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Sinds zaterdag 27 juni 
is onze poes

LUCI
VERMIST

Luci is 10  maanden oud  (vrouwtje) 
en is een europeesche korthaar, wit 
met cypers. Ze heeft een vlekje bij 

haar neus/bek.

Weet u waar ze is, 
dan graag bellen met 

06-18045049

Brandweer rukt uit voor 
fikse autobrand Randweg

Uithoorn – De brandweer van Aalsmeer had vorige week dinsdagavond nog even de handen vol aan een korte, 
maar felle autobrand aan de Randweg, nabij de sportvelden. De auto brandde geheel uit. Wat de oorzaak van de 
brand is, wordt nog door de politie onderzocht, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. 
                 Foto: Ronald van Doorn

Zeer gevaarlijke situatie na
reparatie van het fietspad

Uithoorn - “Zijn ze hier in Uithoorn 
nu helemaal gek geworden!”, zo 
roept een nietsvermoedende bewo-
ner uit het Kootpark die net op zijn 
muil is gegaan.
Door werkzaamheden aan de nieu-
we busbaan was het fietspad tus-
sen het Kootpark en Weegbree 
erg slecht geworden. Met name bij 
slecht weer was dit pad bijna onbe-
gaanbaar.
Donderdag 25 juni  jl. is er een po-
ging gewaagd dit pad te repareren.
Ze zijn echter vergeten dat je bij re-

paraties aan kleine paden ook na 
moet denken. Wie haalt het in vre-
desnaam in zijn hoofd een fietspad 
te repareren door er een dikke laag 
grind van zo’n 20 à 30 cm dik op 
te storten. Ieder weldenkend mens 
weet dat je er dan met een fiets niet 
meer door komt. Zeker als je als 
nietsvermoedende moeder met kind  
voorop vanaf de hellende brug het 
losse grind inrijdt ontstaan er ge-
vaarlijke situaties. 
Dit pad is de enige verbinding tus-
sen het Kootpark en de Legmeer 

en wordt dagelijks door honderden 
schoolgaande kinderen en omrin-
gende bewoners gebruikt.

Om meer ongelukken te voorkomen 
is het zaak dat de gemeente hier 
snel en adequaat actie onderneemt. 
Het is dan ook niet gepast dat de 
gemeente Uithoorn, na een tele-
foontje van gebruikers van dit fiets-
pad. reageert met een mededeling 
“dat de klacht in behandeling is ge-
nomen en er getracht wordt binnen 
6 weken te reageren”.

Brandje in een woning 
aan de Witkopeend

Uithoorn – De Uithoornse brand-
weer werd zaterdagavond rond ne-
gen uur opgepiept voor een wo-
ningbrandje aan de Witkopeend.
De brand was ontstaan in een 
slaapkamer. De brand was snel on-
der controle. 
Hoe de brand is ontstaan kon de 
brandweer nog niet mededelen.
Een onderzoek is nog gaande.
 Foto: Ronald van Doorn

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bevallen in 
ziekenhuis
Uithoorn/Amstelveen - Zieken-
huis Amstelland organiseert dins-
dag 21 juli van 19.30 tot 21.30 uur 
een voorlichtingsavond over zwan-
gerschap en bevallen. De avond is 
bedoeld voor zwangere vrouwen en 
hun partner. Iedereen is welkom, 
ook al is nog niet bekend of de be-
valling in het ziekenhuis plaatsvindt. 
Tijdens de voorlichtingsavond kan 
de afdeling Verloskunde bezocht 
worden. De voorlichting vindt plaats 
in de Ontmoetingsruimte van Zie-
kenhuis Amstelland. Deelname is 
gratis en opgeven kan tijdens kan-
tooruren via 020 – 347 4895.

Kind
Ziekenhuis Amstelland organiseert 
voorlichtingsbijeenkomsten over de 
operatie en ziekenhuisopname van 
kinderen. Uit de praktijk blijkt dat 
kinderen na deze voorlichting de 
operatie veel rustiger ondergaan.
Op woensdag 22 juli van 14.00 tot 
15.00 uur is de bijeenkomst voor 
kinderen van drie jaar en ouder. 
Op vrijdag 24 juli van 9.30 tot 10.00 
uur is de bijeenkomst voor kinde-
ren jonger dan drie jaar. Deelname 
is gratis en aanmelden kan tijdens 
kantooruren via 020 – 347 4268.

Aangehouden 
na mishandeling
Mijdrecht - De politie heeft zondag 
5 juli om 02.35 uur een 21-jarige in-
woner van Breukelen aangehouden 
voor het mishandelen van een 36-
jarige inwoner van Ter Aar. Beiden 
zaten in een horecagelegenheid op 
de Hofland en kregen met elkaar 
een conflict. De verdachte hield het 
echter niet bij woorden en sloeg de 
man uit Ter Aar in het gezicht. Hij 
raakte hierdoor lichtgewond. Na zijn 
daad vluchtte de verdachte de gele-
genheid uit waarbij hij achtervolgd 
werd door een getuige. Deze ach-
tervolging werd waargenomen door 
de gewaarschuwde agenten die di-
rect tussenbeide kwamen en de ver-
dachte aanhielden. De verdachte is 
voor nader onderzoek ingesloten.

€ 5.700,- 
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deel
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!€ 5.700,- 
Slechts

15 stuks!
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€ 12.995,-

Chevrolet Nubira SW1.6 Spirit Airco Limted Editionvan € 18.695,- nu€ 12.995,-
Maximaal 
1 per klant
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of ad-
vies kunt u bellen met nummer 020-
6116022. Dit nummer is 24 uur per 
dag bereikbaar, buiten kantooruren 
alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

C O L O F O N

pagina 2 Nieuwe Meerbode  - 8 juli 2009

Gemeente gaat
kunststof inzamelen
Vanaf 1 oktober gaat de gemeente kunststof afval apart inza-
melen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten. Hiervoor krijgen de bewoners aparte inzamelzakken 
die huis-aan-huis worden verspreid.

Kunststof afval kan heel goed hergebruikt worden. Het wordt om-
gesmolten en is een goede grondstof voor nieuw kunststof. Daar-
om zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om per 1 januari 
2010 kunststof verpakkingen te scheiden van het andere afval. Al-
lerlei soorten kunststof wordt ingezameld: van wasmiddelfl essen 
tot huishoudfolie, van tandpastatubes tot boterkuipjes. Bij de start 
van het gescheiden inzamelen krijgt u hierover uitgebreid voor-
lichting. 

Het afgelopen jaar zijn in verschillende gemeenten proeven ge-
houden met systemen voor gescheiden inzameling. Daaruit is ge-
bleken dat het inzamelen met speciale plastic zakken het beste 
werkt. Bij laagbouwwoningen en kleinschalige appartementenge-
bouwen worden de zakken eens per vier weken opgehaald, bij gro-
te appartementencomplexen gebeurt dat eens per week. De plas-
tic zakken worden huis-aan-huis verspreid. Extra zakken kunt u in 
ieder geval bij het gemeentehuis en het scheidingsdepot ophalen. 
Uitgezocht wordt of verstrekking van de zakken door supermark-
ten mogelijk is. 

Het met plastic zakken inzamelen van kunststof gebeurt in 
ieder geval tot 2012. In de tussentijd wordt hard gewerkt 

aan nieuwe technieken bij de verbrandingsinstallaties. 
Die nieuwe technieken moeten het mogelijk maken 

om kunststof van het andere afval te scheiden. 
Als dat lukt, is het op termijn niet meer nodig 

om kunststof gescheiden in te zamelen.

College volgt voorkeur 
van bewoners
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om de 
door de bewoners uitgesproken 
voorkeur voor de stedenbouw-
kundige variant met zes 2-onder-
1-kap woningen en vijf vrijstaan-
de woningen op de locatie aan de 
Hélène Swarthlaan te volgen. Het 
college geeft toestemming om de-
ze variant verder uit te werken. Bij 
de uitwerking zal geprobeerd wor-
den om zoveel mogelijk rekening 
te houden met de inbreng van de 
klankbordgroep.

Op 18 maart 2009 heeft de gemeen-
te Uithoorn drie stedenbouwkundi-
ge varianten voorgelegd voor de ont-
wikkeling van de schoollocatie aan 
de Hélène Swarthlaan. Omwonen-
den konden hun voorkeur voor één 
van de varianten uitspreken via in-
ternet of tijdens de informatiebijeen-
komst. De opkomst tijdens de infor-
matieavond was matig. (35 mensen 
waarvan 13 een voorkeur uitspra-
ken, wat neerkomt op 4% respons). 
De belangstelling via internet was 
goed, 74 mensen (25%) hebben via 
deze weg hun voorkeur kenbaar ge-
maakt. Een bewoner van de Roden-
bachlaan is alle bewoners van deze 
straat langsgegaan en via een hand-
tekeningenlijst hebben 28 mensen 

hun voorkeur uitgesproken.
Van de totaal 115 mensen stemden 
72 mensen (63%) als eerste voor-
keur voor de stedenbouwkundige 
variant met zes 2-onder-1-kap wo-
ningen en vijf vrijstaande woningen. 
33 mensen (29%) stemden als 2e 
voorkeur voor deze variant.

De belangrijkste opmerkingen van 
omwonenden die via internet en op 
de avond zelf naar voren kwamen 
gingen over:
• Behouden van zoveel mogelijk  
 groen. 
•  De huidige parkeersituatie in de  
 wijk, die door de omwonenden als  
 problematisch wordt ervaren. 

Tijdens de informatieavond heeft 
wethouder Levenbach toegezegd 
zowel een verkeerskundig onder-
zoek en een klankbordgroep met be-
woners in te stellen. Bewoners kon-
den zich tijdens de informatieavond 
hiervoor aanmeldden.
De volledige informatie over het 
stemmen voor de 3 stedenbouwkun-
dige varianten is te bekijken op de 
website van de gemeente Uithoorn 
(www.uithoorn.nl), onder het kopje 
plannen en projecten. Vervolgens 
kiest u woningbouwprojecten en dan 
Hélène Swarthlaan. 

Vanaf 1 juli
vrijwilligersverzekering
Uithoorn actief
De gemeente Uithoorn heeft een rijk verenigingsleven vooral 
door de inzet en het enthousiasme van heel veel vrijwilligers. Ook 
bij kerken, welzijns- en zorginstellingen zijn vrijwilligers actief. 
De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed 
zijn beschermd en voldoende ondersteund worden. De gemeente 
heeft daarom met ingang van 1 juli 2009 de VNG Vrijwilligersver-
zekering bij Centraal Beheer. 

Voor wie?
Deze verzekering is bedoeld voor alle vrijwilligers in Uithoorn en De 
Kwakel die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald vrij-
willigerswerk doen. Onlangs is de verzekering gewijzigd en verbeterd. 
Daardoor vallen ook mantelzorgers onder de dekking van de Ongeval-
len- en persoonlijke eigendommenverzekering. Maatschappelijke sta-
ges, vrijwillige politie en vrijwillige brandweer vallen niet onder de dek-
king van deze verzekering. 

Informatie over de VNG vrijwilligersverzekering
Op de website www.wmo.uithoorn.nl staan een samenvatting van de 
VNG vrijwilligerspolis (dekkingsoverzicht) en de meest gestelde vra-
gen over de VNG vrijwilligerspolis. 

Steunpunt vrijwilligerswerk Uithoorn
Uithoorn kent sinds 1 januari ook weer een Steunpunt Vrijwilligers-
werk. Voor bemiddeling door of informatie over dit steunpunt kunt u 
contact opnemen met Marije van Overbeek (coördinator), telefoon: 06-
20730223 of e-mail: moverbeek@cardanus.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vrijwilligerscentra-
le.cardanus.nl 

Stimulering
woningmarkt Uithoorn
De stagnatie op de (koop)woning-
markt heeft niet alleen gevolgen 
voor de afzet van nieuwbouwwo-
ningen maar ook voor de bestaan-
de woningmarkt. Deze ontwikkeling 
raakt zowel de individuele wooncon-
sument als ontwikkelaars en bou-
wers.Mensen die in een koopwo-
ning wonen en willen doorstromen 
naar een andere koopwoning raken 
hun huis niet kwijt of krijgen de fi-
nanciering van hun nieuwe huis niet 
rond. Ontwikkelaars die nieuwbouw-
projecten opleveren, krijgen steeds 
meer te maken met onverkochte wo-
ningen die voor langere tijd leeg blij-
ven staan. Dit zijn ongewenste toe-
standen die om een oplossing vra-
gen.

Daarom hebben B&W besloten om 
met ingang van 1 juni 2009 een aan-
tal tijdelijke maatregelen in te voe-
ren:
• de duur van anti-speculatiebe- 
 ding gaat terug van 5 naar 2 jaar 
• versoepeling van het labellen 
 van woningen voor specifi eke 
 doelgroepen
• versoepeling van de toewijzing  
 van nieuwbouw koopwoningen
• tijdelijke verhuur van koopwonin- 
 gen op grond van de Leeg-
 standswet.

Anti-speculatiebeding verkort
De duur van het anti-speculatiebe-
ding is tijdelijk en met terugwerken-
de kracht (in eerste instantie voor 
de duur van één jaar) beperkt tot 2 
jaar (datum levering van grond, in de 
koopakte), in plaats van 5 jaar. Dit 
geldt voor bestaande en voor nieuw-
bouw koopwoningen. Het doel is be-
vordering van de doorstroming op de 
woningmarkt en het wegnemen van 
aarzeling bij nieuwe kopers. 

Labelling versoepeld
Voor nieuw te realiseren projecten, 
waarbij de verkoop van woningen 
nog niet is begonnen,  gaan we per 
locatie na of het wenselijk is wonin-
gen te voorzien van een label voor 
bijvoorbeeld starters of ouderen. 
Van een aantal recent opgeleverde 
nieuwbouwcomplexen, waarbij nog 
niet alle woningen zijn verkocht, zal 
op verzoek nader worden bepaald of 
handhaven van labelling voor star-
ters logisch is gezien de ligging en 
eigenschappen van het project.

Soepeler toewijzing nieuw-
bouw koopwoningen
Het  verdeelbesluit voor nieuwbouw 
koopwoningen kan tijdelijk (in eerste 

instantie voor de duur van één jaar) 
worden versoepeld. Daarbij zullen 
we kijken of zo’n versoepeling wen-
selijk is en welke doorstroomeffecten 
op de woningmarkt daarmee worden 
bereikt. Dit betekent dat in sommi-
ge situaties de nieuwbouwwonin-
gen direct aan een ruime markt wor-
den aangeboden en in andere situa-
ties de lokale markt voorrang krijgt. 
In het op te stellen verdeelbesluit zal 
deze keuze inhoudelijk van argu-
menten worden voorzien. We zullen 
het Reglement toewijzing koopwo-
ningen hierop aanpassen. 

Tijdelijke verhuur van koop-
woningen
Door de sterk gewijzigde marktom-
standigheden ziet de koopwoning-
markt er anders uit. Dit heeft ertoe 
geleid dat van een aantal recent op-
geleverde complexen nog een aan-
tal woningen te koop staat. Het bie-
den van de mogelijkheid tot verhuur 
op grond van artikel 15 Leegstands-
wet leidt er in elk geval toe dat wo-
ningen beschikbaar komen voor po-
tentiële huurders van een vrije sec-
torwoning. 

Het tijdelijk toestaan van het ver-
huren van leegstaande bestaande 
woningen, passend binnen het wo-
ningwaarderingsstelsel, is via artikel 
15 Leegstandswet mogelijk. Daar-
voor is een vergunning van B&W no-
dig.De te bepalen huurprijs wordt 
bepaald op grond van het woning-
waarderingsstelsel. Geliberaliseerd 
verhuren is op grond van de Leeg-
standswet niet mogelijk. De vergun-
ning geldt voor maximaal twee jaar 
en kan op verzoek van de eigenaar 
of de beheerder van de woningen 
verlengd worden met telkens maxi-
maal één jaar, maar de totale duur 
van de vergunning is nooit meer dan 
vijf jaar. Met het oog op behoud van 
de specifi ek voor doelgroepen gere-
serveerde woningvoorraad door mid-
del van labelling, is het wenselijk om 
bij de gelabelde complexen uitslui-
tend medewerking te verlenen aan 
verhuur indien de betreffende wo-
ningen uitsluitend worden verhuurd 
aan de doelgroep. Voor eigenaren 
bewoners die met twee koopwonin-
gen zitten, kan ook gebruik worden 
gemaakt van tijdelijke verhuur op ba-
sis van de Leegstandswet.

Medio 2010 zullen we evalueren of 
de drie genoemde maatregelen ef-
fect hebben gehad en of er aanlei-
ding is om dit tijdelijke beleid voort 
te zetten. 

