ‘open einde’. Op deze details na 
biedt het boek meer dan voldoende 
nostalgie, dat voor de (lokale) lief-
hebber waardevol genoeg is om er 
kennis van te nemen.
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Prachtige musical van 
groep 8 van De Pijlstaart
Vinkeveen – Met veel enthousias-
me hebben de leerlingen uit groep 
8 van obs De Pijlstaart uit Vinkeveen 
op maandag 30 juni hun afscheids-
musical NIZNO opgevoerd. Onder 
leiding van regisseur/meester Tom 
Kunst lieten de kinderen zien wat 
ze aan acteer- en zangtalent in huis 
hadden. De opvoering vond plaats 
in de onlangs geopende school op 
een echt podium met prachtig licht 
en geluid. 

Om de kijkcijfers van een televi-
siestation op te krikken wordt een 
groot gala georganiseerd, een ON-
ZIN gala. Dit wordt echter ontdekt 
door een concurrerend tv-station. 
Alle deelnemers van het gala vallen 
tenslotte in de prijzen en een spet-
terend slotlied maakte deze avond 
weer tot een daverend succes. 
Na een persoonlijk afscheidswoord 
van meester Bert aan de leerlingen 
werd het klassencadeau onthuld. In 

overleg met kunstenaar Ramon Ot-
ting is besloten een ‘wall of fame’ te 
maken. Alle ‘uitvliegende’ leerlingen 
van groep 8 hebben hun namen in 
de computer gezet en Ramon Ot-
ting heeft de namen verwerkt met 
het Pijlstaart-logo op een raam in de 
aula. Na afloop hadden de leerlin-
gen hun eigen discofeest, terwijl de 
ouders en andere toeschouwers on-
der het genot van een hapje en een 
drankje nog even nababbelden.

Nieuw boek over 
Vinkeveen en Waverveen 
gepresenteerd

Verhalen vertellen tijdens 
gratis rondje musea
De Ronde Venen - “Dit is nu het 
vierde jaar dat de provincie Utrecht 
dit organiseert”, vertelt Maarten 
Kentgens, directeur van het muse-
um De Ronde Venen over het ‘Gra-
tis rondje Musea”. Nu doen wij dit 
twee keer per jaar in juli en okto-
ber. De bedoeling is om de musea 
een impuls te geven en tegelijker-
tijd de mensen meer bewust te la-
ten maken van cultuur en musea. 
Het was behoorlijk druk in het mu-
seum. Sommige bezoekers kenden 
het museum al maar wilden toch 
weer eens een kijkje nemen en an-
deren kwamen voor de eerste keer. 
En er was van alles te doen. In de 
werkplaats werd een film gedraaid 
over de ontstaansgeschiedenis van 
De Ronde Venen. Hoe de samen-
stelling van de grond in de loop der 
eeuwen veranderd is, hoe de droog-
makerijen zijn ontstaan, het veen-
gebeuren en de toekomstplannen. 
Er was natuurlijk de vaste expositie 
over de turfwinning te zien en hoe 
het leven voor de turfstekers was in 
die dagen. En dan de tijdelijke ten-
toonstelling Devotie, geloven en be-
leven in De Ronde Venen die we-
gens het grote succes nu is ver-
lengd tot en met 3 augustus. Verder 
kon de pas gerestaureerde veenste-
ker bewonderd worden evenals de 
blijvende expositie over de groen-
te en vaarveiling met de maquet-
te van de veiling en de spoorlijn. En 
er waren verhalen verteld door twee 
leden van de Stichting Vertelkring 
de Schatkist. Joke Dekker-Booij die 
een mooi verhaal vertelde over een 
meisje dat in haar tuin een geheime 
plek heeft met een hut, een vijver 
en struiken en daar op een dag een 
echte slapende leeuw vindt. Debby 
vraagt aan de leeuw of hij wel eens 
mensen heeft gegeten: ‘alleen heel 
vervelende mensen’. Maar moet be-
loven dat hij dat nooit meer doet. 
Maar dan mag Debby tegen nie-

mand zeggen dat zij een leeuw in 
haar tuin heeft anders moet hij weer 
terug naar Afrika. Dan komt Daniel, 
een vreselijk opschepperig kind, bij 
Debby spelen en om hem te impo-
neren vertelt Debby over de leeuw. 
Maar Daniel heeft een mes en daar 
wil hij de leeuw mee doodmaken. 
Debby gilt dat Daniel dat niet mag 
doen en gaat hem achterna maar 
ziet alleen de leeuw liggen. 

De leeuw
‘Waar is Daniel’ vraagt Debby. De 
leeuw weet het niet maar heeft wat 
in zijn keel zitten dat Debby er uit 
moet halen en dat is het zakmes van 
Daniel. Hans Poot, de andere vertel-
ler, had een verhaal over vier jon-
ge mannen die nooit naar de kerk 
gaan en in plaats daarvan gedu-
rende de kerktijd zitten te kaarten 
maar wel zorgen dat ze net klaar 
zijn als de kerk is afgelopen. Op een 
keer is een van de mannen er niet 
en de anderen vragen of de waard 
wil meedoen: ‘Ik niet’ zegt de waard 
‘Kaarten is het spel van de duivel’. 
Dan komt er een vreemde man in de 
kroeg die zijn jas over de stoel hangt 
en vraagt of hij mee mag kaarten. 
Dat vinden de mannen goed maar 
de vreemdeling wint steeds. Een 
van de mannen wordt zo zenuw-
achtig dat hij zijn kaarten laat val-
len en op de grond kruipt om ze op 
te rapen. Dan ziet hij dat de vreem-
deling geen voeten heeft maar een 
bokkenpoot. Hij zegt niets en wordt 
lijkbleek. De vreemdeling bedankt 
de mannen en vertrekt en dan ver-
telt de man het aan de andere man-
nen en vanaf dat moment missen de 
mannen nooit meer een kerkdienst. 
Het museum heeft nog meer in pet-
to. Op de Dag van het Veen op 23 
augustus wordt een nieuwe tijde-
lijke expositie geopend over Maric-
kenland. De expositie is in twee de-
len waarvan één deel door de Riet-

veld academie verzorgd wordt met 
hun visie over Marickenland en het 
andere deel wordt verzorgd door het 
museum zelf met de geschiedenis, 
het heden en de toekomst. 

Nieuw museum
Wat nu al vrijwel zeker is, is dat er 
in Marickenland een nieuw muse-
umpaviljoen komt. Op 26 juni is de 
nieuwe gezamenlijke visie van de 
deelnemende partijen aan wethou-
der Jan van Breukelen gepresen-
teerd. Dat zijn dan het museum, het 
NME centrum de Woudreus, de His-
torische Vereniging de Proosdijlan-
den en de VVV Hollands Midden. 
Op de nieuwe locatie van het mu-
seumpaviljoen, dat bij de rotonde 
zal komen Mijdrechtse Dwarsweg 
en de Ir. Enschedeweg N212 in het 
hart van Marickenland, zal er een 
samenspel komen van cultuur, na-
tuur, educatie, recreatie en erfgoed. 
Ook komt daar het bezoekerscen-
trum. Nu wordt deze visie uitge-
werkt en komt er een plan van aan-
pak. In november zal de raad de de-
finitieve beslissing geven over de lo-
catie en de financiering van ruim 
twee miljoen euro. Het museumpa-
viljoen wordt niet zoals het ontwerp 
dat destijds is gepresenteerd. Zodra 
de raad heeft beslist en goedkeuring 
van de provincie is verkregen wordt 
het ontwerp uitbesteed door de ge-
meente aan een architect. Dat zal in 
januari/februari zijn. In ieder geval is 
het zeker dat er een stuk buitenge-
beuren komt met de Veensteker, de 
schaftkeet en het bootje Op Hoop 
van Zegen en het museum zelf. Er 
komt waarschijnlijk ook horeca, een 
heemtuin van het NME centrum en 
er wordt gedacht over een kinder-
boerderij, kanoverhuur en daar is 
ook het startpunt van wandel- en 
fietsroutes. Dus plannen genoeg. 
Het afwachten is dus wat de raad in 
november beslist.



Regio - Op zaterdag 28 juni, dat 
na een regenachtige ochtend toch 
nog een prachtige zonnige en war-
me dag werd, sloten de Veenmol-
len, de Jeugdclub van IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn, hun jaar af 
met een roeitocht in natuurgebied 
Botshol. Zij leerden van alles over 
veen en turf, polders en moeras-
sen, vleesetende plantjes, ringslan-
gen en zoetwaterkreeften. Wie durf-
de mocht een levende ringslang, 
zojuist gevangen door natuurgids 
Chiel, even aanraken (zie foto). Ver-
der moest er in de wildernis gezocht 
worden naar verstopte delen van 
een landkaart, want daarop stond 
aangegeven waar de picknickspul-
len verstopt waren. Gelukkig wer-
den alle delen gevonden en kon-
den de Veenmollen al roeiend ook 

de weg vinden naar een grote holle 
boom, de Wondere Wilg.
Deze oeroude boom bevatte niet 
alleen de picknickspullen, maar 
bleek ook uitstekend geschikt om 

in te klimmen en met touwen aan 
te schommelen. Natuurlijk werd er 
heerlijk gepicknickt en gezwom-
men en werden er prijsjes uitgereikt 
voor het mooist versierde Veenmol-

len-paspoort. Ook kregen vertrek-
kende Veenmollen de traditionele 
Veenmollen-steen. Kortom, een heel 
gezellige afsluiting van een fijn na-
tuur-jaar. Gedurende dat jaar de-
den 25 kinderen in de leeftijd van 8 
tot 12 jaar mee met de maandelijk-
se activiteiten op zaterdagmiddag. 
Ze keken onder meer met teles-
copen naar vogels, hielpen bomen 
knotten, liepen een speurtocht met 
GPS, maakten natuurlijke Kerstver-
sieringen en gingen survivallen in 
het Amsterdamse Bos. Foto’s van al 
deze activiteiten zijn te vinden op de 
website van het IVN (home.wana-
doo.nl/ivnrvu/Jeugd.htm).
Een flinke groep Veenmollen gaat 
volgend jaar door bij de club, en er 
hebben zich ook alweer nieuwe le-
den gemeld. Maar er zijn nog een 
paar plaatsen vrij voor nieuwsgie-
rige natuuronderzoekers. Dus aar-
zel niet en kom erbij! Meer informa-
tie of aanmelden bij Chiel Bakkeren, 
tel. 241509, of via e-mail:
chiel.bakkeren@planet.nl.
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Top(pers)weekeinde in 
de Dodaarslaan
Vinkeveen - Het tweede hofje in de 
Dodaarslaan te Vinkeveen vierde op 
4 juli het tweede lustrum van ‘hun’ 
buurtbarbecue. 10 jaar gezellig-
heid was al een feest op zich maar 
dit jaar werd dit feest uitbundig ge-
vierd. Een prachtige zomeravond, 
heerlijk eten en drinken en een gro-
te opkomst van zo’n 30 volwassenen 
en 25 kinderen zorgden al voor een 
prima sfeertje. Die sfeer werd naar 

een toppunt gebracht door het op-
treden van de steupel ‘Toppers’. 
Een swingende Hollandse avond 
verzorgd door deze 3 TOP heren 
gestoken in een nieuwe (knalro-
ze!) outfit. Een heerlijke avond die 
tot in de  kleine uurtjes doorgevierd 
werd. Het feest was daarna nog 
niet afgelopen want op zaterdag is 
er met man en macht (en vele kin-
deren) gebouwd aan het 201’tje … 

een boot die volgestoken met bloe-
men van bloemist Otto uit Uithoorn, 
geweldig zo’n buurman, op zondag 
de 6e juli de rap-en-ruigrace heeft 
doorstaan. De aanhanger van fiat-
garage Kooyman zorgde voor het 
vervoer van het 201’tje.

De uitstraling hiervan was perfect, 
ze zonken maar kregen wel de ori-
ginaliteitsprijs.

Een walhalla voor iedere muzikant en geluidsfreak

Stage Music Shop: al 
dertig jaar een begrip in 
Aalsmeer en omgeving
Regio - Toe aan een nieuwe gitaar, 
op vioolles of altijd al keyboard wil-
len leren spelen? Dan zeker naar 
muziekwinkel Stage Music Shop in 
de Schoolstraat 7 gaan, want deze 
zaak heeft werkelijk alles in huis op 
gebied van instrumenten- en mu-
ziek-accessoires. Precies dertig jaar 
geleden is het dat eigenaar Leen 
Mulder stopte met de populaire Ho-
bo String Band. Helemaal stoppen 
met muziek vond hij echter geen 
optie. Hij startte een verhuurbedrijf 
in geluidsapparatuur. Door heel Ne-
derland leverde Stage Music Ser-
vice het geluid voor, veelal beken-
de, bands en artiesten en voor festi-
vals. Leen Mulder, afgestudeerd aan 
de HTS, kon zijn technische vaardig-
heden gebruiken om de apparatuur 
in optimale conditie te houden. Een 
speaker of een kabel stuk? In een 
handomdraai gerepareerd.

Flightcases en geluid
Apparatuur dat vervoerd wordt, 
vraagt om een extra ‘jasje’ en dus 
bouwde Leen z’n eigen flightcases 
voor de boxen, de mengtafels en de 
19-inch-rekken voor alle effectap-
paratuur. Het PA-bedrijf is inmiddels 
verhuurbedrijf van geluid en menig 
inwoner uit Aalsmeer en omstre-
ken komt geluidsapparatuur huren 
voor een feestje of een evenement. 
En, ook alweer vijftien jaar geleden, 
werd het verhuurbedrijf uitgebreid 
met een muziekwinkel. Alle facetten 
van het verhuurbedrijf zijn opgeno-
men in het winkelpakket. Speakers 
(bijvoorbeeld in auto’s) zijn te koop, 
evenals luidsprekersets, microfoons, 
statieven, lichtapparatuur en effect-
rekken én alle onderdelen om zelf 
een flightcase te bouwen. Het as-
sortiment kabels voor microfoons, 
(bas)gitaren en onder andere luid-
sprekers is enorm. 

Officieel Fender dealer
Sowieso kijkt vast een bezoeker, 
die voor de eerste keer de gezelli-
ge winkel in de Schoolstraat binnen 
stapt, zijn of haar ogen uit. Overal 
staan spullen, een walhalla voor ie-
dere muzikant en geluidsfreak. Een 
wand vol muziek-(les)boeken met 
daarboven allerlei leuke muzikale 
cadeaus, lessenaars in diverse kleu-
ren, statieven voor snaar- en blaas-
instrumenten en uiteraard heel veel 
klassieke, western en elektrische gi-
taren en bassen. In iedere prijsklas-
se, van diverse merken én tegen-

woordig ook in opvallende kleu-
ren of met grappige motieven. Van 
diverse merken is de Stage Music 
Shop de enige, officiële dealer van 
de regio. Zo zijn de klassieke gita-
ren van onder anderen de Spaanse 
bouwers Valencia en Juan Salvador 
en prijken op de Westerns onder-
meer de bekende merken DÁddario 
en Richwood. Op gebied van elek-
trische gitaren en versterkers mag 
de Stage Music Shop als enige in 
Aalsmeer en de regio het merk Fen-
der verkopen. Hier is eigenaar Leen 
Mulder best heel trots op, want Fen-
der dealer word je niet zomaar. Er 
zijn Fender gitaren en -versterkers 
verkrijgbaar in verschillende prijs-
klassen en natuurlijk wat het laatste 
betreft in verschillende vermogens. 
Een hardrock-muzikant wil het vo-
lume tot slot harder hebben dan bij-
voorbeeld een bassist of gitarist die 
speelt in een jazz-band. Ook ver-
sterkers van onder andere Hughes 
& Kettner, Hartke, Crafter en Cra-
te staan in het achterste gedeelte 
van de winkel broederlijk zij aan zij, 
evenals dat de Fender-gitaren om-
ringd worden door andere bekende 
merken, waaronder Ibanez. 

Zelf muzikant
Zelf speelt Leen Mulder gitaar, ook 
Fender, mandoline en fiddle. Niet 
verwonderlijk dat de Stage Music 
Shop ook een ruime keuze biedt 
aan violen (in grootte verschillend, 
voor zowel kinderen als volwasse-
nen) en mandolines. Uiteraard heeft 
de Stage Music Shop een scala aan 
bij-producten, zoals capo’s en sli-
des van Dunlop, gitaar-, bas- en vi-
oolsnaren van Fender, D’Addario, 
Ernie Ball en onder andere Roto-
sound, hoezen, koffers, banden, ef-
fectpedalen om een ‘vetter’ geluid 
te krijgen, voor de drummers vellen 
in heel veel groottes van Remo en 
een grote flightcase vol met drum-
stokken van onder andere Promark 
en Vic Firth en voor de blazers on-
der andere rieten, poets- en smeer-
spulletjes. 

Blikvangers
Blikvangers in de winkel zijn ze-
ker de glazen vitrinekasten, de één 
vol met gitaar- en blaasbenodigd-
heden, de ander goed gevuld met 
blokfluiten en in de grootste hui-
zen microfoons, metronomen, stem-
apparaten, mini-versterkers, effect-
apparatuur en voor de zelfbouwers 

tweaters en scheidingsfilters. Stee-
vast een compliment krijgt eigenaar 
Leen Mulder voor zijn kasten met 
mondharmonica’s. “Volgens verte-
genwoordigers van muziekbedrij-
ven heb ik het grootste assortiment 
van Nederland”, vertelt de muzika-
le ondernemer. “Ik speel zelf trou-
wens ook nog mondharmonica. Niet 
zo veel meer, maar genoeg om iede-
re keer nog iets nieuws te ontdek-
ken. Door zelf te spelen, leer je trou-
wens ook veel over het betreffende 
instrument. En daardoor kan ik weer 
m’n klanten goede adviezen geven.” 
De mondharmonica’s in de winkel 
zijn vooral van de bekende merken 
Hering, Hohner en Suzuki. Leuk om 
overigens eens goed in de vitrine-
kasten te kijken, overal prijken tus-
sen de instrumenten en apparatuur 
beeldjes van muzikanten. Van een 
heel orkest tot een mondharmonica 
spelende kikker.
“Dat is een beetje m’n hobby. Als ik 
bijvoorbeeld op een rommelmarkt 
ben, gaan we altijd op zoek naar 
muzikale beeldjes.” Nog een ander 
opvallend detail in de winkel is de 
percussie-marktkraam met shakers 
in de vorm van eieren en groenten, 
cabassa’s, giros, maracassen, koe-
bellen en tamboerijnen en rond de 
kraam staat een groot aantal djem-
bees, veelal mooi bewerkt met kleu-
ren en kralen. 

Heel veel merken
Voor de merk-minners tot slot nog 
enkele in de winkel verkrijgbare 
merken op rij: Microfoons van AKG, 
Sennheiser en Shure, lichtappara-
tuur van Showtec, lessenaars en 
statieven van K&M, speakers van 
Monacor en Celestion, mengtafels 
van LEM en Allen & Heath, verster-
kers van Peavey, keyboards van Ca-
sio en Yamaha, gitaren van Fender 
en Ibanez, effectapparatuur van Ro-
land en Korg en koptelefoons van 
Sennheiser.

De Stage Music Shop in de School-
straat 7 in het centrum van Aalsmeer 
is zes dagen per week open. Op 
maandag zijn bezoekers welkom 
van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 
uur, vrijdagavond koopavond en za-
terdag staat de deur altijd voor ie-
dereen open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Meer weten? Kijk op www.stage-
musicshop.nl, www.muziekwinke-
laalsmeer.nl of bel 0297-328044.

De Veenmollen sluiten het 
jaar af

Buurtprogramma De Kwakel

Meer aandacht voor 
jongeren vanaf 14 jaar
De Kwakel - Er zijn inmiddels twee 
buurtprogramma’s uitgereikt aan 
de wethouder en wel het buurt-
programma van de Legmeer en 
het Thamerdal. Als laatste dit jaar 
het buurtprogramma van De Kwa-
kel. Wat is nu precies een buurt-
programma en hoe is dit tot stand 
gekomen? Samen met Woongroep 
Holland, politie Amsterdam-Amstel-
land, Stichting Cardanus, gemeen-
te en bewoners wordt gekeken naar 
een leefbare situatie in een bepaal-
de wijk en wat de plus- en min-
punten zijn en wat daar aan verbe-
terd kan worden. Gestart is met een 
buurtconferentie waarbij alle be-
woners zijn uitgenodigd. Verder is 
er informatie verzameld bij de be-

trokken instanties en bij de bewo-
nersoverleggen. Op 9 oktober 2007 
is een buurtconferentie georgani-
seerd waarbij 24 bewoners aanwe-
zig waren. Per thema (Buitenruim-
te, Woningen, Verkeer in de buurt, 
Voorzieningen en Bewoners & Sa-
menleven) konden de bewoners 
hun mening geven. Een in het oog 
springend punt is de tevredenheid 
van de bewoners over de saamho-
righeid in het dorp. Ook de evene-
menten en de gezelligheid worden 
op prijs gesteld. De inwoners zijn 
tevreden over het Egeltjesbos. Voor 
wat betreft de hondenuitlaatzone en 
het voetbalveld zijn er verbeterpun-
ten aangegeven. Als belangrijkste 
verbeterpunten voor de hele buurt 

werden genoemd: verbetering van 
de verkeersveiligheid op de buiten-
wegen, voorkomen en opruimen van 
zwerfvuil en hondenpoep, baggeren 
van sloten en maaien en verbeteren 
van speelvoorzieningen voor 0-14 
jarigen. Wat de verkeersveiligheid 
betreft waren er nogal wat op- en 
aanmerkingen. 

Verkeersveiligheid
Dat bleek bij het buurtbeheerover-
leg. Zo is men van mening dat de 
verkeersveiligheid rondom basis-
school de Zon verbeterd moet wor-
den waaronder een veilige over-
steek op de Anjerlaan, de looprou-
te naar de Orchideeënlaan verbete-
ren, meer fietsenrekken en een vei-

lige fietsroute naar basisschool De 
Zon en woonbuurt De Kuil. Het re-
aliseren van een veilige fietsrou-
te over het witte bruggetje in het 
UVVP (Uithoorns Verkeers- en Ver-
voerplan) en het verbeteren van de 
verkeersveiligheid Drechtdijk. Ook 
wordt voorgesteld om een enquê-
te te houden waarvan de uitkom-
sten aangeboden worden ten be-
hoeve van het UVVP. Daarna was 
de beurt aan de professionals. Ook 
deze zijn van mening dat De Kwakel 
een buurt is waar het goed wonen 
is. Bewoners kennen elkaar goed, 
het verenigingsleven is zeer actief 
en De Kwakel ziet er fysiek goed uit. 
De ligging in een drukke bedrijvi-
ge regio zorgt voor de nodige ver-
keersdrukte. De sterke punten zijn 
volgens de professionals: de sterke 
onderlinge band tussen bewoners 
en sociale controle, de woningen 
zijn goed evenals de voorzieningen 
zoals scholen en kinderopvang. De 
buitenruimte ziet er netjes uit. Maar 
er is natuurlijk ook een aantal zwak-
ke punten zoals het feit dat, omdat 
de bewoners elkaar zo goed ken-
nen, het moeilijk is voor nieuwko-
mers om geaccepteerd te komen. 
Voor de jongeren zijn er nauwelijks 
voorzieningen. De bewoners  vinden 
vooral het sluipverkeer een groot 
probleem evenals de verkeersvei-

ligheid zoals in de buurt van scho-
len. Wat het beleid van de gemeente 
betreft komt er een nieuw plan van 
aanpak voor het opruimen van het 
zwerfvuil. Dit plan zal ongeveer na 
het eerste kwartaal van 2008 klaar 
zijn. Ook wordt overwogen om het 
hondenpoepbeleid te herzien. Er is 
een lijst met waardevolle bomen en 
als bewoners van mening zijn dat 
bepaalde bomen ook op die lijst ho-
ren te staan kunnen zij contact op-
nemen met de gemeente.