Schumanfl at krijgt speelplek
Wethouder Jeroen Verheijen heeft woensdag 1 juli de tekening van 
de speeltoestellen overhandigd aan Yolanda van der Veen. Zij is een 
van de bewoners die het initiatief hebben genomen tot een handteke-
ningenactie voor een tijdelijke speelplek bij de Schumanfl at. Deze fl at 
wordt nu gerenoveerd. Aansluitend zal in 2010 de buitenruimte opge-
knapt worden. Om nu al speelmogelijkheden te creëren worden er me-
dio juli tijdelijk twee speeltoestellen geplaatst. Het buurtoverleg Euro-
parei heeft een bijdrage geleverd aan dit plan.
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

    6 t/m 10 juli Sport en Spel activiteiten in Uithoorn en De Kwakel 
 door stichting Cardanus
  13 t/m 20 juli Sport en Spel activiteiten in Uithoorn en De Kwakel 
 door stichting Cardanus
  20 t/m 21 juli  Sport en Spel activiteiten in Uithoorn en De Kwakel 
 door stichting Cardanus    
  14 t/m 17 juli Rolstoelvierdaagse (10-15 uur), start bij Het Hoge Heem 
  26 juli Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade
  29 juli t/m Polderfeest De Kwakel, Evenementenlaan 15, 1424 CD
  2 aug. De Kwakel
  3 en 4 aug. Scouting organiseert activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 
 jaar. Knutselen, koken en spelletjes op thema Europa. Clubhuis 

Mercurius, J.A. van Seumerenlaan 3, 1422 XS Uithoorn. 
 www.scoutingvooriedereen.nl
  10 t/m14 aug. Speel Mee Week, A. van Schendellaan 100A 
  19 aug. Buurtschouw De Kwakel, Dorpshuis, 17.30 uur
  20 aug. Infoavond herinrichting Amsterdamseweg, Thamerkerk,
 19.00 uur
  26 aug. Buurtschouw De Kwakel, Watsonweg/Vuurlijn, 17.30 uur
  26 aug. Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar 
 (13.30-15.30 uur)
  29 aug. Tropical Night in Oude Dorp (20.00-01.30 uur) 
  1 sept. Bewonersoverleg Meerwijk, De Kajuit, 19.00 uur
  2 sept. Buurtschouw De Kwakel, buitengebied
  8 sept. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  15 sept. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  6 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, 
 buurtsteunpunt Legmeerplein, 19.30 uur
  7 okt. Bewonersoverleg Europarei
  27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
  31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in sporthal K.D.O.
  14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein
  24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
  8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op 
onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie over de buurtbe-
heeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.

de Molenvliet wordt een verkeersre-
gelaar ingezet om de doorstroming 
van het verkeer in goede banen te 
leiden. Het hele werk zal maximaal 2 
dagen in beslag nemen en vindt zo-
veel mogelijk buiten de spits plaats.

Informatie
Deze extra werkzaamheden zullen 
behoorlijk wat overlast veroorzaken, 
waarvoor wij u bij voorbaat onze ex-
cuses aanbieden. Voor overige infor-
matie over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met de heer E. 
Warmerdam van de gemeente Uit-
hoorn. Hij is telefonisch bereikbaar 
op maandag tot en met donderdag 
van 08.00 tot 16.00 uur via telefoon-
nummer 0297-513111.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

Waarschijnlijk begint de Alliantie 
N201 op maandag 13 juli a.s. met de 
werkzaamheden op de Amsterdam-
seweg in de gemeente Uithoorn. Dit 
houdt in dat er zand wordt aange-
bracht op het nieuw aan te leggen 
tracé tussen de Hollandse Dijk en de 
Amsterdamseweg. Gedurende een 
periode van circa twee weken vin-
den er zandtransporten plaats, waar-
bij er ongeveer 10 vrachtwagens per 
uur via de Zijdelweg, Wiegerbruin-
laan en de Amsterdamseweg heen 
en weer rijden. Er kan hierdoor over-
last ontstaan.

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk bouwt de fi rma Bot Bouw 11 
appartementen. In het eerste kwar-
taal van 2010 is de oplevering van 
de appartementen gepland. Meer in-
fo: Bot Bouw, Cor van der Linden, 
tel.: 06-52092090.

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE BRIANDFLAT/
COUDEHOVENFLAT

Vanaf dit voorjaar is de gemeente 
bezig de buitenruimte op te knappen 
aan de noordzijde van de Briandfl at 
en rond de Coudehovenflat en ba-
sisschool De Tweemaster. De par-
keerterreinen worden herstraat en 
de openbare verlichting opgeknapt. 
Alle onderbeplanting wordt vervan-
gen en er komen nieuwe bomen op 
de parkeerplaatsen en achter de 
Coudenhovefl at. De bestratingwerk-
zaamheden gaan tot en met de zo-
mer duren. Daarna volgt het opknap-
pen van de gazons. De beplanting 
wordt geplaatst tijdens het plantsei-
zoen, dat loopt vanaf november tot 
maart.
 

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds 6 mei in ver-
band met de aanleg van de N201 af-
gesloten. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
• Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

ASFALTERING AAN DE 
MOLENVLIET IN 
PERIODE 6 T/M 10 JULI

Al enige maanden staan langs de 
wegen Aan de Molenvliet en Laan 
van Meerwijk borden “Belijning ont-
breekt”. Oorspronkelijk zijn deze 
borden geplaatst omdat in de win-
terperiode de voorgeschreven de-
finitieve belijning niet aangebracht 
kan worden en omdat tijdelijke be-
lijning er ‘s winters te snel zou wor-
den afgereden. Wel is in april belij-
ning aangebracht bij de drempel op 
Aan de Molenvliet. Na het asfalteren 
van Aan de Molenvliet in januari van 
dit jaar hebben wij de aangebrach-
te asfaltlagen gecontroleerd. Hier-
bij kwam een aantal tekortkomingen 
aan het licht die de aannemer moest 
oplossen. Na meerdere verzoeken 
vanuit de gemeente en langdurige  
onderhandeling met de aannemer 
heeft deze zijn contra-expertise uit-
gevoerd. Uit de contra-expertise op 
Aan de Molenvliet blijkt dat de te-
kortkoming van behoorlijke omvang 
is, zodat het asfalt daar vervangen 
moet worden.

Hinder voor verkeer aan begin 
zomervakantie 
Het wegdek waarvan het asfalt ver-
vangen moet worden ligt tussen Aan 
de Molenvliet 31 en de Laan van 
Meerwijk. Omdat Aan de Molenvliet 
een gebiedsontsluitingsweg is, heb-
ben de asfalteringswerkzaamheden 
grote gevolgen voor het verkeer in 
en om Uithoorn. Om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken zijn de 
werkzaamheden uitgesteld tot het 
begin van de zomervakantie. In de-
ze vakantie is er immers minder ver-
keer. Direct na het asfalteren wordt 
de belijning aangebracht.

Begin uitvoering
Aannemersbedrijf Bam Wegen B.V. 
te Zaandam zal de werkzaamheden 
uitvoeren in de week van 6 t/m10 ju-
li. We zijn daarbij wel afhankelijk van 
het weer. Over het precieze tijdstip 
zal de aannemer de betrokken be-
woners op de hoogte brengen.

Bereikbaarheid
Er kan tijdens de werkzaamheden 
niet geparkeerd worden aan de ach-
terzijde van Aan de Molenvliet, Klip-
per 2 t/m 26 en Karveel 28 t/m 75. 

Dan is er een omleidingsroute via 
De Schans, Schoolstraat en 

Amstelplein. Op de kruising 
Laan van Meerwijk-Aan 

Heeft u problemen, klachten of een beginnend confl ict met uw buren 
en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp van buurtbemidde-
ling inroepen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die bij u op be-
zoek komen om samen met u te zoeken naar oplossingen. Deze vrij-
willigers hebben een gedegen training gekregen om u en uw buren te 
begeleiden naar een oplossing van uw beiden voordat de situatie uit 
de hand loopt. De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig. Het doel 
van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen de twee partij-
en weer  op gang te brengen en te ondersteunen bij het zoeken naar 
een oplossing.
Buurtbemiddeling wordt u gratis aangeboden.
Voor meer informatie of het melden van een probleem kunt u contact 
opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn, Vita welzijn 
en advies, telefoon 020 5 430 430 of via mail: buurtbemiddeling@vi-
tawelzijnenadvies.nl  

Confl ict met de buren?

Verordening rekenkamer
vastgesteld
De raad van de gemeente Uithoorn 
heeft op 25 juni 2009 de Verordening 
rekenkamer Uithoorn 2009 vastge-
steld. De verordening treedt in wer-
king op 1 juli 2009 en ligt permanent 
ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis. Iedereen kan op ver-
zoek en tegen betaling van een be-

drag aan leges een afschrift verkrij-
gen van genoemde besluit. 

U kunt de verordening ook digitaal 
inzien via http://www.uithoorn.nl/
bestuurenorganisatie/degemeen-
teraad/vergaderdatazoekfunctie
onder 25 juni 2009. 

Verordening commissie
economische visie vastgesteld
De raad van de gemeente Uithoorn 
heeft op 11 juni 2009 de Verorde-
ning commissie economische visie 
vastgesteld. De verordening treedt 
in werking op 1 juli 2009 en ligt per-
manent ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis. Iedereen kan op 
verzoek en tegen betaling van een 

bedrag aan leges een afschrift ver-
krijgen van genoemde besluit.

U kunt de verordening ook digitaal 
inzien via http://www.uithoorn.nl/
bestuurenorganisatie/degemeen-
teraad/vergaderdatazoekfunctie
onder 11 juni 2009. 



Uithoorn - Woensdag is met een 
feestelijke poppenkastvoorstelling  
de zomerstop ingeluid van het voor-

lezen in ’t Buurtnest aan de Euro-
parij. Gedurende het schooljaar zijn 
alle kinderen (“oude” en “nieuwe” 

Nederlanders) van twee tot acht 
jaar iedere woensdagmiddag om 
twee uur van harte welkom. Voorle-
zen is niet alleen leuk, maar speelt 
ook een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van een kind. Jonge kin-
deren leren enorm veel van voorle-
zen. Het is goed voor de taalontwik-
keling, kinderen leren nieuwe woor-
den en hoe een goede zin is opge-
bouwd. En wat ook belangrijk is: ze 
leren goed luisteren en zich con-
centreren. 
Ervaren vrijwilligers zetten zich ie-
dere week met veel enthousiasme 
in om van de voorleesmiddag een 
succes te maken.
Voorleesproject ’t Buurtnest is een 
initiatief van Stichting Cardanus in 
samenwerking met de Uithoornse 
bibliotheek. Contactpersoon (ook 
voor nieuwe voorlees-vrijwilligers): 
Ria Swart, tel.564949, riaswart@tis-
cali.nl

Uithoorn - Het feestelijke 
openingsweekend van Au-
to Benelux aan de Zijdel-
weg kreeg voor mevrouw 
Van Hilst een verrassend 
staartje. De waxoylbehan-
deling, ter waarde van 200 
euro, die onder de bezoe-
kers werd verloot viel haar 
ten deel.

De  Nissan Micra van me-
vrouw Van Hilst wordt be-
handeld met een speci-
aal behandelingsproduct 
waarna de glans van de au-
to voor twee tot drie jaar 
gegarandeerd is.  “Ideaal,” 
vindt de prijswinnares, “ik 
hoef mijn auto veel minder 
vaak te wassen en rijd er 
toch keurig netjes bij.” 
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Auto Benelux verloot speciale poetsbehandeling

Een glanzende auto voor 
geluksvogel

Zomerstop voorlezen in
’t Buurtnest

Zomerstop bij koor United
Uithoorn - Interkerkelijk koor Uni-
ted en dirigent Rob van Dijk nemen 
een welverdiende zomerpauze in de 
periode van 6 juli tot 10 augustus. 
Het koor heeft in maart haar 25-ja-
rig jubileum gevierd met een spet-
terend concert. Daarnaast gingen 
de geplande kerkoptredens gewoon 
door.

In verband met de verbouwing van 
De Schutse kerk, repeteert het koor 
tijdelijk in ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn.
De eerste repetitieavond van het 
nieuwe seizoen is op maandag 17 
augustus van 20.00 tot 22.00 uur.
Houdt u van zingen en muziek? Kom 
dan gerust even langs. United zoekt 

vooral bassen en tenoren maar alten 
en sopranan zijn ook welkom.
De gemiddelde leeftijd van het koor 
is 48-50 jaar en niet ouder dan 60 
jaar.
Voor verdere informatie kunt u bel-
len met Linda Glas, tel. 0297-563543 
of Diana James, tel. 0297-61488, of 
kijk op de website: ikk-united.tk

Spetterende musical als
afscheid van De Tweemaster
Uithoorn - Maandag 29 juni nam 
groep 8 van de basisschool de Twee-
master aan de Arthur van Schendel-
laan afscheid van deze school met 
een spetterend optreden. De musi-
cal ‘Surprise, surprise’ werd opge-
voerd in de school. 
Het verhaal ging over het rumoeri-
ge leven op school. Groep 8 kreeg 
problemen met de schooldirectri-
ce en haar assistent; zij vonden dat 
de kinderen zo vals zongen als nijl-
paarden. Daarom vond de directrice 
dat dit jaar de musical maar beter 
niet door kon gaan. Natuurlijk kon-
den de kinderen dat niet op zich la-
ten zitten! En, dan bleek er ook nog 

een geheimzinnige doos op school 
bezorgd te zijn. Uiteindelijk bleken 
daarin allerlei mooie herinneringen 
aan hun schooltijd te zijn opgebor-
gen. En gelukkig bleken de kinde-
ren ook nog uitstekend te kunnen 
zingen. Bovendien hadden ze er 
zelf allerlei leuke dansen bij verzon-
nen, zodat het een superleuke show 
werd. Enkele danstalenten hadden 
zelfs extra dansjes bedacht en tus-
sen de bedrijven door opgevoerd. 
Als echte sterren hebben de kids op 
het podium gestaan en een gewel-
dige show opgevoerd. Het publiek in 
de zaal genoot en aan de kids was 
duidelijk te zien hoe leuk ze het von-

den om deze voorstelling uit te voe-
ren. Het enthousiasme spatte ervan 
af. Na de pauze kwam het afscheid; 
de kinderen kregen hun afscheids-
roos, rapport, een certificaat, hun fi-
naleboekje en een pen. Eind goed, 
al goed, en er werd zo op een leu-
ke manier afscheid genomen van de 
basisschool.

We hopen dat alle kinderen uit 
de klas van juf Nel en Diedy met 
veel plezier terugkijken op hun af-
scheidsmusical van De Tweemaster. 
Voor iedereen, leraren en leerlingen, 
breekt nu de welverdiende zomer-
vakantie aan.

Buurtbarbecue Gerberalaan
Uithoorn - De buurtbewoners van 
een deel van de Gerberalaan heb-
ben weer een barbecue georgani-
seerd. Om de allereerste vakantie-
dag op zaterdag 4 juli meteen te 
vieren met een buurtfeest leek allen 
ideaal. Het weer was perfect, dus 
niets stond niet meer een geslaagd 
feest in de weg.

De buurtbarbecue mocht gehouden 
worden op het schoolplein van ba-
sisschool De Zon (bedankt meester 

Bertil). Van te voren waren de bood-
schappen onder elkaar verdeeld. 
Op de dag zelf werden salades etc. 

voorbereid. Vanaf half 3 werden ta-
fels, stoelen en parasols neergezet.

Het springkussen (gehuurd met 
subsidie van gemeente) werd op-
geblazen en rond 4 uur stond al-
les klaar. Na een openingswoordje 
van Wim en een lied en cadeau voor 
de jarige Stacey werd het feest ge-
opend. 
Terwijl de volwassenen met een 
praatje, hapje en drankje zich ver-
maakten, speelden de kinderen op 

het springkussen en met de buikglij-
baan. Rond 6 uur werd de barbecue 
aangestoken. Er was voor elk wat 

wils: saté, hamburgers, kippenpoot-
jes en ook overheerlijke gamba’s van 
Piet, salades en stokbrood. Er was 
ruim voldoende voor zo’n vijftig klei-
ne en grote eters. Het hoogtepunt 
was weer de chocoladefontein van 
Esther als toetje. Fruit, spekkies en 
koekjes dopen in de warme choco-
la, dat smaakt iedereen. Na de kof-
fie, en nog één, en nog één werden 
de etenswaren opgeruimd. Sommi-
ge bewoners en kinderen gingen op 
huis aan. Anderen bleven nog na-

kletsen bij de tuinfakkels. Iedereen 
was het over eens: de buurtbarbe-
cue was weer een groot succes.

Groep 8 van de Kwikstaart 
figureert in musical

Uithoorn - Stel je voor: je hebt drie 
groepen 8; dus geen standaard mu-
sical die je kunt kopen! Bovendien 
gaat de school na de herfstvakantie 
verhuizen naar de Brede School in 
de Legmeer-west. Daarnaast heeft 
de school een uitzonderlijk enthou-
siaste muzieklerares van de Hint ter 
beschikking voor de muzikale bege-
leiding. Leuke reden om weer eens 
zelf in de pen te kruipen? Zeker we-
ten!
Zo kwam het dat vorige week don-
derdag de groep 8 kinderen van 
de Kwikstaart, hun ouders en leer-
krachten trakteerden op een eind-
musical waarvan de tekst geschre-

ven was door de directeur zelf en 
de liedjes door juffrouw Trix van de 
Hint. Natuurlijk waren er meer leer-
krachten betrokken bij de uitvoering 
van dit Mega-project.

Ouders die nog jongere kinderen 
hebben op de Kwikstaart zullen wel 
uitkijken naar de verhuizing want 
lang niet iedereen kon zittend van 
de uitvoering genieten om maar niet 
te spreken van de temperatuur. Des-
alniettemin zetten de kinderen een 
topprestatie neer. De liedjes klon-
ken duidelijk, de dansjes werden 
goed uitgevoerd en de dialogen wa-
ren pakkend. Het verhaal ging over 

het krijgen van een nieuwe locatie 
voor de school van de gemeente en 
de financiering daarvan. Het pro-
ces ging gepaard met verschillende 
missers maar uiteindelijk kwam al-
les goed, net zoals in het echt!

Toen ook de leerkrachten afscheid 
hadden genomen van de kinderen 
op het podium, klonk er buiten een 
vrolijk “lang zullen ze leven”. Stond 
daar op het plein zomaar een hoem-
papa band (KNA) om de voortgang 
buiten muzikaal op te sieren! Toen 
kwam het lekkere weer goed van 
pas en werd er nog lang en vrolijk 
doorgefeest!
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INFORMATIEF

COLOFON

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. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: 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 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
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, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, 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 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Museum zoekt technische 
enthousiasteling!
Vinkeveen -Ben of ken jij een en-
thousiasteling met technische er-
varing? Heb je interesse in histori-
sche machines? Neem dan contact 
op met Museum De Ronde Venen 
want daar word je gezocht als vrij-
willig onderhoudsmedewerker van 
de veensteekmachine! 
Museum De Ronde Venen is de trot-
se eigenaar van de laatste comple-
te veensteekmachine van Neder-
land. Deze machine uit 1895 werd 
gebruikt op de Vinkeveense plassen 
om het veen op te baggeren, waar-
na er turf van werd gemaakt. Ge-
bouwd op een oude ijzeren kraak, 
werd de machine oorspronkelijk 

aangedreven door een stoomma-
chine. In 1947 is deze vervangen 
door een unieke 80 pk Brons die-
selmotor. Toen de machine uitein-
delijk in 1975 definitief werd opge-
legd, kwam hiermee een einde aan 
de laatste grootschalige laagveen-
industrie van Nederland.

Voor het behoud in de toekomst is 
het museum nu een restauratie-
plan aan het ontwikkelen. Museum 
De Ronde Venen staat aan de voor-
avond van een verhuizing naar een 
nieuwe locatie. De veensteekmachi-
ne zal hier een unieke plek innemen 
en in oude glorie worden hersteld.

Een zomer zonder 
plaagbeestjes?
Regio - In de zomer is er vaak weer 
een explosie van plaagbeestjes te 
zien. Wespen, mieren, vliegen en 
muggen zijn maar enkele voorbeel-
den. Deze beestjes worden vaak als 
vervelend of schadelijk ervaren en 
daarom heeft ECOstyle dé 100% na-
tuurlijke oplossingen om de zomer 
door te komen met zo weinig moge-
lijk van deze lastige insecten. 

WespenSpray
Wespen zijn nuttig in en voor de 
tuin. Ze helpen schadelijk ongedier-
te te verdelgen en ruimen dode in-
secten op. Ook brengen ze stuifmeel 
over. Maar voor mensen zijn het 
vaak vervelende beesten, die lelijk 
kunnen steken. ECOstyle heeft Wes-
penSpray tegen wespen en horzels. 
De spray is een contactmiddel, die 
de wesp moet raken om effectief te 
zijn. Het nest kan uitgeroeid worden 
middels de ideale spuitmond waar-
mee op afstand in het nest gespo-
ten kan worden. Wel zo plezierig!
WespenSpray* is verkrijgbaar in 300 
ml voor 9,95 euro.

OngedierteSpray
ECOstyle OngedierteSpray be-
strijdt vliegende insecten, zoals vlie-
gen, muggen, motten en allerhande 
plaaginsecten in en om huis. Voor-
beelden hiervan zijn pissebedden, 
zilvervisjes en spinnen. Ongedier-
teSpray is een natuurlijk middel op 
basis van natuurpyrethrum. 
OngedierteSpray* is verkrijgbaar in 
400 ml voor 9,95 euro.

MierenPoeder/ MierenSpray
Mieren zijn niet direct schadelijk, 
maar kunnen wel veel overlast ver-
oorzaken. Ze kunnen uw terras be-
hoorlijk ondermijnen. Mieren heb-
ben een samenwerking in de na-
tuur met luizen. Het tijdig bestrij-
den van mieren verkleint de kans op 
een luizenplaag. ECOstyle Mieren-
Poeder bestrijdt mieren snel en ef-
fectief. Ook is er een ECOstyle Mie-

renSpray ter bestrijding van mieren, 
duizendpoten, zilvervisjes, pisse-
bedden en kakkerlakken. Het pro-
duct heeft een direct dodende wer-
king en is zowel binnen als buiten 
toe te passen. Spray of poeder, net 
wat u handig vindt!
MierenPoeder is verkrijgbaar in 250 
gram voor 6,95 en MierenSpray* is 
verkrijgbaar in 300 ml voor 8,95 eu-
ro.
* De spuitbussen van ECOstyle 
staan onder druk door 100% na-
tuurlijke lucht

Escar-Go
Escar-Go is een 100% natuurlij-
ke slakkenkorrel zónder chemische 
stoffen. De werkzame stof in Escar-
Go is het natuureigen ferri fosfaat, 
een verbinding die vrij in de natuur 
voorkomt. Escar-Go zorgt er voor 
dat de slak direct stopt met eten. De 
slak kruipt terug in zijn schuilplaats 
(de bodem) en sterft daar. De uit-
gedroogde resten van de slak wor-
den probleemloos in de ecologische 
kringloop opgenomen. Er worden 
dus geen dode slakken of slijmspo-
ren gevonden!
Escar-Go is verkrijgbaar vanaf 200 
gram voor 4,95

Profiel ECOstyle
De ECOstyle-Groep is een echt fa-
miliebedrijf met circa 85 betrok-
ken medewerkers in geheel Euro-
pa. Altijd wordt gehandeld met res-
pect voor mens en milieu binnen en 
buiten de organisatie. Sinds 1967 is 
ECOstyle gespecialiseerd in de ont-
wikkeling en marketing van ecolo-
gische verantwoorde diervoeders, 
dierverzorgingsproducten, mest-
stoffen en gewasbeschermingsmid-
delen voor de particuliere en be-
roepsmatige toepassing. ECOstyle 
stelt hierbij innovatie, duurzaamheid 
en kennisoverdracht centraal. De 
ECOstyle-Groep heeft vestigingen 
in Nederland, Denemarken, Oosten-
rijk, België en Rusland.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

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

Dierenleed bij
mooi weer

“Bij warm weer zwemmen de vissen naar dieper water omdat er in de 
warme bovenlaag te weinig zuurstof zit. De sloten in de buurt van de 
Drechtdijk zijn al jaren niet meer uitgebaggerd, dus stikken de vissen als 
de temperatuur stijgt want vluchten naar koeler water lukt niet meer. Bin-
nen 10 minuten had ik al deze stakkers uit het water geharkt”, zo schreef 
ons Ton Kamminga.

Mijdrecht – Vorige week dinsdagmiddag streek in een boom aan het 
Raadhuisplein in Mijdrecht een zwerm bijen neer. Na een telefoontje 
kwam de imker om de zwerm weg te halen. Toni van de Zwaard die tegen-
over de bewuste boom zijn Optiek heeft, maakte bijgaande foto’s.

Imker haalt bijenzwerm 
uit boom

Vinkeveen - Op zondagmiddag 
5 juli jl. vond er in een jachthaven 
een ontploffing op een boot plaats. 
De drie opvarenden sprongen over 
boord.
Rond 14.15 tankte een 43-jarige 
man uit Wilnis met zijn boot in een 
jachthaven aan de Groenlandskade. 
Bij hem aan boord bevonden zich 
zijn 40-jarige vrouw en hun 7-jari-
ge zoon. Nadat de man getankt had, 
voer hij met de boot weg. Ineens 
ontstond er een explosie en brak er 
brand uit. Daarop sprongen alle drie 
de opvarenden overboord. De vrouw 

liep tweedegraads brandwonden 
aan haar been op en zij is voor on-
derzoek naar het ziekenhuis gegaan. 
Het zoontje had verschroeid hoofd-
haar, maar hoefde niet naar het zie-
kenhuis te worden gebracht.
Door meerdere passanten werd ge-
poogd met waterslangen de brand 
de blussen. Zij kregen assisten-
tie van agenten op een politieboot, 
maar het lukte hen niet de brand uit 
te krijgen. De brand werd vervolgens 
door de brandweer geblust. De poli-
tie stelt een onderzoek naar de oor-
zaak van de explosie in.

Ontploffing op boot
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Felle uitslaande brand bij papierfabriek 
op Mijdrechtse industrieterrein

Twee bedrijven geheel uitgebrand en vier andere zwaar beschadigd

Colombier International 
betreurt overlast door brand

Mijdrecht, 6 juli 2009 - Twee van de magazijnen van Colombier Inter-
national BV aan de Energieweg in Mijdrecht, gevuld met rollen papier, 
zijn door brand totaal verwoest. Het vuur brak in de nacht van donder-
dag 2 juli op vrijdag 3 juli uit door nog onbekende oorzaak. Ook een 
naastgelegen bedrijf is grotendeels in vlammen opgegaan en aangren-
zende panden hebben schade opgelopen. Door kordaat optreden van 
de instanties, met name de met groot materieel uitgerukte brandweer 
uit de hele regio, is erger voorkomen. Gelukkig zijn er geen slachtof-
fers gevallen.

In een zeer groot deel van gemeente De Ronde Venen daalden rook, as 
en papierdeeltjes neer. Uit metingen is gebleken dat er geen schade-
lijke stoffen in de lucht terecht zijn gekomen. Colombier International 
BV betreurt het ten zeerste dat bedrijven en huishoudens hinder en 
overlast hebben ondervonden. 

“Veel dank zijn we verschuldigd aan de brandweer, die nog het hele weekend 
in de weer is geweest om de brand op gecontroleerde wijze te laten uitwoe-
den, en ook aan de politie, gemeente en overige betrokken instanties voor hun 
tomeloze inzet. Alle collega-ondernemers en particulieren die hulp hebben 
aangeboden, in welke vorm dan ook, willen wij enorm bedanken. Wij voelen 
ons daardoor zeer gesteund. 

Colombier International BV is al meer dan 35 jaar op het industrieterrein ge-
vestigd. Dankzij de brandweer is ons pand met productie-units en het kan-
toorgedeelte gespaard gebleven, waardoor we met de nodige improvisatie 
onze klanten kunnen blijven leveren, en zijn de bedrijfsactiviteiten al weer 
opgestart.

Ons bedrijf waardeert uw begrip voor de overlast die de brand heeft veroor-
zaakt en hoopt dat u de nasleep spoedig te boven komt.” 

Namens Colombier International BV
Sander Sneiders
Algemeen Directeur

Foto’s: Angelique Lagendijk en Herman van Soest
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nu op de Ter Aarse Zuwe. Het is toch niet waar. We 
stappen in onze auto en gaan op zoek. We zien de 
dierenambulance staan. 
Ze zijn bijna radeloos, Riek en Michel: “Welke schoft 
doet nou zo iets. Het is toch verschrikkelijk. Wat 
moeten we nou? Niemand wil ons helpen. Ik kan ze 
toch moeilijk mee naar huis nemen. We zijn net bij 
de Wilnisse Zuwe wezen kijken, we dachten dat ze 
misschien hier waren neergezet, maar nee hoor, daar 
zitten ze ook nog. 

Nu zijn het er dertig. En de dierenbescherming? 
Praat ons er niet van, die doen gewoon niks. 
Die schuiven het af op de gemeente. Kan best zijn 
hoor dat de gemeente verantwoordelijk is,  maar als 
die niks wensen te doen, dan hoor je als dierenbe-
scherming wat te doen, anders ben je de naam niet 
waardig.”

Besluit
Ze zijn echt ontdaan deze twee vrijwilligers. Michel 
neemt opeens een besluit. “Lak aan alle regels. Ik 
laat deze beesten niet verhongeren. Ik zet ze bij el-
kaar en ga ze voeren en dan weer bellen en bellen. 
Ze moeten gewoon naar de kippenopvang. Die zit in 
Amsterdam. Hebben we al contact mee gehad, maar 
die moet opdracht krijgen om ze op te halen, want de 
opdrachtgever moet betalen.”
Met heel veel moeite worden de kippen gevangen. 
Michel haalt zijn hand nog open aan het prikkel-
draad. Het zweet stroomt langs hun gezicht. Het is 
30 graden en ze werken zich een slag in de rondte, 
maar het lukt. Ze gaan allemaal achterin de ambu-
lance.

Voer halen
We brengen ze naar Wilnis, bij de andere. Is veiliger 
dan hier. Ze moeten echter ook eten. We rijden naar 
Bots dierenvoerders. We vertellen hem het verhaal 
en hij is direct bereid om geheel gratis een grote zak 
kippenvoer te schenken voor de kippen. Voer in de 
auto geladen en naar de Wilnisse Zuwe.

De kippen worden bij elkaar gezet en ze krijgen eten. 
Als uitgehongerde wolven komen ze op het voer af. 
Water neergezet en dan weer weg. Riek en Michel 
moeten ook weg. Ze moeten een konijntje ophalen 
dat vergeten was bij de brand in Mijdrecht van af-
gelopen nacht. De brandweer vond het. Riek zou 
daarna weer gaan bellen om een goede oplossing te 
vinden voor de kippen. We worden binnen een paar 
uur door Riek gebeld: ze heeft de dierenbescherming 
zover gekregen dat de kippenopvang ze mag komen 
halen. Zij betalen het wel en gaan dan het geld wel 
terughalen bij de gemeente want ze blijven het vol-
houden: het is de taak van de gemeente.
Zaterdagochtend worden we weer gebeld, nu door 
een blije Riek. De kippen opvang Amsterdam heeft 
de kippen al opgehaald. Ze hebben het allemaal 
overleefd en dat deze beesten nog leven hebben ze 
te danken aan deze twee geweldig gedreven vrijwil-
ligers van de dierenambulance. 

ONZE COMPLIMENTEN.

De Ronde Venen – Donderdagochtend gaat bij onze 
redactie de telefoon. De heer Van Leeuwen uit Wilnis 
belt. Van Leeuwen heeft aan de Wilnisse Zuwe een 
stukje land waar hij zijn werkplaatsje heeft, hij is na-
melijk kunstenaar. Als hij zijn terrein op loopt ziet hij 
plotseling een twintigtal loslopende kippen. 
De beestjes zien er verschrikkelijk uit. Twee zijn er 
al dood en de rest meer dood dan levend. “Ik bel uw 
redactie maar”, aldus de heer Van Leeuwen, want ik 
weet niet meer wat te doen. Ik ben al een uur bezig 
de dierenbescherming te bereiken, maar ik krijg nie-
mand te pakken. Ik ben bang dat de een of andere 
zogenaamde dierenvriend op vakantie ging en van 
zijn beesten af wilde en ze maar bij mij heeft ge-
dumpt. Het is doodzielig, maar wat moet ik er mee. 
Ze hebben honger, dorst, zijn ziek en het is bloed-
heet. Als er niets gebeurt, dan gaan ze dood ben ik 
bang. Misschien wilt u langskomen en hier melding 
van maken. De vakantie moet nog beginnen  en het 
droppen van dieren begint al.”..

Weigeren
Een van onze medewerksters erop af. Wat ze daar 
aantrof was verschrikkelijk. Van Leeuwen had niet 
overdreven, die beesten zagen er niet best uit. Na 
heel wat heen en weer gebel bleek dat de dieren-
bescherming het geen zaak voor hen vond. Kippen 
zijn geen dieren, maar vallen onder vee en daar zijn 
zij niet voor. We wisten niet wat we hoorden. De 
dierenambulance? “Ja, die zou wel willen, maar ze 
mochten niet. Die mogen ze niet vervoeren, krijgen 
ze last met de AID”, zo werd gemeld. “Het is de taak 
van de gemeente.”

Best gedaan
De AID gebeld, nee, die vervoeren ze alleen als de 
eigenaar bekend is, maar dat is het nu juist, die is 
niet bekend. De politie kwam ook nog even kijken, 
maar ook zij wisten zich geen raad.
De gemeente gebeld. Eindelijk kregen we iemand 
aan de lijn die begrijpt wat er aan de hand was, 
mevrouw Marion Buis. Hoewel ook zij het niet kon 
oplossen, deed zij wel haar best, maar een oplossing 
kwam er niet. Er werd gebeld, overlegd, gekeken, 
maar een oplossing, nee...  Ze zorgde er wel voor 
dat de inmiddels twee overleden kippen door de ge-
meente werden weggehaald, maar de levende kon-
den ze ook niets mee, waar moesten ze ze laten.

Slachtkippen
Het verhaal begon om 10.00 uur donderdagochtend. 
Om 14.00 uur, als er nog steeds geen oplossing is, 
gaat onze redactie er weg met de toezegging van 
de medewerkers van de dierenambulance dat we 
contact houden. We kunnen wel blijven wachten, 
maar de dierenbescherming doet toch niks. Kippen 
zijn geen dieren, geen huisdieren, geen wild, dus niet 
hun taak. Je vraagt je toch af, waar hebben we hier 
nog een dierenbescherming voor. 
Vrijdagochtend gaan we nog even kijken. De bees-
ten zitten er nog, ze gaan hard achteruit, maar wat 
moeten we doen. Omstreeks drie uur krijgen we 
een telefoontje van Riek van de dierenambulance, 
ze hebben weer een melding gehad, zo’n 12 kippen, 

Dankzij inzet van dierenambulance-vrijwilligers 
Michel en Riek zijn kippen van hongerdood gered

GEDUMPTE KIPPEN:  dierenbescherming,  gemeente, politie: niemand weet er raad mee



Van 15 t/m 18 juli a.s.

Feestweek Vinkeveen 
weer vol festiviteiten
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Van woensdag 15 t/m zaterdag 18 juli vindt, inmid-
dels voor de 28e maal, de Vinkeveense Feestweek 
plaats. Zo start de Feestweek, op woensdag 15 juli, 
traditioneel met de jaarmarkt. Ruim honderd kramen 
zullen dan weer opgesteld staan op de Herenweg, 
De Heul en natuurlijk het feestterrein zelf. De jaar-
markt is in het bijzonder erg in trek bij de bezoekers. 
Mede doordat de organisatie aan branchebesch-
erming doet is dit voor velen een interessante jaar-
markt. Van iedere branche zult u hooguit 3 dezelfde 
kramen tegenkomen. De jaarmarkt begint om 10.00 
uur en duurt tot 9 uur 's-avonds. De organisatie wil 
erop wijzen dat, tijdens de jaarmarkt, de Herenweg 
(tussen de Heulweg en Kerklaan) voor ieder verkeer 
is afgesloten. Het autoverkeer, komend vanaf de Uit-
weg/Wilnis, zal het Demmerik dienen te mijden. Al-
léén bestemmingsverkeer, zal op bescheiden schaal 
mogelijk zijn.