Criteria
Die bomen moeten dan wel aan be-
paalde criteria voldoen. Er wordt 
hard gewerkt aan een nieuw speel-
beleidsplan en omdat de gemeen-
te meer aandacht wil besteden 
aan veiligheid wordt er een ‘Inte-
graal Veiligheidsbeleid’ vastgesteld. 
Er komt een beleidsnotitie over de 
openbare verlichting.
Verder zijn er natuurlijk de schou-
wen en de bewonersoverleggen. 
Qua sterke punten kwamen uit de 
buurtconferentie en de bewoners-
overleggen behalve de al genoem-
de punten ook dat De Kwakel een 
prettige omgeving is voor kinderen. 
Als zwak punt kwam toch weer naar 
voren dat de jongeren zich verve-
len met alle gevolgen van dien en 
vrachtverkeer door het dorp. Voor 

de komende twee jaar staan de vol-
gende punten op het programma:  
Geplande werkzaamheden zijn het 
leefrijpmaken van het gebied achter 
de kerk, aanpassen van de boom-
structuur in de Anjerlaan en het 
aanbrengen van een dijkverzwaring 
aan de Ringdijk. Verbetering van de 
verkeersveiligheid rondom scho-
len schoolroutes, het vervolg op de 
bestemmingsplanprocedure Kwa-
kel Zuid en de ontwikkeling hier-
van en in complex Orchideeënlaan 
worden de portieken en algemene 
ruimte opgeknapt. Herinrichting van 
de buitenruimte van de flats naast 
de Zon en aandacht voor wegen die 
nodig geasfalteerd moeten worden.
Als nieuwe projecten worden ge-
noemd: verbetering bewegwijze-
ring hondenroute, acties voor op-
ruimen zwerfvuil, educatieve rou-
te in het Egeltjesbos, herinrichting 
buitenruimte naast flats bij De Zon, 
communicatieplan asfalteren we-
gen, verbetering verkeersveiligheid 
Drechtdijk, Boterdijk en Noorddam-
merweg en het creëren van een 
ontmoetingsplek voor jongeren van 
14 jaar en ouder en activiteiten voor 
deze doelgroep. Hieruit blijkt wel 
dat de bewoners van De Kwakel het 
belangrijk vinden dat er meer aan-
dacht komt voor de jongeren in hun 
buurt.
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Elk jaar weer meer teams bij
Rap & Ruigrace in Vinkeveen

Vinkeveen - Helemaal in stijl waren de presentatoren van de Rap en Ruigrace in Vinkeveen met hoeden met veren 
en mooie jassen en broeken in achttiende eeuwse stijl. Harry van Genderen en Krelis van den Linden waren door 
het organisatiecomité verzocht om te controleren en de race te presenteren. Het organisatiecomité bestond  uit de 
Ondernemersvereniging Vinkeveen en wel zes mensen. Vroeger werd de Rap en Ruigrace bij Klinkhamer gehouden en 
georganiseerd door Kees Jan Stegerhoek. Op een gegeven moment is Stegerhoek er mee gestopt. Anderen hebben het 
toen geprobeerd over te nemen maar dat lukte niet en daarna heeft de ondernemersvereniging het dus overgenomen. 
‘Elk jaar zijn er weer meer teams’, vertellen Joury en Joyce. ’Verleden jaar hadden wij 23 teams en nu zijn het er dertig. 
Dit keer is de vijfde keer dat wij dit organiseren op eiland 1. Elk jaar wordt ook gezorgd voor een verrassingselement. 
Dat waren dit jaar piepschuimballen. Elk team kreeg er acht en mocht daar mee doen wat zij wilden. Sommigen hadden 
de ballen in de mast gehangen en anderen weer op de voorplecht. Er zijn dit jaar veel travestietteams’, aldus Joyce. 
‘Maar het echte werk van de controleurs moest nog beginnen. wij zijn gisteren begonnen met de controle van alle boten 
tot 19.30 uur ‘s avonds’, vertelt Harry. ‘Wij zijn op alle locaties geweest van Vinkeveen tot Wilnis en Mijdrecht, de 
Heulweg, de Kerklaan, de Reigersstraat en zelfs in Abcoude op de Winkeldijk.’ Een extra detail vond Van Genderen wel 
dat het team van de Dodaarslaan niet bestond uit een vereniging maar uit de bewoners zelf. 

Strenger
Dit jaar zijn de eisen strenger geworden. De teams moeten zich echt houden aan het bouwpakket dat ze gekregen 
hebben. Natuurlijk mogen ze de boot wel verfraaien met andere dingen maar die mogen niet gebruikt worden om de 
boot drijvende te houden. En er was van alles te zien. Hoewel er toch wel veel boten in echt een bootvorm gebouwd 
waren maar toch ook weer een aantal dat uitblonk in originaliteit. Op de zijkant van de boten waren ook allemaal 
leuzen geschilderd zoals ‘Knallen op de Wallen’, waarvan de inzittenden met roze en rode pruiken getooid waren. 
Op zondag waren alle boten om 12.00 uur gejureerd en vanaf 14.00 uur werd er gevaren. Er waren zes prijzen: twee 
snelheidsprijzen, twee originaliteitsprijzen, de pechprijs en een prijs voor diegene die het dichtst bij het originele 
bouwpakket was gebleven. Bij de jury was gekeken wat voor soort boten er gebouwd waren en die werden dan ingedeeld 
naar klassen. De snelle boten gingen dus voor de snelheidsprijs en de originele boten ook weer tegen elkaar voor de 
originaliteitprijs. Zo had het advocatenteam Hendrikx & Thomas een compleet wetboek in elkaar gezet met daarin 
de bladzijde wat de straffen zijn voor openbare dronkenschap. ‘Het parcours is best lang’, vinden Harry en Krelis, 
‘120 meter heen en 120 meter terug. Eigenlijk had elke boot wel roeispanen om zich voort te bewegen. Je mag ook 
natuurlijk je handen gebruiken maar dat gaat niet zo snel en je mag er ook achteraan zwemmen’, aldus Harry en Krelis. 
En zwemmen werd er wel gedaan, maar niet echt om de boot aan te duwen. Het lijkt allemaal wel makkelijk maar doe 
het maar eens met acht man in een wiebelig smal bootje. En dat ging dus ook wel eens mis. Sommigen kwamen niet 
veel verder dan de kant en daar lagen de deelnemers al meteen in het water.

Eindstreep
Soms gebeurde het halverwege en natuurlijk als je de eindstreep gehaald had, dan moest je wel in het water springen. 
En daarna werd de boot met behulp van de bemanningsleden in het vrachtschip gegooid of je moest de boot absoluut 
willen bewaren. Zoals dat gebeurde bij de Steupels. Die hadden een pracht van een constructie bedacht, een ijzeren kooi 
met gevangenen in geelzwart gestreepte pakken en twee bewakers die roeiden. In het midden was een luik en daar kwam 
midden op de plas Elvis tevoorschijn die met een ‘echte’ gitaar een van zijn hits zong. De 
gevangenis was helemaal in stijl vervoerd met een echte boevenwagen. Erg hard 
ging het allemaal niet, dus op een gegeven moment gingen de ‘gevangenen’ 
z e l f maar meeroeien. Maar niet alleen de deelnemers namen een 

frisse duik, aan de zijkanten speelden veel kinderen ook in 
het water. Lekker een beetje zwemmen of gewoon maar 

wat rondplassen. De meesten hadden niet eens oog 
voor het gebeuren en waren veel te druk bezig met 
spelen. Langs de zijkanten op het gras stonden de 
belangstellenden. Er waren verschillende eet- en 
dranktentjes en natuurlijk de grote muziekwagen. 
De reddingsbrigade was ook aanwezig en op het 
scorebord werden de tijden digitaal bijgehouden. 
Wel zo handig. Harry van Genderen maakte aan het 
eind de resultaten bekend. ‘We hebben vijf kleine 
foutjes ontdekt maar die worden met de mantel der 
liefde bedekt’, aldus Van Genderen. Op de eerste 
plaats bij de snelheidsprijs stond hotel restaurant 
de Plashoeve en op nummer twee Jachthaven 
Omtzigt. De pechprijs ging naar de brandweer in 
Vinkeveen en de originaliteitprijs nummer een ging 

naar de Steupels en twee naar advocatenbureau 
Hendrikx & Thomas. De Rap en Ruigprijs ging naar het 

2-de Hofje (Bewoners van de Dodaarslaan). Zoals elk 
jaar weer een gezellig evenement voor jong en oud.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van   ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde We-
reld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Wat met een knipoog naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong was aan-
gekondigd als a lovely day, wérd ook een prachtige dag: het Rondeveen-
se jazzfestival Charity Jazz heeft in het derde jaar van zijn bestaan voor het 
eerst een omzet van meer dan 10 000 euro gekend! 

Netto betekent dit dat we weer rond de 5000 euro kunnen besteden in Gu-
atemala, Nepal, Tanzania en Kenia. 

Om te illustreren wat dit betekent: ongeveer 80 leerlingen kunnen dankzij 
deze opbrengst een jaar lang naar school. Wie Chazz 2008 bezocht kocht 
een stukje toekomst voor de armste kinderen in deze wereld – en dat moet 
een goed gevoel zijn.

Chazz was in meer opzichten a lovely day; nadat in de ochtend een somber 
stemmende  regen op de festivaltuin in De Hoef was neergedaald, klaarde 
het weer in de middag op en bleef de rest van de dag prachtig. Een beeld 
dat bij Chazz bijna gewoon begint te worden.
 
Die regen had overigens wel een vervelend gevolg. Vanwege de nattigheid 
werd in de middag om veiligheidsredenen besloten om geen gebruik te ma-
ken van het podium in de boomgaard en de musici te laten optreden in een 
van de open schuren. Dat betekende dat de omvangrijke apparatuur voor 
geluid en belichting in allerijl opnieuw moest worden geïnstalleerd. Die ope-
ratie had tot gevolg dat de beloofde oorstrelende muziek soms een tikkel-
tje oorverdovend was (de plaatsing van de apparatuur) en er storingen op-
traden omdat niet alles voldoende was ingeregeld en getest. Dit alles ver-
mocht echter de muzikale en culinaire pret van de honderden aanwezigen 
niet drukken.

De nieuwe locatie, de magnifieke tuin van boerderij Stroomzicht aan de 
Westzijde in De Hoef, bleek een gedroomd décor voor de muzikale picknick 
die Charity Jazz zo graag wil zijn – en voor de derde keer ook weer wás.

Namens de kinderen voor wie we het allemaal doen: dank aan Jaap Petri en 
Robbert, de musici, alle vrijwillers, de sponsors, de media, de fotografen en 
alle andere ‘vrienden van Chazz’. 

Voor de foto’s kunt u een kijkje nemen op www.chazz.nl.

Madelon van der Stap 

 Vota Fonzie

fotografie: Jan Ronday

Wethouder Dekker
sluit verkeesproject 
Pino en Kiekeboe af

De Ronde Venen - De afgelopen 
weken stond alles bij de peuter-
speelzalen Pino en Kiekeboe in het 
teken van verkeer. Er werden ver-
keersspelletjes gedaan en er werden 
verkeersknutsels gemaakt waarmee 
de speelzaal werd versierd. Het ver-
keersproject Jongleren in het ver-
keer, ontwikkeld door het regionaal 
verkeersorgaan Utrecht, werd don-
derdag 3 juli afgesloten. Wethouder 
Jacques Dekker kwam de deur van 
de caravan sluiten, dit deed hij sa-
men met een paar behulpzame peu-
terjes. Hij bracht ook een cadeautje 
voor de peutertjes mee. Ze kregen 
van de gemeente allemaal een fiets-
vlaggetje. Zo kwam er een einde 
aan het tweejaarlijks op alle speel-
zalen van de Stichting Peuterspeel-
zaalwerk De Ronde Venen terugke-
rende project dat zowel voor peu-
ters en ouders zeer leerzaam is.

Waterpret op de 
Proostdijschool

Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
was het zover. Er zouden tropische 
temperaturen heersen in Nederland. 
De inmiddels traditionele “badjes-
middag” op de Proostdijschool kon 
dus weer plaatsvinden, alhoewel het 
dit keer een badjesochtend werd.

De kinderen van groep 1-2 mochten 
hun zwembadjes meenemen.

De kinderen trokken hun zwemkle-
ding aan, de badjes werden gevuld 
en de waterpret begon. 
Er werd naar hartelust gespetterd 
en alle kinderen genoten van deze 
ochtend.
De weergoden waren ons goed ge-
zind, want het bleef de hele ochtend 
lekker droog en warm. In de middag 
kwamen er pas wat onweersbuien.

Buurtbus: omleiding route 
in Vinkeveen
Vinkeveen - Binnenkort weer de 
Feestweek. Tijdens deze feestweek 
zijn op woensdag 16 juli de Heren-
weg, Heulweg en Demmerik geheel 
afgesloten. Dit betekent dan ook 
dat de Buurtbus (Lijn 226) dat tra-
ject op die dag NIET kan rijden. Al-
leen op woensdag 16 juli is er daar-
om een omleidingroute die op de-
ze dag NIET door Vinkeveen gaat. 
Op de rotonde van Industrieweg/
Ir. Enschedeweg zal de bus direct 

rechtsaf gaan, richting Wilnis, en bij 
de volgende verkeerslichten linksaf 
de Oudhuyzerweg op. Daarna komt 
de buurtbus via de Uitweg weer op 
de bestaande route. Komend van-
uit Breukelen, zal ook over dit tra-
ject worden gereden. 
Dit kan die dag ongemak met zich 
meebrengen voor de passagiers van 
de buurtbus doch gedurende de 
Feestweek is alleen die dag het tra-
ject afgesloten.

Tuin Bram de 
Groote open
Uithoorn - Tuin Bram de Groote, 
hoek Elzenlaan/Boterdijk in Uit-
hoorn, is zondag 13 juli a.s. vanaf 13 
uur tot 16 uur opengesteld voor be-
zoekers. Vrijwilligers van de werk-
groep zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en indien gewenst 
met de bezoekers mee te wandelen.

De imker vertelt zijn boeiend bijen-
verhaal aan de hand van heel veel 
foto’s over de bijen uit zijn bijenstal.
Deze week heeft hij honing geslin-
gerd en biedt deze te koop aan.
De toegang tot de tuin is gratis.
Voor verdere informatie: Joop Al-
semgeest, tel. 563394.

De bibliotheken in 
de zomer
De Ronde Venen - Om langer te 
kunnen lezen of om heerlijk lang 
van uw vakantie te genieten leent 
de bibliotheek materialen die nor-
maal 3 weken worden uitgeleend, 
nu uit voor een periode van 6 we-
ken. Boeken, cd’s, cd-roms en tijd-
schriften worden dus automatisch 
voor 6 weken uitgeleend. Materia-
len met een afwijkende uitleenter-
mijn blijven ongewijzigd. Deze zo-
merservice is er tot 16 augustus. 
De openingstijden van de vestigin-
gen in De Ronde Venen zijn deze zo-
mer, in de periode van 21 juli tot en 
met 16 augustus, gewijzigd. Hieron-
der volgt de zomeropening van elke 
bibliotheek. Mijdrecht: geopend op 
maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag 14.00–17.00 uur, op woens-
dagochtend 10.00–12.00 uur en op 
vrijdagavond 19.00–20.30 uur, dins-
dag en zaterdag gesloten.
Vinkeveen: geopend op dinsdag 

10.00–12.00 uur en op woensdag, 
donderdag en vrijdag 14.00–17.00 
uur, maandag, donderdagavond en 
zaterdag gesloten. Wilnis: geopend 
op maandag- en vrijdagavond 19.00-
20.30 uur en op woensdag 14.00-
17.00 uur, vrijdagmiddag en zaterdag 
gesloten. Op de website www.bibli-
otheekavv.nl vindt u informatie over 
de andere zes vestigingen. Op spor-
tief gebied is in de bibliotheken de-
ze zomer genoeg te vinden. Olympi-
sche Spelen, Wimbledon en Tour de 
France, de zomer staat helemaal in 
het teken van de sport met zoveel 
mooie sportevenementen. De bibli-
otheken houden een sportieve zo-
mer en organiseren de Zomerlezen 
fotowedstrijd. Maak van het boek 
dat bij u hoog scoort een leuke fo-
to en doe mee. Mail uw foto vóór 27 
augustus naar info@bibliotheekavv.
nl. Zet in uw mail duidelijk uw naam, 
adres en woonplaats.

Openbare repetitie 
R.O.M. koor afgelast
De Ronde Venen - Wegens het 
overlijden van een van de trouw-
ste en oudste koorleden is beslo-
ten de openbare repetitie van het 
R.O.M. koor op donderdag 10 juli op 

het Raadhuisplein in Mijdrecht geen 
doorgang te laten vinden.
Zingen doe je met plezier en met 
zo´n droevig verlies kan er geen ple-
zier zijn.



Mijdrecht - Op 5 juli presenteer-
de V.I.O.S. zich tijdens de jaarlijkse 
‘V.I.O.S. Open’ op het Raadhuisplein 
in Mijdrecht. Het spektakel werd om 
half twee geopend met een optre-
den van de Show- & Marchingband 
en werd tegen half vijf afgesloten 
met de grote finale waaraan alle on-
derdelen van de vereniging mee-
deden. Bovendien werden de aan-
wezigen geïnformeerd over 2 nieu-
we projecten van V.I.O.S. De gra-

tis opleiding MusicKidz en de ont-
wikkeling van een nieuwe taptoes-
how 4U2.

Tijdens het ongedwongen program-
ma stelden alle afdelingen zich aan 
het talrijk opgekomen publiek voor. 
Bij de verschillende onderdelen 
werd door het professionele instruc-
tiekader uitleg gegeven over wat er 
zoal bij komt kijken om muzikant of 
majorette bij V.I.O.S. te worden en 

te zijn. In een doorlopende voor-
stelling vertederden de eerstejaars 
leerlingrettes met de van K3 beken-
de kusjesdans. De tweedejaars lie-
ten zien dat zij klaar zijn om de over-
stap naar de minirettes te maken. 
De minirettes, die in Nederland sa-
men met de majorettes in de show-
band optreden, lieten zich ook van 
hun beste kant zien. De majorettes 
gaven naast het straatrepertoire ook 
hun wedstrijdshow ten beste.  Na 

de vakantie start op de woensdag-
middag tussen vier en vijf uur weer 
een nieuwe groep met leerling-ma-
jorettes. 

Blokfluit
Natuurlijk ontbraken de stoe-
re blokfluitkidz niet. Onder leiding 
van ‘blokfluitmum’ Renata Groen 
lieten ze horen wat ze in korte tijd 
al geleerd hebben. En dat was niet 
mis. Wie ook de plank niet misslaan 

zijn de leerling slagwerkers. Ook zij 
brachten een aantal nummers on-
der leiding van slagwerkinstructeur 
Marcel Verschoor.
Voor wie in Uithoorn en Mijdrecht 
het drumspektakel Drums4All ge-
mist had, brachten de slagwerkers 
van V.I.O.S. nog éénmaal hun ‘Mas-
ters of Show – The Limit’. De stuk-
ken vlogen er nog maar weer eens 
af. Wie dacht dat slagwerk saai is en 
er enkel en alleen maar is om ande-

re muzikanten te begeleiden, weet 
na dit optreden wel beter.
De showband zelf bracht met leer-
lingen van het opleidingsorkest, on-
der leiding van Diederik Ruisch, di-
verse nummers ten gehore. ‘In the 
Stone’, ‘Africa’ en ‘The Pirates of the 
Carebian’ waren daar wel de be-
kendste van. 

MusicKidz
Veel mensen maakten van de ge-

legenheid gebruik om zich bij de 
stand te informeren over muziek en 
show maken bij V.I.O.S. en dweilor-
kest DORST. Vooral het informatie-
materiaal over het nieuwe project 
‘V.I.O.S. MusicKidz’ vond gretig af-
trek. Tot op dit moment hebben zich 
al zo’n 30 kinderen aangemeld voor 
deze algemeen muzikaal vormende 
opleiding die V.I.O.S. gaat verzorgen. 
Deze ‘V.I.O.S. MusicKidz’ is voor kin-
deren van 7 jaar en ouder en bestaat 
uit 20 gratis lessen van een uur. De 
start is op vrijdagnamiddag 19 sep-
tember. Tijdens de lessen krijgen de 
kinderen veel te leren. De beginse-
len van het notenschrift worden bij-
gebracht en daarmee gaan ze ook 
direct aan het werk. Ze leren over 
hard en zacht, snel en langzaam en 
hoog en laag. Dit gaan ze natuurlijk 
zelf uitproberen met een blokfluit en 
slagwerkinstrumenten. Naast mu-
ziek maken gaan ze ook dansen op 
muziek. Ze leren in de maat lopen 
en verschillende commando’s uit te 
voeren. In de laatste lessen passe-
ren diverse instrumenten de revue, 
wordt verteld over hun ontstaans-
geschiedenis en wordt de werking 
uitgelegd. En natuurlijk mogen ze 
de verschillende instrumenten uit-
proberen. De lessen kosten niets. 

Ook de instrumenten en het lesma-
teriaal worden door V.I.O.S. gratis in 
bruikleen gegeven. En het zou mooi 
zijn als de kinderen na die 20 lessen 
zo de smaak te pakken hebben dat 
ze lid worden van V.I.O.S. en verder 
worden opgeleid om als muzikant 
of majorette met de Show- & Mar-
chingband de straat op te gaan.

4U2
In zijn presentatie vertelde voorzit-
ter Marcel van Scheppingen over 
nóg een project van V.I.O.S. ge-
naamd  4U2. Het is de bedoeling 
om in 2 jaar aan het al gevarieerde 
repertoire weer een spectaculaire 
(taptoe)show toe te voegen. Geko-
zen is voor de muziek van de wereld-
beroemde Ierse rockformatie U2. Bij 
de ontwikkeling van een dergelijke 
show wordt niet over één nacht ijs 
gegaan. De nummers worden uitge-
kozen en speciaal voor V.I.O.S. gear-
rangeerd. De muziek wordt ingestu-
deerd. De showpassen- en bewe-
gingen worden uitgedacht, gesyn-
chroniseerd met de muziek en ge-
traind. En dat alles naast de gewone 
optredens, repetities en wedstrijden. 
Een hele uitdaging die de gedreven 
V.I.O.S. bandleden maar weer al te 
graag aangaan. De werktitel van de 
show is vooralsnog ‘With or Without 
you’. Daarmee wil de vereniging nog 
maar eens benadrukken dat nu hét 
moment is om lid te worden om 
straks deel te kunnen uitmaken van 
dé groep die met deze nieuwe show 
in Nederland en ook daarbuiten fu-
rore gaat maken. Andere nummers 
die in de show gespeeld gaan wor-

pagina 16 Nieuwe Meerbode - 9 juli 2008

VIOS Open wederom 
een groot succes

  

Is uw huisdier 
zoek?

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur be-
reikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
-  De Kwakel, omgeving Boterdijk, poes, gesteriliseerd, roep-
 naam Mause, kleurstelling rood met wit, schouders wit, witte
 buik en voorpootjes wit, 7 jaar oud.
- Amstelhoek, omgeving Mijdrechtse Zuwe . twee poezen,
 gesteriliseerd, kleurstelling de ene zwart met witte neus, witte
 voetjes, de andere grijs, cypers met veel wit, witte voetjes met
 zwarte kussentjes.
- De Hoef, omgeving Kromme Mijdrecht, kat, gecastreerd,
 roepnaam Zeuss, kleurstelling zwart met witte teentjes, klein,  
 1 jaar oud. Chipnummer: 528210002043508.
- Amstelhoek, omgeving Amstelkade, kat cypers, gecastreerd,  
 zwart/grijs, witte poten,  rechteroog zwart omlijnd, helft koppie  
 wit, roepnaam Cathy. 

Gevonden:     
- Vinkeveen, omgeving bij de Boeier, kater, kleurstelling rood
 met wit. Het is een pers. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, poes, grijze rug, witte buik en witte snoet.
- Uithoorn, Libellenbos, kat, E.K.H., donker-licht grijs.
 (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Margrietlaan, poes, E.K.H., zwart met witte  
 sokjes en witte bef, plm. 4 mnd. oud, halsbandje + elastiek +
 belletje. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Houtzagersmolen, hond boxer, chipnummer:  
 939000001018479. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Margrietlaan, kat, E.K.H., kleurstelling zwart.  
 Heeft een elastiek met belletje er aan.
- Uithoorn, omgeving Marijnenlaan, kat, kleurstelling zwart 
met wit. (tel. 06-17515133).

den zijn ‘Where the Streets have no 
Name’, ‘I still haven’t found’, ‘Angels 
of Harlem’ en natuurlijk het legen-
darische  ‘Sunday, bloody Sunday’. 

Afscheid
Na 15 jaar, ontelbare majorette-
shows geschreven te hebben en ve-
le majorettes te hebben opgeleid, 
verlaat trainster en lid van het show-
teamkader Petra Faas de vereni-
ging. Natuurlijk kon dit niet onge-
merkt voorbijgaan. Naast dat Petra 
in de bloemetjes werd gezet brach-
ten al haar majorettes een compila-
tie van 15 jaar majoretteshows. Al-
leraardigst was dat ze daarbij ook 
de verschillende majorettepakjes 
droegen die de laatste 15 jaar zoal 
door V.I.O.S. zijn gebruikt. Oud Ne-
derlands kampioene Chantal van 
Ballegooij neemt de leiding van de 
majoretteopleidingen van haar over 

en zal daarbij geassisteerd worden 
door oud-majorette Linda Daalhui-
zen.

Informatie
Door het hele jaar zijn er nog tal 
van andere verenigingsactiviteiten 
voor jong en oud. Jeugdmiddagen, 
jeugdkamp, kaart- en feestavonden, 
gezelligheidsdag voor de hele fami-
lie, familie barbecue etc. Ook kan 
V.I.O.S. altijd wel een paar extra hel-
pende handen gebruiken. 

Voor informatie kunt u terecht op de 
geheel vernieuwde site van V.I.O.S. 
(www.vios-midreth.nl) en DORST 
(www.dweilorkest-dorst.nl). U kunt 
ook een mailtje sturen naar prco@
vios-midreth.nl. Als u uw naam en 
telefoonnummer daarin vermeldt, 
neemt de vereniging met u contact 
op.

De Ronde Venen is een 
‘kunstacademie’ rijker
Wilnis - Beeldend kunstenaar Jen-
neke van Wijngaarden heeft het 

Groene Hart met de Dorpsacademie 
Mus & Muzen een creatieve broed-

plaats gegeven. Kunstlessen voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 

Inspirerende workshops voor parti-
culier & bedrijf. Graffiti voor ieder-
een. Dorpsacademie Mus & Mu-
zen is speels, professioneel, creatief, 
vernieuwend, warm en persoon-
lijk. Met vrijheid en respect voor het 
individu en met de liefde voor alle 
kunstuitingen als belangrijkste uit-
gangspunten. Met een breed aan-
bod aan beeldende vakken waar-
door iedereen, vanaf een jaar of 
acht, de kunstenaar in zichzelf kan 
ontwikkelen. 
In elk beroep, in elke levensfase, elk 
bestaan, is de ontwikkeling van cre-
ativiteit een verrijking voor de mens 
en de samenleving. 
Daar is ook Westhoek Wonen van 
overtuigd: zij stelden het ruime pand 
aan de Irenestraat in Wilnis volledig 
belangeloos beschikbaar aan Jen-
neke om de Dorpsacademie verder 
vorm te geven. ‘Wij vinden het be-
langrijk dat dit initiatief slaagt’ aldus 
Tom Burgers, directeur van West-
hoek Wonen, ‘Kunst hoort, net als 
wij, laagdrempelig en toegankelijk 
te zijn, en midden in de samenle-
ving te staan.’ 

Het pand wordt op dit moment op-
geknapt met behulp van vele men-
sen die de Dorpsacademie een 
warm hart toedragen, zodat op 13, 
14 en 15 augustus de eerste Graffiti 
workshops voor kinderen v.a. 10 jaar 
gehouden kunnen worden. Meld je 
snel aan want vol is vol!
De lessen starten in de eerste week 
van september en vinden plaats 
van woensdag t/m zaterdag aan 
de Irenestraat 4a in Wilnis. Kijk op 
de website www.dorpsacademie.nl 
voor het hele programma of meld je 
aan voor meer informatie via dorps-
academie@gmail.com.

Muziekvereniging KNA
blij met verlenging contract
De Kwakel - Muziekvereniging 
KNA en Rabobank Regio Schip-
hol hebben onlangs de bestaande 
sponsorafspraken geëvalueerd.

Dit heeft geleid tot een continuering 
voor de komende drie jaar.

Muziekvereniging KNA is erg tevre-
den met de financiële ondersteu-
ning van de plaatselijke Rabobank 
waarmee al jarenlang een zeer goe-
de en hechte relatie bestaat.

In het bijzonder voor de jeugdvoor-
zieningen wordt op deze wijze meer 
ruimte gecreëerd.

Kantoordirecteur Wim Meijers(r)  en Hero Janzing namens KNA(l) onderteke-
nen de nieuwe sponsorovereenkomst.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Projectweek onderbouw 
Veenlanden College 

Laatste schoolweek voor de zomervakantie

Vorige week 
hebben de leerlingen van 

het Veenlanden College het schooljaar 2007-
2008 afgesloten met een aantal projecten. Alle toetsen 

zaten er op en de meeste leerlingen konden met vertrouwen het 
overgangsrapport tegemoet zien. In deze week werd er niet gewerkt volgens 
het normale lesrooster en met de traditionele vakken. Alle schoolteams hadden 
een lesprogramma samengesteld rond een of meer thema´s.

‘Beweging’ en ‘Dieren’.
De brugklasleerlingen hebben zich dit jaar gestort op de thema´s beweging en 
dieren. Voor het thema beweging was er de keuze uit een aantal workshops 

waaronder bewegen en techniek, bewegen en snelheid bewegen en dans en 
bewegen en tekenen. Het thema dieren werd gestart met een lezing en powerpoint presentatie 

door de Stichting ‘Een dier een vriend’. De workshops gingen ondermeer over kleine dieren in de 
omgeving van de school, religie en vlees, dieren in de muziek en in de Chinese cultuur.

‘Spanning’ en ‘Onze leefomgeving’
De tweede klassen hebben zich verdiept in de thema´s spanning en onze leefomgeving. Voor het 
thema spanning waren er workshops spanning en electriciteit, omgaan met spanning in je lijf (o.a. 
yoga) en spanning in sport en verslaving. Voor het thema onze leefomgeving trokken de leerlingen 
er met de fi ets op uit voor o.a. het nemen van bodemmonsters en waterproeven. Ook werd er een 
bezoek gebracht aan het gemaal in Waverveen en het Veenmuseum in Vinkeveen.

‘Maatschappelijke stage’  en  ‘Ontwerpen’
De derde klas leerlingen gingen o.a. op maatschappelijke stage bij bedrijven en instellingen 

en werkten aan een project ontwerpen, waarbij ze leerden een ontwerp te maken voor een 
presentatie, poster of reclamefolder. 

Bij alle leerjaren was er in het programma ook ruimte gemaakt voor excursies en 
sportevenementen. Veel thema´s werden afgesloten met presentaties voor 

jaargenoten en belangstellende ouders. Al met al een zinvolle en leerzame 
afsluiting van een goed schooljaar.
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FORT BIJ HINDERDAM

VESTING WEESP

FORT BIJ EDAM

FORT BIJ VELDHUIS

FORT SPIJKERBOOR

FORT BIJ UITHOORN

FORT BIJ ABCOUDE

FORT BIJ WAVER-AMSTEL

FORT BIJ NIGTEVECHT

FORT BIJ ST.AAGTENDIJK

FORT AAN DE HAM

FORT BIJ KWADIJK

FORT BENOORDEN PURMEREND

FORT AAN DE WINKEL

KUSTFORT BIJ IJMUIDEN

FORT ZUIDWIJKERMEER

FORT AAN HET PAMPUS

FORT BIJ HOOFDDORP

WERK AAN HET IJ VOOR DIEMERDAM

VESTING MUIDEN

WERK AAN HET IJ VOOR DURGERDAM
(VUURTOREN-EILAND)

FORT BIJ HEEMSTEDE

VOORSTELLING BIJ VIJFHUIZEN

VESTING NAARDEN

FORT BIJ VELSEN

FORT WERK IVFORT BIJ AALSMEER

FORT UITERMEER

FORT BIJ VIJFHUIZEN
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Wie heeft er niet van de Stelling van 
Amsterdam gehoord. Een van de zes 
Werelderfgoederen van Unesco in 
Nederland sinds 1996 die bestaat uit 
provinciale en rijksmonumenten. Dus 
wel even het vermelden waard. De 
Stelling van Amsterdam bestaat uit 42 
forten gebouwd tussen 1880 en 1920 
als verdedigingslinie. De Stelling ligt 
in het gebied van twee provincies, 23 
gemeenten, drie waterschappen, 19 
eigenaren en 42 beheerders. De bedoeling 
was om het gebied buiten de forten 
onder water te zetten als de vijand kwam 
(inundatie). De forten waren op de meest 
kwetsbare plekken gebouwd bij wegen, 
en rivieren. Maar door de opkomst van de 
vliegtuigen en andere modern wapentuig 
was de Stelling al voordat de bouw in 
1920 was afgerond militair gezien al 
eigenlijk onbruikbaar. De forten zijn van 
gewapend beton en hebben alle een 
bijzonder uiterlijk. Er werd bij het bouwen 
van de forten veel gebruik gemaakt 
van de bestaande dijken maar soms 
werden er ook nieuwe dijken gebouwd 
zoals de Vuurlinie en de Geniedijk in de 
Haarlemmermeer. Verder waren er sluizen 
en inundatiewerken zoals de damsluis 
bij De Kwakel bij de voetbalvelden. 
Die damsluis wordt trouwens dit jaar 
gerestaureerd en is eigendom van het 

Hoogheemraadschap. Die damsluis is 
heel bijzonder want hij staat haaks op de 
vuurlinie zodat de damsluis niet kapot 
geschoten kon worden door de vijand. Tot 
aan de jaren zestig mocht er in het gebied 
rond de forten niet gebouwd worden. 
Daarom is het hele gebied rondom de 
forten nog steeds vrij onbebouwd en 
daarom ook herkenbaar zoals in Haarlem 
en de Haarlemmermeer waar nog een 
mooie groene zone 
is.

Bijzonder
Eind jaren tachtig 
kwam het besef hoe 
bijzonder de forten 
eigenlijk zijn en is 
door de provincie 
het plan opgevat 
om de forten meer 
economisch te 
benutten zoals dat 
ook gebeurt bij de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Dat heeft twee redenen. 
Ten eerste als de forten gerestaureerd 
worden is dat ook aantrekkelijker voor 
ondernemers om hun geld erin te steken 
en ten tweede zijn de forten dan ook 
beter toegankelijk zodat ze toeristisch 
gezien ook aantrekkelijker worden. 
Inmiddels is er al een aantal, dat een 

nieuwe gebruiksfunctie heeft gekregen 
zoals het Kunstfort bij Vijfhuizen, Fort 
aan de Liebrug waar drie bedrijven 
gevestigd zijn, fort bij Penningsveer met 
logies voor daklozen en psychiatrische 
patiënten, fort Bezuiden Spaarndam met 
een galerie en een café, fort bij Marken-
Binnen waar de brandweeroefeningen 
worden gehouden, Fort Benoorden 
Purmerend met een wijnhandel en 

restaurant, forteiland Pampus met 
35.000 bezoekers per jaar. Dit is ook het 
meest bezochte fort van de Stelling met 
kinderactiviteiten en rondleidingen, 
vesting Muiden met de kazerne en de 
gemeente, fort aan de Ossenmarkt met 
kantoor en de muziekschool en dan 
niet te vergeten Fort aan de Drecht met 
een restaurant, wijnproeverij, atelier, en 

entertainmentbedrijf   plus   expositieruimte, 
fort bij De Kwakel met een café en fort 
bij Uithoorn waar een trainingscentrum  
is  en ook diverse culturele activiteiten 
plaatsvinden. De komende jaren is het 
de bedoeling dat er nog ongeveer vijf 
andere forten gerestaureerd worden 
zoals het fort aan de Nekkerweg   dat 
volgend  jaar gerestaureerd wordt. 
Verder worden in 2009/2010 nog de 

volgende forten 
g e r e s t a u r e e r d : 
fort Benoorden 
Spaarndam, Fort 
bij Krommeniedijk, 
Kustbatterij 
bij Durgerdam, 
Kustbatterij bij 
Diemerdam, fort 
Uitermeer, fort aan 
de Winkel. 

Instanties
Maartje van de Ven van de provincie legt 
uit dat er ook verschillende mogelijkheden 
bestaan om subsidie aan te vragen bij 
diverse instanties. In de jaren 2005 tot 
2007 is er in totaal voor een bedrag van 6 
miljoen euro aan de forten gerestaureerd 
en in 2008 is dat een bedrag tot nu toe 
van 5.1 miljoen. De provincie probeert de 
verschillende partners op één lijn te krijgen 

voor de economische herbenutting. Dat 
zijn dan de eigenaar, de gemeente en 
de provincie en dan wordt een plan van 
aanpak opgesteld om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn voor hergebruik. De 
forten hebben ook nog een andere functie 
namelijk kansarme jongeren te leren 
werken en de mogelijkheid te geven tot 
herintreding in de maatschappij. Dat zijn 
dan vooral dakdekkers en jongeren in de 
metaal. De jongeren doen negen maanden 
lang verschillende werkzaamheden bij de 
forten. Dat project is een initiatief van de 
Stichting herstelling die inmiddels tien 
jaar bestaat en jongeren van 18 tot 25 
jaar die mogelijkheid biedt. Maar ook op 
andere manieren probeert de provincie 
de Stelling van Amsterdam bij het 
publiek aantrekkelijk te maken door het 
openstellen van � ets- en wandelroutes. 
Over die wandelingen is een boekje 
verschenen: Verboden kringen. In april 
2009 wordt een lange afstandswandelpad 
opengesteld langs de forten met een 
totale lengte van 135 km. Maar er zijn dus 
ook verschillende � etsroutes. En er bestaat 
al een lange afstands� etsroute. Elke 
maand komt er een nieuwe � etsroute bij. 
Om de forten te bezichtigen is er ook dit 
jaar weer de stellingmaand in september.  
Voor meer informatie: 
www.stellingvanamsterdam.nl.

Stelling van Amsterdam (1)
Provincie wil forten meer lucratief maken



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 9 juli 2008

Hulpgoederen voor Bulgaars 
Verpleeghuis in Kurdzhali

Mijdrecht - Maandag 7 juli vertrok vanaf de 
Nijverheidsweg in Mijdrecht een vrachtwagen van 
Breewel met hulpgoederen voor een verpleeghuis 
(‘Hospice’) in Kurdzhali, gelegen in het zuiden van 
Bulgarije. Het gaat hier onder meer om 17 moderne 
bedden – waarvan enkele in hoogte verstelbaar 
- die overtollig zijn in het werkgebied van Zuwe 
Zorg in de regio Noordwest Utrecht, maar ook 50 
matrassen, stoelen, kastjes, bijbehorende attributen 
en zelfs enkele kunststukken, te weten schilderijen, 
die gemaakt zijn door leden van Atelier de Kromme 
Mijdrecht. Ze worden onder auspiciën van het Rode 
Kruis naar het verpleeghuis in Kurdzhali gebracht. 

Vrijdag 4 juli werden de goederen bij Zuwe 
Zorgcentrum Woerden aan de Utrechtsestraatweg 
in Woerden ingeladen. Transporteur Peter Breewel 
– van Breewel Transport uit Mijdrecht - stelde 
voor dit goede doel gratis een vrachtwagen met 
chauffeur ter beschikking. Die chauffeur is Aad van 
der Zwan die met zijn echtgenote Rona daarvoor 
vrijwillig veertien dagen vakantie opnemen en de 
lading naar Bulgarije zullen brengen. Rabobank 
Veenstromen sponsort het grootste deel van de 
kosten, waaronder die van de dieselbrandstof. 
Niet in de laatste plaats heeft Petra Verbruggen, 
werkzaam bij Breewel Transport, voor alle 
documentatie gezorgd, zodat de reis van ruim 5.500 
kilometer vice versa zo vlot mogelijk kan verlopen.

Opvanghuis
Het idee is twee jaar geleden ontstaan doordat 
de directeur zorg van Zuwe Zorg Regio De Ronde 
Venen, Carla van Kranendonk, in 2006 in contact 
kwam met de directeur van het Rode Kruis in 
Kurdzhali. Er volgde een bezoek van haar aan het 
verpleeghuis, waarbij geconstateerd werd dat men 
nogal wat kon gebruiken aan meubilair en middelen. 
Zo waren de bedden hopeloos verouderd en onder 
andere niet in hoogte verstelbaar waardoor het 
verlenen van goede zorg bemoeilijkt werd. Het 
verpleeghuis is tien jaar geleden door het Bulgaarse 
Rode Kruis met de hulp van het Nederlandse 
Rode Kruis opgestart als een opvanghuis voor 
ouderen. Voor dat doel werd een kleuterschool 
omgebouwd die bestaat uit een carré. Eén van de 
vleugels werd geschikt gemaakt en bood plaats 
aan 27 alleenstaande ouderen. Enkele jaren later 
werd in de andere vleugel een dagopvangcentrum 
geopend. Dit als tegemoetkoming aan ouderen 
die zelf wel een plaats hadden om te slapen, 
maar overdag behoefte hebben aan gezelschap 
en een warme maaltijd. In 2005 werd het initiatief 
geopperd om ouderen een uitgebreider scala aan 
zorg te bieden. Dit resulteerde in de opening van 
een verpleegafdeling in de derde vleugel en werd 
een stuk thuiszorg mogelijk gemaakt.

Behoefte
Al snel bleek dat de Hospice in een enorme behoefte 
voorziet. De oorspronkelijk drie verpleegbedden 
werden al snel uitgebreid tot zeven, maar ook dit 
bleek niet voldoende. Met fi nanciële steun van het 
district Stichts Weidegebied van het Nederlandse 
Rode Kruis is vorig jaar een nog een vierde vleugel 
van het ouderentehuis omgebouwd, zodat het nu 
een volwaardig ‘hospice’ is. Dit onverlet het feit dat er 
nog steeds hulpgoederen welkom zijn. Dat gebeurt 
nu. Aad en zijn echtgenote Rona offeren zich voor 
dit doel graag op. Zij zijn afkomstig uit Katwijk en 
verrichten uit hoofde van hun geloofsovertuiging 
jaarlijks veel vrijwilligerswerk, zowel in hun eigen 
regio als daarbuiten als daarom gevraagd wordt. 
Aad is al dertig jaar werkzaam in de transportsector 
als internationaal vrachtwagenchauffeur, waarvan al 
ruim twaalf jaar bij Breewel Transport in Mijdrecht, 
een bedrijf dat 140 vrachtwagens en trailers op 
de weg laat rijden. Breewel heeft bovendien een 
vestiging in Breda. En passant vertelde Aad dat hij 
ook nog maar een doosje met bouten, moeren en 
schroeven heeft ingeladen plus wat gereedschap. 
Bij het inladen van de bedden zag hij dat er hier en 
daar een bevestiging ontbrak en bij het ter plaatse 
in elkaar zetten kunnen bouten en moeren van pas 
komen. In Kurdzhali is niet zomaar een ‘Karwei’ om 
de hoek te vinden.

EU subsidies
Ad Röling uit Wilnis, die begin vorig jaar Piet 
van Buul – nu collega verslaggever bij het Witte 
Weekblad – als voorzitter van het Rode Kruis 
afdeling Stichts Weidegebied opvolgde, is verheugd 
met de deal die tot stand is gekomen tussen de 
verschillende partijen. Hij stak zijn bewondering 

voor Aad en Rona niet onder stoelen of banken. 
Ad: “Je hebt er geen idee van hoe dankbaar de 
mensen zijn die dit krijgen. De levensstandaard 
is niet te vergelijken met die van ons, ook al 
klagen we hier volop met z’n allen. Wij hebben het 
honderd keer beter. Daar is behoefte aan alles. Wat 
wij hier naar de Kringloop brengen geldt daar als 
pure luxe. Ik vind het geweldig dat Aad en Rona 
hun vakantiedagen opofferen om persoonlijk 
namens ons allen de goederen te brengen en af 
te leveren. Eind jaren negentig in de vorige eeuw 
is in Kurdzhali een aantal ouderen bij elkaar 
gaan zitten in die oude kleuterschool. Enkelen 
sprokkelden hout om het vuur in de ene kachel die 
er stond aan de gang te houden. Zo was het ten 
minste een beetje warm in de ruimte. Mensen daar 
moeten leven van een maandelijks pensioentje dat 
vaak niet hoger is dan pakweg twintig tot dertig 
euro. Maar de prijzen stijgen intussen wel naar 
West-Europese normen. Op den duur doe je dan 
niet veel meer met dat beetje geld. Nu Bulgarije 
kortgeleden lid is geworden van de EU, hoeft het 
Bulgaarse Rode Kruis in de regio Kurdzhali niet 
meer afhankelijk te zijn van het Nederlandse Rode 
Kruis. Men komt immers nu ook in aanmerking 
voor de nodige subsidies. Maar dat gaat allemaal 
erg langzaam. Op den duur geloof ik er wel in, 
maar daar hebben we nu niets aan. Wat we daar 
wel zien is dat er enthousiaste jonge vrijwilligers 
zijn bij het Bulgaarse Rode Kruis, zo vanaf een jaar 
of achttien, die de handen uit de mouwen willen 
steken. Dat is verheugend. Uiteindelijk is het zo dat 
men zichzelf moet bedruipen. Wij kunnen er geen 
geld in blijven pompen, ook al wordt elke euro 
helemaal besteed. Er blijft niets aan de strijkstok 
hangen! Het verpleeghuis moet ter plaatse zichzelf 
kunnen bedruipen. Dat is ook de insteek. Maar voor 
dat wat er nu gebracht wordt zullen de mensen erg 
dankbaar zijn. Namens hen wil ik de vrijwilligers 
en sponsors dan ook bedanken voor deze zending 
hulpgoederen. Ik ben in oktober vorig jaar nog 
in Kurdzhali geweest en heb echt vooruitgang 
geconstateerd; ook vanuit de overheid die nu de 
infrastructuur op orde brengt, zij het mondjesmaat. 
Ze moeten echter wennen aan hun vrijheid van 
handelen en initiatieven ontplooien. Jarenlang 
handelend in de geest van het communistische 
systeem draai je niet zomaar om.”

Uitzwaaien
Mede onder regie van Jan van Loo uit Mijdrecht, in 
de regio bekend als fi scaal-jurist en fractievoorzitter 
van het CDA in De Ronde Venen, is het project van 
de grond gekomen. Jan is namelijk ook vrijwilliger 
van het Rode Kruis, district Stichts Weidegebied en 
toen hij hoorde van het project in Kurdzhali, besloot 
hij dit kort te sluiten tussen Zuwe Zorg en het Rode 
Kruis. Er werden door hem contacten gelegd met 
Peter Breewel van Breewel Transport en Rabobank 
Veenstromen om te zien welke mogelijkheden er 
waren. Hij kreeg volop medewerking. Dat resulteerde 
afgelopen maandagmorgen in het ‘uitzwaaien’ van 
Aad en Rona van der Zwan in hun vrachtwagen 
van Breewel Transport vol hulpgoederen. Oud-
directeur Piet Breewel nam voor Peter de honneurs 
op dat moment waar. Vanzelfsprekend waren de 
Rode Kruisvrijwilligers Jan van Loo en Ad Röling 
er bij, evenals Petra Verbruggen van Breewel 
Transport en Alfred van Bodegom, accountmanager 
Zakelijke Relaties van Rabobank Veenstromen als 
vertegenwoordiger van deze sponsor. Aad en Rona 
verwachten vrijdag 11 juli de zending te kunnen 
afl everen bij het verpleeghuis in Kurdzhali.

Kurdzhali
De regio Kurdzhali is gelegen in het zuiden van 
Bulgarije en beslaat 2,9% van het oppervlak van 
Bulgarije. De afname van de bevolking in de regio 
Kurdzhali die inzette in 1990, gaat nog steeds verder. 
Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de negatieve natuurlijke groei en de intensieve 
migratie naar andere delen van het land en naar 
Turkije. Er wonen ruim 150.000 mensen in de regio 
en ongeveer 45.000 in de stad Kurdzhali. Het aantal 
ouderen dat alleen woont is relatief hoog. 