RABO-KINDERMIDDAG 
Vanaf 2 uur die middag, zal er een grandioze kinder-
middag worden georganiseerd. Dankzij ondermeer 
sponsoring van de RABO-Bank. Een kindershow met 
Ome Fred en Clown Liekie, schmincken en gratis at-
tracties.
Binnen is er ondermeer een optreden van Clown 
Miko. Deze kindermiddag, op woensdagmiddag 15 
juli, zal plaatsvinden zowel in als buiten de feesttent. 
Na de kindershow in de feesttent, kunnen de kinder-
en, gebruik te maken van de attracties en zal Clown 
Miko ballonbeesten maken en zal er als afsluiting 
van deze middag een kinderdisco en een jumpwed-
strijd voor kinderen van 3-12 jaar zijn. Ieder kind is 
dan ook uitgenodigd op deze Rabo Kindermiddag. 
De kinderen in Vinkeveen en Waverveen krijgen al-
lemaal (via de scholen) een persoonlijke uitnodiging. 
Verder kunnen de (overige) kinderen uit de regio 
bij de vestigingen van de RaboBank, in Vinkeveen 
en Mijdrecht eveneens een dergelijke gratis bon-
nenkaart bemachtigen. Deze bonnenkaart geeft re-
cht op gratis limonade, grabbelen in de grabbelton 
en toegang tot de attracties én het optreden van 
Clown Miko met zijn goochel- en ballonnenblaasact. 
De Rabo Kindermiddag is gratis en begint om 14.00 
uur en duurt tot plm. 17.00 uur.

DONDERDAG 16 JULI
KLAVERJASSEN
Een vast gegeven is het klaverjassen tijdens de 
Vinkeveense feestweek. Al vanaf het begin van de 
Vinkeveense Feestweken, is deze vorm van ontspan-
ning erbij. Iedere jaar, zo is gebleken, zijn er steev-
ast rond de 100 deelnemers aanwezig, weer of geen 
weer, warm of koud. Deze klaverjasmiddag wordt
 al jaren op vakkundige wijze georganiseerd. Het 
is dan ook een organisatie waar, het organiserend 
Vinkeveen Promotion, verder geen omkijken naar 
heeft. Vermeldenswaard is dan ook om te melden 
dat iedere bezoek(st)er na afloop met een zo’n pri-
jsje huiswaarts keert. Op deze donderdagmiddag 
de 16e juli, worden er weer 3 ronden, op zijn "Am-
sterdams", gespeeld. De entree is, net als ieder jaar, 

gratis. Aanmelden kunt u in de tent of vooraf bij Theo 
van der Meer 0297 263562.

FREE DANCE EVENT 
Op donderdagavond 16 juli zal er weer een Free 
Dance Event worden georganiseerd in de feesttent, 
onder leiding van Dzjarum Crew. 'Dzjarum' komt uit 
het Maleisische en betekent naald. Dit omdat deze 
naalden worden gebruikt op de draaitafels., werd dit 
de naam en was de Dzjarum Crew geboren! 
De Dzjarum Crew heeft haar eerste optreden gehad 
tijdens de feestweek van 2008. Mede door dit suc-
ces heeft de organisatie besloten deze Crew terug te 
halen voor de 2009 editie. De bezoekers hoeven een 
bezoek aan de feesttent voor de prijs zeker niet te 
laten, want de entree aan de tent is GRATIS. 

VRIJDAG 16 JULI
60-PLUS-MIDDAG
In de feesttent zal op vrijdagmiddag ook dit jaar 
weer de 60-Plus-Middag worden georganiseerd. 
Sinds jaar en dag doen de Vinkeveense Carnav-
alsvrienden “de Steupels” er alles aan en daarbij zijn 
kosten noch moeite gespaard. Tal van nationale en 
internationale “artiesten” zullen een bezoek brengen 
aan Vinkeveense feesttent.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt 
u vele acts en artiesten die in ieder geval voorbij zul-
len komen zijn AbbA, LUV, André Hazes, Boney M 
en het Cocktail Trio. Voor de 60+ middag kwamen ze 
eenmalig weer bij elkaar. Daarnaast zal ook een ac-
cordeonclub uit Amsterdam optredens verzorgen.
Alle 60-Plussers uit Vinkeveen en omgeving zijn 
weer van harte welkom om (gratis) dit feest bij te 
wonen. De middag begint om half 2 en inlichtingen 
over deze 60-Plus-Middag kunt u verkrijgen op tel-
efoonnummer 0297 262053 of 0297 264625.

HOLLANDSE AVOND 
met Quincy Smolders, Harry Slinger en Frans 
Duijts
Op vrijdagavond, 17 juli staat de feesttent in het 
teken van een Hollandse avond met optredens van 
Quincy Smolders, Frans Duijts en Harry Slinger. Eén 
van de artiesten op deze Hollandse avond is de 
Vinkeveense zanger Quincy Smolders.
Al op jonge leeftijd was Smolders bezig met zingen. 
Op zijn 9e jaar heeft hij auditie gedaan bij de Am-
sterdamse Musicalschool op de Baarsjesweg in Am-
sterdam. In juli 2005 komt dan ook zijn droom uit, 
zijn eerste single “Sexy Samba Lady” is een feit. Het 
nummer wordt veel gedraaid en is een succes in de 
uitgaansgelegenheden in Nederland. In december 
2006 komt zijn 2e single “Niet doen!” uit, gevolgd 
in 2007 door “Samen Zijn” uit. Vorig jaar, augustus 
2008, komt dan zijn single “Dit Is Mijn Plek” uit. Kor-
tom, deze Vinkeveense zanger is een veelzijdige arti-
est die van elk feest een succes maakt.
HARRY SLINGER. Een ander artiest op deze vrijd-
agavond is de Amsterdamse zanger Harry Slinger. 
Als leadzanger van de popgroep Drukwerk verwierf 

Harry Slinger in de jaren 80 landelijke bekendheid 
met diverse hitnummers als “Je Loog Tegen Mij” en 
“Schijn ’n Lichie Op Mij”. Voor Slinger zelf waren de 
concerten in Carré en het Concertgebouw toch wel 
de parels op zijn werk. Toen de populariteit van de 
groep minder werd besloot Drukwerk het met enige 
tegenzin voor gezien te houden.

Het podiumbeest Harry Slinger was echter nog lang 
niet uitgezongen. Zijn rode mutsje kón hij ook niet 
aan de wilgen hangen, want naast zijn eigen nieuwe 
nummers bleef het publiek vragen om zijn over-
bekende Drukwerk repertoire. Slinger treedt veel 
solo op en noemt zichzelf weleens de veelzijdige 
‘amuseur’. Met het repertoire, zijn enthousiasme en 
de hits zal deze rasartiest zorgen dat het dak eraf zal 
gaan op deze vrijdagavond.
FRANS DUIJTS. Naast Quincy Smolders en Harry 
Slinger ook een optreden van Frans Duijts. Deze 
Nederlandstalige zanger timmerde jarenlang aan 
de weg als Hazes-imitator maar heeft nu zijn eigen 
pad gekozen. Zijn single “Jij Denkt Dat Jij Alles Mag 
Van Mij” in 2007 was gelijk goed voor ruim achttien 
weken in de Single Top 100. Met zijn nieuwe cd 'Zo 
ben ik mezelf', die eind 2008 verscheen, wil hij Ned-
erland laten zien wie hij echt is.
Een avond vol Hollandse hits. De entree aan de tent, 
voor deze vrijdagavond avond met 3 artiesten, is € 
15,00.

ZATERDAG 15 JULI
BINGO-MIDDAG
Om half 2 is het weer bingo in de feesttent. De 
steupels zullen op hun bekende wijze de “balletjes” 
draaien, waardoor weer vele prijzen te winnen zul-
len zijn. 

NEDERLANDSTALIGE SLOTAVOND 
met Frank van Etten, Mulder & Mulder en het 
feestteam
Frank van Etten begon al jong met optreden. Vanaf 
zijn twaalfde nam hij deel aan verschillende zang- 
en talentenshows, waar hij vaak eerste werd. Het 
duurde tot 2002 dat zijn eerste single uitkwam. Zijn 
echte doorbraak kwam met de derde single "Leef 
Als Een Zigeuner". Dit werd een grote hit in heel 
Nederland tot Spanje aan toe. Deze single is tot op 
de dag van vandaag nog steeds een absolute hit. 
Daarvan is inmiddels zijn nieuwe single "Ik Ben 
Een Vagabundo" al landelijk een hit geworden. Het 
CD album en de single kwamen in januari 2008 uit 
Frank van Etten is weer helemaal terug en beter als 
nooit te voren en daar zal Vinkeveen kennis mee 
maken tijdens de Nederlandstalige avond op za-
terdag 18 juli.

MULDER & MULDER In de zomer van 2008 lan-
ceerden vader en zoon, Willem en Wesley Mulder, 
het nieuwe feestduo Mulder & Mulder. Ze verover-
den Nederland met de hits “Cheerio” en “Ladioo”. 
Vader Willem Mulder zat vanaf zijn 15e  bij de Ha-
venzangers. Met de Havenzangers heeft hij inmid-

dels vele hits op zijn naam staan als “De Klok Van 
Arnemuiden”, “Trouw Niet Voor Je 40 Bent” en 
“Snachts Na Tweeën”. In totaal 9 gouden en 5 platina 
platen, een Edison en een koninklijke onderschei-
ding waren Willem zijn deel.
Zoon Wesley Mulder is van 1988 en zijn grote pas-
sie was en is paarden. Hij bleek over talent te be-
schikken. Hieruit is dus Mulder & Mulder ontstaan. 
Het eerste optreden van dit nieuwe duo beleefde de 
primeur tijdens het grootste meezingfeest van Ned-
erland; 'De Nacht van Oranje’ in het Ahoy te Rotter-
dam. En daar is het dus niet bij gebleven.

Samen met Frank van Etten en Het Feestteam 
HET FEESTTEAM. Ze zijn bekroond met de titel 
“Beste Feestact van Nederland”! Met inmiddels 
meer dan 25 feesthits op hun naam zijn zij geen on-
bekende verschijning in de hitlijsten. Met regelmaat 
zijn hun nummers te horen op de radio en zijn ze 
te zien op tv. Sinds november 2000 heeft Het Feest-
team singles en albums uitgebracht en het succes 
liet niet lang op zich wachten. Denk maar eens terug 
aan: "Verdomd Alleen", "Waarom Fluister Ik Je Naam 
Nog?", "Viva España", "Do Wah Diddy", "Knocking 
On Heavens Door", "Feest-festival" en "Kon Ik Maar 
Even Bij Je Zijn". 
Tesamen met Frank van Etten en Mulder & Mulder 
vormt deze zaterdagavond een waardige afsluiter 
van de 28e editie van de Vinkeveense Feestweek. De 
entree aan de tent is € 15,00.

PARKEERVERBOD
In overleg met de politie, geldt er een parkeerver-
bod (tijdens de feestweek) aan BEIDE zijden van het 
Demmerik, ter hoogte van het feestterrein. Indien u 
toch foutief parkeert zal de politie handelend op-
treden.

PARKEERVERBOD EN STREMMINGEN
Tijdens de feestweek geldt er een parkeerverbod, ter 
hoogte van het feestterrein, aan BEIDE zijden van 
het Demmerik. Tijdens de feestweek geldt er een 
parkeerverbod, ter hoogte van het feestterrein, aan 
BEIDE zijden van de Demmerik. 
Daarnaast is de Herenweg (tussen de Heulweg en 
de Kerklaan), De Heul en de Demmerik op woens-
dag 15 juli, afgesloten voor doorgaand verkeer, dit 
vanwege de Jaarmarkt.

ALLE INFORMATIE OP DE INTERNET-SITE 
WWW.VINKEVEEN.NU
Anno 2009, zijn het internet, de digitale snelweg, e-
mail, begrippen zijn waaraan je niet  meer aan kunt 
ontkomen. Ook, ziet de Stichting Vinkeveen Promo-
tion dat zij bijna niet meer zonder kan. Op deze site 
is allerhande informatie te vinden over Vinkeveen en 
haar activiteiten. Ook v.w.b. de laatste actuele infor-
matie is hierop te vinden. Intussen is wel gebleken 
dat veel mensen (wereldwijd) Vinkeveen hebben 
weten te vinden via het internet. Ruim 111.000 be-
zoekers hebben inmiddels deze internetsite al be-
zocht.

PROGRAMMA 
FEESTWEEK VINKEVEEN 2009

WOENSDAG 15 juli:
10.00 - 21.00 uur Jaarmarkt
14.00 - 16.30 uur Rabo Kindermiddag (in de tent) 
met Clown-Show en Kinder Disco. 
Buiten de feesttent staan diverse kinderkermisat-
tracties opgesteld

DONDERDAG 16 juli:
13.30 - 17.00 uur Klaverjassen (in tent)
20.30 - 01.00 uur FREE DANCE EVENT

VRIJDAG 17 juli:
13.30 - 17.00 uur 60-plus middag (in de tent)
20.30 - 02.00 uur HOLLANDSE AVOND met 
QUINCY SMOLDERS, 
HARRY SLINGER en FRANS DUIJTS

ZATERDAG 18 juli:
13.30 -17.00 uur Bingo (in de tent)
20.30 - 02.00 uur NEDERLANDSTALIGE AVOND 
met FRANK VAN ETTEN, MULDER & MULDER 
en HET FEESTTEAM 

 WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA 
VOORBEHOUDEN 
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KDO zet aanstaande zaterdag 
haar deuren even open
De Kwakel -Komende zaterdag 11 
juli is er voor alle leden, sponsoren 
en iedereen die KDO een warm hart 
toedraagt de mogelijkheid de flit-
sende voortgang van de nieuwbouw 
te bekijken. De deuren staan open 
van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

Het KDO hoofdbestuur is in over-
leg met AWG Aannemerij tot de-
ze stap gekomen omdat de voort-

gang wel heel snel gaat. Het hoofd-
bestuur had eerst de bedoeling een 
open huis te houden medio augus-
tus, na de zomervakantie, maar ver-
moedt dat het gebouw dan al te ver 
is afgebouwd. 

Na zeven weken bouwen is de aan-
nemer namelijk al begonnen met 
het metselen van de binnenmuren, 
worden de toiletblokken opgehan-

gen, elektriciteitsbekabeling aange-
bracht en de eerste douchekoppen 
(waar het uiteindelijk om begon-
nen was) opgehangen. Verder zijn 
de kozijnen van de buitengevel op 
de eerste etage gesteld. Om op tijd 
klaar te zijn werkt AWG de gehele 
zomer door. U heeft komende zater-
dag 11 juli nu nog de mogelijkheid 
een en ander zelf in ogenschouw te 
nemen.

Vijfde zitting van bridge-
zomerdrive bij ‘De Legmeer’
Uithoorn - Op de warme woens-
dagavond van 1 juli jl. werd de 5e 
zomerdrive gespeeld in Uithoorn.
De uitslag in resp. de A- en de B-
lijn:
1. Jan Egbers en
Lijnie Timmer  61,46%
Ria Sudmeijer en
Wies Gloudemans  69,27%
2. Ben ten Brink en
Jan Bronkhorst  56,25%

Ria Wezenberg en
Corrie Olijhoek  57,81%
3. Cora de Vroom en
Trudi Zandbergen  51,56%
Jannie Aarsman en
Anton Zijlstra  51,04%
Chocola ging naar de 7e plaats (prik-
prijs van die avond): Frans Kaandorp 
en Gerda Schavemaker en in de B-
lijn Tini en Johan Lotgerink.
Wilt u meedoen op één van de ko-

Een drukte van belang bij club-
kampioenschappen Qui Vive
De Kwakel - De afgelopen twee 
weken was het op het tennispark 
Qui Vive in De Kwakel weer een 
drukte van belang dankzij de club-
kampioenschappen voor de Jeugd. 
In totaal 63 kinderen hadden zich 
aangemeld. Het weer werkte gewel-
dig mee, er zijn vele heel spannen-
de partijen gespeeld, die soms heel 
lang duurden. Wat te denken van de 
wedstrijd tussen Jasper Burgers en 
Robin Ranzijn, in de halve finale van 
de poule jongens t/m 12 jaar, die 
duurde totaal 3 uur!! 

Voor het eerst werden de clubkam-

pioenschappen voor senioren en ju-
nioren tegelijk gespeeld, waardoor 
de jeugd ook gebruik kon maken 
van de tenten op het terras. Ook de 
kookgelegenheid bij het chalet kon 
prima worden gebruikt om de ham-
burgers en de hotdogs klaar te ma-
ken op de finaledag. Dat was een 
welkome bijdrage aan de lunch, die 
voor de kinderen werd klaar ge-
maakt. Ook de toernooileiding had 
een heerlijke beschutte plek met de 
wedstrijdtafel onder de luifel van het 
chalet. Kortom: de combinatie van 
beide toernooien, georganiseerd 
vanuit het chalet, is de Jeugd Com-

missie goed bevallen.

Voor de mini’s was op woensdag 24 
juni een aparte middag georgani-
seerd met korte wedstrijdjes op de 
mini-banen en andere leuke spel-
letjes waar veel water bij werd ge-
bruikt ter verkoeling. Immers de zon 
liet zich, ook op die middag veel 
zien!!

De winnaars van de verschillende 
poules zijn te vinden op de site van 
Qui Vive www.quivivetennis.nl, waar 
de uitslagen van alle poules te vin-
den zijn.