Met de val van de muur in 1989 stortte ook de 
economie van Bulgarije in, met als dieptepunt de 
hyperinfl atie in het jaar 1997. Sinds 2004 is weer 
de levensstandaard van de tachtiger jaren bereikt. 
Dit geldt echter niet voor iedereen: vooral ouderen 
die rond moeten komen van een klein pensioen 
en jongeren uit risicogezinnen leven onder de 
armoedegrens.
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Zeven zussen reünie in 
Uithoorn
Uithoorn - De zeven dochters van 
wijlen Willem van Rijk en Neeltje 
van Rijk-van Ommeren uit Uithoorn 
hebben vrijdag 4 juli met een dave-
rend feest hun familiereünie gevierd. 
Niets om over naar huis te schrijven, 
horen wij u zeggen. Gewoon een 
leuk feestje. Toch zit er een bijzon-
der tintje aan dit gebeuren. De ze-
ven zussen en hun vier broers za-
gen lang geleden in de vorige eeuw 
het levenslicht langs de boorden 
van de Amstel in de Mennonieten-

buurt, schuin aan de overkant van 
café ‘Herbergh 1883’. De zussen va-
riëren in leeftijd van 69 jaar, zoals 
Willy van Rijk, tot de oudste en dat 
is Lies, 86 jaar en woonachtig in De 
Kom te Mijdrecht. Daar woont ook 
haar zwager: Gert Bos (83). Hij was 
het die onze redactie wees op deze 
bijzondere reünie. Lies was met zijn 
broer Freek getrouwd. Van de ande-
re zussen wonen er nog drie in Ne-
derland, te weten Nel (75) en Dien-
tje van Rijk (73) in Uithoorn en Rie 

van Rijk (80) in Haarlem. De ande-
re drie zussen zijn destijds geëmi-
greerd naar een ander land. Geer-
tje van Rijk (78) vertrok in 1953 met 
haar echtgenoot naar Canada en 
vestigde zich even buiten Toron-
to; Willy ging met haar man in 1972 
naar Australië en woont tegenwoor-
dig in Brisbane en Janny van Rijk 
(73) vestigde zich met haar echtge-
noot in 1976 in Nieuw Zeeland. Ze 
verkeren allemaal nog in goede ge-
zondheid, getuige de activiteiten die 

de dames – al dan niet met hun nog 
in leven zijnde echtgenoten – on-
dernemen. Overdag was een sloep 
gehuurd waarmee zes zussen over 
de Amstel en via de Pondskoeker-
sluis over de Kerkvaart naar De 
Kom voeren om een bezoek te bren-
gen aan hun oudste (zevende) zus. 
Die kon om gezondheidsredenen 
niet helemaal met alle pret mee-
doen en werd dus gewoon in haar 
woonplaats opgezocht. En pas-
sant werd zwager Gert Bos ook nog 
even begroet. Hij woont op de be-
gane grond op het hoekje waar de 
Kerkvaart achter De Kom een bocht 
maakt. De ouders van de zussen, 
Willem en Neeltje, hadden vroeger 
een schildersbedrijf, dat door wijlen 
Hennie werd voortgezet. Ze kregen 
11 kinderen, van wie 7 zussen en 
vier broers (Jan, Wim, Piet en Hen-
nie). Van de broers zijn er nog drie 
in leven want Hennie is inmiddels 
overleden. Twee andere broers wa-
ren eveneens op de reünie aanwe-
zig. De derde was verhinderd.

Feestje voor 100
“Onze ouders en met name on-
ze moeder, heeft aan het einde 
van haar leven weet gehad van 33 
kleinkinderen. Precies 55 jaar na-
dat Geertje emigreerde naar Cana-
da, houden we officieus deze reü-
nie. Maar we hebben met elkaar af-
gesproken dat we 40 jaar aanhou-

den als officiële datum want tussen-
tijds zijn een paar van ons in 1968 
nog een keer onverwacht naar Ca-
nada gereisd om Geertje een be-
zoek te brengen,” geeft Nel van Rijk 
desgevraagd te kennen. Net als al-
le andere zussen en naaste familie-
leden was zij gekleed in een witte 
broek en een donkerblauw polshirt 
met daarop ‘Van Rijk Team, Reü-
nie 2008’ gedrukt. “Dit is na die da-
tum, dus onze eerste officiële reünie 
en misschien wel éénmalig. Het bij-
zondere daarvan is dat alle zussen 
er na al die jaren nog zijn en in een 
redelijk goede gezondheid dit be-
wust met elkaar mogen meemaken. 
Maar we worden ouder en enkelen 
van ons moesten op hun hoge leef-
tijd toch een heel lange en vermoei-
ende reis maken. Maar het ging al-
lemaal goed. Het is toch uniek dit te 
mogen beleven? Voor hetzelfde geld 
was er al iemand van ons niet meer 
geweest.” Aldus een van blijdschap 
licht geëmotioneerde Nel.
“Die 33 kleinkinderen uit de tijd dat 
onze moeder nog leefde, zijn in aan-
tal flink uitgegroeid. Op dit feest zijn 
er samen met de volwassenen, hun 
kinderen en kleinkinderen erbij al 
zo’n honderd. En dat is nog zon-
der die welke in het buitenland wo-
nen”, brengt een vrolijke Willy in, die 
met Bill Kranenburg is getrouwd en 
in Australië sinds kort als gepensi-
oneerd consultant in houtbouwpro-

jecten door het leven gaat.
Het feest werd gehouden aan de 
oever van de Amstel bij café ‘Her-
bergh 1883’. Er was een ruime party-
tent opgezet en de hapjes en drank-
jes waren tot in de puntjes verzorgd. 
Het feest kon niet stuk mede dank-
zij het fraaie zonnige weer dat de 
weergoden kennelijk voor deze re-
unie gereserveerd hadden… Rond 
kwart voor zeven in de avond kwam 
er over de Amstel een bootje aan-
gevaren met een heus draaiorgel 
erin en een muzikant aan het roer. 
Het gezelschap werd staande op 
de oever verwelkomd met oud-Hol-
landse liedjes en draaiorgelmuziek. 
Dat ging er in als koek, vooral bij 
de ‘buitenlanders’. ’s Avonds kreeg 
het feest nog een stevig vervolg met 
onder meer levende muziek waarbij 
ook de inwendige mens niet werd 
vergeten. Pikant detail is dat het ca-
fé eigendom is van Nancy de Kruijf, 
de dochter van Nel van Rijk die als 
geen ander de kneepjes van het 
horecavak onder de knie heeft. Zij 
heeft het café inmiddels verpacht 
aan collega’s. Geen wonder dat het 
allemaal prima was verzorgd en op 
rolletjes liep. De emigranten bleven 
nog enkele dagen en zeiden aanko-
mend weekend weer op het vlieg-
tuig naar huis te zullen stappen. Een 
mooie reünie en een bezoek aan 
het moederland is dan verleden tijd. 
Maar de herinnering blijft…

Iepenziekte in Uithoorn
Uithoorn - Het is niet iets nieuws 
en ook niet uitzonderlijk, want Wil-
lem Kroon, manager wijkzaken, kan 
zich al zo lang hij bij de afdeling zit 
(ongeveer 23 jaar) herinneren dat er 
sprake was van iepenziekte. Op dit 
moment zijn er bij de jaarlijkse con-
trole een 15-tal zieke iepen in Uit-
hoorn geconstateerd waarvan zes 
aan de Amsterdamseweg, vijf bij de 
Europarei en verder verspreid in de 
Legmeer en de Biezenwaard. Hoe 
kun je een iep herkennen? In ieder 
geval aan de vorm van het blad met 

een scheve bladvoet en de zaden 
(iependubbbeltjes). ’s Winters vor-
men de jonge takken een visgraat-
patroon. De volwassen bomen heb-
ben een brede kroon die veel licht 
doorlaat. Maar hoe ontstaat nu zo’n 
ziekte? Willem Kroon vertelt: “Het 
is een schimmelziekte, veroorzaakt 
door de iepenspintkever met een 
grootte van tussen de twee à drie 
millimeter. De kever boort een gaat-
je in de stam, legt daar zijn eitjes en 
de larven verspreiden de ziekte als 
zij naar de gezonde bomen vliegen 

om van de jonge twijgen te eten. 
Daarbij nemen ze schimmelsporen 
mee die bij het knagen in de wond-
jes terechtkomen. Het is een soort 
hart en vaatziekte.” Maar de boom 
zelf probeert zich ook te wapenen 
tegen de ziekte door zijn houtva-
ten dicht te stoppen. Dit is te zien 
aan de bruine ring of stippen in een 
doorgesneden takje. Maar met deze 
reactie doodt de boom zichzelf om-
dat een boom open houtvaten nodig 
heeft voor het watertransport vanuit 
de wortels naar de bladeren. 

Kevers
Het lastige is ook dat de kevers kilo-
meters kunnen vliegen en zo het ver-
spreidingsgebied nog groter maken. 
Daarom is het ook belangrijk dat als 
zieke iepen bij particulieren staan 
het afgezaagde hout niet gebruikt 
wordt voor de open haard. Want in 
de paar jaar dat het hout ligt te dro-
gen kan de kever weer zijn gang 
gaan. Zieke iepen zijn te herkennen 
aan de jonge topjes die geel wor-
den (vaantjes) waarvan de bladeren 
verwelken maar wel blijven hangen. 
Omdat zoals gezegd andere gezon-
de bomen gemakkelijk kunnen wor-
den aangetast is het belangrijk dat 
de zaag waarmee de zieke iep om-
gezaagd wordt niet gebruikt wordt 
voor gezonde bomen. Maar deze 
zaag wordt dan ook alleen voor de 
zieke iepen gebruikt vertelt Willem 
Kroon. Ook als er wortelcontact ont-
staat, kan een gezonde boom ziek 
worden. Een voorzorgsmaatregel is 
dan om de nog gezonde boom in rij 
naast de zieke boom eveneens af te 
zagen maar dat gebeurt eigenlijk 
maar zelden aldus Kroon. De ziek-
te openbaart zich in een droge peri-
ode. Een andere mogelijkheid is ook 
het injecteren maar dit heeft toch 
onvoldoende uitwerking en wordt 
in ieder geval hier niet gedaan. De 
Amerikanen noemen deze ziekte 
The Dutch Elmdisease, waarschijn-
lijk omdat de ziekte hier ontstaan is. 
Het is wel zaak dat zodra de ziek-
te geconstateerd wordt de boom zo 
snel mogelijk wordt omgezaagd. Ie-
dere particulier die een iep in zijn 
tuin heeft staan wordt dan ook ge-
waarschuwd door de gemeente dat 

de boom binnen drie weken omge-
zaagd moet zijn. De gemeente zorgt 
wel voor het ophalen van het hout. 
Vroeger hadden wij geschoold per-
soneel vertelt Willem Kroon maar nu 
doen wij alleen klein onderhoud zo-
als snoeien en dergelijke. Het grote 
werk wordt overgelaten aan een ge-
certificeerd bedrijf. 

Valkerf
Er wordt eerst een valkerf gemaakt. 
Daarmee richt je precies op de plek 
waar je de boom wilt hebben als hij 
neervalt. Daarna wordt hij ‘uitge-
kleed’ zoals dat heet en de takken 
in de versnipperaar en de boom-
stammen gaan naar de papierin-
dustrie en de snippers naar de bio-
gasindustrie. “Daar gaat dan in een 
half uur een boom die veertig jaar 
oud is”, verzucht Willem Kroon. Ja, 

als je die enorme bomen ziet en 
dan opeens in tig stukken afge-
zaagd word je niet vrolijk. Een en-
kele keer geneest een iep spontaan 
en soms kan ook volstaan worden 
met het afzagen van de eerste zie-
ke tak maar ook dat is helaas uit-
zondering. In sommige provincies 
bestaat ook een speciale iepen-
wacht. Dit is een samenwerkings-
verband waar iepenbeheerders zo-
als gemeenten deel van uitmaken. 
In de provincie Noord-Holland is de 
iepenwacht achterhaald en heeft de 
provincie zelf het voortouw geno-
men onder de naam ‘Samen voor de 
iep’, de provinciale iepenziektebe-
strijding. Meer informatie is te vin-
den op www.noord-holland.nl Maar 
sowieso is het altijd belangrijk om 
zo vroeg mogelijk een iepenziekte te 
melden bij de gemeente. 
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Gemeente en Westhoek Wonen ondertekenen 
prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg
De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen en Westhoek 
Wonen hebben in een overeen-
komst prestatieafspraken over wo-
nen, welzijn en zorg vastgelegd voor 
de komende vier jaar. In de presta-
tieafspraken maken ze duidelijk op 
welke thema’s ze de samenwerking 
gaan versterken en op welke onder-
werpen ze elkaar kunnen aanspre-
ken. Er is een gezamenlijk doel: zor-
gen dat De Ronde Venen een aan-
trekkelijke woongemeente blijft. Een 
kwalitatief goede woningvoorraad, 
met genoeg variatie voor verschil-
lende doelgroepen is daarbij van 
groot belang. 
Op 1 juli ondertekenden Marian-
ne Burgman, burgemeester van de 
gemeente De Ronde Venen en Tom 
Burgers, directeur van woningcor-
poratie Westhoek Wonen de presta-
tieafspraken. De nieuwe afspraken 
hebben betrekking op de samen-
werking en de wijze waarop beide 
organisaties elkaar kunnen helpen 
en versterken om hun maatschap-
pelijke taken uit te voeren. De pres-
tatieafspraken zijn vastgelegd voor 
de komende vier jaar.

Blij
Jan van Breukelen, wethouder Wo-
nen, Welzijn & Zorg: “Wij zijn blij dat 
we deze afspraken hebben kunnen 
maken met Westhoek Wonen. Hier-
uit blijkt een vernieuwd vertrouwen 
in elkaar en in de samenwerking. 

Westhoek Wonen en de gemeen-
te hebben beide ambities, maar het 
gaat er uiteindelijk om wat je wilt 
bereiken en doen. De komende vier 
jaar gaan we met het volste vertrou-
wen tegemoet.”  
Zowel de gemeente als Westhoek 
Wonen werkt primair ten behoeve 
van de lokale samenleving en heeft 
elkaar daarbij nodig. De gemeen-
te wil haar woonbeleid zo optimaal 
mogelijk uitvoeren en bij Westhoek 
Wonen gaat het niet alleen om de 
verhuur van woningen, maar ook 
om de focus op de wijk, investerin-
gen in maatschappelijk vastgoed, 
het ondersteunen van bewonersini-
tiatieven en aandacht voor een vita-
le woonomgeving voor kwetsbare 
groepen. Het gezamenlijk woonbe-
leid zal zich de komende jaren rich-
ten op vier thema’s: mensen, wonin-
gen, diensten en wijken en kernen. 
Bij het thema Mensen gaat het om 
de doelgroepen zelf, zoals inwoners 
met lagere inkomens en jongeren of 
starters. Maar ook belangrijk is de 
huisvesting van senioren, minder-
validen, asielzoekers, statushouders 
en dak- en thuislozen. Zo zijn er bij-
voorbeeld afspraken gemaakt over 
de beschikbaarheid van voldoende 
goedkope huurwoningen. 

Voorraad

De afspraken omtrent het thema 
Woningen hebben meer betrek-

king op de voorraad en kwaliteit van 
het woningaanbod. In dat kader zijn 
er ook afspraken gemaakt om ge-
zamenlijk nieuwe sociale huur- en 
koopwoningen te ontwikkelen. Bei-
de partijen spreken ook de intentie 
uit om samen opgaven te formule-
ren op het gebied van maatschap-
pelijk vastgoed. Het uiteindelijke 
doel is om zo snel en adequaat mo-
gelijk aan een woning te helpen. 
De samenleving, zorg en welzijn ko-
men aan bod bij het thema Diensten. 
Wonen is immers breder dan woon-
wensen en de woningen alleen. De 
vraag naar andere vormen van wo-
nen, zorg en welzijn zal de komen-
de jaren toenemen. Het aantal ver-
pleeg- en verzorgingshuizen zal ver-
minderen. De zorg komt meer naar 
de klant. Voor wie meer zorg nodig 
heeft, zullen mogelijkheden worden 
geschapen om in gewone wijken 
tussen de niet-zorgbehoevenden te 
wonen. Hiermee hoopt men ook de 
binding en samenhang tussen de  
bewoners van wijken te kunnen ver-
sterken. 
Wat betreft het laatste thema Wij-
ken en kernen: mensen voelen zich 
in de eerste plaats verbonden met 
hun wijk en kern. Westhoek Wonen 
en de gemeente De Ronde Venen 
zijn daarom bereid wijkgericht sa-
men te werken en te investeren in 
maatschappelijk vastgoed zoals bi-
bliotheken, culturele- en medische 
centra en scholen.

V.l.n.r.: Marianne Burgman, burgemeester van de gemeente De Ronde Venen en Tom Burgers, directeur van Westhoek 
Wonen. Fotograaf: Karin Jongkind.

Gezellige drukte bij 
veldjesfeest

Mijdrecht – Het veldjesfeest is ge-
zellig druk verlopen afgelopen week 
op enkele speelveldjes in Mijdrecht. 
Het veld werd maandag, dinsdag 
en woensdag iedere avond langza-
merhand steeds voller. In totaal zijn 
er ongeveer honderdvijftig kinde-
ren gekomen, ouders niet meege-
rekend.
Het veldje aan de Dr. Van der Haar-
laan op maandagavond was een 
nieuwe locatie. De opbouw en ver-
siering van het terrein trokken al 
snel de aandacht van voorbijgan-
gers. Meer dan zestig kinderen uit 
de woonwijken eromheen kwamen 
op de activiteiten af. Op een gro-
te klok konden belangstellenden 

op elk veldje ruim van tevoren zien 
hoe laat het programma begon, na-
melijk om 19.00 uur. Ook trok elke 
avond een omroeper met een uit-
nodiging en muziek via de luidspre-
kers de aandacht in de omliggende 
wijken. Kinderen konden hun kleur-
platen inleveren en zelf een prijsje 
uitzoeken.
Intussen liep clown Olleke Bolleke 
elke avond al in de buurt. Zodra het 
programma begon en de kinderen 
hem riepen, kwam hij snel tevoor-
schijn. Hij was er minder snel bij om 
met een doos over het hoofd te lo-
pen. De clown vond het best moei-
lijk om te vertrouwen op de presen-
tator die hem wilde helpen. Zij kon 

toen aan iedereen uitleggen dat wij 
allemaal echt iets heel moois mo-
gen geloven. Daar had ze ook twee 
bordjes over met de teksten: ‘Ver-
trouw op Jezus’ en ‘Jezus wil jou hel-
pen’. Dat konden de kinderen al snel 
goed onthouden.

Meezingen
Ook konden ze meezingen met lied-
jes en bewegen met de gebaren. 
Ze reageerden vaak spontaan op 
de acties in de poppenkast, van de 
clown op het veldje en de kapitein 
die langskwam en ging varen met 
de clown. Na afloop was er drinken 
en koek en konden ze een vlagge-
tje inkleuren. Voor thuis kregen ze 

een vakantieboekje mee met on-
der meer kleurplaten, verhalen, re-
cepten voor lekkere dingen en een 
uitnodiging voor het Vakantie Bijbel 
Feest in de herfstvakantie. Dan zijn 
kinderen welkom in basisschool De 
Fontein op woensdag 15, donder-
dag 16 en vrijdag 17 oktober. 
Het veldjesfeest is een andere vorm 
van evangelisatie onder kinderen 
die de Christelijke Gereformeerde 
Kerk ‘De Wegwijzer’ drie jaar gele-
den weer heeft opgepakt. Om het 
veldjesfeest nog helemaal af te ron-
den, gaat een jury alle ingelever-
de kleurplaten rustig bekijken om 
de meest bijzondere te kiezen. Die 
winnaars worden onder meer be-
kend gemaakt via de kranten. Zelf 
krijgen ze ook binnenkort bericht én 
hun prijs.
Voor een verslag en foto’s van het 
veldjesfeest: www.cgkmijdrecht.nl, 
voor meer informatie: ds. Arnout 
Weststrate via tel. 0297 – 27 48 47. 

Paarden op het natuurterrein 
hoek Randweg/Randhoornweg
Uithoorn - Landschap Noord-Hol-
land laat de komende tijd weer 
paarden grazen op het natuurterrein 
op de hoek Randweg/Randhoorn-
weg. Deze paarden zullen daar het 
leefgebied van de rugstreeppad in 
stand houden.
 
Landschap Noord-Holland be-
heert in opdracht van de gemeen-
te Uithoorn het natuurterrein op de 
hoek van de Randweg/Randhoorn-
weg. Dit natuurterrein is aangelegd 
om een leefgebied te creëren voor 
de beschermde rugstreeppad. Een 
leefgebied met overwegend schraal 
grasland en lage beschoeiing is bij 
uitstek geschikt voor deze padden. 
Voor het behoud van dit leefgebied 
streeft Landschap Noord-Holland 
ernaar dit terrein op een zo natuurlij-
ke mogelijke manier te beheren. Dit 
natuurgebied is vanwege het schra-
le grasland bij uitstek geschikt voor 
paarden om te grazen. De paarden 
hebben een goede conditie en zijn 
gewend om dag en nacht in de bui-
tenlucht te lopen. 
Belangrijk voor het behoud van de 
goede conditie van de paarden en 
het natuurterrein is dat de paarden 
niet bijgevoerd worden door het pu-

bliek. Dit is slecht voor de gezond-
heid van de paarden. Landschap 
Noord-Holland houdt toezicht op de 
conditie van de paarden en het na-
tuurterrein. Door het grazen van de 
paarden zal de gevarieerde vegeta-
tie behouden worden en wordt de 

natuurwaarde van het terrein ver-
groot.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u graag zelf een kijkje nemen? 
Op de Randhoornweg bevindt zich 
een uitkijkpunt vanwaar u het ter-
rein kunt overzien. 

EHBO bij de hand
Regio - Het is weer vakantietijd.
Leuk!  Lekker er op uit met vrien-
den of het gezin. Thuis vakantie vie-
ren of naar een vakantiebestem-
ming. Veel plezier maken en voor-
al genieten. Het zal jou niet gebeu-
ren dat er iets misgaat, toch? Je ziet 
dat iemand geschept wordt door 
een auto. Je kind komt met zijn hiel-
tje tussen de spaken. Je hoort ie-
mand roepen: ‘vlug, kom helpen!‘.  
Iemand wordt opeens helemaal niet 
lekker en gaat onderuit. Je wilt hel-
pen. Weet jij wat je wel/niet moet 
doen? Kun jij hulp verlenen als zo-
iets in jouw buurt gebeurt? Geluk-
kig zijn er EHBO’ers. Dat zijn men-
sen  zoals jij en ik. Met dit verschil 
dat een EHBO’er weet hoe te han-
delen als er eerste hulp nodig is.  
Soms kan dat zelfs letterlijk van le-

vensbelang zijn. En als iemand wat 
overkomt dan is het fijn als er toe-
vallig net iemand in de buurt is die 
verstand heeft van EHBO,  op straat, 
in de supermarkt, speeltuin, op het 
werk, overal. Jou kan wat overko-
men, maar de ander ook. Het zal jou 
niet gebeuren dat je niet weet wat 
je moet doen, toch? Denk eens na 
over het volgen van een EHBO-cur-
sus. Bij st. Camillus gaat er begin 
oktober weer een cursus van start. 
De cursus kent 14 lesavonden op 
de maandagavond, en wordt afge-
sloten met een examen.  Ben je tus-
sen de 16 en 21 jaar? Dan krijg je 
korting op de cursusprijs. 
Informatie: www.ehbo-camillus.nl 
of mail naar alicevanzanten@ehbo-
camillus.nl , bellen kan ook: A.van 
Zanten: 0297-561758



laten zien dat de drie scholen niet 
alleen naast elkaar kunnen werken 
maar ook met elkaar feest kunnen 
vieren.

Regio - De afgelopen dagen nam 
het Veenlanden College afscheid 
van de geslaagde leerlingen. Met  
mooie bijeenkomsten in de gro-
te sportzaal nam het personeel af-
scheid van de leerlingen en ontvin-
gen alle geslaagden hun welver-
diende diploma.

Uitmuntende resultaten
Het VeenLanden College is zeer 
blij met de goede examenresulta-
ten. Het percentage geslaagden op 
VMBO-t niveau bedroeg maar liefst 
99%, Havo deed het goed met 91% 
en het Atheneum kende 96% ge-
slaagden, prima resultaten.

Stralende gezichten
De bijeenkomsten in de sportzaal 
werden opgefleurd door prachti-
ge boeketten bloemen, de stralende 
oud-leerlingen en de vele honder-
den familieleden en vrienden.