Qui Vive sluit seizoen af 
met geslaagd ABN-AMRO 
Boettoernooi!
De Kwakel - Afgelopen zondag 
vond bij Qui Vive het Boettoernooi 
plaats. Het Boettoernooi is een soort 
familietoernooi, waaraan naast fa-
milieteams ook vriendenteams mee-
deden. Het thema was ‘Vlieg met mij 
mee naar de regenboog’, wat tot een 
kleurige dag heeft geleid. De dag 
begon meteen sportief. Na de in-
schrijving was de gezamenlijke war-
ming-up. Onder leiding van Tho-
mas Zwart, de coach van het eer-
ste herenteam, kwamen alle spie-
ren via sprintjes, kikkersprongen en 
buikspieroefeningen, aan bod. Door 
de drukkende warmte en de stren-
ge woorden van Thomas kwam ie-
dereen met rode gezichten van het 
veld.
Na de warming-up begonnen de 
wedstrijden. Alle teams waren in 
een eigen kleur naar het toernooi 
gekomen. Alle kleuren van de re-
genboog waren vertegenwoordigd. 
De mooiste creaties kwamen voor-
bij. Zo waren er rode duiveltjes met 
hoorntjes en zelf geverfde violet ge-
kleurde T-shirts. Maar ook glitteren-
de gouden zonnebrillen en kroon-

tjes en vrolijke Hawaï-shirts liepen 
rond. Het toernooi bestond uit vier 
verschillende ‘sporten’. Uiteraard 
werd er gehockeyd en getennist. 
Maar er was ook een grote survival-
baan. En als vierde onderdeel was 
er het duo-voetbal. Met z’n twee-
en in één broek met vierbroekspij-
pen. Door die broek was het moei-
lijk om naar de bal te rennen of zelfs 
tegen de bal te schoppen, want met 
alles moest je rekening houden met 
je teamgenoot waaraan aan je vast 
zat. Het gestuntel en de struikelpar-
tijen die volgden hebben tot vele hi-
larische momenten gezorgd. Naast 
de sportieve onderdelen was er ook 
een speurtocht uitgezet. Geduren-
de het toernooi ontvingen de teams 
aanwijzingen die leidden naar de 
pot met goud (en cadeaus) aan het 
einde van de regenboog.

Het sportieve gedrag en het en-
thousiasme van alle deelnemers, het 
mooie weer en de inzet van de vrij-
willigers hebben er aan bij gedra-
gen dat iedereen het naar zijn zin 
had. Na de wedstrijden werden ui-

teraard de kampioenen gehuldigd. 
Naast de bekers voor de eerste drie 
plaatsen in de familie- en de vrien-
denpoule, werd aan het eind van de 
prijsuitreiking de meest belangrijke 
prijs uitgereikt: ‘De Marcel Smit-tro-
fee’, de prijs voor het meest sportie-
ve team. De prijs is vernoemd naar 
Marcel Smit. Hij was een erg betrok-
ken en enthousiast Qui Vive-lid, die 
jaren het toernooi heeft georgani-
seerd. De prijs werd door zijn zoon 
Bart Smit uitgereikt. Dit keer was 
het ‘team oranje’ dat trots de trofee 
in ontvangst nam.

Na de prijsuitreiking was er nog een 
barbecue. Tijdens en na de barbe-
cue kon iedereen in het zonnetje op 
het terras nagenieten van een ge-
slaagde en erg gezellige dag, die 
mede mogelijk werd gemaakt door 
de sponsoren: ABN-AMRO, kapper 
Joepze, Special Sports en Juwelier 
Sparnaay! Iedereen kan terugkijken 
op een geslaagde seizoensafslui-
ting, waarbij zowel leden als intro-
ducés hebben kunnen genieten van 
de familiesfeer van Qui Vive.

mende woensdagavonden dan bent 
u van harte uitgenodigd binnen te 
lopen tussen 19.15 en 19.30 uur in 
De Scheg te Uithoorn. Om de start-
tijd van 19.45 uur mogelijk te maken, 
is het zeer gewenst dat u zich vóór 
19.30 uur meldt. U kunt zich ook 
vooraf telefonisch melden bij Luuk 
Smit, tel. 0613364067 (na 17.00 uur 
tel. 0172-575523) of bij Gerda Scha-
vemaker, tel. 0297-567458.

Tour de Kwakel:

Erve Vlasman even een 
stukje Monaco
De Kwakel - De Kwakelse jetset 
waande zich zaterdagmiddag in het 
Tourhome even op een stukje para-
dijs op aarde. Het was een komen 
en gaan van cruiseschepen aan de 
kade van erve Vlasman om maar 
niets te hoeven missen van de tour-
start in Frankrijk. Met de ‘Gouden 
Lappen’ in aanslag konden de deel-
nemers van het tourspel zich om de 
tv heen scharen en zich baden in de 
luxe die dit monumentale pand te 
bieden heeft.
Vrijdagavond vond al de ploegen-
voorstelling in het Tourhome plaats, 
ploegen die deze tour vernoemd zijn 
naar biernamen. Met plezier na-
men de renners dan ook plaats in 
‘De Verboden Vruchten’ of bij het 
‘Quakels Blond’. Al de deelnemers 
waren van de partij om hun eerste 
voorspelling van deze 54e Tour de 
Kwakel in de bus te doen. De ver-
zorging is in handen van Ton On-
derwater, Ton had het druk op de-

ze warme vrijdagavond. Menig bi-
don moest worden bijgevuld door 
deze opper Dopper. Sommige ren-
ners hadden elkaar al een jaar niet 
gezien zodat tot in de kleine uurtje 
werd bijgepraat over tourverleden 
en heden. Voor de nodige vetten, 
de brandstof voor deze tour, staat 
Gerda Voorn paraat. Zij is inmiddels 
voor haar derde Michelinster geno-
mineerd.
Op de zaterdagmorgen worden de 
voorspellingen bij Mira Wahlen ge-
bracht, zij zal de komende drie we-
ken ruim twee duizend briefjes, ‘lap-
pen’, te verwerken krijgen.
Zaterdagmiddag nam de spanning 
alleen maar toe in het kleine prins-
dom van Co Vlasman.
Zou favoriet Cancellara ook daad-
werkelijk gaan winnen? De mees-
te jetsetters gaven blijk van ver-
stand door deze renner als eerste te 
voorspellen, al is er natuurlijk altijd 
wel eentje bij die de loopplank vol-

ledig misslaat. Met deze tijdrit werd 
goed gescoord, bijna iedereen had 
de winnaar goed voorspeld en dat 
levert al drie punten op. Staat er een 
andere renner op de goede plaats 
dan krijg je twee punten. Staat er 
een renner van de top tien bij de 
tien voorspelde renners krijg je ook 
nog een punt.

Uiteindelijk zou, officieus, Ber-
ry Schalkwijk met 13 punten het 
hoogste aantal scoren. Met als be-
loning de gele trui voor deze nieu-
we prins van Monaco. De ploeg van 
‘Het Elfde Gebod’ pakte de dagprijs 
van 15 eurocenten, de eerste aanzet 
voor een andere boot. Tegen de za-
terdagavond gingen de trossen los. 
Een enkeling bleef in de goot ach-
ter, maar dat was om plasjes van 
drie jaar geleden te controleren. De 
komende week wachten spannende 
etappes en weer volop spanning bij 
de liefhebbers van Tour de Kwakel.

Qui Vive Open Jeugd 
Toernooi 2009
De Kwakel - Voordat het school-
jaar weer begint kan tennissend Uit-
hoorn (en wijde omgeving) elkaar 
weer ontmoeten op het Open Jeugd 
Toernooi van Qui Vive. Het tennis-
toernooi voor de jeugd tot en met 
18 jaar dat altijd in het teken staat 
van sportiviteit, gezelligheid en va-

kantieverhalen. Wegens groot suc-
ces in de afgelopen twee jaar kan er 
ook dit jaar ook weer worden inge-
schreven voor het minitennis in de 
leeftijdscategorieën t/m 6 jaar, t/m 7 
jaar, t/m 8 jaar en t/m 9 jaar. Er zal 
gespeeld worden op de minitennis-
banen van de  club. Het toernooi zal 

dit jaar worden gehouden van 10 tot 
en met 15 augustus 2009. 
Net als vorig jaar is de hoofdsponsor 
Albert Heijn Jos van den Berg.
Verdere informatie kan je vinden op 
de website www.quivivetennis.nl/. 
Via deze site kan men ook inschrij-
ven. 

Sport en Spel op Straat in de 
zeven wijken van Uithoorn
Uithoorn - In het kader van het 
kwartiermaken, het opzetten van 
een dekkend vraaggericht aanbod 
van kinder-en tienerwerk in Uit-
hoorn zal er in de eerste 2,5 week 
van de zomervakantie Sport en Spel 
op Straat georganiseerd worden in 
de zeven wijken van Uithoorn.

Het kwartiermaken is een project 
dat voor 2 jaar vanaf april dit jaar is 
gestart en dat uiteindelijk moet lei-
den tot een duurzame samenwer-
king tussen de verschillende sport-
organisaties, scholen, wijksteun-
punten en andere (maatschappelij-
ke) instellingen.
Het komen tot een vraaggericht 
aanbod van activiteiten voor het kin-
der-en tienerwerk zal de eerste fa-
se van dit project vooral een verken-
nend karakter hebben.
Rob Brink, kwartiermaker Kinder- 
en Tienerwerk Uithoorn/Stichting 
Cardanus: “In dat kader ben ik in 
gesprek met scholen en andere in-
stellingen.
Om in ieder geval ook te laten zien 
waar wij een aanvulling kunnen zijn, 
zonder concurrerend te zijn met be-

staande activiteiten, heb ik tot nu toe 
in samenwerking met de gemeente, 
de buurt en één school De Regen-
boog de afgelopen maanden drie 
activiteiten mede georganiseerd.

In navolging van Amstelveen, waar 
al 15 jaar lang in de zomervakantie 
Sport en Spel op Straat wordt geor-
ganiseerd, zullen er gedurende 2,5 
week twee teams met een busje met 
sportspullen de wijken bezoeken bij 
verschillende speelplekken, om met 
de kinderen te gaan sporten. Hier-
onder kunt u op het schema zien 
waar en wanneer ze er zijn.

Het meedoen van de kinderen is 
gratis. Bij temperaturen boven de 
25 graden en bij regen gaat het niet 
door!”

Overzicht Sport en Spel Uithoorn
Wo 8 juli 12.00-16.00
Europarei Rondom  “het Buurtnest” 
De Kwakel “Hortensialaan”
Do 9 juli 12.00–16.00 Europarei 
Rondom “het Buurtnest”
15.00–17.00 en 19.00–21.00
De Kwakel “Hortensialaan”

Vrij 10 juli 12.00–16.00
Legmeer “Jacob Obrechtweg”
Ma 13 juli 15.00–17.00 en 19.00–
21.00 Legmeer “Jacob Obrechtweg”
12.00–16.00 Thamerdal 
“Oranjepark”
Di 14 juli 12.00–16.00
Zijdelwaard “Valeriuslaan
15.00-17.00 en 19.00–21.00
Thamerdal “Oranjepark”

Wo 15 juli 15.00-17.00 en
19.00–21.00 Zijdelwaard
“Valeriuslaan”
Do 16 juli 12.00–16.00
Zijdelwaard “Valeriuslaan”
15.00- 17.00 en 19.00–21.00
Thamerdal “Kuyperlaan”

Vrij 17 juli 15.00-17.00 en 19.00–
21.00 Thamerdal “Kuyperlaan”
12.00 - 16.00
De Meerwijk “Speelveld Ebro”
Ma 20 juli 12.00–16.00
De Meerwijk “Speelveld Ebro” 
Di 21 juli 15.00–17.00 en 19.00-21.00 
De Meerwijk “Speelveld Ebro”



De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 4 juli is Eetcafé ‘t Pruttelpotje 
een triketocht aangeboden door het 
Trikecentrum Vinkeveen.
Met een lange sliert 
van 15 trikes en 3 
motoren werd een 
prachtige tocht door 
onze mooie Venen 
gereden. Het was 
een perfecte dag 
om te rijden, goede 
temperatuur en een 
mooie blauwe lucht. 
Eetcafé ‘t Pruttelpotje 
is een onderdeel van 
Stichting de Baat. 
Het is een open eet-
tafel voor mensen 
met een verstande-
lijke beperking die 
zelfstandig wonen. 
1 x per twee weken 
wordt in All Round, 
aan de Rondweg in 
Mijdrecht een maal-
tijd door vrijwilligers 
bereid. Net als vorig 
jaar kregen ze een 
rit met de trike aan-

geboden, dat is wat anders dan al-
leen maar eten! Na afloop van de tri-
kerit was er een heerlijke lunch. Zo-
wel de stoere mannen en vrouwen 

van de Trikes als de deelnemers van 
het eetcafé genoten zichtbaar van 
deze bijzondere dag. 
Trikers: bedankt!
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Dagje uit voor de peuters 
van de Blokkendoos
Uithoorn - Ieder jaar organiseert 
kindercentrum de Blokkendoos uit 
Uithoorn een uitje voor de peuters.
Dit jaar ging de reis naar recreatie-
park ‘Oud Valkeveen’ in Huizen.

Samen met hun ouders en natuur-
lijk de leidsters werd er gespeeld en 
genoten van alle attracties die het 
park te bieden heeft zoals de speel-
tuin, de botsauto’s de draaimolens, 

de bootjes en het treintje dat door 
het park rijdt.
Met een picknick en een ijsje werd 
de dag afgesloten.
Het was een fantastische dag!

IVN organiseert roeiexcursie 
in natuurgebied Botshol
De Ronde Venen - Je kunt er ver-
dwalen door het hoge riet dat van 
de sloten een doolhof maakt. En als 
je aanlegt en over een veeneiland 
loopt voel je de grond veren. Mooi 
en uniek is het. 
Veel lepelaars, rietzangers en kare-
kieten broeden in Botshol, een moe-
rasgebied met een beetje brak wa-
ter in De Ronde Venen. Nu de vo-
gels klaar zijn met broeden is het 
natuurgebied voor mensen openge-
steld. Gidsen van het IVN zullen dan 

in het mooie, stille en afwisselende 
gebied een excursie verzorgen. Zij 
zullen op zoek gaan naar kranswie-
ren en kattestaarten en oog heb-
ben voor vissen en kikkers. Wellicht 
vliegt er een buizerd over of een an-
dere grote vogel zoals de zeldzame 
roerdomp. Het belooft een mooie 
excursie te worden. Ga mee en laat 
je verrassen. 
In ieder geval is het gebied zelf al 
spannend met zijn vele sloten, het 
wuivende riet, zijn moerasbos en de 

Grote en Kleine Wije. 
Zondagochtend 12 juli om 10.00 uur 
bij boer Verweij aan Botshol 14 of 
een kwartier eerder op het Kloos-
terplein in Vinkeveen. Kosten be-
dragen voor leden en donateurs 4 
euro, overige deelnemers betalen 5 
euro. Het aantal deelnemers wordt 
bepaald door beschikbare boten en 
gidsen. Aanmelden voor de excursie 
kan bij Ria Waal, tel. 0297 256089 
(overdag) en bij Els Raadschelders, 
tel. 0297 288669 (’s avonds).

Irenebrug dicht: een grote 
ellende voor fietsers, voet-
gangers en autoverkeer
Amstelhoek/Uithoorn – Het was 
dan wel weken van te voren aan-
gekondigd, maar wat een ramp: de 
Irenebrug zat het afgelopen week-
end dicht in verband met herstel-
werkzaamheden. Een ellende voor 
alles en iedereen: voetgangers, fiet-
sets en automobilisten. Want al was 
het dan voor de bewoners van Uit-
hoorn en omgeving bekend door de 
gele borden, in Noord-Holland be-

gon vrijdag de vakantie en lang niet 
iedereen wist het. De bewegwijze-
ring was nu ook niet dusdanig dat 
je het ver van te voren zou kun-
nen weten. Als je bijvoorbeeld vanaf 
Aalsmeer kwam, zag je het pas als je 
bij de Zijdelweg was. Had het eerder 
gestaan had je gewoon via De Hoef 
kunnen rijden.
Vanaf de N201 Vinkeveen en van-
af Nieuwveen of Mijdrecht binnen-

door, zag je het pas als je bij de krui-
sing Amstelhoek was. Er werd wat 
gemopperd dit afgelopen weekend!
Gelukkig was er voor de fietsers 
en voetgangers een pontje ingezet, 
maar wat een ellende. 
Als het college van Uithoorn zijn 
plannen doorzet kan dit dus de toe-
komst zijn. Je moet er toch niet aan 
denken. 
 Foto: Guus Haak

De werkzaamheden ’s nachts aan de brug zorgen wel voor een mooie foto

VeenLanden College viert 
dertigjarig bestaan
Mijdrecht - Het VeenLanden Col-
lege bestaat dit kalenderjaar 30 
jaar. Dit is voor hen de reden er een 
feestelijk jaar van te maken. De eer-
ste activiteit is inmiddels al achter 
de rug. In april zijn zij met de hele 
school naar Warner Bros in Duits-
land geweest.
In de week van 31 augustus wor-
den de festiviteiten vervolgd en wel 
te beginnen op woensdag 2 sep-
tember met een feest voor de buurt. 
De school heeft de beschikking over 
twee prachtige gebouwen op twee 
plekken in de gemeente. Bij bei-
de gebouwen hebben ze natuurlijk 
buren. Met die buren willen ze ook 
graag hun lustrum vieren door hen 
een feestavond aan te bieden.

Nu is buren een ruim begrip. De 
mensen die in de directe omge-
ving van de school wonen, hebben 
een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen., maar er zijn natuurlijk nog 
meer buurt/dorpsbewoners.
Als dorpsbewoner wordt u van har-
te uitgenodigd op woensdag 2 sep-
tember om 20.00 uur naar het ge-
bouw aan de Diamant te komen om 
te kijken en te luisteren naar diver-
se optredens van verschillende pro-
fessionele artiesten én van geta-
lenteerde leerlingen van de school.  
Naast bijvoorbeeld de Tiny Little 
Big Band, treden Irina Parfenova en 
haar dochter Sophie op. Een dans-
groep ontbreekt ook niet. Kortom, ze 
hebben een gevarieerd programma 

voor u samengesteld.
Mocht u van deze uitnodiging ge-
bruik willen maken, geeft u zich dan 
d.m.v. een briefje op. Vermeld daar-
op uw naam, adres en telefoonnum-
mer en het aantal kaarten dat u wilt 
ontvangen (maximaal 4 kaarten per 
adres). Stuur deze gegevens naar: 
VeenLanden College, t.a.v. de lus-
trumcommissie, Diamant 9, 3641 
XR Mijdrecht. U kunt deze gege-
vens ook mailen naar:  info@het-
vlc.nl  Uiteraard zijn er voor u géén 
kosten verbonden aan deze feeste-
lijke avond. De kaarten worden u zo 
spoedig mogelijk toegestuurd. Het 
VeenLanden College verzoekt u wel 
vriendelijk vooral snel te reageren, 
want op is op!

Vernieuwing met behoud 
van traditie
Wilnis - De metamorfose van Wijn-
handel De Zwart gaat zijn tweede 
fase in. Na de ingrijpende verbou-
wing van eind vorig jaar, komt de 
wijnspecialisatie meer op de voor-
grond te staan, zeker met het in 
dienst treden van de nieuwe wijnad-
viseur Joost Valk. Joost ontwikkelde 
zijn passie voor wijn tijdens zijn stu-
die aan de Hotelschool in Zwolle en 
al snel daarna behaalde hij zijn di-
ploma Vinoloog van de Wijnacade-
mie. Met een ervaring van bijna 20 
jaar, als verkoper én inkoper in de 
wijnvakhandel gaat Joost bij Henri 
Bloem in Wilnis werken aan de op-
bouw van een sprankelende wijn-
handel, die in de regio het trefpunt 
wordt voor wijnliefhebbers.

Het uitgebreide assortiment van 
Henri Bloem biedt de mogelijkheid 
om van alle wijngebieden in de we-
reld, bekende en minder beken-
de wijnen naar voren te schuiven. 
Daarbij staat voorop dat alle wij-
nen een uitstekende prijskwaliteit 
verhouding hebben mede door de 
eigen wijnimport. U bent van har-
te uitgenodigd om kennis te maken 
met de nieuwe enthousiaste wijnad-
viseur Joost Valk en om samen met 
hem de interessante wijnwereld te 
ontdekken en verder te leren ken-

nen. De vaste klanten in Wilnis, par-
ticulier en horeca, blijven verzekerd 
van hun vertrouwde wijn-, en ge-
distilleerdassortiment en van de ge-
bruikelijke service. Tot slot nog even 

dit: in de advertentie van de Zwart 
in de tourbijlage stond dat ze vrij-
dagavond koopavond hebben. Dat 
is al maanden niet meer. Onze excu-
ses daarvoor.

Rit met trikes door de Venen
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Uithoorn/Amstelhoek – Enke-
le weken geleden werd onze redac-
tie al ingelicht over het feit dat de 
begraafplaats aan het Zijdelveld in 
Uithoorn zou worden gesloten. We 
hebben toen contact gehad met het 
bestuur van  de parochie of zij hier-
op een reactie wilden geven. Zij be-
loofden ons dit te mailen, maar op 
de dag van vandaag hebben zij niets 
meer van zich laten horen. Zoals u 
misschien heeft gezien hebben wij 
het artikel wel geplaatst, maar zon-
der reactie van het kerkbestuur. Nu 
zagen wij afgelopen week in het in-
formatieblad voor de katholieke ge-
loofsgemeenschap in Uithoorn en 
Amstelhoek, dat er een uitgebreid 
artikel aan was gewijd. Om nu te 
voorkomen dat niet iedereen weet 
van dit voornemen plaatsen wij het 
artikel uit het kerkblad:

Besloten
“In 1971 heeft het toenmalig kerkbe-
stuur van de parochie van St. Jan de 
Doper het besluit genomen om geen 
grafrechten op de begraafplaats aan 
het Zijdelveld meer toe te kennen. 
De achtergrond daarvoor was onder 
andere de indertijd gestegen grond-
waterstand. Bij dat besluit is toen 
bepaald dat, daar waar geen spra-
ke was van een dubbelgraf, de be-
graafrechten voor de nabestaanden 

in stand zouden blijven gedurende 
40 jaar na de datum van de begra-
fenis. Nu deze termijn ongeveer is 
verstreken en de bisschop de defi-
nitieve sluiting van de begraafplaats 
heeft vastgesteld met ingang van 1 
augustus 2009 wil de commissie be-
graafplaats u hierover nader infor-
meren”, aldus het artikel in het kerk-
blad.

Nabestaanden
“Het onderhoud van de begraaf-
plaats wordt tot nu toe door parochi-
anen uitstekend verzorgd. De admi-
nistratie van de begraafplaats en het 
algemeen beheer vertonen de nodi-
ge hiaten. Van een groot aantal gra-
ven is niet bekend wie als vertegen-
woordiger van de nabestaanden op-
treedt, wat voor verder beheer van 
de begraafplaats van belang is. Zij 
van wie wij het weten zijn inmiddels 
in kennis gesteld van de sluiting en 
de ruiming. Zij die geen brief heb-
ben ontvangen kunnen contact op-
nemen door te bellen naar: 0297-
561439 of mailen naar: secretariaat@ 
emmaus-uithoorn.nl

Reglement
Op 18 december 2007 is een regle-
ment voor beheer van de begraaf-
plaats vastgesteld welke door de 
bisschop 14 december 2007 is goed-

gekeurd. Daarmee vervielen alle 
voorgaande reglementen en/of toe-
zeggingen. Op basis van het huidige 
reglement heeft het parochiebestuur 
inmiddels besloten tot definitieve 
sluiting van de begraafplaats en de 
bisschop heeft dit besluit overge-
nomen. Het reglement voor de be-
graafplaats kan op verzoek aange-
vraagd worden. Ze zijn ook te lezen 
op de website: 
www.emmaus-uithoorn.nl

Beheer
Gedurende decennia werden geen 
graven geruimd, ook al waren de 
rechten om het graf in stand te hou-
den verlopen.

Ook werd er geen geld gevraagd 
voor het in stand houden van de 
reeds verlopen graven. De graven 
waarvan de termijnen zijn verstre-
ken, daarvan zal na 1 augustus tot 
ruiming worden overgegaan.
De grafstenen worden weggehaald. 
Nabestaanden kunnen indien ge-
wenst, na overleg, deze stenen op-
halen. Bij een aantal graven bestaat 
het recht om tegen betaling de ter-
mijn van 40 jaar grafrecht nog een-
maal te verlenen met 10 jaar. Als 
men dat wil, kan men dit aangeven 
en tegen betaling hier gebruik van 
maken.

Begraafplaats Zijdelveld gaat 1 augustus officieel dicht

”Alle rechten om daar 
begraven te mogen 
worden zijn verlopen”

Oud-deken drs De Wit gevraagd om te bemiddelen

’Conflict’ tussen 
R.-K. kerkbestuur en 
kerkkoren nog niet opgelost
Mijdrecht/Wilnis – Afgelopen week 
ontvingen de parochianen van de R.-
K. parochie St Johannes de Doper 
uit Mijdrecht/Wilnis een brief met de 
laatste ontwikkelingen over de con-
flictsituatie tussen het kerkbestuur en 
de kerkkoren St Caecilla en Cantara.
De koren hadden van het kerkbestuur 
begin juni te horen gekregen dat zij in 
ieder geval tot 1 juli op non actief wa-
ren gezet. Wat te doen na 1 juli. In de 
brief stond het volgende te lezen:
“Bij dezen informeert het bestuur van 
de parochie u met betrekking tot de 
situatie van de koren en de dirigent. 
Het parochiebestuur doet dit recht-
streeks in een brief aan alle leden  
van beide koren, omdat de besturen 
van die koren hebben geweigerd om 
in gesprek te gaan met het bestuur. 
Beide koren zijn door het parochie-
bestuur voor wat betreft de reguliere 
vieringen op non actief gesteld tot 1 
juli 2009. Inmiddels heeft St Caecilia 
laten weten dat men niet meer wenst 
te zingen totdat het conflict is opge-
lost. Dit geldt niet alleen voor de re-
guliere vieringen maar ook de trouw- 
en rouwvieringen.

Pijnlijk

De gebeurtenissen zijn voor alle be-
trokkenen pijnlijk en trekken een 
wissel op de activiteiten en relaties 
in de parochie. Het parochiebestuur 
is zich dit zeer bewust en ervaart zelf 
ook de nare kanten daarvan.
Tegelijkertijd voelt het bestuur zich 
verantwoordelijk voor de parochie 
en in dat verband blijft de centrale 
vraag: wat is het beste voor onze ge-
loofsgemeenschap? In die zin heeft 
het bestuur zich laten leiden en be-
geleiden en nagedacht over moge-
lijke stappen naar de toekomst. Wat 
dat betreft ziet het bestuur een aan-
tal zaken die ieder op zich van be-
lang zijn en soms ook met elkaar sa-
menhangen.

Fusie
Op 1 januari 2010 wordt de parochie 
samengevoegd met de andere 10 
parochies in het parochieverband. 
Er ontstaat dan een geheel nieuwe 
structuur, die in elk geval bestuurlijk 
niet zonder gevolgen zal zijn.
Het bestuur werkt in overleg met 
de andere parochies hard mee aan 
het tot stand brengen van de nieu-
we structuur en heeft zich voorge-
nomen om de periode tot 1 januari 

2010 te benutten om de verstoorde 
verhoudingen in onze parochie op 
orde te brengen. Dat kunnen we niet 
alleen, dat mag duidelijk zijn.

Niet opgelost
De leden van St Caecilia hebben op 
Hemelvaart de kerk demonstratief 
verlaten en daarna aangegeven dan 
men niet meer wil zingen zolang het 
conflict niet is opgelost. Op zich is 
niet helemaal helder wat hier onder 
‘het conflict’ moet worden verstaan. 
Wel is duidelijk dat er iets moet ge-
beuren om de lucht tussen diverse 
betrokkenen te klaren, alvorens men 
weer van harte samen kan vieren.

Oplossing
Het is daarom van belang om nu te 
werken aan oplossingen. In dat ver-
band heeft het bestuur aan oud-de-
ken drs Th. J. de Wit verzocht om een 
bemiddelende rol te spelen. Het be-
stuur is zeer verheugd dat hij hier-
in heeft ingestemd. Hij verdiept zich 
momenteel in het dossier en neemt 
contact op met de betrokkenen om 
te kijken of er eventueel mogelijkhe-
den voor bemiddeling zijn.” 
 Wordt vervolgd

Feest voor groep 1C van 
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen maandag 6 
juli was het echt feest voor de kin-
deren van groep 1C van de Sint Jo-
zefschool. Het was juffendag en dat 
werd gevierd in Kortenhoef, in speel-
tuin “De Eekhoorn”. Maar liefst drie 
juffen vierden hun verjaardag. De 
kinderen konden zich uitleven op 

verschillende speeltoestellen, zoals 
een familieschommel of een familie-
wip, maar er waren ook glijbanen en 
een grote zandbak. Voor elk wat wils. 
De juffen hadden goed gezorgd voor 
drinken en allerlei lekkers tussen-
door. Veel te snel was het kwart voor 
drie en moest iedereen weer terug 

in de auto om terug naar school te 
gaan. Daar werd nog een keer voor 
de juffen gezongen, waarna de kin-
deren hun rapport meekregen naar 
huis en er bekend werd wie volgend 
jaar bij welke juf is ingedeeld. Een 
spannende dag dus voor de klein-
tjes!

Dirigent van De Rovenians jubileert
Mijdrecht - Gospelkoor De Roveni-
ans heeft het jubileumjaar afgeslo-
ten met opnieuw een jubileum.
Dirigent Kees Grobecker heeft er al 
weer 10 seizoenen bij De Rovenians 
opzitten.
Grobecker was tien jaar geleden af 
en toe al te zien bij de Rovenians als 
invaldirigent voor Cor Ros. Op 1 au-
gustus 1999 werd Grobecker offici-
eel dirigent van Gospelkoor De Ro-
venians.
Onder zijn leiding heeft het koor 
de afgelopen jaren prachtige din-
gen neergezet. Naast de vele nieu-
we nummers, de opname van een 
cd, een geheel nieuwe kijk op het 
kerstverhaal (door de ogen van Jo-
zef) was daar The Passion. Een fan-
tastisch muzikaal spektakel waar-
mee De Rovenians de laatste jaren 
grote successen boekte.

De Rovenians bestaat inmiddels 25 
jaar wat gevierd is met een week-
endje weg met het hele koor en een 
fantastisch uniek concert samen 
met Brassband Condordia.
Het laatste optreden van het jubi-
leumseizoen vond traditiegetrouw 
plaats in Huize Ursula in Nieuwveen. 
Al jaren werkt het koor belangeloos 
mee aan de aldaar gehouden kerk-
dienst. Elk jaar is dit een feestje. 
Op 31 augustus begint De Rove-
nians weer met de repetities. Elke 

maandag wordt er in gebouw “De 
Rank” aan de Prins Bernhardlaan 
in Mijdrecht van 20.15 tot 22.15 uur 
geoefend. 

Ben jij tussen de 16 en 45 jaar en 
lijkt het jou leuk om met het koor 
mee te zingen, kom dan gerust eens 
kijken. Je bent van harte welkom.

Nierstichting Mijdrecht 
zoekt collectanten
Mijdrecht - Jaarlijks collecteren 
ruim zestig mensen in Mijdrecht 
voor de Nierstichting. Daar is de 
Nierstichting enorm blij mee! Toch 
kunnen ze altijd érg goed nieuwe 
collectanten gebruiken. Nu zijn er 
wijken in Mijdrecht waar nog niet 
gecollecteerd wordt. En elke euro 
is er één! De collecte is dit jaar van 
20 t/m 26 september. Als collectant 
gaat u in deze week met een collec-
tebus van deur tot deur in uw buurt. 

Dat kunt u alleen doen, of samen 
met een vriend, vriendin of fami-
lielid. Als collectant laat u duidelijk 
zien waar u voor staat. U draagt bij 
aan een betere toekomst voor nier-
patiënten. Bovendien is het een leu-
ke manier om in contact te komen 
met uw buurtgenoten.
Met de opbrengst kan de Nierstich-
ting o.a. wetenschappelijk onder-
zoek financieren naar het voorko-
men en behandelen van nierziekten. 

Het zou fantastisch zijn als u hier-
aan wilt bijdragen. Een uurtje van 
uw tijd maakt het verschil.
Wilt u meer tijd investeren en houdt 
u van organiseren? De Nierstichting 
is ook nog op zoek naar een wijk-
hoofd voor de buurt Proostdijland.
Voor meer informatie en aanmel-
dingen kunt u contact opnemen 
met Marella Verhagen, telefoon 
241489, of Ria van Schaick, telefoon 
273530.

Afscheid van de Driehuisschool
Mijdrecht - Op donderdag 2 ju-
li nam juf Lia afscheid van de Drie-
huisschool.