Na het welkomstwoord door de 
rector, mevrouw van Oort, kreeg 
de heer Van Bergen van de ouder-
raad het woord, vervolgens namen 
de teamleiders het heft weer in han-
den, voor Atheneum de heer Weser-
huis, voor VMBO-t de heer Huisman 
en voor Havo mevrouw Verschuren. 

Prijzen
In verschillende groepen kwamen 
de leerlingen daarna naar voren om 
het diploma te tekenen en in ont-
vangst te nemen, de cijferlijsten wa-
ren al iets langer bekend.

Een hoogtepunt van de avond is ie-
der jaar het uitreiken van de profiel 
werkstukprijzen en de prijs voor het 
beste sector werkstuk. 
Ook de uitreiking van de Veenlan-
den Art Awards was voor VMBO-t 
leerlingen een hoogtepunt.
Nadat enkele geslaagde leerlingen 
de aanwezigen hadden toegespro-
ken werd de bijeenkomst afgeslo-
ten met een drankje in de hal van 

de school en keerden alle gelukki-
gen voldaan huiswaarts.

VMBO-T
Nathan van Aken-Mijdrecht, Niek 
Akerboom-Nieuwveen, Marij-
ke Alleman-Mijdrecht, Claire Ba-
der-Zevenhoven, Yarintha Bee-
ris-Mijdrecht, Nordin Ben All-
al-Mijdrecht, Joyce Boonders-
Mijdrecht, Maddy Bos-Mijdrecht, Ali 
Bouslimane-Mijdrecht, Evelyn Brou-
wer-Mijdrecht, Sam Brozius-Nieuw-
veen, Myra Bunder-Vinkeveen, 
Chris van Buuren-Zevenhoven, Me-
lanie Dalebout-Mijdrecht, Ronald 
van Diemen-Mijdrecht, Mike van 
Doornum-Mijdrecht, Milan Fontijn-
Mijdrecht, Shawn Franke-Mijdrecht, 
Cecilia Goulooze-Amstelveen, Nigel 
van den Heuvel-Mijdrecht, Rosanne 
Hoevenaar-Mijdrecht, Johnny Jan-
maat-Mijdrecht, Charlotte Jurgens-
Mijdrecht, Stefan Kamp-Wilnis, 

Jarno Kokkelink-Mijdrecht, Jona 
Koudijs-Mijdrecht, Joy Kuijlenburg-
Mijdrecht, Dilek Kurt-Mijdrecht, Jit-
ske de Lange-Uithoorn, Robbie van 
Leeuwen-Mijdrecht, Pascal van 
de Loo-Mijdrecht, Ruud Louman-
Mijdrecht, Aurora Macias Serral-
lo-Aalsmeer, Nienke van der Me-
ij-Nieuwkoop, Alex de Meijer-Uit-
hoorn, Tessa Meijlink-Mijdrecht, 
Koen Mulder-Mijdrecht, Anouk Mul-
der-Mijdrecht, Mitch van Nieuw-
kerk-Mijdrecht, Manon Oostrom-
Wilnis, Robert van Os-Uithoorn, 
Naima Oulahsen-Mijdrecht, Ilona 
Pauw-Mijdrecht, Denise van Putten-
Mijdrecht, Nicky van Rossenberg-
Zevenhoven, Ricardo Samsom-Wil-
nis, Quinten Samson-Vinkeveen, 
Roos Schilder-Mijdrecht, Nadi-
ne Scholten-Mijdrecht, Petra Sloot-
Mijdrecht, Shana Snoek-Mijdrecht, 
Cesar Straathof-De Kwakel, La-
ra Swart-Mijdrecht, Athalia Tekleg-
hiorghis-Uithoorn, Frank Treur-Wil-
nis, Priscilla Valk-Zevenhoven, Bas 
van Veen-Noorden, Laura Verbrug-

ge-Mijdrecht, Mike Verhaar-Nieuw-
veen, Steffie Verlaan-Mijdrecht, Ma-
riska Verwei-Mijdrecht, Ruben Vis-
ser-Mijdrecht, Juriën van der Voorn-
Nieuwveen, Danny Voortwist-Vin-
keveen, Myrna de Vries-Mijdrecht, 
Jasper Zaal-Mijdrecht, Esmee Zui-
dam-Nieuwveen, 

HAVO
Jacinta Akerboom-Zevenhoven, Su-
zanne Arts-Amstelhoek, Alexander 
Beeloo-Mijdrecht, Corné Boele-Wil-
nis, Robin de Boer-Mijdrecht, Mar-
tijn Boesser-Mijdrecht, Sven Bon-
Mijdrecht, Elseliene Bos-Nieuw-
veen, Danny Bos-Mijdrecht, Tim 
Brans-Mijdrecht, Lisette Breewel-
Wilnis, Leon Bunschoten-Vinkeveen, 
Ingmar Bunschoten-Vinkeveen, An-
nemarije Burger-Mijdrecht, Merve 
Çolak-Mijdrecht, Esmeralda Dohle-
Mijdrecht, Martine van Ekris-Vin-
keveen, Samira El Ghini-Mijdrecht, 

Swer Elbertsen-Mijdrecht, Wille-
ke Elenbaas-Wilnis, Eveline Esser-
Wilnis, Maaike Fakkeldij-Mijdrecht, 
Lizzy Frie-Vinkeveen, Lars Frin-
king-Mijdrecht, Kristian Geer-
dinck-Mijdrecht, Milou de Graaff-
Vinkeveen, Koen Groenendijk-Wil-
nis, Maikel de Groot-Mijdrecht, 
Alex de Groot-Vinkeveen, Milou de 
Haan-Waverveen, Faruk Hadziome-
rovic-Wilnis, Kay Hagenaars-Wil-
nis, Poeria Hazraty-Mijdrecht, He-
lene Heemskerk-Zevenhoven, Loe-
ki van der Heiden-Mijdrecht, We-
sley Hogenboom-Mijdrecht, Davey 
Hogenboom-Mijdrecht, Iris Hoog-
endoorn-Wilnis, Jeroen Hoogen-
hout-Mijdrecht, Em Hoogland-Wil-
nis, Richard van der Hulst-Nieuw-
veen, Jordy Immerzeel-Mijdrecht, 
Tirza Janbroers-Mijdrecht, Simo-
ne de Jong-Mijdrecht, Stefanie de 
Jong-Vinkeveen, Jordy Jurgens-
Mijdrecht, Thomas Kamp-Mijdrecht, 
Fleur Karsten-Uithoorn, Susan Ken-
trop-Wilnis, Willeke van Klaveren-
Kudelstaart, Jochem Klicks-Vin-
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Leerlingen VeenLanden 
College voltooien de 
uitdaging

keveen, Anouk van de Klundert-
Mijdrecht, Yvonne Kok-Vinkeveen, 
Nik Konst-Wilnis, Jessica Kooijman-
Vinkeveen, Mandy Koot-Zevenho-
ven, Bastiaan Ten Kortenaar-Wil-
nis, Saskia Kraan-Mijdrecht, Nicky 
Kroes-Abcoude, Joey Kroon-Baam-
brugge, Anne Kroon-Wilnis, Bian-
ca Küchler-Mijdrecht, Thom Kui-
pers-Mijdrecht, Esther van Leeu-
wen-Wilnis, Rianne van Leeuwen-
Wilnis, Thomas Liesveld-Waver-
veen, Nina van Maanen-Mijdrecht, 
Manouk Meilof-Mijdrecht, Shanna 
van Mens-Mijdrecht, Munib Mian-
Mijdrecht, Jorgo de Muinck-Wilnis, 
Rutger van Norden-Zevenhoven, 
Robert van Ooijen-Mijdrecht, Dia-
na Oosterbeek-Mijdrecht, Sharmay-
ne van Orsouw-Mijdrecht, Maik van 
Oudenaarden-Nieuwveen, Aniek 
Oudshoorn-Mijdrecht, Monique 
Oudshoorn-Waverveen, Elton Pasa-
zade-Wilnis, Dewi de Pender-Uit-
hoorn, Iris Piera-Mijdrecht, Leonie 
de Pijper-Baambrugge, Jaimy Pon-
der-Mijdrecht, Lisanne Reurings-
Mijdrecht, Bas Reussien-Mijdrecht, 
Kim Rewijk-De Kwakel, Mark Rijke-
boer-Mijdrecht, Linda Schaaphui-
zen-Wilnis, Linda van Schie-Vinke-
veen, Tom Schinning-Mijdrecht, Tim 
Schiphorst-Mijdrecht, Sanne Sloot-
haak-Uithoorn, Jimmy Sluiter-Ab-
coude, Alice Tang-Mijdrecht, Erik 
Tinholt-Baambrugge, Liza van Tol-

Mijdrecht, Lisa Tostrams-Abcou-
de, Mike Venus-Vinkeveen, Mari-
lyn Verhoef-Baambrugge, Maarten 
Visschers-Mijdrecht, Merlijn Vis-
ser-Mijdrecht, Arno van Vliet-Wil-
nis, Tim Vreeburg-Vinkeveen, An-
gelique Vreeke-Wilnis, Kevin Vrolijk-
Mijdrecht, Shanna van der Water-
Mijdrecht, Mark Weitjens-Mijdrecht, 
Sander Wichers-Mijdrecht, Ellis Wic-
kering-Zevenhoven, Mark Wolvers-
Mijdrecht, Laura Woolthuis-Zeven-
hoven, Nejla Yilmaz-Mijdrecht, San-
der Zaal-Waverveen, Eveline Zel-
denthuis-Mijdrecht, 

ATHENEUM
Joshua van Andel-Vinkeveen, Tim 
Bendermacher-Vinkeveen, Anne-
Louise Bergkamp-Vinkeveen, Je-
roen van den Bosch-Vinkeveen, Co-
reline Burggraaff-De Hoef, Astrid 
Butijn-Mijdrecht, Jorn Collé-Wilnis, 
Brian Cornelissen-Mijdrecht, Laura 
van Daal-Vinkeveen, Lisanne Dal-
huisen-Mijdrecht, Casper Dave-
laar-Uithoorn, Maarten Duijnma-
ijer-Mijdrecht, Dailey Eindhoven-
Mijdrecht, Sharon Gieske-Mijdrecht, 
Edwin den Haak-Mijdrecht, Di-
no Hadziomerovic-Wilnis, Marjolijn 
Hartwigsen-Mijdrecht, Rianne He-
ijkoop-Wilnis, Jacqueline Heiner-
man-Vinkeveen, Jorrit Hendriks-
ma-Mijdrecht, Michiel Herrebrugh-
Abcoude, Loes Hoevers-Mijdrecht, 

Letske Hofstra-Vinkeveen, San-
ne Hoogendoorn-Mijdrecht, Ay-
la Hoogendoorn-Mijdrecht, Marijn 
de Jong-Mijdrecht, Esther Kool-Ze-
venhoven, Desiree Kooyman-Vinke-
veen, Bart Kroon-Vinkeveen, Man-
dy de Kwaasteniet-Wilnis, Rens 
Laansma-Mijdrecht, Dominique Le-
vant-Amstelveen, Loes Lipmann-
Mijdrecht, Joyce Lustenhouwer-Ab-
coude, Maarten Lustig-Wilnis, Paula 
Medvedeva-Mijdrecht, Nadine Mel-
man-Mijdrecht, Dorieke Molenaar-
Mijdrecht, Sanne Mooij-Mijdrecht, 
Lennart Nap-Wilnis, Mark Nien-
huis-Vinkeveen, Leon van Ouden-
aarden-Mijdrecht, Lisanne Paans-
Wilnis, Tamara Paans-Wilnis, Bas 
Pauw-Vinkeveen, Stefan Payral-
be-Mijdrecht, Tanja Pepping-Ab-
coude, Roel Post-Mijdrecht, San-
der Ramp-Mijdrecht, Daphne Smit-
Mijdrecht, Kelly Snoek-Wilnis, Robin 
Soute-Vinkeveen, Leon Tijhuis-Vin-
keveen, Arne Tinholt-Baambrugge, 
Jolien Uijenkruijer-Mijdrecht, Bo-
ris de Vaal-Wilnis, Mike van Veen-
Vinkeveen, Jesse Verduijn-Nieuw-
veen, Lisa Verloop-Vinkeveen, Kim 
Versleijen-Mijdrecht, Marleen Vos-
Mijdrecht, Grace Wermenbol-Vinke-
veen, Richard Whiting-Wilnis, Dax 
Wijnveldt-Mijdrecht, Raphaël Wolff-
Mijdrecht, Peter Wolfs-Mijdrecht, 
Rionne Zorn-Mijdrecht, Noah Zuid-
wijk-Mijdrecht, 

Scholencomplex Hofland 
bestaat 35 jaar
Mijdrecht - Voor de bijna 600 kin-
deren was een gevarieerd program-

ma bedacht. Er was voor de kinde-
ren gelegenheid om naar de disco 

te gaan (waar ze meteen ook dans-
les kregen), ze konden film kijken, 
meedoen met allerlei spellen, waar-
bij de kinderen van de groepen 8 de 
kleinsten hielpen, poppenkast kij-
ken en er werd een sponsorloop ge-
houden op het schoolplein.
De opbrengst van deze sponsor-
loop zal voor een groot deel besteed 
worden aan het opknappen van het 
schoolplein. Vorig jaar is het door 
de gemeente prachtig opnieuw be-
straat, maar er zijn nog weinig speel-
mogelijkheden.
Het is al weer 35 jaar geleden dat er 
in de wijk Hofland een scholencom-
plex werd gebouwd waarin 3 basis-
scholen van drie verschillende rich-
tingen een plekje kregen.
Tijden veranderen en de behoefte 
aan meer dan alleen maar onder-
wijs wordt steeds groter. De scho-
len van het complex zijn daar op in-
gesprongen. Vorig jaar werd de BSO 
(de Klimboom) in het pand onder-
gebracht, zodat kinderen ook na 
schooltijd konden worden opgevan-
gen. Ondertussen werd achter de 
schermen hard gewerkt om van het 
scholencomplex een Brede School 
te maken. Na de zomervakantie 
kunnen de kinderen voor het eerst 
gebruik gaan maken van extra acti-
viteiten die ontwikkeld gaan worden 
na schooltijd. De drie scholen (de 
Hoflandschool, de Eendracht en de 
Hoeksteen) werken hierbij nauw sa-
men met de Baat en de Klimboom.
De foto’s spreken voor zichzelf. 
Dankzij het prachtige weer en de 
voortreffelijke organisatie is het een 
dag geworden, waarmee men heeft 
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Anouk Hoogendijk start 
met Oranje in Zuid-Afrika
Regio - Het Nederlands vrouwen-
voetbalteam start het seizoen met 
een trainingskamp in Zuid-Afrika. 
Maandag 4 augustus reist het team 
o.l.v. bondscoach Vera Pauw af naar 
Kaapstad en 10 augustus wordt de 
sessie afgesloten met een interland 
tegen het vrouwenteam van Zuid-
Afrika.
De 23-jarige Anouk Hoogendijk uit 
Mijdrecht maakt al enige jaren deel 
uit van de selectie. Het trainings-
kamp is een voorbereiding op twee 
belangrijke kwalificatiewedstrijden 
voor het Europees kampioenschap. 
Nederland ontmoet 30 augustus 
Zwitserland en 27 september zal 
België de tegenstander zijn.
Nederland speelt in een poule met 
wereldkampioen Duitsland, Wales, 
Zwitserland en België. Duitsland is 
inmiddels al verzekerd van de eer-
ste plaats, dus gaat het om de res-
terende plaatsen die kansen bieden 
op de eindronde. Wanneer Neder-
land de laatste twee wedstrijden in 
winst weet om te zetten, eindigt het 
als tweede in de poule en via een 
play-off kan er kwalificatie voor de 

eindronde in Finland (zomer 2009) 
worden afgedwongen. Zelfs een 
derde plaats biedt nog mogelijkhe-
den, maar een tweede plaats levert 
een minder sterke tegenstander op.

Scoren
Anouk Hoogendijk, in de landelij-
ke competitie uitkomend voor FC 
Utrecht, gaat in Zuid-Afrika alweer 
haar 29e interland spelen en zij is 
inmiddels een vaste kracht gewor-
den in het team van Vera Pauw. In 
de eerder gespeelde wedstrijden 
voor het EK liet Anouk al van zich 
spreken. Tegen België (uit) scoor-
de zij een uiterst belangrijke tref-
fer en tegen topland Duitsland hield 
ze o.a. Birgit Prinz, driemaal geko-
zen als beste speelster ter wereld, 
goed in bedwang (zie foto). Wan-
neer Nederland zich plaatst voor de 
eindronde van het Europees kam-
pioenschap, zal dit een unicum zijn 
in de geschiedenis van het Neder-
lands vrouwenvoetbal. Nooit eerder 
plaatste het A-team zich voor een 
eindronde en nu liggen de mogelijk-
heden open. Aan Anouk zal het niet 
liggen. Zij gaat er helemaal voor.

Eerste Opel Corsa 
afgeleverd aan Argon 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werd de sleutel overhandigd van de 
eerste van 13 nieuwe Opel Corsa’s 
voor de spelers van de selectie van 
Argon 1. 
Hiermee heeft de Stichting Topsport 
Argon in de Van Kouwen Groep voor 
de komende drie jaar een autospon-
sor gevonden.
Van Kouwen is een automotive groep 
met vestigingen in Aalsmeer, Am-

stelveen, Amsterdam en Mijdrecht. 
Als partner van General Motors ver-
tegenwoordigt de groep de merken 
Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac, Cor-
vette en Hummer.
Het Argon 1 team is reeds jaren 
toonaangevend in de hoofdklas-
se van het amateurvoetbal met als 
hoogtepunt het algeheel kampioen-
schap bij de amateurs in het seizoen 
2006-2007.

Aanvoerder Frank Verlaan, uiteraard nog in vakantietenue, krijgt de sleutel van 
de zeer sportieve Opel Corsa uit handen van Pauline Bakker van de Van Kou-
wen Groep. De Van Kouwen Groep zal tijdens de eerste thuiswedstrijd voor 
de competitie op zondag 7 september a.s. uitvoerig en feestelijk stilstaan bij 
dit voor Argon belangrijke gebeuren.

P.V Rond de Amstel
Dubbele overwinning 
voor Pothuizen
Regio - Het was weer een druk 
weekend voor de leden van Rond de 
Amstel, dat begon op vrijdag met de 
lossingen in het Spaanse Barcelona 
om 09.45 uur, gemiddelde afstand 
1225 km, en in het Franse Montau-
ban vrijdag om 13.00 uur, gemiddel-
de afstand 945 km. Zaterdag kon 
de eendaagse fondvlucht vanuit het 
Franse Tours vanwege slecht weer 
niet doorgaan en werd uitgesteld 
naar zondag alwaar ze om 07.45 uur 
gelost werden. Zaterdag kon wel de 
derde jonge duivenvlucht vanuit het 
Belgische Strombeek (gemiddelde 
afstand 152 km) plaatsvinden, en 
dat werd voor de jonge garde een 
pittig vluchtje. 
Beginnen we bij de vrijdaglossin-
gen, Montauban was dus om 13.00 
uur gelost, en de vraag was: zullen 
er nog duiven in de nacht doorvlie-
gen of niet. Antwoord was Ja! Want 
dit is een verschijnsel sinds jaar en 
dag. 
Er zijn duiven die precies weten 
via welke verlichte (autobanen) ze 
moeten vliegen. Het zijn er maar en-
kele, maar in Rond de Amstel heb-
ben zij dat vorig jaar en de twee jaar 
daarvoor ook al eens meegemaakt. 
Verder verliep deze vlucht normaal, 
maar Richard v.d. Berg uit De Kwa-
kel wist deze vlucht te winnen, wat 
ook meteen een topklassering in 
Rayon en Afdeling opleverde. Zijn 
duif arriveerde om 09.09.36 uur, en 

dat bleek de snelste te zijn. 

Naast de eerste in de vereniging, 
werd hij 5e in het rayon, en 21e van 
geheel Noord-Holland. Peter de 
Haan uit De Hoef werd 2e en in het 
rayon 6e en 25e, Verweij-Castricum 
werden in het rayon 10e, 15e, 18e 
enz. enz.  Richard won vorig jaar ook 
deze vlucht, en zijn neef Paul Baas 
leverde dit kunststukje vorig jaar en 
dit jaar op Bergerac. 
Het zal wel in de genen zitten. Dan 
gaan de duivenliefhebbers naar 
Barcelona, de vlucht der vluchten. 
De duiven moeten dan 1225 km 
overbruggen, en daar moet je heel 
goede duiven voor hebben. Verwe-
ij-Castricum uit Mijdrecht bezitten 
deze, maar ook Harry Hendriks en 
Peter de Haan. Om 10.42 en 10.43 
uur klokten deze mannen twee dui-
ven, en dat komt maar zelden voor 
in zo’n kort tijdsbestek. De snelheid 
was 1101,863 meter per minuut.
Hiermee werden ze 9e en 10e in de 
afdeling, en 34e en 35e Nationaal. 
Een uitzonderlijke prestatie. Hennie 
Pothuizen uit Vinkeveen wist de jon-
ge duivenvlucht vanuit Strombeek 
te winnen, om 07.50 uur werden de-
ze gelost, en om 09.42.04 werd de 
eerste duif bij hem geklokt, en dit 
duifje maakte 1351,014 meter per 
minuut. Martien v.d. Hoort werd op 
deze vlucht tweede. Zondagmorgen 
werden de duiven in Tours gelost, en 

Bibi één van de jongste 
Vierdaagse deelneemsters
Uithoorn - Bibi Loogman, geboren 
op 17 december 1996, uit Uithoorn 
gaat dit jaar de Nijmeegse vierdaag-
se lopen, samen met haar vader. De 
leerling van de Oosteinderschool uit 
Aalsmeer zal met haar meewande-
lende verzorger, in navolging van de 
the Sjokking Four (2005), the Sjok-
king One (2006), als the Sjokking 
Two voor KiKa de Nijmeegse vier-
daagse gaan lopen.
´Het komt eigenlijk omdat mijn va-
der de Vierdaagse met 3 andere 
vrienden al een keer eerder had ge-
lopen. Mijn oma lag toen op sterven 
en zij vertelde hem dat, als zij kon 
lopen, zij elk jaar mee zou doen. De 
eerste keer heeft hij hem dus voor 
haar gelopen. De tweede keer had-
den de andere vrienden geen zin 
meer en moest hij alleen. Het was 
heel warm en toen is de Vierdaagse 
al na één dag afgelast. Ik was steeds 
te jong, maar had hem wel beloofd 
ook een keer mee te lopen. Ik moest 
wachten tot het jaar waarin je 12 
jaar wordt en dat is dus dit jaar. Be-
loofd is beloofd. Gelukkig kon mijn 
vader dispensatie krijgen om als 
meewandelende verzorger een kor-
te afstand te lopen. Hij moet eigen-
lijk 50 km lopen maar nu lopen we 
samen de 30 km.´
Bibi vindt het best wel stoer om als 
één van de jongste deelneemsters 
naar Nijmegen te gaan. Het oefe-
nen ging ook heel goed. Regelma-
tig waren de Sjokkers op de fiets-
paden van de Haarlemmermeer en 
De Ronde Venen te vinden. Herken-

baar aan rugzak met vlag. Ook dit 
jaar is KiKa weer als goed doel ge-
kozen. Veel bedrijven uit Aalsmeer 
en omstreken sponsoren in de vorm 
van materiaal, diensten en in con-
tant geld om de spaarpot voor KiKa 
alvast een beetje te vullen. ´We wil-
len natuurlijk wel meer ophalen als 
de 1650 euro die pa met zijn vrien-
den in 2005 heeft opgehaald. We 
hebben extra shirts geregeld die we 
kunnen verkopen voor KiKa!` 
Er is een website 
www.sjokkingtwo.nl gemaakt waar 
de trainingen, sponsors en natuur-
lijk de ontwikkelingen van Bibi tij-
dens de Vierdaagse zijn te volgen. 
RTV N-H zal waarschijnlijk ook weer 
dagelijks contact opnemen, zodat 
de thuisblijvers elke dag ook even 
kunnen horen hoe het gaat. Bibi is 
er in ieder geval helemaal klaar voor 
en hoopt op 19 juli het felbegeerde 
Vierdaagse kruisje in ontvangst te 
mogen nemen. U kunt meehelpen 
om de actie van de Sjokkers te doen 
slagen door uw bijdrage kenbaar te 
maken op de website of een T-shirt 
van de Sjokkers aan te schaffen.
De Vierdaagse start dinsdag 15 ju-
li en als alles loopt zoals gepland 
komt Biepster 120 km later op vrij-
dag de 18e met niet al te veel blaren 
over de finish! 
´Wie weet staat Inge de Bruijn, am-
bassadrice van KiKa, wel bij de fi-
nish op ons te wachten als we ge-
noeg ophalen. Dat vindt mijn vader 
vast leuker dan een tweede Vier-
daagse kruisje!`

Zomerdrives bij BVM
Mijdrecht - Vierenveertig paren to-
gen afgelopen maandag naar de 
Meijert voor de zesde en voorlaat-
ste zomerdrive van Bridge Vereni-
ging Mijdrecht. Als deze stijgende 
lijn zich voortzet, zullen er voor de 
laatste ronde volgende week maan-
dag extra tafels aangerukt moeten 
worden. De cracks van deze week 
waren in de A-lijn Erika Noord en 
Trees de Jong (60,12%), in de B-lijn 
Machteld en Leo Oliemans (61,46%) 
en in de C-lijn Rinus Romeijn en Leo 
Zandbelt (61,46%). De prikprijs was 
deze week voor Nel Leeuwerik en 
Jaap Schutte. Volgende week wordt 
dus de finale gespeeld. Om mee te 
doen hoeft u geen lid van de BVM 
te zijn. Iedereen is welkom. Het in-
schrijfgeld bedraagt slechts 5 euro 

per paar. Omdat veel bridgers deze 
drives aangrijpen om eens met ie-
mand anders te spelen, is er naast 
de dagprijzen op de laatste speel-
avond (14 juli) een extra prijs voor 
degene die alle avonden heeft mee-
gespeeld en daarbij het hoogste ge-
middelde heeft behaald.

Hoewel u zich op de speelavond 
aan kunt melden, wordt aanmelding 
vooraf op prijs gesteld (286469 of 
abkroes@orange.nl). Er wordt ge-
speeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haar-
laan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start 
om 19.45 uur, maar om de speellij-
nen tijdig in te kunnen delen wordt 
u verzocht om op 19.30 uur aanwe-
zig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u 
zich aanmelden aan de zaal.

het was bekend dat het heel hard 
zou kunnen gaan, gezien de ZZW 
wind die er over de gehele vlieg-
lijn stond. Het was wederom Hen-
nie Pothuizen die de eer naar zich 
toetrok, en dit leverde hem ook nog 
een 38e prijs in het rayon op.

Bosse & Zn werd tweede en 57e in 
het rayon, Wim Wijfje uit De Kwakel 
werd 3e en 83e in het rayon. 
De uitslagen zijn als volgt:

Montauban 74 duiven 
7 liefhebbers
R. v.d. Berg
P. de Haan
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal
H. Hendriks
Th. Kuijlenburg
G. Stevens

Barcelona 16 duiven 
4 deelnemers
Verweij-Castricum
H. Hendriks
P. de Haan
R. v.d. Wal

Strombeek 465 duiven 
16 deelnemers
C. Pothuizen
M. v.d. Hoort
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
W. Wijfje
Verweij-Castricum
C. Stevens
P.J. van Schaik
R. den Boer
L. v.d. Sluis
Bosse & Zn
W. Könst
C. van Bemmelen
G. Stevens
J. Koek

Tours 117 duiven 11 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
W. Wijfje
A.M. Duivenvoorde
M. v.d. Hoort
Th. Kuilenburg
C. van Bemmelen
H. Hendriks
Th. Vlasman

Hier is hij dan: het logo 
Estafetteproject
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen, Rabobank Veen-
stromen en Rabo Bouwfonds heb-
ben een logo vastgesteld voor het 
Estafetteproject. Het logo is opge-
bouwd uit een aantal beeldmerken 
en een woordmerk. De beeldmer-
ken vormen de drie kleurvlakken en 
de lijnen in het woord ‘estafette’ en 
‘project’. Het woordmerk is “Estafet-
teproject’. Beeld- en woordmerk sa-
men vormen het logo. Met dit logo 
willen de samenwerkende partij-
en de herkenbaarheid van het Esta-
fetteproject versterken. In een oog-
opslag wordt de identiteit van het 
project over het voetlicht gebracht. 
Daarnaast willen de samenwerken-
de partijen de belangrijkste waar-
den van het project verbeelden. Die 
waarden zijn: 

Toekomstgericht
Dit komt tot uiting in de waterringen 
zoals die rechts in het woord ‘pro-
ject’ verbeeld zijn. Net als waneer je 
een steen in het water gooit en de 
waterringen zich opvolgen, zo vol-
gen de deelprojecten binnen het Es-
tafetteproject zich op.
- Lokaal
- Gebiedsontwikkeling
- Oog voor de omgeving
Dit komt tot uiting in de drie kleur-
vlakken die de drie locaties Ar-
gon, CSW en De Driehoek voorstel-

len. De kleurvlakken vormen samen 
een voetbal. Daarnaast verbeelden 
de blauwe lijnen in het woord ‘es-
tafette’ de noord-zuidlijnen als on-
derdeel van het specifieke sloten-
stelsel van het polderlandschap in 
De Ronde Venen. De kleuren groen 
en oranje zijn de kleuren van de sa-
menwerkende partijen, groen van 
de gemeente De Ronde Venen en 
oranje van de Rabo combinatie. De 
hoofddoelstelling van het Estafette-
project is de kernen Mijdrecht en 
Wilnis gereed te maken voor de toe-
komst. Gemeente, Rabobank Veen-
stromen en Rabo Bouwfonds willen 
deze doelstelling realiseren door op 
de velden van de voetbalverenigin-
gen Argon en CSW een bouwpro-
gramma uit te voeren gericht op wo-
nen, zorg en welzijn. De woningen 
zijn bestemd voor starters, doorstro-
mers en senioren. Dit betekent dat 
de beide voetbalverenigingen moe-
ten verhuizen naar een nieuw sport-
complex. Onderzocht wordt of De 
Driehoek hiervoor een geschikte lo-
catie is. Bij de invulling van de oude 
sportvelden wordt ook onderzocht 
of hier winkels gerealiseerd kunnen 
worden. Het gaat dan om verplaat-
sing van bestaande winkels, in Wil-
nis, van het winkelcentrum aan de 
Molmlaan en in Mijdrecht betreft 
het winkelcentrum Adelhof.



Regio - De afgelopen weken heb-
ben de kinderen van De Fontein-
school hard gewerkt.
Niet alleen rekenen en taal. Maar er 
werden ook water-proeven gedaan. 
Alles stond in het teken van tech-
niek. Aan het eind van deze weken 
werden de ouders uitgenodigd om 
alles goed te bekijken en zelf actief 
bezig te zijn.
Naast de proeven die werden gede-
monstreerd door de kinderen, wa-
ren ook veel activiteiten waar de 
ouders met hun kinderen aan deel 
konden nemen. 
Nu de Fontein ook een techniekco-
ordinator heeft, krijgen de kinderen 
in het nieuwe schooljaar ook tech-
nieklessen. 
Om het helemaal compleet te ma-
ken beschikt de school volgend jaar 
over mooie techniektorens. De les-
sen en materialen in deze kasten 
worden volgend jaar in alle klassen 
toegepast. Gezien het enthousias-
me van de leerkrachten en de leer-
lingen, is dit een grote aanwinst op 
het onderwijs.

Wilnis -Ter afsluiting van het school-
jaar was er ook dit jaar weer een 
groot eindfeest op Jenaplanschool 
Vlinderbos in Wilnis. Aansluitend 
op het eindproject was het thema 
Olympische Spelen. Het schoolplein 
was omgetoverd in Holland House 
met de Nederlandse vlag en veel 
oranje. Ook alle feestgangers had-
den zich in het oranje gestoken. Na-
dat alle kinderen een ballon hadden 
opgelaten voor de ballonnenwed-
strijd kon het feest van start.

Er konden leuke, sportieve spelle-
tjes worden gedaan, zoals basket-
bal, penaltyschieten, fruitvangen 
en er was een hindernisbaan. Er 
was muziek en een grote loterij met 
veel mooie prijzen. Ook werd er een 
cheque van 2.250,00 euro uitgereikt 
aan de stichting Right to Play. Dit 
was de opbrengst van de sponsor-
loop van een aantal weken geleden. 
Uiteraard kon er op het feest gege-
ten, gedronken en gedanst worden. 

Alle kinderen kregen zelfs een ijs-
je om de lancering van de nieuwe 
website www.vlinderbos.nl te vieren. 
Daarnaast werd er met een mooi ca-
deau afscheid genomen van hun di-
rectrice Hanke Roza, die na 15 jaar 

de school zal gaan verlaten. 

Vlinderbos bedankt alle sponsors, 
ouders, team en ouderraad die zich 
hebben ingezet om dit feest tot een 
succes te maken!
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Olympisch feest op de 
Vlinderbos

Waterfeest op De Fontein

Harddrugs aangetroffen in Vinkeveense 
horecagelegenheid
Vinkeveen - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 5 ju-
li rond 01.40 uur een onderzoek ge-
daan in een horecagelegenheid aan 
de Herenweg. Aanleiding voor deze 
actie was onderzoeksinformatie dat 
er in de horecagelegenheid hard-
drugs zou worden gedeald en ge-
bruikt. Tijdens de actie werden in to-
taal zeven aanhoudingen verricht.
Een 25-jarige man uit Vinkeveen, 
twee 31-jarige mannen uit Vinke-

veen en een 31-jarige man uit Wil-
nis werden aangehouden op ver-
denking van het overtreden van de 
opiumwet. In de horecagelegen-
heid werd een hoeveelheid hard-
drugs aangetroffen. Ook werd tij-
dens de fouillering bij enkele ver-
dachten drugs aangetroffen. Allen 
werden meegenomen naar het bu-
reau en ingesloten voor nader on-
derzoek.
Een 18-jarige man uit Vinkeveen 

en een 37-jarige man uit Mijdrecht 
werden aangehouden voor het niet 
voldoen aan een bevel of vordering 
van de politie. Een 37-jarige vrouw 
uit Mijdrecht werd aangehouden 
voor belediging van een agent.
Alle verdachten werden meegeno-
men naar het bureau en ingeslo-
ten voor nader onderzoek en ver-
hoor. De aangetroffen drugs wer-
den in beslag genomen voor nader 
onderzoek.

In slaap vallen achter het 
stuur is levensgevaarlijk. 
Dat begrijpt iedereen. Maar 
automobilisten die hevig 
geeuwen lopen al een risico. 
Automobilisten die al bij 
vertrek vermoeid zijn of 
onderweg moe worden, 
noemen we slaaprijders. 
Ze schatten situaties minder 
goed in, nemen vaker 
verkeerde beslissingen en 
reageren trager in vergelij-
king met fitte bestuurders.
Daarmee brengen ze niet 
alleen zichzelf, maar ook 
passagiers en andere 
weggebruikers in gevaar. 
De beste remedie tegen 
slaaprijden? Voldoende rust. 
Voor en tijdens de rit.

Honderden ongelukken
Nederlands onderzoek wijst 

uit dat in bijna vijftien procent 
van alle ongevallen
vermoeidheid een rol speelt. 
En dat de kans op een 
ongeluk vier keer zo groot 
is voor een slaaprijder. 
Dat komt jaarlijks neer op 
zevenhonderd tot duizend 
ongevallen, waarbij mensen 
overlijden of zwaargewond 
raken. Vermoeidheid is 
vaak niet de enige oorzaak. 
Slaapstoornissen, slechte 
lichamelijke conditie, stress, 
alcohol, drugs en medicijnen
vergroten de kans op 
slaaprijden nog meer.

Knikkebollen is slapen
Herhaaldelijk geeuwen is 
een duidelijk signaal van 
slaaprijden en betekent dat 
een bestuurder de weg af 
moet om uit te rusten. 

Concentratieverlies, rijden 
met onregelmatige snelheid 
en moeite om binnen de 
lijnen te rijden, zijn andere
symptomen. Bij zware 
oogleden en knikkebollen is 
de bestuurder eigenlijk al te 
laat: hij is al bijna in slaap 
gevallen.

Rust voor en tijdens de rit
Uitgerust vertrekken en 
voldoende rust onderweg 
zijn de enige effectieve 
manieren om slaaprijden 
tegen te gaan. Veel koffie
en harde muziek in de 
auto werken niet. Ze stellen 
alleen de symptomen 
even uit. De volgende tips 
helpen automobilisten om 
ongelukken door slaaprijden 
te voorkomen. 

Voor vertrek
• Houd bij de planning van de 
   rit rekening met voldoende 
   pauze.
• Zorg voor voldoende nacht-
   rust: slaap minimaal zes 
   uur, voor lange ritten acht 
   uur.
• Wees matig met drank. 
   Alcohol zorgt voor een 
   slechte nachtrust. 
• Rijd zo min mogelijk ʼs 
   nachts. Mensen zijn dan 
   van nature minder alert. 

Moe achter het stuur:  vier keer meer kans op ongelukken 

Word geen slaaprijder!
Onderweg
• Twee uur rijden, kwartiertje 
   rust.
• Zoek een veilige parkeer-
   plaats bij symptomen van 
   vermoeidheid en rust uit. 
   Kort slapen (maximaal 
   dertig minuten) is de beste 
   manier om uit te rusten.
• Houd het koel in de auto. 
   Warmte en roken in de 
   auto maken slaperig.
• Wissel regelmatig van 
   bestuurder, als dat kan.
• Eet en drink regelmatig 
   licht verteerbare, kleine 
   hoeveelheden. Een volle 
   maag maakt slaperig.

Meer informatie? Kijk op 
www.wordgeenslaaprijder.nl

Jeroen v.d. Boom 
verkiest Peking 
boven Wilnis festival
Wilnis - Ondanks dat hij ongeveer 
25 boekingen had staan, kiest Je-
roen v.d. Boom ervoor de uitnodi-
ging naar Peking te komen in au-
gustus aan te nemen. Dit betekent 
dat ook de boeking voor het Wilnis 
festival komt te vervallen. Gelukkig 
is daar redder in nood Wolter Kroes. 

Ook hij was uitgenodigd naar Pe-
king te komen, maar vond dit niet 
kunnen. Hij had 18 optredens staan 
voor deze periode en wilde deze 
mensen niet teleurstellen. De orga-
nisatoren van het festival zijn dan 
ook trots te kunnen melden dat, on-
danks ze wat hebben moeten schui-

ven in het programma, Wolter Kroes 
het gat in hun programma komt op-
vullen. Wat betekent dit voor het 
programma van het Wilnis festival? 
De Sjonnies komen nu op woens-
dag 13 augustus een optreden ver-
zorgen en Wolter Kroes komt don-
derdag 14 augustus een spetterend 
optreden geven. Helaas was alle 
drukwerk al klaar, maar laat u niet 
verwarren. Op zowel de posters, in 
het programmaboekje als de passé 
partout kaart staat Jeroen v.d. Boom 
nog vermeld, maar hij zal niet ko-
men. De dagkaarten worden mo-
menteel herdrukt. 
Kaarten zijn vanaf 16 juli te verkrij-
gen bij: De Nagtegaal, Dorpsstraat 
Wilnis (slechts contant betalen mo-
gelijk) en ’t Kruytvat Herenweg 2-4 
Vinkeveen.



Mijdrecht - In april is juf Patries 
door vier leerlingen uit haar klas 
voor het candid camera programma 
‘hihi met SiSi’ te grazen genomen. 
Ze heeft toen een heel raar kap-
sel van de kinderen gekregen met 
paars, roze en glitters… Dit gebeur-
de allemaal onder het toeziend oog 
van presentator en rapper Yes-R.

Nu juf Patricia de Hoflandschool 
gaat verlaten, vond ze het tijd om 
als afscheidsfeest presentator Yes-
R terug te pakken met de kinderen. 
Dit vond zender Nickelodeon wel 
een erg goed idee en werkte hier 
graag aan mee!

Yes-R werd nietsvermoedend naar 
de Hoflandschool gelokt. Hij dacht 
dat groep 6 een ‘meet and greet’ 
met hem had gewonnen. Terwijl hij 
alle vragen van groep 6 ging beant-
woorden, ging groep 7 met de echte 
grap aan de slag.

Yes-R was namelijk met de auto ge-
komen. Er werd druk gebeld met al-
les en iedereen. Er werd een sleep-
wagen geregeld, een bord voor een 

invaliden parkeerplaats en een ac-
teur die parkeerwachter zou spelen. 
Ook werd er door de kinderen driftig 
geknutseld aan spandoeken. 
Toen Yes-R nietsvermoedend bij 
de Hoflandschool weg wilde gaan, 
stond zijn auto in één keer op een 
invaliden parkeerplaats, was de par-
keerwachter de bon al aan het uit-
schrijven en stond de sleepwagen al 
klaar. Yes-R raakte lichtelijk in pa-
niek, want hij moest nog naar een 
optreden… Maar toen in ene kwam 
juf Patries met groep 6/7 tevoor-
schijn en liet weten dat het allemaal 
maar een grapje was. Yes-R vatte 
het heel sportief op! Hij heeft aan 
alle kinderen van de groep zelfs nog 
handtekeningen uitgedeeld, ook al 
stond hij nog een beetje te trillen op 

zijn been van de schrik. Kortom de 
grap was dus zeer geslaagd! Meer 
foto’s zijn te zien op 
www.hoflandschool.nl.
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De woningbouw is een 
lachertje!!!!

Tsja, stond er in de woonkrant 
een lang stuk in dat ze een 
nieuwe directeur hebben!
Maar waarschijnlijk doet hij zijn 
werk ook al niet goed, dit stond 
er namelijk:
Dat de jongeren in De Ronde 
Venen hun woonsituatie goed 
vonden. Nou, dan hebben ze 
ons niet gebeld (en zo zijn er 
nog meer mensen).
Ik weet niet waar ze het dus van-
daan halen, ja, waarschijnlijk bij 
de jongeren die nog lekker thuis 
bij papa en mama wonen.
We wonen nu al 3.5 jaar in Wil-
nis in een tweekamerapparte-
ment.
We wonen ondertussen nu met 
z’n drieën, want ik ben op 27  
mei bevallen van een prachtige 
en gezonde dochter. We heb-
ben zoveel gepraat bij West-
hoek voor ik bevallen was, maar 
je krijgt gewoon geen enke-
le mogelijkheid op urgentie, en 
toch willen ze me nog steeds 
niet duidelijk vertellen wanneer 
je er nou wel recht op hebt! Ja, 
als een getrouwd stel dat een 
koophuis heeft gaan scheiden 
en hun huis verkocht gaat wor-
den, ja, dan krijgen ze urgen-
tie op een huurhuis. En ja, als je 
uit Utrecht komt, het valt wel op 
hoor dat veel van deze mensen 
allemaal urgentie krijgen!

Maar meer willen ze mij dus niet 
vertellen!!!!!
We staan niet op straat, maar 
genade voor de moeders die 
wel op straat staan met hun kin-
deren, ZE LATEN JE GEWOON 
STIKKEN!
En dan durft Westhoek me dus 
te vertellen dat er helemaal 
niet zoveel urgentie uitgegeven 
wordt, nou, kijk maar eens in de 
woningkrant!
Op elk huis waar ik op reageer-
de (sluiting 2 juli) gingen ze al-
lemaal voor urgentie weg!
Nu moet ik ons kindje zelfs 
beneden laten slapen omdat 
het boven in haar (onze enig-
ste) slaapkamer gewoon mini-
maal 40 graden is en in de win-
ter blijft het -10 boven (bij wij-
ze van), omdat haar kamer nor-
maal gesproken boven is (waar 
ze dus niet kan slapen vanwege 
het weer) moeten wij beneden 
slapen, elke avond weer op een 
matras, geen normaal bed, want 
ja, daar is dus geen ruimte voor.
Nu, omdat we een commo-
de neer moesten zetten. heb-
ben we dus ook al geen bank 
meer maar hebben we 2 stoe-
len moeten kopen, waardoor we 
ook niet veel visite kunnen ont-
vangen!
Nu is onze dochter gezond, 
maar hoe lang gaat dat nog du-

ren?????????????
Ons huis is op het zuiden, dus 
de zon staat de hele middag te 
broeien in ons huis.
Ze huilt als ze het te warm heeft, 
dus hoef ik niemand te vertellen 
hoeveel ze huilt.......
Westhoek heeft ook nog durven 
zeggen: ach, dan koop je toch 
iets.......... hahahaha hier in De 
Ronde Venen?????
Wij als jongeren kunnen dat niet 
eens betalen, want het is ver-
schrikkelijk duur hier!
En ik werk nog maar voor een 
paar uur per week, dus dat kan 
gewoon niet.
JA, DAN IS HET HELEMAAL 
VERDER JULLIE PROBLEEM 
ZEGGEN ZE DAN!
De kinderwagen staat zelfs ge-
woon in het portiek beneden, 
want ik kan die natuurlijk ner-
gens kwijt; zie je me al lopen, 
een trap af met onze dochter 
van nu 5 weken, met de kinder-
wagen op mijn arm ergens ha-
ha, en dat vinden de buren ook 
niet leuk natuurlijk!
Als je een mooi stuk wilt neer-
zetten in de woningbouwkrant,  
zorg dan wel dat je weet wat je 
schrijft en dat het waar is!
Want helaas ben ik absoluut 
dus niet de enige!!!
 