Om half twee werd ze opgehaald 
door een cameraman (oud-leerling 
Marco) en vier assistentes.
Zij namen de juf mee door de school, 

in alle groepen werd een afscheids-
woordje gehouden.
Ook werden liedjes gezongen en  
een a-b-c over de juf en elfjes werd 
voorgelezen. De juf had voor ieder 
kind een kladblokje. 
Met de juffendag kregen de kinde-
ren een potlood, misschien kunnen  

ze de juf nog eens een briefje of te-
kening sturen.
Daarna was er een receptie en kwa-
men oud-collega’s en ouders de juf 
gedag zeggen.
Met de collega’s van nu werd er ge-
wokt.
Het was een heel gezellig afscheid.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! Groen of rood 
Waar gaat dat heen? 
Hoe zal dat gaan? Waar 
komen die muggen toch 
vandaan? Heb je ook 
de uitzending van de 

avondetappe gezien? Interessant toch. Ik bedoel 
niet het wielrennen. Nee! Dat bedoel ik niet. 
Dat was sowieso interessant. Nee! Ik bedoel de 
uitzending zelf, uit Arles. Het beroemde plaatsje 
Arles van onze Vincent. Dat is een mooi plaatsje 
maar er is niet in te leven. Het is niet mogelijk om 
daar buiten een TV uitzending te maken. Nee! 
Nee! Het was niet mogelijk om een tv uitzending 
te maken. Ik zag daar wolken muggen door 
het scherm gaan. Wolken muggen!!!!. Uit het 
natuurgebied vandaan dat in de Camargue is 
ingericht. Dat komt hier ook. Ja! Ja! Die komen 
hier ook. Die lui van de provincie, die zitten 
lekker hoog en droog op de zandgronden van 
de Utrechtse Heuvelrug. Geen muggen. Maar 
hier, waar ze toch niet wonen, willen ze natte 
natuur maken. Niet zo’n beetje nee! Nee! Hele 
polders willen ze onder water zetten. Ze willen 
de boeren en de bewoners verdrijven. Ze willen 
helemaal geen mensen meer in Vinkeveen 
en Waverveen. Je hoeft niet weg. Je gaat wel 
weg. Voor de muggen net zoals in Arles. Mooi 
plaatsje. De prikweg vliegt daar met balen over 
de toonbank. Ja! Ja! Terwijl ik hier zit te schrijven 
heb ik twee prikjes gehad. Net te laat met slaan 
natuurlijk. Even naar buiten voor een beetje 
koele frisse lucht en daar hebben ze je, de kleine 
zoemers, weer te pakken. Ja! Ja! Hun natuurlijke 
vijanden hebben inmiddels al iets anders te 
doen, die zijn aan het ruien en maken zich straks 
weer klaar voor de trek. Wacht maar, het begint 
nog maar net. In augustus en september is de 
plaag op z’n hevigst. Ja! Ja! Hoe komt onze 
provincie Utrecht aan zoveel geld dat ze ineens 
ruimhartig al de plannen van De Ronde Venen 
gaan steunen. Al die plannen die met zorg zijn 
ontwikkeld om nog meer natuur om ons heen 
zwart en grijs en rood te maken. Hoe komen 
ze aan zoveel geld? Zeker ook aandelen Nuon 
enz. verkocht. Was het niet zo dat het hele idee 
van de herindeling aan ons werd verkocht met 
het doel om een krachtig tegenwicht te vormen 
tegen de verstedelijkingsdrang van Amsterdam 
en Utrecht. Laat het maar aan het plaatselijke 
en provinciale bestuur over zegt het Rijk. Ja! 
Ja! Laat het maar aan het plaatselijke bestuur 
over. Ja! Ja! Dat doet echt zijn best niet om 
het land groen te houden maar dat is juist elke 

dag aan het werk om het groene land grijs te 
maken. Elke dag hoor. Echt, elke dag zijn ze er 
mee bezig. Wat groen was wordt ingepikt voor 
grijs en rood en daarvoor komt compensatie van 
nieuw groen op datgene dat al groen was. Dus 
een makkelijke optelsom geeft aan dat het slot 
is dat de verstedelijking toeneemt. Meer huizen. 
Meer wegen. Meer parkeerterreinen. Meer 
bedrijfsterreinen. Minder groen. Ja! ja! Minder 
groen. Maar hoe zit het nu met die betaalbare 
starterswoningen in De Ronde Venen. Ik ben 
in een starterswoning in Amstelveen geweest. 
Een fantastisch mooi huis, dat met steun van de 
gemeente gekocht kon worden. Waar geen rente 
over betaald hoeft te worden, maar dat later, 
wanneer het huis verkocht wordt, in ieder geval 
voor een deel terugbetaald wordt. Dus geen 
te kleine goedkope afbraakhuizen tussen de 
duurdere woningen. Ja! Ja! Mij benieuwen of de 
Rabobank nu met extra steun van de provincie 
wel 25% betaalbare woningen kan bouwen en 
of er dan in die wijk behoorlijke voorzieningen 
komen waaronder enkel winkels. Of dat de 
mensen in de duurzame Argonwijk weer allemaal 
met de auto overal naar toe moeten omdat er 
geen voorzieningen te vinden zijn. Dan kun je 
wel zeggen dat het een duurzame woonwijk is, 
maar dat is het dan niet. De Kruijff voetbalkooi 
staat er dan tenminste al, die hoeft niet meer 
gebouwd te worden. En het voordeel daarvan is 
dat de nieuwe bewoners daar niet over hoeven 
zeuren want ze wisten, voordat ze daar een huis 
kochten, dat die er zou zijn. Toch? Ik had een 
vervolg op Westhoek willen schrijven maar die 
muggen zaten mij teveel dwars. Dus dat komt 
nog. Wij proberen nu in ieder geval draagvlak te 
krijgen voor maatregelen tegen die oververhitte 
trappenhuizen bij ons. Dat lukt al aardig. Ja! 
Ja! De wegenontwerpers in De Ronde Venen 
zitten ook vol verrassingen. Zondag bij het Rap 
en Ruig viel weer eens iets bijzonders op. Dat 
was weer eens een soort Fietsertje pesten. Op 
de Veenkade zijn vernauwingen aangebracht 
met behulp van palen. De fietsers kunnen er 
aan weerskanten van de weg netjes tussendoor.  
Op de Baambrugse Zuwe hebben ze dat ook 
gedaan. De fietsers kunnen er daar echter 
niet tussendoor omdat daar een hoge stoep is 
gemaakt. Niemand die het snapt. Je voelt je als 
fietser behoorlijk gepakt. Behoorlijk in het nauw 
gedreven. Misschien is er een ambtenaar die de 
zin daarvan in de krant kan uitleggen.

Met gekrulde tenen heb ik het stuk zitten lezen 
waarin dhr. Rouwenhorst zijn commentaar geeft op 
de aanvraag van een vergunning voor een super-
markt in Vinkeveen. Hoe is het toch mogelijk dat er 
in Vinkeveen helemaal niets mogelijk is als het over 
de komst van een winkel gaat of over andere za-
ken. Maar ach, laat ik het bij de AH winkel houden 
want dat begint toch wel weer een klucht te worden 
en wie zijn hier de dupe? Ja! Weer de bewoners! Ik 
vraag me af hoe lang het heeft geduurd voordat er 
in Mijdrecht 2 AH winkels zijn gekomen, ik kan me 
namelijk herinneren dat dit heel erg snel is gegaan.
Daarnaast zijn er een (vernieuwde) Aldi, een Lidl, 
een Hema, twee AH’s, een Boni en verschillende 
kleine grutters in Mijdrecht .

Eén winkel
In Vinkeveen hebben we één winkel en ik vraag me 
af waar dhr. Rouwenhorst zijn boodschappen doet, 
waarschijnlijk ‘lekker dichtbij’, en ik vraag me ook 
af of hij naast het bekijken van de vierkante meters 
ook al een keer gedacht heeft aan bijvoorbeeld de 
senioren in Vinkeveen die hun te dure boodschap-
pen wel moeten halen in die ene winkel waarvan 
ik de naam geeneens meer wil noemen. En dan de 
mensen met een modaal of zelfs lager inkomen die 
op de fiets naar Mijdrecht moeten om daar hun 
goedkopere boodschappen te doen, hoe denkt de  
heer Rouwenhorst hier dan over. Het wordt nu toch 
een keer hoog tijd dat men eens wat gunt aan de 
bewoners van Vinkeveen, want ik krijg zo langza-
merhand de indruk dat Vinkeveen niet meer be-
staat bij onze Raadsleden en Partijen in Mijdrecht.

Vinkeveen bloedt dood!
Vinkeveen bloedt langzaam dood en er wordt hele-
maal niets gedaan om Vinkeveen, die prachtige re-
creatieplaats zei heer Dekker laatst nog, weer wat 
op te laten bloeien. Oh! Wat een mooie recreatie-

plaats is Vinkeveen! Jaja, alleen moeten de toeris-
ten kilometers lopen om hun te dure boodschapjes 
te doen in die ene winkel... haha! Wat een sof. Kom 
toch heren, in deze tijd van crisis is het toch gewel-
dig dat een ondernemer zijn hoofd durft uit te ste-
ken om zo’n prachtig dorp als Vinkeveen weer enig 
aanzien te geven. De gemeente De Ronde Venen 
kan hier nog wat van leren! Ik kan me herinneren 
dat ooit iemand in Vinkeveen bezig is geweest om 
een pannekoekenhuis in Vinkeveen te realiseren 
maar ook dit is er nooit van gekomen, en die ene 
fietsenmaker? Die is ook weg... en Koeleman Elek-
tra..weg!... ook naar Mijdrecht gegaan... en ga zo 
maar door. Daarnaast zal het winkelcentrum, dat ja-
renlang het alleenrecht heeft gehad, echt niet fail-
liet gaan als er één winkel bijkomt... kom nou toch, 
denk toch eens breder. Misschien tijd om eens wat 
energie aan Vinkeveen te schenken, die belangrijk-
ste toeristentrekpleister van De Ronde Venen, zei 
heer Dekker die een doorvaart wil in De Heul.
Misschien moet hij zich eerst maar eens buigen 
over deze klucht en kan hij daarna weer handen-
schuddend in de krant. Wat dát betreft kan men 
een voorbeeld aan de heer Dekker nemen, want als 
ie wat voor elkaar krijgt staat het ook direct in de 
krant!.... Nu maar wéér wachten wanneer er einde-
lijk een winkel zal bijkomen... en de toeristen? Die 
moeten nog steeds een enorm stuk lopen voor hun 
te dure boodschappen.
En de projectontwikkelaar? Die moet het maar lek-
ker zelf regelen. En Vinkeveen? Dat bloedt lang-
zaam dood... en de Vinkeveners hebben nog steeds 
maar één winkel voor hun te dure boodschappen... 
en ondertussen zijn we weer een jaar verder... alle 
leden van de Raad bedankt namens al die Vinkeve-
ners en toeristen! Ik ben benieuwd op wie de Vin-
keveners zullen gaan stemmen...

Cor Mastwijk uit Vinkeveen.   

Grafruiming historische 
begraafplaats Zijdelveld

Onlangs heeft het parochiebestuur van de 
Emmaüsparochie bekend gemaakt dat het wil overgaan 
tot ruiming van alle graven op de begraafplaats 
Zijdelveld, waarvan de termijnen zijn verlopen.
De Actiegroep Open Kerk, die ook optreedt namens 
een groot aantal oud-bestuursleden van de voormalige 
parochie St. Jan de Doper (De Schans), spreekt hier 
hun grote afkeuring over uit. Al vrij snel na de fusie 
werd duidelijk dat het dagelijks bestuur manieren 
zocht om alle bezittingen van de voormalige parochie 
St. Jan de Doper zo snel mogelijk te verkopen. De 
begraafplaats maakte hier overduidelijk ook deel van 
uit. Het beleid van de voormalige besturen was altijd 
om de oude graven waar mogelijk zo lang mogelijk 
in stand te houden, ten minste tot alle termijnen 
ruimschoots zouden zijn verlopen. Met de hulp van 

vrijwilligers werd het kerkhof tegen minimale kosten zo 
goed mogelijk onderhouden, waardoor de historische 
begraafplaats voor velen een plek van rust en respect 
is.  Uit het beleid van dit nieuwe bestuur blijkt eens 
te meer dat zij zich niets gelegen laten liggen aan 
de gevoelens en belangen van voormalige Schans-
parochianen en andere Uithoornaars.
Het lijkt erop dat het financiële beleid heden ten 
dage prioriteit heeft, wat ons gezien de éénzijdige 
samenstelling van het (dagelijks) bestuur niet geheel 
verbaast. De Actiegroep roept het parochiebestuur 
daarom op tot bezinning te komen, opdat diverse 
waardevolle stukken historisch Uithoorn niet op basis 
van financiële motieven teloor gaan.  

 
Actiegroep Open de Kerk, Uithoorn 

Reactie komst supermarkt 
Vinkeveen

Overlast jeugd Amstelplein 
en omgeving deel 2

Kruidenier
Eindelijk kunnen we eens een duidelijke uitspraak 
noteren van een raadslid over het winkelbeleid in 
Vinkeveen. Het is de heer Rouwenhorst (CDA) te 
prijzen dat hij, via de Nieuwe Meerbode, zich zo dui-
delijk uitlaat over de toekomst van het oude dorp.
Vinkeveen zou een badplaats van allure zijn ge-
weest als enkele van de (loze) beloftes die in het 
verleden door verschillende gemeenteraden zijn 
gedaan ook ten uitvoer waren gebracht.

In de herinnering staat nog het voorstel om een 
winkelcentrum met supermarkt te vestigen op het 
terrein van de Adelaar. In een andere samenstelling 
van de raad zou het nieuw winkelcentrum moeten 
komen achter het kloosterpleintje. Zelfs is het oude 
hoofdgebouw van het Maria-Oord ter sprake geko-
men. Al deze plannen stierven een zachte geruisloze 
dood. Maar nu heeft winkelcentrum Zuiderwaard, 
gewikkeld in een plaatselijk supermarktgevecht 
met Albert Hein, in de persoon van het Mijdrechtse 
raadslid Rouwenhorst, zelf omringd door vijf super-
markten, een belangrijke en duidelijke pleitbezor-
ger gekregen. De visie van hem is klaar en duide-

lijk. In het oude dorp van Vinkeveen is er zelfs geen 
plaats voor een kruidenier. Een droevig maar dap-
per gebracht bericht van dit CDA lid aan de circa 
9000 inwoners van Vinkeveen, zomers aangevuld 
met een veelvoud aan toeristen, die het dan ook he-
laas maar met één supermarkt moeten doen. Wat er 
verder nog met het schaarse overgebleven winkel- 
en horecabestand in het oude dorp moet gebeu-
ren, dat is al jaren een groot mistig gebied. Duide-
lijker zijn de plannen van de gemeente voor het vele 
miljoenenkostende centrumplan in Mijdrecht, waar 
waarschijnlijk de zesde!! supermarkt in die plaats 
onderdak gaat vinden. Toch blijft de gemeente echt 
wel investeren in het centrum van Vinkeveen. 
De eerste wooncontainers voor starters zijn inmid-
dels geplaatst, het wachten is op de eerste contai-
nerwoning voor ouderen of misschien wel een con-
tainerwinkel, als de afmetingen tenminste niet al te 
groot zijn. Maar Vinkeveen is wel één van de be-
langrijkste toeristische trekpleisters van De Ronde 
Venen aldus onze gemotiveerde wethouder Dekker. 
Al zal de gemeente wel bepalen waar je je geld uit-
geeft.

Jan van der Maat, Vinkeveen

Geachte burgemeester Groen, dames en heren van de 
politiek, politie en kranten, jongeren,
 
Met alle aandacht heb ik het bericht in de Meerbode 
gelezen. MISSELIJK makend! Helaas kan ik het niet 
anders uitdrukken. De uitspraak van de burgemeester 
is schandalig! Geen enkele poging om het probleem 
aan te pakken! Wij bewoners lopen al een hele tijd 
storm tegen de overlast. Wij doen er alles aan wat 
binnen de wet mag - brieven sturen dus! en hopen 
dat de politiek dit oplost. Op mijn brief - ondertekend 
met naam en adres, dus niet met “een bewoner”, heb 
ik tot op heden GEEN reactie ontvangen vanuit de 
gemeente. Niet belangrijk blijkbaar.
Des te meer vanuit de buurt - bijna alle omwonenden 
weten wie ik ben - zeker sinds ik de brief heb 
geschreven. Men is het er mee eens dat het zo niet 
kan. De aftrap tot deze gezellige discussie. Dhr. Mark 
Schoorl doet zijn verhaal als ondernemer en krijgt wel 
een reactie maar wat voor een!?? 
Het is zijn schuld? Oké, ik vind het ook niet slim om 
alles buiten te laten staan - uitnodigende werking. 
MAAR het blijkt dat de gemeente ook hier GEEN 
controle heeft uitgevoerd en het terras s’nachts buiten 
heeft gedoogd! Al sinds het bestaan ervan. En nu heeft 
de ondernemer het aan zich zelf te danken? Hij wil 
er iets van maken - net als alle ondernemers op het 
“plein”
WIJ als bewoners willen worden gehoord en er MOET 
een oplossing komen.
Ik snap heel goed dat mevrouw Groen, in De Kwakel 
wonend, voorzichtig is met uitspraken - de meeste 
jongeren komen immers uit De Kwakel. Hoe weet ik 
dat nou weer? Nou, meneer Mollema - ik spreek ze 
wel! De jongeren dan...
De jongeren zijn niet het probleem - het NIET 
aanpakken van overlast is de oorzaak. Voor de neus 
van mevrouw Groen haar kantoor, schuin tegenover 
de politiepost!
Brommers die zeker niet aan de wet voldoen herrie 
hoorbaar in het hele dorp - aan en af voor EN 
achter onze flat. Gezellig met z’n allen op de nieuwe 
kinderspeelplaats! 
AANPAKKEN - rollerbank - decibelmeters - de politie 
heeft de middelen. Als de brommer niet aan de wet 
voldoet - inleveren die handel. Alle brommers staan 
op kenteken en naam. Wie ook de eigenaar ervan is 
(vader, oom, broer) zal er niet blij mee zijn.
U zult zien, een grote groep zal meteen wegvallen. 
Vooral de lastpakken.
En de rest allemaal leuke jongens en meiden. Niets 
mis mee. Laat ze maar lekker bij elkaar zitten, staan, 
hangen!
Maar dat zal zeker weer “te hard optreden” worden 
genoemd? 
Mits dit het nog niet oplost - blijven wegsturen - 
alcoholverbod instellen. En helaas, als het echt niet 
anders kan - boetes uitdelen. Ook ben ik daar geen fan 
van. De “ouders” erop aanspreken? Erbij betrekken? 
Met betrekking tot de bende die wordt achtergelaten 
- laatst heb ik de indruk dat de jongeren er wel beter 
op letten - maar als de 2 prullenbakjes vol zijn - waar 
moet het dan heen? Op de grond helaas. Er is weinig 

gelegenheid om vuil weg te gooien. Ook AH Jos vd 
Berg mag hier best meedenken - alles wordt immers 
bij hem gekocht. En ook hier heb ik het gevoel dat er 
best medewerking te verwachten is.
Wel moet ik vaststellen dat er, ook mede door het 
mooie weer, er minder hangjongeren zijn op dit 
moment. Zeker ook omdat men nu liever ergens bij 
het water afspreekt.
Ook de reactie van de jongeren heb ik gelezen - zeker 
er moet iets zijn waar ze heen kunnen. En dan bedoel 
ik NIET een kroeg of zo.
Men opperde dat The Mix vaker/langer open moet. Er 
zou al een jongerenwerker bezig zijn.
JONGEREN - ga gezamenlijk actie voeren. ALLES in 
het leven moet je zelf voor elkaar krijgen. De gemeente 
komt zeker niet met een oplossing - dus denk ZELF na 
hoe jullie dit voor elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld:  
ga voor het Gemeentehuis hangen!
Even serieus - ik/wij wil/willen daar zeker bij helpen. 
Helpen om brieven te schrijven, met tips komen waar 
men het beste terecht kan, met wie je om tafel moet/
kan, etc.
Ik ben ervan overtuigd dat ook dhr Mark Schoorl 
goede tips zal hebben - hij is immers een ondernemer 
EN horecaman! Of te denken aan AH Jos vd Berg - hij 
heeft ook veel ervaring met betrekking tot zakendoen, 
netwerken e.d. (en jullie kopen de spulletjes allemaal 
bij hem.....)
Jullie zullen zien - de jongeren die overlast bezorgen 
en jullie weten allemaal WIE dit zijn, zullen afvallen en 
de leuke groep zal zelf iets op de been zetten. MAAR 
jullie moeten er zelf voor gaan en alles eruit halen om 
de gemeente en de politiek zo ver te kunnen krijgen 
dat ze meewerken. Hulp nodig - vraag erom!
 