Fam. Broeken uit Wilnis

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

Ja! Ja!
Laaglanders

Nederlanders zijn net Belgen. 
Ja! Ja! Als je voor de eerste keer 
naar België gaat dan hoor je 
meestal het advies “Kijk uit in 
België, want de boetes voor te 
hard rijden zijn niet mals. (Dat 
geldt dan kennelijk alleen voor 
die eigenwijze Ollandards). Ze 
zijn veel hoger dan in Neder-
land.” Dus rij je rustig. Net een 
beetje tegen de snelheidsgrens 
aan. Maar! Maar! Die Belgen ra-
cen je voorbij of je stil staat. Niet 
eentje, maar meer dan de helft. 
Daar zijn ze bekend om. Ra-
cen! Wij zijn er mee bekend ge-
raakt dat ze in België behoorlijk 
scheuren. Het is ook bekend dat 
er in België veel meer ongeluk-
ken gebeuren. Terug in Neder-
land viel het mij op. Rond Eind-
hoven zijn ze bezig met de A2. 
De snelheden worden beperkt 
tot hoofdzakelijk 90 km/uur en 
wat denk je? Iedereen, maar 
dan ook iedereen, ook vracht-
wagens reden honderd of har-
der. Honderd is trouwens wel 
een heel mooie snelheid. Er wa-
ren evengoed velen die dat niet 
genoeg vonden en veel har-
der reden. Nederlanders zijn in 
die zin echt Belgen. Het viel op 
dat het op de rest van A2 tra-
ject precies hetzelfde gebeur-
de. Ja! Ja! Harder, harder, nog 
een beetje harder. Heel hard. 
De winst? Vijf minuten op 100 
km 15 min. op 300 km. Verlies 
2,00 euro op honderd km 6,00 
euro op 300 km Ja! Ja! Ik ben 
niet heilig, dus ook ik reed hon-
derd. Lekkere snelheid. De Ne-
derlanders zijn net Belgen. Ja! 
Ja! In de Rondeveense dorpen 
wordt ook zo hard gereden. Op 
veel plaatsen is de snelheids-
grens 30 km vooral voor veilig-

heid van de kinderen en oud-
sten onder ons en tegen het la-
waai. Als de snelheid tussen de 
drempels, je wordt trouwens 
gek van al die rotdrempels, (wie 
ergert zich er niet aan?) ho-
ger kan, dan gebeurt het. Als 
je snelheid wilt handhaven voor 
de veiligheid van verkeersdeel-
nemers dan moet de gemeente 
op veel meer plaatsen ter herin-
nering 30 km op straat schilde-
ren. Dan kan de politie ook be-
ter handhavend optreden. De 
grens is op sommige plaatsen in 
het dorp 50 km. Dat is verwar-
rend. Het is allemaal niet zo dui-
delijk, dus rijden wij met Belgi-
sche snelheden en wordt er op 
z’n Belgisch gehandhaafd. Dus 
niet. Ja! Ja! Weer zoiets. De stra-
tenmakers laten bijvoorbeeld 
volkomen onnodig op Dubloen 
al weken hinderlijk een contai-
nerbak op de straat staan. Dat 
mag kennelijk van de gemeen-
te. Onzin. Ja! Ja! Als jij je cara-
vannetje langer dan drie dagen 
buiten laat staan dan moet het 
verwijderd worden. Er wordt al-
tijd met twee maten gemeten. 
Dat heeft alles met het beleid  
te maken. Ja! Ja! 
Die mooie boom voor de deur 
kan dat niet. De mooiste en 
grootste boom in ons plant-
soen wordt steeds kaler. Het le-
ven is er door die zelfde stra-
tenmakers en de ideeën van de 
ambtenaren, die overigens al-
lang weer weg zijn uit De Ron-
de Venen, uit gehaald. Hij ver-
toont steeds meer dode tak-
ken met een steeds minder 
wordend een beetje gelig blad. 
Treurig is het om te zien. Be-
dankt gemeente. Bedankt stra-
tenmakers. Ik zie die vent die de 

wortels heeft afgehakt nog wel 
eens en dan erger ik mij meteen 
weer. Dan denk ik “Hoe zou je 
het vinden als jouw pootjes een 
beetje worden ingekort.” Ja! Ja! 
Zo gaat het hier in de gemeente. 
Zo gaan ze met ons groen om, 
met de zeldzame mooie bomen 
die wij hebben. Je zult het zien 
hoor, op een keer is ineens die 
mooie gezichtsbepalende ro-
de beuk aan de Hoofdweg om-
gezaagd, in opdracht van West-
hoek natuurlijk. Westhoek houdt 
niet van bomen. Ja! Ja! Ik las het 
vorige week in een krantenkop. 
“Westhoek Wonen speelt spelle-
tjes met de huurders.” Nou, dat 
doen ze. Dat doen ze letterlijk 
en figuurlijk. De verspilling van 
energie gaat nog steeds door. 
Doorgaan. Lekker doorgaan. 
Ja! Ja! Je hoort helemaal niets 
over zonnepanelen en energie-
besparing wat Westhoek be-
treft. Ze zouden allang een 
werkgroep moeten hebben om 
te zoeken naar oplossingen om 
energie te besparen. Het mooi-
ste is natuurlijk als de bewoners 
erbij betrokken worden. Er kan 
overal nog genoeg energie be-
spaard worden zonder dat de 
veiligheid in het geding komt. 
Ja! Ja! Het is in onze gemeente 
niet zo in de mode om belang-
hebbenden mee te laten praten. 
De burgemeester houdt er al 
helemaal niet van. Als de raads-
leden er op aandringen dat de 
vrijwillige brandweerlieden mee 
moeten praten dan zegt ze: “Dat 
is wel een beetje moeilijk met 
3600 vrijwilligers.” Kijk, dat be-
doel ik. Ze heeft liever zelf de 
touwtjes in handen zonder in-
spraak. Net zoals die brief naar 
Uithoorn over de Irenebrug. Dat 
was natuurlijk haar idee. Dat is 
makkelijk te veronderstellen. Ja! 
Ja! Volgende week begint de 
Vierdaagse van Nijmegen.
Ik wens de Rondeveense wan-
delaars weer heel veel plezier 
en goeie benen toe. Ik zou zeg-
gen tot ziens in Elst. (Het paard 
is al gepoetst.)

John B. Grootegoed

Er moet wat gedaan 
worden aan het busstation
Uithoorn - Zowel bij bewonersover-
leggen, als bij de schouw en bij in-
formatieavonden komt het busstati-
on ter sprake en helaas niet in gun-
stige zin. Nog steeds is er sprake 
van graffiti en beschadigingen. Uit-
eindelijk is besloten om toch maar 
eens met de diverse instanties om 
de tafel te gaan zitten. Dat zijn dan 
Connexxion, een bewonersdelega-
tie, de politie Amsterdam/Amstel-
land, Stichting Cardanus, Woon-
groep Holland, de gemeente, het 
jongerenwerk van Cardanus en de 

opbouwwerker. De scholen zijn er 
zijdelings bij betrokken maar wor-
den in ieder geval wel op de hoog-
te gehouden. Eigenlijk kwam naar 
voren dat het met de daadwerke-
lijke overlast wel meevalt de laat-
ste tijd. Een dergelijke bijeenkomst 
is ook meer bedoeld om de zaken 
op elkaar af te stemmen en te bekij-
ken wat opgeknapt moet worden. Er 
komt een plan voor de herinrichting 
van het busstation in verband met 
de doortrekking van de busbaan. Er 
is een aantal dingen kapot dat wel 

meteen voor opknappen in aanmer-
king komt zoals de bushokjes en de 
graffiti. De hamvraag is natuurlijk 
ook wie de eigenaren precies zijn, 
is dat de gemeente of de provin-
cie. Er werd gesproken over de pa-
len met coatingresten, bushokjes en 
de graffiti. Maar ook over de glazen 
wand. Moet daar nu al wat aan ge-
daan worden of beter even wachten,  
want de mogelijkheid bestaat dat de 
glazen wand weggehaald wordt bij 
de herinrichting. Er is nog een lange 
weg te gaan, dat is wel duidelijk. 

De Hoflandschool houdt 
wel van een grapje!

Youngone’s Summer Party
De Ronde Venen - Op vrijdag 11 
juli is er weer een Youngone’s dis-
co voor tieners van 10 tot en met 14 
jaar. Deze keer staat de disco hele-
maal in het teken van de zomer, dus 
het wordt een echte Summer Party!! 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
en er kan tot 23.30 uur gedanst en 
gefeest worden! De entree is 3 euro 
met en 5 euro zonder discopasje. 
Het is de allerlaatste disco voor de 
zomervakantie en dat gaat natuur-
lijk gevierd worden! Iedereen die 

nu in groep 8 zit en straks naar de 
brugklas gaat, wil natuurlijk nog een 
keer met zijn/haar “oude klas” fees-
ten! Daarom is de entree voor ieder-
een die nu nog in groep 8 zit (met of 
zonder pasje) maar 2 euro!! Er zul-
len speciale kortingsflyers op zo-
veel mogelijk basisscholen uitge-
deeld worden. Neem deze mee naar 
de voorverkoop of naar de disco op 
de 11e. Moeten de organisatoren 
ook per se bij jouw school langsko-
men? Laat dat dan even weten aan 

Wendy. 

Voorverkoop en pasjes maken op 
woensdag 9 en donderdag 10 juli 
van 14.00-17.00 uur in JC Allround. 
Als je een pasje wilt laten maken, 
wel even een pasfoto en id-bewijs 
meenemen. De tieners die worden 
opgehaald worden nooit alleen naar 
buiten gestuurd. Daarom wordt 
aan alle ouders gevraagd om,,  ook 
bij regen, niet in de auto te blijven 
wachten. 

Uitslag
Nieuwe Meerbode

EK puzzel
Regio -  Na heel veel zoekwerk, 
tellen, en nakijken, zijn we er uit. 
Uit de vele honderden oplos-
singen van de Nieuwe Meerbo-
de EK puzzelactie bleven uitein-
delijk tien deelnemers over, die 
in ieder geval de winnaar, in dit 
geval dus Spanje, goed hadden. 
Maar toen: hoeveel doelpunten 
scoort Nederlands elftal? Hoe-
veel doelpunten worden er in 

het hele toernooi gescoord? Wie 
scoort het eerste doelpunt voor 
Nederland? Hoeveel doelpunten 
krijgt Nederland tegen? Wie is de 
topscoorder geworden? Hoeveel 
gele en rode kaarten? Het waren 
niet de makkelijkste vragen, en 
er was niemand die ze allemaal 
goed had.
Dan maar ‘wie heeft de mees-
te goed’ en dat werkte. De derde 

prijs, 50 euro, is gewonnen door 
Ans van Schie uit Wilnis.
De tweede prijs, 100 euro, gaat 
naar: S.A. de Nijs–Otto uit Uit-
hoorn en de eerste prijs, 150 
euro, gaat naar S.T. van Dijk uit 
Mijdrecht.

De redactie zal de winnaars bel-
len en dan wordt de afspraak ge-
maakt om de prijs op te halen.



pagina 32 Nieuwe Meerbode - 9 juli 2008

Yorick Bos, John Oudshoorn 
en Sven Stremke winnaars 
in Nes a/d Amstel
Nes a/d Amstel - De op vrijdag 
4 juli gereden 44e wielerronde van 
Nes a/d Amstel is in alle categorie-
en beslist door de sprinters. Bij de 
Amateurs A/Junioren was Yorick 
Bos de snelste. Bij de Amateurs B/
nieuwelingen troefde John Ouds-
hoorn zijn tegenstanders af met een 
messcherpe eindsprint. Bij amateurs 
C/vrije renners greep Sven Stremke 
de overwinning. De snelste regio 
dame was José de Jong.

Weinig wind
Onder het genot van de stralende 
zon klonk om 19.30 uur het start-
schot voor de 150 renners. Er stond 
nauwelijks wind op het 12 kilome-
ter lange parkoers. Anders dan vorig 
jaar toen het hard stormde, was de 
wind geen scherprechter en bleven 
de drie pelotons bij elkaar.
In de 5 ronden die de amateurs A/
Junioren moesten rijden werd er 
van alles geprobeerd om weg te ko-
men. Het bleef bij kleine ontsnap-
pingen die snel werden geneutra-
liseerd. Selmar Pigge uit Leider-
dorp deed goede zaken bij de tus-
sensprints. Hij won er twee en zat 
ook bij de andere twee doorkom-
sten voorin samen met Jens Zwitser 

uit Katwijk en Thom Sinnege uit Ob-
dam. In de laatste twee ronden ging 
het tempo fors omhoog en brachten 
de ploegen hun sprinters in stelling. 
Yorick Bos uit Amstelveen etaleer-
de als jonge renner zijn vorm en ex-
plosiviteit en klopte Hans van Eijk en 
Marcel Witte op de streep voor Res-
taurant de vergulde zon. Freek de 
Jong, Nederlands Kampioen veldrij-

den bij de Amateurs, mengde zich 
niet in de eindsprint. Hij reed de 
ronde als training voor NK Moun-
tenbike en stapt in september over 
naar de Elite in de cross.

Markus komt niet weg
Bij de amateurs B/Nieuwelingen het 
zelfde beeld. Thuisrijder René Mar-
kus was er op gebrand om nog een 
keer te winnen. Na 6 pogingen om 

weg te komen en een kopgroep te 
vormen moesten hij en anderen zich 
er bij neerleggen dat ook deze koers 
in een massasprint zou eindigen. Dit 
was de kans voor John Oudshoorn 
om opnieuw de ronde van Nes a/
d Amstel op zijn naam te schrij-
ven. Pim Bonstra en Ton van ’t Schip  
konden hem net niet van de over-
winning afhouden.
John won onder het toeziende oog 
van de inmiddels 73-jarige Theo 
Oudshoorn die eerder bij de Ama-
teurs C/vrije renners voor de 41e 
keer finishte in wielerronde van Nes 
a/d Amstel. Een unieke prestatie.

Zoen van de Rondemiss 
Ook bij de amateurs C/vrije renners 
na 26 kilometer een massasprint. 
Vrijwel alle renners zaten nog bij el-
kaar. Sven Stremke uit Amsterdam 
troefde zijn plaatsgenoot Jorgen van 
Bers en Alex van Sligtenhorst af.
Alle winnaars werden gefeliciteerd 
door microfonist Rinus Krom en kre-
gen bloemen van Fleur BV en een 
welverdiende zoen van de sportie-
ve (schaatsen en wielrennen) en 
beeldschone Rondemiss Rianne 
Markus.
De organiserende Supportersver-
eniging Nes a/d Amstel kan terug-
kijken op een perfect verlopen eve-
nement. Ondanks de vakantie was 
er veel publiek dat van hoofdspon-
sor Rabobank Amstel en Vecht toe-
passelijk een zonnebril uitgereikt 
kreeg. 
Dank aan de KNWU, verkeersre-
gelaars, motorrijders, de werklo-
ze EHBO’ers en de politie van Am-
stelveen.

Rabobank competitie bij 
LR&PC Willis
Wilnis – Op 5 juli organiseerde 
LR&PC Willis weer een onderlinge 
dressuurwedstrijd. Dit was de laat-
ste wedstrijd die meetelde voor de 
Rabobank competitie 2008. De deel-
nemers moesten dan ook deze keer 
extra hun best doen, want de uitslag 
van deze wedstrijd kon nog een be-
langrijke invloed hebben op de uit-
slag van de competitie. De onderlin-
ge verschillen in de tussenstand van 
de competitie waren voor deze wed-
strijd nog zo klein, dat het dus ook 
best spannend was. Voor de prijs-
uitreiking van de competitie moeten 
de ruiters nog even wachten, want 
die wordt pas bekend gemaakt tij-
dens algemene ledenvergadering in 
oktober.
De dag begon met de paardenrui-
ters. Op de derde plaats eindigde 
Yvonne Enthoven met haar Uretta 
met 185 punten. Een knappe pres-
tatie voor amazone en paard. Yvon-
ne heeft de afgelopen tijd maar wei-
nig kunnen oefenen, omdat haar 
paard pas is bevallen van een mooi 
merrieveulentje. Moniek Nieuwen-

dijk werd tweede met haar paard 
Joey. Zij reed als één van de wei-
nigen een L1 proef en dat ging niet 
onverdienstelijk. Ze kreeg voor haar 
proef 190 punten. Deze keer werd 
Juliëtte de Haan met haar paard Wi-
se Guy heel knap eerste. Ze kreeg 
voor haar proef 193 punten. Haar 
proef zag er netjes uit en haar paard 
reed ‘wise’ in de rondte. 

Pony’s
Na de paarden waren de pony’s 
aan de beurt. Het nieuwe lid Merel 
Breewel werd gelijk op haar eerste 
Willis wedstrijd derde. Samen met 
haar pony Cento reden ze een B-
proef met 188 punten. De nummers 
één en twee lagen heel dicht bij el-
kaar. De dames waren aan elkaar 
gewaagd, het scheelde een plus-
je tussen de amazones. Megan van 
Bruggen met haar pony Malibu Sun 
Dance tweede met 198 punten. Eer-
ste werd Milou van Wieringen met 
Virgil met 198+. Na de pony’s had 
LR&PC Willis nog een andere pony-
rubriek, namelijk de Bixie. Eerste bij 

de Bixie werd Britt van Zijl met haar 
‘af en toe’ stoute pony Micky. Mic-
ky had Britt in de proef van zijn rug 
gegooid, maar Britt stapte er weer 
op en reed gewoon weer door. Dat 
werd beloond want ze kreeg een 
mooie medaille. 

Veel mensen gaan nu met vakantie, 
maar LR&PC Willis nog niet. Veel le-
den zijn al druk bezig met de voor-
bereidingen van de clubkampioen-
schappen eind augustus en de gro-
te officiële “Willis Outdoor” wedstrijd 
op 6 september. Naast de standaard 
dressuurproeven die op zo’n dag 
worden verreden, zijn er ook heel 
veel andere activiteiten. Zo zal het 
middagprogramma een waar spek-
takel worden. Er worden door men-
ruiters dressuurproeven en vaar-
digheidsproeven gereden, er is een 
showblok waar iedereen aan mee 
kan doen, spelletjes voor de kinde-
ren en de Grand-Prix amazone Mar-
jolein Kniestedt zal een demonstra-
tie geven en laat na afloop nog een 
kür op muziek zien.

John Oudshoorn wint de sprint bij de Amateurs B,
Pim Bonstra en Ton van ’t Schip komen tekort.

Yorick Bos wint bij de Amateurs A / Junioren

Judo-examens Budo Ryu 
Blaauw
De Ronde Venen  - Op donderdag 
3 juli zijn bij Budo Ryu Blaauw de 
judo-examens afgenomen. Na een 
korte uitleg van de examencommis-
sie, bestaande uit André Blaauw, 
Nol van Rijnsoever, en Eddie Offer-
man, werd er begonnen met valbre-
ken. De judoka’s lieten zien dat ze 
al diverse valtechnieken beheersten. 
Na het uitvoeren van de judorol, zij-
waartse val, achterwaartse val, ach-

terwaarts over een bokje en de ge-
stutte val over een bokje, lieten de 
judoka’s hun kennis van de judo-
technieken zien. Zowel staande als 
op de grond trakteerden de judo-
ka’s het publiek op diverse worpen, 
houdgrepen, armklemmen en ver-
wurgingen. Nadat de examencom-
missie de prestaties van de judoka’s 
had besproken maakte de voorzitter 
van de examencommissie de uitslag 

bekend. De volgende leden van Bu-
do Ryu Blaauw zijn geslaagd. Oranje 
band Martin Maas en Dick Wouters, 
de groene band Wessel van Leeu-
wen en de blauwe band, Laura van 
Rijnsoever

Nadat de examencommissie de uit-
slag bekend had gemaakt ging ie-
dereen tevreden en met een diplo-
ma rijker weer naar huis.

Ruijgrok Makelaars Mijdrecht 
923 Toernooi groot succes

Regio - Het 24e open toernooi van 
tennisvereniging De Ronde Vener 
ging van start op 28 juni met bijna 
400 deelnemers. De gehele week 
kon worden gespeeld onder goe-
de omstandigheden, waarbij de zo-
merse temperaturen heel af en toe 
werden afgewisseld met een enke-
le bui. Ook dit jaar werd het toer-
nooi drukbezocht door belangstel-
lend publiek en konden de deelne-
mers en toeschouwers genieten van 

uitstekende hapjes en gerechten uit 
de  keuken. Ook tijdens het finale-
weekend was het een drukte van 
belang op het tennispark en de fi-
nales konden onder ideale tennis-
omstandigheden worden gespeeld. 
Bij de heren ging de finale in de 
hoogste categorie tussen Mick van 
Meines en Koen van der Drift. Van 
Meines won de eerste set overtui-
gend met 6-1 en kreeg in de tweede 
set een matchpoint op 5-4. Van der 

Drijft vocht zich echter terug in de 
wedstrijd en won de tweede set. 

De derde set ging de strijd gelijk op 
en kwam Van Meines met 4-3 voor. 
Van der Drift wist echter weer te-
rug te komen en won deze de der-
de set met 6-4. In de hoogste ca-
tegorie bij de dames ging de eind-
strijd tussen Nadia en Myriam Ad-
nani welke Nadia met 6-1 en 6-4 
wist te winnen. Ook het veteranen 

50+ toernooi was dit jaar weer bij-
zonder succesvol. Op vrijdagavond 
werd de feestavond verzorgd door 
zanger Qunicy. 

De aanwezigen werden later op 
de avond bovendien verrast door 
een knalroze geklede surprise-act 
met Rob, Rob en Robert,  de Steu-
pel Toppers die het feest compleet 
maakten.  Een toernooi als dit is 
niet mogelijk zonder de medewer-
king van sponsors: Ruijgrok Ma-
kelaars, Bonne Nuit, InterSport, Co 
van Rijn, Houtkamp’s Bouwbedrijf, 
Grafisch Centrum de Ronde Vener, 
Estoppey, Rabobank en Flynth ad-
viseurs en accountants. Tennisver-
eniging De Ronde Vener kan terug-
kijken op een geslaagd Open Toer-
nooi. Later in dit jaar vindt nog het 
Oktober weekendentoernooi plaats 
waarvoor ook weer leden van alle 
tennisverenigingen zich kunnen in-
schrijven. 

Meer informatie over de activiteiten 
van Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner en over het lidmaatschap zijn te 
vinden op de website  www.tvdrv.nl. 
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Op 22 juli bij Thamen:
Politie koninkrijkspelen 
softbal toernooi
Uithoorn -  Dit jaar worden de po-
litie koninkrijkspelen van 18 – 27 juli 
in Amsterdam gehouden, waarbij er 
ook nog een ‘uitstapje’ is naar an-
dere omgevingen. Zo wordt op het 
Muiderstrand een manifestatie ge-
houden, zullen de Antilliaanse en 
Surinaamse collega’s en hun gezin-
nen ook het Rotterdamse zomercar-
naval bezoeken, én wordt er gesoft-
bald bij honk en softbalvereniging 
Thamen aan de Vuurlijn 24 in De 
Kwakel (Uithoorn, http://www.tha-
men.info). 
Bij de Koninkrijkspelen staan het 
contact en verbroedering tussen 
verschillende culturen centraal. 
Winnen is een mooie bijkomstig-
heid, maar culturele uitwisseling, 

sportiviteit, wederzijdse waardering, 
begrip en respect zijn redenen voor 
één groot feest! 

Iedereen is van harte welkom bij 
Thamen om van dit feest mee te ge-
nieten. Vanaf 10.30 uur binden de 
softbalteams van de politiekorp-
sen van Aruba, Bonaire, Curaçao 
en Nederland de strijd met elkaar 
aan. De finale wordt om 16.30 uur 
gespeeld, waarbij de burgemeester 
van Uithoorn de eerste bal zal wer-
pen. De toegang voor alle wedstrij-
den is gratis.

Vanaf 17.00 uur gaat het feest ver-
der met een barbecue en een disco-
theek met swingende muziek. 

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 juli is er 
prijsklaverjassen in café de Merel. 
Er worden vier giffies gespeeld. De 
aanvang is 20.15 uur. 
De uitslag van de laatste speelavond 
is als volgt:
1. Bianca Kolenberg 8616 pnt
2. Berto Blom 7672 pnt
3. Jan Houtkamp 7551 pnt
4. Carla v. Nieuwkerk 6549 pnt
5. Leen v. Bemmelen 6401 pnt

De poedelprijs was voor Antoon van 
Breukelen met 4970 punten.

Dit was de voorlopig laatste prijskla-
verjasavond van dit seizoen. Op don-
derdag 17 juli is er prijsklaverjassen 
in de feesttent op het alombekende 
kermisterrein in Vinkeveen. De aan-
vang is 13.30 uur. Inschrijven vanaf 
13.00 uur. De toegang is gratis en er 
zijn mooie prijzen te winnen.

Mirjam de Koning 
en Sander Berk goed 
aangekleed voor Peking
Regio - Afgelopen donderdag werd 
in Almere het Olympische en Para-
lympische Team overgedragen aan 
de beide chefs de mission. Bij die 
gelegenheid mochten de atleten al-
vast even wennen aan de pakken 
die straks in Peking bij de openings-
ceremonie worden gedragen. Triat-
leet Sander Berk van het Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team en 
paralympisch zwemster Mirjam de 
Koning van Oceanus waren daarbij 
aanwezig.
Het topsportcentrum was bij aan-
komst aangekleed in authentiek 
Hollandse stijl. Tijdens de presen-
tatie van de kleding in de aangren-
zende hal werd dit in sneltreinvaart 
omgebouwd tot een typisch Chine-
se omgeving. Ondanks de afwezig-
heid van een aantal erkende top-

pers, was het toch gezellig druk en 
kregen de atleten al snel een team-
gevoel. Dat gevoel werd alleen maar 
versterkt toen ze na de presentatie 
van de sportkleding van Asics hun 
officiële pakken van Suit Supply 
mochten aantrekken. In deze outfit 
werden ze even later door NOC*NSF 
voorzitter Erica Terpstra overgedra-
gen aan Charles van Commenee en 
Thea Limbach.

Waar Sander en Mirjam normaal 
gesproken in Aalsmeer trainden, 
zijn ze nu door de verbouwing van 
de Waterlelie goed opgevangen 
door de mensen van de Estafette 
in Nieuw-Vennep. Daar zullen zij de 
komende weken trainen voordat ze 
voor de laatste voorbereidingen ver-
trekken naar Korea.

Sander en Mirjam in hun Olympische outfit (foto: Venetia Berk)

Veenland turnsters 
sluiten seizoen af met 
topprestaties!
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het de beurt aan Nao-
mi, Gerjanne, Donya en Nades.  Na 
2 voorrondes hadden zij zich ge-
plaatst voor de finale van de 7e divi-
sie. Voor Gerjanne was het al vroeg 
op. Om 8.30 uur begon de wedstrijd 
voor haar al. Het 1ste onderdeel was 
de pegasus. Na een eerste weige-
ring heeft ze zich goed hersteld en 
wist hier een keurige 8 op te sco-
ren. 
Daarna volgde de brug. Ook hier 
weer een keurige oefening die be-
loond werd met een 8,75. Het was 

toen spannend want van de 37 deel-
nemers stond ze toen op de 12e 
plaats. Maar ja, toen nog die moei-
lijke balk…helaas scoorde ze hier 
wat lager waardoor ze terugviel naar 
een 23ste plaats. 

Ondanks dat ze een keurige mat-
oefening draaide met hier ook weer 
een goed cijfer kon ze zich helaas 
niet meer opwerken. Maar een 23e 
plek is een keurige prestatie. Zeker 
als je weet dat het puntenverschil 
onderling allemaal niet zo veel van 
elkaar verschilde. Super Gerjanne! Hierna was het de beurt aan Na-

des en Donya. Een ding was al heel 
snel duidelijk; ze hadden er zin in 
en hoe! Zo soepel als ze hun oefe-
ningen draaiden zonder enige ze-
nuwen, dat verdient alleen al een 
groot compliment. Maar niet alleen 
bij de trainster maar ook bij de jury 
was dit opgevallen. Zo bleek dit wel 
uit de cijfers. 

Met een nihil puntenverschil van 
0,05 ging Donya met een 2e plaats 
en Nades met een 3e plaats naar 
huis. Wat een topprestatie, meiden. 
Gefeliciteerd! En tot slot mocht Nao-
mi haar turnprestaties neerzetten. 
Na eerst wat zenuwen weggewerkt 
te hebben begon ze vol moed aan 
de sprong. Ondanks het harde oe-
fenen voor de overslag over de kast 
wilde het tijdens de wedstrijd niet 
lukken en besloot ze toch op safe 
te spelen door een mooie zweef-

rol op verhoogd vlak te turnen. En 
dit bleek uiteindelijk een hele goe-
de zet geweest daar ze een mooie 
9.1 hiervoor in de wacht sleepte. Op 
de brug liet Naomi ook hier weer 
een ijzersterke oefening zien die 
dan ook dik beloond werd met een 
8.45. De balk ging ondanks een val 
met de opsprong ook keurig. Tot slot 
volgde de mat. Hiertoe was tijdens 
de wedstrijd besloten om toch een 
hoger niveau oefening neer te zet-
ten en met succesvol resultaat. Met 
een 9,15 hiervoor completeerde zij 
haar puntenaantal tot 34,20. Goed 
voor een 7e plaats.

En als je dan bedenkt dat nummer 
1 een eindscore van 34,95 heeft be-
haald is dit een minimaal verschil. 
Meiden, wat een geweldig slot van 
dit turnseizoen. Iedereen is trots op 
jullie en nu lekker genieten van een 
welverdiende vakantie.

Laatste Mastwijk 
taekwondo band examens
De Ronde Venen - Ieder half jaar 
organiseert Mastwijk Taekwondo de 
halfjaarlijkse band examens voor de 
leden waar men wordt getest op de 
vooruitgang en ontwikkeling in Tae-
kwondo. Ook deze keer was de op-
komst groot en zowel volwassenen 
als kinderen konden hun kunnen 
demonstreren in een leuke maar 
toch ook wat spannende sfeer.

Toch was dit examen anders om-
dat het de laatste examens waren 
die Mastwijk Taekwondo zou orga-
niseren omdat Cor Mastwijk  beslo-
ten heeft na 32 jaar Taekwondo te 
stoppen met de Taekwondoschool 
die hij bijna 13 jaar heeft geleid. Er 
werd op 3 velden examen afgeno-
men door Marcel Fiorenza, Shanna 
van Mens, Charly Hendriks en Cor 
Mastwijk. In de ochtend traden als 
eerste de kinderen aan en dit was 
een hele grote groep die ouders en 

kennissen hadden meegenomen. 
Het was een drukke maar gezellige 
ochtend die ondanks de grote op-
komst voorspoedig verliep. Ook de 
ouders moesten nog even meedoen 
tijdens een oefening en konden er-
varen dat het toch nog best inspan-
nend is.

Demonstratie
In de middagpauze werd een korte 
demonstratie verzorgd door de drie 
jongste Poomhouders (jeugd zwarte 
band), dit waren de negenjarige Jan 
Wielinga uit Driebergen en de elfja-
rige Vincent Hartong uit Mijdrecht 
en Wendy Langenberg uit Odijk. De-
ze demonstratie hadden de drie ge-
heel zelf in elkaar gezet tijdens de 
trainingen ervoor. Daarna was er 
nog een korte speech van Cor en 

kreeg hij een boek met herinnerin-
gen en foto’s van de leden die werd 
overhandigd door Marcel Fiorenza.  
Daarna kon er worden doorgegaan 
met de  volgende groepen. Maar 
eerst was het tijd voor het uitreiken 
van de diploma’s en banden.

Geslaagd voor gele slip:
Ryan Hoekman, Kai Schreurs, Gaith 
Jabbar, Silke Schriek, Jeno Vallen-
duuk en Willem Ype van Walraven.
Geslaagd voor gele band:
Brandon van den Aardweg, Dylan 
Koek, Tristan Koekenbier.
Geslaagd voor gele band met groe-
ne slip:
Bodine Wolzak, Lotte Schriek, Mit-
chell Hoogendorp.

Geslaagd voor groene band:
Eva Moll, Tessa Mossinkoff, Veri-
ty Kuipers, Jordy Kuipers, Maaike 
van Dijkman, Brian Begheijn, Ré-
won Treur.
Geslaagd voor groene band met 
blauwe slip:
Vinny van Wanrooy, Nick Hu, Don 
van Wijngaarden, Lars Wiebes.

Geslaagd voor blauwe band:
Eveline Verbruggen, Tyree Jooren.
Geslaagd voor blauwe band met ro-
de slip:
Justin Koek, Kathelijne van der Wou-
de, Maxim Meijer.
Geslaagd voor rode band:

Christina Verbruggen, Boyd Heems-
kerk.

Na de uitreiking van de diploma’s en 
banden werden er nog groepsfoto’s 
gemaakt door o.a. de  ‘huisfotograaf’ 
van de school Anton Hartong uit 
Mijdrecht en daarna kon men vol-
daan en vooral tevreden weer huis-
waarts na afscheid te hebben ge-
nomen van Cor die hierbij bloemen 
en vele handdrukken in ontvangst 
mocht nemen. Ook bij de volwasse-
nengroepen verliep alles snel en ook 
hier enige spanning maar alles ver-
liep soepel en na anderhalf uur was 
het tijd voor de uitreiking van de di-
ploma’s. Ook hier waren de drie jon-
ge zwartebandhouders Jan, Vincent 
en Wendy die een leuke demonstra-
tie verzorgden.

Geslaagd voor gele slip:
Joyce Lam, Erwin Hijne, Jantine Ver-
burg, Marcha Homburg.
Geslaagd voor gele band:
Ger Lopes Cardoza, Gaelle Sakes, 
Jolande van Mens, Jeroen Eisen, 
Bianca Filius, Carol van der Wou-
de-Bergefurt, Ron Hilgeman, Sara 
Heinsbroek.
Geslaagd voor gele band met groe-
ne slip:
Maarten van Dijke, Salah Ouchen, 
Henry Moll.
Geslaagd voor blauwe band:
Ronald Wolvers

Geslaagd voor blauwe band met ro-
de slip:
Wim Schoenmaker.

Na het examen was er nog even tijd 
voor een nababbeltje en natuurlijk 
de groepsfoto en werd er afscheid 
genomen. 
Cor Mastwijk en de examencom-
missie waren tevreden met het be-
haalde resultaat en hiermee is er 
een einde gekomen aan een mooi 
Mastwijk Taekwondo tijdperk.
Mastwijk Taekwondo bedankt ie-
dereen en wenst alle leden succes. 

Tour de Kwakel: 

Tour-renster danig in het 
nauw gebracht
De Kwakel - In Frankrijk worden de 
teugels steeds strakker getrokken 
om affaires zoals met Rasmussen 
te voorkomen. Ook Tour de Kwakel 
leek een affaire Conny Westerbos te 
krijgen.
Zij kreeg vrijdagavond in het Tour-
home de schrik van haar leven toen 
zij, net uit Spanje teruggekomen, 
haar naam  niet op de deelnemers-
lijst zag staan.

Deze lijst telde al niet het toegesta-
ne aantal van honderd deelnemers, 
maar ‘slechts’ vijfentachtig liefheb-
bers aan het Kwakelse Tourspel. De 
resterende vijftien ‘renners’ zouden 
op vakantie zijn, maar konden de 
strenge Tourdirectie geen duidelijk-
heid geven over hun ‘where-abouts’. 
Conny kon dit wel. Haar bruine kleur 
kon na wetenschappelijk onderzoek 
niet van de hoogtezon zijn gekomen 
maar van de Spaanse zon. Hierdoor 
werd de directie genoodzaakt Con-
ny alsnog toe te laten. In allerijl werd 
er een ploeg om haar heen gevormd, 
met misschien wel hele goede kan-
sen. Werden de Deense voetballers 
ook niet op het laatste moment van 
het strand geplukt om vervolgens 

Europees kampioen te worden! De 
gestuurde loting van de wielerploe-
gen verliep woensdagavond in elk 
geval vlekkeloos, onder de bezie-
lende leiding van Jan Noteboom ge-
assisteerd door zijn lieftallige assi-
stente Lydia Vlasman. Een ploeg be-
staat uit vijf  deelnemers die als ren-
ners in deze Tour de strijd aangaan 
om de gele petten. De boekjes voor 
de voorspellingen werden vervol-
gens uitgereikt zodat iedereen zich 
op kon gaan maken voor de eerste 
Gouden lap.

Vrijdagavond was het dan ook een 
drukte van belang in het omgeto-
verde ketelhuis op erve Vlasman. De 
voorspelling voor de eerste etap-
pe moest op deze avond ingeleverd 
worden.

Het Tourhome zag er gezellig uit en 
de goot lag weer op zijn vertrouw-
de plaats opdat geen druppel verlo-
ren mag gaan. Geen druppel ging er 
ook verloren bij het vullen van de bi-
dons, het geestrijke nat leverde ge-
noeg gesprekstof op voor de aan-
vang van de 53e Tour de Kwakel.
Zaterdagmiddag bleek toch dat niet 

iedereen zich goed op de eerste rit 
had voorbereid. Gezellig om de tv in 
het Tourhome geschaard liep de af-
rekening van de eerste etappe flink 
uiteen. Het werd namelijk geen mas-
sasprint waar verschillende deelne-
mers op gerekend hadden, zij kwa-
men er bekaaid af met een of twee 
punten. De flinke bult op het eind 
van de etappe resulteerde in een 
uitslag met grote namen. 

De echte kenners hadden hier wel 
op gerekend en namen met zeven 
of acht punten al een flinke voor-
sprong. Topscoorder werd Harold 
van Rijn, verleden jaar als 2e in het 
eindklassement geëindigd, met 10 
punten.

Zondag deed Bart de Bruyn het heel 
goed, een dagprijs met zijn 9 pun-
ten. Lachende derde van dit week-
end werd Henk Raadschelders, met 
een totaal van 16 punten veroverde 
hij de gele trui. Henk is ook al re-
gerend knobbelkampioen, of deze 
extra last hem de komende weken 
op gaat breken blijft de vraag. Om 
in wielertermen te besluiten: Parijs 
is nog ver.
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Iedereen geslaagd:
fun-fighting test van 
J-sports

Regio - Afgelopen maandag bij J-
sports hadden alle groepen een 
fun-fighting test.

Het afgelopen jaar was er hard ge-
werkt door de kinderen om zich ver-
schillende vechtsporttechnieken ei-
gen te maken. De vechtsporttech-
nieken zijn afkomstig van vier ver-
schillende vechtsporten (tae-kwan-
do, boksen, karate en kung-fu). 
Dit gebeurde allemaal spelender-
wijs. Daarnaast werden er ook veel 
(bal)spelletjes gedaan om de reac-

tiesnelheid te leren verhogen. Door 
de lekkere beat van de muziek wer-
den de inzet en het plezier van de 
kinderen vaak nog groter. De kin-
deren hadden alle oefeningen mee 
naar huis gekregen die ze moes-
ten kennen voor de test, zoals links/
rechts combinatie, opstoot links 
en opstoot rechts, linker en rech-
ter lage trap, zijwaarts knieën links/
rechts etc.
Er was thuis hard geoefend en tij-
dens de fun-fighting test ging het 
dan ook heel goed.

Iedereen was geslaagd en kreeg 
een vaantje mee!
Een mooie afsluiting van een ge-
slaagd seizoen.

Twan Fokker, Donovan Khedoe, Daan Buskermolen, Jelle Buskermolen, Bo de 
Kuyer, Charita Braamskamp, Tygo Stam , Ymor van de Heijden, Hieke van Tol, 
Max van Scheppingen 

Luuk Berk, Bart Vermeij, Jeroen Houwing, Rens berk, Jelle van Tol, Marjolein 
Heining

Gaby Kramer, Sam Rutten, John Rooseman (trainer), Nicole de Uyl, Stephan 
Kamp, Bas van Scheppingen, Maikel Oussoren, Liza van scheppingen, Patrick 
Oussoren, Martijn Houwing, Daan Eelman

Na 65 jaar is het Mooij 
geweest
Vinkeveen - Het was 22 septem-
ber 1943, een paar jongens van een 
jaar of 18 zochten wat afleiding in 
een partijtje biljart in het toenmali-
ge café Van Dijk aan de Spoorlaan 
in Vinkeveen. Het gezelschap be-
stond o.a. uit Gert Mooij, Gijs Va-
lentijn, Toon de Wit, Cor Hagenaars, 
Piet van Zwieten en Joris van Dijk. 
Zij stonden aan de basis van de op-
richting van biljartclub D.I.O. (Door 
Inspanning Ontspanning), voor zo-
ver bekend de oudste biljartclub in 
De Ronde Venen.
Gert Mooij werd benoemd tot voor-
zitter, Gijs Valentijn werd de secre-
taris. Andere illustere namen die 
aan het ledenbestand werden toe-
gevoegd zijn o.m. Jacob van Kou-
wen, Quirinus Zaal en de nog actie-
ve Wim Bakker.

Na meer dan 50 jaar aan het roer 
van de vereniging te hebben ge-
staan vond Gert Mooij het tijd wor-
den voor een opvolger. Maar hij 
droeg de helmstok niet eerder over 
dan dat hij zelf daarvoor een ge-
schikte kandidaat had gevonden. 
Gert heeft veel leden zien komen en 

gaan. Sommige van hen waren een 
absolute aanwinst en zijn nu nog 
lid, andere waren eendagsvliegen 
waarvan het soms jammer werd ge-
vonden, soms een opluchting dat zij 
weer vertrokken. Zelf is Gert Mooij 
altijd het hart van de vereniging 
gebleven. Hij had de regie strak in 
handen, vergat nooit iets en kon op 
diplomatieke wijze anderen laten 
uitvoeren wat gedaan moest wor-
den. Hij had altijd oog en oor voor 
wat ook in de privésfeer bij de leden 
plaatsvond. 

Een trouwerij, een geboorte, een 
ziekte, hij vond altijd een aanlei-
ding om een bloemetje of fruitmand 
te laten bezorgen. Hij moet onge-
twijfeld ook op de hoogte zijn ge-
weest van de slippertjes die zelfs in 
een vrome gemeenschap als Vinke-
veen werden gemaakt. Dat de over-
buurvrouw van de smid het aanleg-
de met de neef van de bakker, of dat 
die zoon van de kruidenier toch wel 
erg veel gelijkenis vertoonde met de 
timmerman van de plaatselijke aan-
nemer. Maart Gert was discreet ge-
noeg om zich daar nooit over uit te  

laten. Dat zijn de stereotiepe eigen-
schappen van een geboren leider. 
Inmiddels is Gert 83 en al bijna 65 
jaar een actief lid van de club. Altijd 
bestuurder geweest en sinds een 
jaar of tien erevoorzitter. Die status 
blijft hij houden zolang hij leeft. Het 
biljarten zelf zal niet meer zo mak-
kelijk gaan, zijn ogen laten hem in 
de steek.

Tijdens de seizoenafsluiting en de 
prijsuitreiking van DIO werd Gert 
ten overstaan van leden en part-
ners in het zonnetje gezet door de 
opvolger/voorzitter Peter Driehuis 
en werd hem namens alle leden een 
prachtige, op linnen ingelijste ver-

groting overhandigd van een van de 
schaarse foto’s die uit de beginja-
ren van de vereniging bewaard zijn 
gebleven. Met dank aan voormalig 
secretaris Gijs Valentijn. Met op de 
lijst de tekst: “Een actief lid verslapt 
nooit, Gert Mooij, medeoprichter en 
(ere)voorzitter DIO, 1943-2008”. En 
aangezien een leider niet succesvol 
kan zijn zonder de onvoorwaarde-
lijke steun van het thuisfront, kreeg 
de familie Mooij nog een cheque 
aangeboden voor een zelf in te vul-
len reisbestemming.
Einde van een tijdperk, 65 jaar be-
stuurder, wie doet hem dat na? Er 
zijn al veel lintjes voor minder uit-
gereikt.

Karate-examens Budo Ryu 
Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag en 
donderdag werden er bij Budo Ryu 
Blaauw karate examens afgenomen. 
Na de warming up werd begon-
nen met het examen. De karateka’s 
moesten verschillende onderde-
len laten zien, namelijk: Kihon (ba-
sistechnieken), stoten, schoppen, 
blokkeringen en combinaties daar-
van. Sanbon, 3 staps-aanvallen met 
een partner. Kata en vrij vechten. 

Het publiek genoot met volle teugen 
van de technieken die de karateka’s 
demonstreerden. Een warm applaus 
viel hun dan ook ten deel. Nadat de 
examencommissie de prestaties van 
de karateka’s had besproken maak-
te de voorzitter van de examencom-

missie de uitslag bekend. De vol-
gende leden van Budo Ryu Blaauw 
zijn geslaagd.
Gele Band: Ruben van Bodegom, 
Albert Hendriksma, Koen de Jongh, 
Juliette de Jongh, Thomas Blaauw, 
Daniel Koek, Mike van Genegten, 
Britt Zee.
Oranje Band: Bart van Bodegom, 
Emma Schrama, Chantal Silleman, 
Claudia Verwei, Cindy van der We-
ijden, Paul Wolzak.
Na het bekendmaken van de uitsla-
gen ging eenieder tevreden en met 
een diploma rijker weer naar huis. 
Voor meer informatie over karate 
kunt u contact opnemen met Budo 
Ryu Blaauw, tel.0297-272629/
06-10484259

Midreth Open 2008: 
Topmomenten!
Mijdrecht - Het 8e Midreth Open 
bij Tennisvereniging Wilnis zit er 
weer op. Bouwbedrijf Midreth BV 
heeft dit toernooi dit jaar wederom 
als hoofdsponsor ondersteund. De 
Open Toernooi Commissie bestaan-
de uit Jochem van Bergen, Nick de 
Vink, Ronald Lucassen, Ineke Hoen-
selaar, Willem de Lange en Harry de 
Vink, heeft zijn uiterste best gedaan 
om ook dit jaar het toernooi zo goed 
en gezellig mogelijk te laten verlo-
pen.  Het toernooi begon voortva-
rend. Het voorweekend werd al een 
flink aantal partijen gespeeld. Voor 
sommigen hield het toernooi hier als 
speler zijnde al op, de winnaars van 
die partijen kwamen weer een ron-
de verder! Maar ook voor de “verlie-
zers” vielen er nog genoeg prijzen te 
winnen. Vrijwel iedere avond zaten 
de mensen weer op het puntje van 
hun stoel voor de diverse prijzen uit 
de tombola. 
De weergoden waren ons dit jaar 
ook goed gezind. Mede daardoor 
was het nog leuker om s’avonds 
naar alle partijen te komen kijken, 
onder het genot van een hapje van 
het alom bekende eettentje, onder 
leiding van Els de Vink. 
Het Midreth Open heeft dit jaar 
weer veel deelnemers kunnen aan-
trekken, variërend van de catego-
rieën 7 tot en met 3. Er waren weer 
flink wat partijen te aanschouwen 
met een zeer hoog niveau, maar ook 
de gezelligheid ontbrak er niet aan! 
Als hoogtepunt van de week is er 
op zaterdagavond 28 juni een feest-
avond gehouden met een speciaal 
optreden van Quincy Smolders. Na 
de feestavond stonden er nog wel 
tal van finales gepland op zondag 
29 juni. De dag is afgesloten met 
mooi weer, verschrikkelijk mooie 

partijen en de uitreiking van de prij-
zen! Wij bedanken alle deelnemers 
voor hun sportieve bijdrage en ho-
pen hen volgend jaar weer te mo-
gen verwelkomen! We kunnen voor 
nu in ieder geval terugkijken op een 
enorm geslaagd toernooi!! 
We feliciteren de volgende deelne-
mers met hun winst:

Winst
Dames enkel 3: KIM BAKKER
Heren enkel 3: OSCAR VAN MAAS-
WINKEL
Dames dubbel 3: Kim Bakker en 
Marija Zivkovic-Laurenta
Heren dubbel 3: Matthijs Deken en 
Steffan Kokkelink
Dames dubbel 5: Marianne Neger-
man en Agneta Zwang
Heren enkel 5: Ronald Lucassen
Heren dubbel 5: Roel Hazeleger en 
Mark Verlaan
Gemengd dubbel 5: Caroline Prins 
en Leo Heldoorn
Dames enkel 6: Marianne Neger-
man
Heren enkel 6: Nick de Vink
Heren dubbel 6: Ronald Lucassen 
en Johan van Westendorp
Heren dubbel 6 35+: Leo Heldoorn 
en Ton Kruijsman
Dames enkel 7: Ingeborg Berkelaar
Dames enkel 7 35 +: Petra Taal
Dames dubbel 7: Tessa Boots en 
Monique Roelofsma
Dames dubbel 7 35+: Karin Marsen 
en Margit van Es-Immerzeel
Heren enkel 7: P Pouleijn
Heren enkel 7 35 +: C van Tricht
Heren dubbel 7: P Rademaker en 
Barry van Wijk 
Heren dubbel 7 35+: Danny van 
Heerde en M Werkhoven
Gemengd dubbel 7: Marijke van der 
Laan en Frans Martens

Broer en zus 
clubkampioen van 
AV De Veenlopers
De Ronde Venen - Dit jaar was 
er een uniek feit bij de Clubkam-
pioenschappen van AV De Veenlo-
pers. Broer Michael Woerden en zus 
Claudia Reuvekamp lieten zich bei-
den kronen tot clubkampioen van 
de vereniging.

Vorige week zondag liepen de Veen-
lopers hun traditionele Clubkampi-
oenschappen. De afstanden waren 
10 kilometer voor de wedstrijdleden 
en 5 kilometer voor de recreantle-
den. De start en finish van het par-
koers waren bij KV Atlantis aan de 

Hoofdweg. De lopers kregen de no-
dige wind te verduren in de polders; 
de laatste 2 km op de Hoofdweg 
stond de wind echter gelukkig in de 
rug. Bij de dames was er een opval-
lende winnares. Claudia Reuvekamp 
won voor de eerste keer in haar 15-
jarige lidmaatschap de Clubkampi-
oenschappen, na al enkele malen 
een 2e plaats te hebben behaald. 
Ze liep een mooie tijd van 45.45; ze 
was daarmee bijna 5 minuten snel-
ler dan Mirjam de Waart, die als 2e 
finishte. Bij de heren was het voor 
de 9e maal dat Michael Woerden 

eerste bij de Masters 1 finishte. 
Henny van Nieuwkerk was de snel-
ste bij de Masters 2. Hij was één van 
de 4 lopers die ondanks de harde 
wind onder de 40 minuten bleef.

De uitslagen 10 km:
Heren senioren
  1. Michael Woerden 33.42
  2. Ricardo van ’t Schip 36.58
  3. Adriaan Brinksma 44.18
Heren Masters 1
  1. Frans Woerden 38.46
  2. Jaco de Ruiter 44.34
  3. Alexander Reuvekamp 45.45
Heren Masters 2
  1. Henny van Nieuwkerk 39.35
  2. Johan Baas 40.47
  3. Martien Lek 40.51
Heren Masters 3
  1. Theo Noy 40.55
  2. Jos Snel 45.11
Dames
  1. Claudia Reuvekamp 45.45
  2. Mirjam de Waart 50.38
  3. Helen van Putten 53.17

Clubkampioen werd. Ricardo van 
’t Schip behaalde (wederom) een 
mooie tweede plaats, terwijl Frans 
Woerden als derde overall en als 