Bij wie? 
- JULLIE OUDERS !! - de gemeente
- de politiek - alle hebben e-mail! te vinden op www.
uithoorn.nl - raadsleden - Mark Schoorl - Jos vd Berg
- de bewoners van het Amstelplein (maak een brief - in 
de brievenbus ermee - leg uit wat jullie nodig hebben - 
de meesten zullen heus helpen!)
- en nog veel meer mogelijkheden 
Dus “JONGEREN”: verzin iets - zet iets op - kom met 
vragen - en binnenkort is er een plek waar men wel 
iets leuks kan doen, want zelf lijkt mij het plein erg saai. 
EN regel het onderling ook ZELF dat de “mannen”in 
kwestie zich gedragen. .
Met betrekking tot de politie - de mannen en vrouwen 
willen heus wel wat doen - ze zijn ook niet blind - maar 
zonder mensen en geld zijn er helaas altijd andere 
prioriteiten. Bellen - doorverbonden worden - smoesje 
hier en daar - 2 uur later heeft even langsrijden 
geen zin. Politie - u kunt WEL voor uw EIGEN deur 
de brommers in de gaten houden welke snoeihard 
langscheuren. Makkelijker kan het echt niet! Waarom 
kijken jullie daar gewoon weg? Want dat doet men 
gewoon! 
 
Met vriendelijke groet
 

Andreas Steinböck
 Uithoorn

Dijkverschuiving Wilnis
Ook wij ondervinden dat het waterschap Hoogheem-
raadschap AGV (Waternet) onvoldoende deskundig-
heid in huis heeft om onze veiligheid goed te waarbor-
gen. Men heeft zich de laatste jaren, toen men in zee 
ging met het Amsterdamse Waternet, een arrogantie 
aangemeten die zijn weerga niet kent.
Wij hebben in 2007-2008 bezwaar gemaakt tegen een 
vergunningaanvraag van Waternet bij de provincie 
Noord-Holland. Waternet stelde voor om in De Kwa-
kel tussen de Noord-Zuidroute en de Dwarsweg on-
deraan de cultuurhistorische veendijk een zogenaam-
de Ringdijkvaart te graven van 25 meter breed. Dit ter-
wijl Geo-Delft het advies had gegeven dat de vaart 
maar maximaal een meter of 6 breed mocht zijn, om-
dat er anders een gelijke situatie zoals in Wilnis kon 
ontstaan. Wij hebben dit tot aan de Raad van State 
aangevochten en ook gewonnen!
Nu zijn wij bezig met een andere zaak tegen het Hoog-
heemraadschap (lees Waternet). Het waterschap heeft 
gemeend in 2006 een stuk cultuurhistorische veendijk 
(Ringdijk perceel Uithoorn 5525) naast ons, net aan 
de andere kant van de Dwarsweg, te verkopen aan 
een mammoetkwekerij, genaamd Power Grow, om te 
gaan dienen, volgens Waternet, als toegangsweg. Wat 
schetste onze verbazing toen er begonnen werd met 
de bouw van dit mammoetbedrijf, de sloot onderaan 
de dijk gelegen gedempt en werd er nog dichter naar 
de bovenzijde van de dijk een nieuwe sloot gegraven 
in de cultuurhistorische veendijk, met het gevolg dat 
de dijksterkte nu aangetast is. Dit is voor de veilig-
heid van de bewoners en bedrijven natuurlijk levens-
gevaarlijk!
Tevens heeft het waterschap ten opzichte van een 
paar mammoetbedrijven gemeend keurontheffingen 
te moeten verlenen, terwijl mensen zoals wij destijds 

toen we begonnen, 5 meter uit de slootkant moesten 
blijven. Dit hield in dat er binnen deze 5 meter geen 
bouwwerk mocht staan. Toen wij wilden beginnen met 
bouwen in 1975, moest mijn kwekerij 1,80 meter in-
gekort worden, want volgens heet Hoogheemraad-
schap overtrad ik de keurregels (opbrengst derving 
tot nu toe 150.000 euro). Ook moesten wij op eigen 
terrein een wateropvang verzorgen. Het is daarom een 
schande dat aan de andere kant van de Dwarsweg 
een mammoetbedrijf zomaar op de cultuurhistorische 
veendijk bouwt en dan ook nog eens op de slootkant. 
Dit getuigt van zoveel ondeskundigheid! Het ergste is 
nog dat zowel de gemeente Uithoorn als de provincie 
Noord-Holland en Waternet geen vergunning kunnen 
laten zien dat alles volgens de regels is gebeurd.

Ook is het zo, dat door het loslaten van de polder-
keur, er een wateropvang te kort is en nu kunnen de 
mensen die zich al tientallen jaren wel aan de pol-
derkeur gehouden hebben, meebetalen aan door het 
Waterschap aan te kopen grond van een paar grote 
kwekerijen en speculanten om de wateropvang te ver-
groten. Tevens worden enkelen van deze mensen ex-
tra gecompenseerd doordat er op de kosten van het 
waterschap voor honderdduizenden euro’s aan be-
schoeiingen is geplaatst en dat het onderhoud hier-
van ook door het waterschap wordt uitgevoerd. Dit is 
te gek voor woorden, terwijl wij ons altijd aan de re-
gels gehouden hebben en altijd gezorgd hebben voor 
het schoonhouden van de sloten op onze eigen kos-
ten en dat enkele anderen alles voor niets krijgen en 
ook niets hoeven doen voor een goede waterhuishou-
ding in de Zuiderlegmeerpolder.

Leen de Moor, Dwarsweg 18, De Kwakel.
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Kleur mee en win kaartjes voor 
Sprookjesboom de Musical 

in Theater de Efteling!
Hallo lieve kinderen, 

we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, 
maar er was eens een dag dat dat anders was…

Wie kent de bekende televisieserie Sprookjes boom niet? 
Vanaf 29 juli 2009 zijn je geliefde Sprookjesbos bewoners 
uit Sprookjesboom ook te zien in Th eater de Eft eling! 
Een vrolijke interactieve familiemusical van ruim een uur, 
geschikt voor jong en oud. Ook voor de allerkleinsten. 
Zing, dans en doe mee met dit nieuwe avontuur van 
Sprookjes boom!

Wie is er in het Sprookjesbos?
De Sprookjesbosbewoners ontdekken een ‘echt mens’ in het 
Sprookjesbos… een houthakker. Ze zijn in rep en roer!
Roodkapje vindt hem eigenlijk wel aardig, Draak weet niet 
goed wat hij ermee aan moet, Klein Duimpje wil graag net zo 
gi-ga-gantisch groot worden en Assepoester vindt het leuk, 
zo’n grote stoere man in het Sprookjesbos. Als de hout hakker 
- na een gemeen plannetje van Wolf en Heks - de Sprookjes-
boom wil omhakken is de chaos compleet… Daar moeten de 
Sprookjesbos bewoners natuurlijk een stokje voor steken. 

Help jij ze mee om de Sprookjesboom te redden?

Smullen bij Sprookjesboom de Musical
Een bezoek aan Sprookjesboom de Musical is helemaal 

compleet met een overheerlijk musical -buff et in 
Th eaterrestaurant Applaus. Eet soep uit een pompoen, 
smul van Drakenvla en neem een lekkere Sprookjesappel 
of Sprookjes boom-ijsje als dessert. Kinderen t/m 10 jaar 
betalen maar € 7,50. 

Of trakteer jezelf en je vriendjes op een leuk kinderfeestje. 
Bezoek de musical en laat je verwennen met een drankje, iets 
lekkers en een Sprookjes boom-verrassing! Ook is de musical 
te combineren met een bezoek aan het park.

Theater de Efteling
Met meer dan 1.000 zitplaatsen is het imposante Th eater 
de Eft eling één van de vijf grootste theaters van Nederland. 
Dit sprookjesachtige theater staat vlak achter de hoofdentree 
van de Eft eling. Het theater is goed bereikbaar en er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Informatie en boekingen
1e rangskaarten voor Sprookjesboom de Musical zijn voor 
slechts € 15,- te reserveren via tel.: 0900-0161 (€ 0,25 p.m.), 
7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur en via 
www.eft eling.com.
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De Nieuwe Meerbode en de Efteling organiseren samen een kleur-
wedstrijd voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Wat moet je doen?
Haal je kleurpotloden, stiften of krijt tevoorschijn en ga aan de slag! 
Je mag ook knippen en plakken. De mooiste kleurplaten worden be-
loond met 2 musicaltickets voor Spookjesboom de Musical. Stuur 
jouw kunstwerk, voorzien van naam, volledig adres en leeftijd voor 
27 juli naar redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 AM 
Mijdrecht. Misschien win jij wel een kaartje voor dit nieuwe, span-
nende en sprookjesachtige avontuur van de Sprookjesbewoners uit 
het Sprookjesbos van de Efteling! Succes!

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Naam:   _________________________________ Leeftijd: ____

Adres:  ________________________________________________

Tel. nr.:  ________________________________________________



Wilnis - Zaterdag 4 juli jl. werd bij 
Landelijke Rijvereniging en Pony-
club Willis een onderlinge dressuur-
wedstrijd georganiseerd. Dit was de 
laatste wedstrijd van de Rabobank-
competitie. De dag begon met de 
allerjongste Willisleden. Deze rui-
tertjes reden een zogenaamde Bixie 
proef. Bixie-proeven zijn speciaal 
gemaakt voor de jonge beginnende 
ruitertjes om spelenderwijs in aan-
raking te komen met het wedstrijd-
rijden. De ruiters kunnen per on-
derdeel maximaal 4 kruisjes halen. 
Isa Tijsseling deed dat deze keer als 
beste en behaalde 80 punten met 
haar pony Brian. Tweede werd Joan-
ne Peek met haar witte pony Welte-
vreden’s Golden Queen met 78 pun-
ten. De derde plaats was voor Britt 
van Zijl met Micky en zij behaal-
de heel netjes 74 punten met een 
plusje. Dat scheelde niet veel met 
de vierde plaats met 74 punten. Die 
was voor Antoinet Peek met haar 
pony Kaszicht Ashly. 
Na de Bixie-rubriek was het de beurt 

aan de ponyruiters. Tussen deze 
twee rubrieken door werd de rijbaan 
nog gauw even gesproeid. Door de 
warmte was het zo droog geworden 
dat het helemaal ging stuiven. 
Bij de pony’s werd op goed niveau 
gereden en er werden ook meer-
dere winstpunten binnengehaald. 
Op de eerste plaats eindigde Vale-
rie van der Werff met haar pony Fla-
ke. Ze haalde maar liefst 203 pun-
ten, wat twee winstpunten bete-
kent. De tweede prijs was voor Dewi 
Vis met haar Rox. Zij reden een L2 
proef en haalde daarmee 197 pun-
ten. Derde werd Milou van Wierin-
gen met haar pony Virgil. Deze wed-
strijd reden ze voor het eerst in de 
M1 en met 191 punten lieten zij zien 
dat ze daar klaar voor zijn. 
Na de pony’s ging de wedstrijd ge-
lijk door met de paarden. Het oranje 
lint was deze keer voor Willeke Peek 
met haar zelf gefokte en opgeleide 
paard Zerena. Voor Willeke was de-
ze B/proef weer de eerste sinds tien 
jaar en zij behaalde meteen de on-
gelooflijk hoge score van 212 pun-
ten. De tweede plaats was voor de 
combinatie Joyce van Zijl met haar 
Manitou. Manitou deed heel goed 
zijn best en dat was ook te zien in 
de punten. Ze behaalde 190+. Ilona 
van den Heuvel probeerde het haar 
nicht nog lastig te maken, maar dat 
lukte haar net niet. Met een plusje 
verschil mocht ze het witje lintje op-
halen en had ze 190 punten. 
Het was een warme, maar zeer ge-
slaagde dag voor Willis. De volgen-
de wedstrijd is op 21 en 22 augus-
tus en zal in het teken staan van de 
Clubkampioenschappen. De bes-
te paarden- en ponyruiter van dat 
weekend, mag zich clubkampioen 
van 2009 noemen. De rij- en pony-
vereniging hoopt dan weer op veel 
deelnemers, publiek en natuurlijk 
een heerlijk zonnetje.
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Ruijgrok Makelaars Open
Tennistoernooi een succes!
De Ronde Venen - Het zit er alweer 
op, het 25e open toernooi van Tennis-
vereniging de Ronde Vener. 
Met ruim 430 deelnemers, waar-
bij ook de categorie Veteranen 50+ 
goed vertegenwoordigd was met 30 
koppels kunnen ze bij deze vereni-
ging spreken van een lekker vol pro-
gramma. Op zondag 5 juli in de ver-
stikkende hitte van een bijna on-
weersbui, die ze gelukkig de rest van 
de week nog niet over zich heen had-
den gekregen werden bloedstollend 
spannende finalepartijen met de no-
dige klifhangers gespeeld. De uit-
slagen zijn als volgt: winnaars Heren 
Enkel: HE3 Mick van Meines, HE4 
Edwin Heemskerk, HE5 Wouter Otto, 
HE6 André Sparreboom, HE717+ Ro-
bert Tates, HE735+ Dick Stoeltie, HE8 
Richard Landwaart.
Winnaars Dames Enkel: DE4 Ilona 
Twaalfhoven, DE5 Lonneke Ykema, 
DE6 Claudia Vermeij, DE7 Monique 
Roelofsma, DE8 Kim Ritsema.
Winnaars Heren Dubbel: HD4 Eelco 
van Gent & Mick van Meines, HD5 
Jochem van Bergen & Ronald Lucas-
sen, HD6 Sander van der Wilt & Re-
ne van de Kroon, HD717+ Arthur & 
Robert Tates, HD735+ Willem Vos & 
Herman Wissink, HD8 Gerard Hof-
stede & Herman Verbruggen, HD50+ 
Aad Reurings & Dick Veenman Win-
naars Dames Dubbel: DD6 Yneke 

Vos & Margo Wichers, DD717+ Tessa 
Korver & Kim Ritsema, DD735+ Mar-
leen Hofstede & Maaike Middelkoop, 
DD8 Wendy van Bommel & Mascha 
van Staveren, DD50+ An de Bruin & 
Marijke de Graaff
Winnaars Gemengd Dubbel: GD5 
Karin van Es & Peter van den Hel-
der, GD6 Ingrid van Breukelen & 
John Compaan, GD717+ Danielle van 
Leeuwen & Nico Schreurs, GD735+ 
Cathy Kruitwagen & Johan Rip, GD8 
Lizette Stavenuiter & Patrick de Vries, 
GD50+ Marjo van Zijtveld & Gerrit 
van Zijtveld.   
Het muziekthema dat aan deze 25e 
editie was verbonden was super! De 
Vinkeveense Steupel Toppers zorg-
den in hun knalroze Geer, Goor en 
Froger kostuums voor een geweldige 
opening. Tijdens het finaleweekend 
presenteerde de tennisvereniging 
een door de deelnemers zelf samen-
gestelde TOP 40. De kantine zag er 
dankzij de inspanningen van de bar-
commissie en de evenementencom-
missie fantastisch uit. 
Tot slot bedankt Tennisvereniging 
de Ronde Vener graag de spon-
sors: Van Kessel Montage, CC Faci-
lities, Houtkamps Bouwbedrijf, Bon-
ne Nuit, Rendez Vous, Duo Sports, A-
side en hoofdsponsor Ruijgrok Ma-
kelaars hartelijk bedanken voor hun 
support! 

AKU atleten schitteren in 
Krommenie
Regio - Afgelopen zondag 5 juli ver-
schenen AKU atleten aan de start 
bij de Lycurgus Games in Kromme-
nie. Een zestal atleten kwam aan 
de start voor de 800 meter race. De 
meest aansprekende prestatie was 
weggelegd voor het jeugdige su-
pertalent Kim Hittinger. Kim is pas 
C-juniore en raffelde de 800m af 
in 2.22,96. Die tijd is 2 ½ seconden 
sneller dan haar besttijd tot nu toe, 
dus dit was een heel dik Persoon-
lijk Record. En het is de 6e tijd op de 
Nederlandse Ranglijst! Ook junior 
A Remco Sprengers liep een mooie 
tijd. Hij moest de wedstrijd zelf ‘ma-
ken’ en realiseerde een mooie tijd 
van 2.09,84, hetgeen ook een PR 
betekende.
Zijn zus Linda had het een stuk 
moeilijker. Het broeierige weer was 
voor haar spelbreker en na 2.34,16 
passeerde zij de meet.  
Ook de senioren waren present. Er-
win Koopstra had zijn zinnen ge-
zet op een tijd onder de 2 minuten. 
Marcel de Jong, clubrecordhou-
der op de 800 meter met 1.54,25, 
had aangeboden om als ‘haas’ te 
fungeren en loodste Erwin de eer-
ste 600 meter van de wedstrijd naar 
een mooie tussentijd. Erwin maakte 
het daarna netjes af en finishte ruim 
onder de 2 minuten: 1.59,02. Mar-
cel zelf snelde de laatste 200 meter 
door naar 1.56,93. Marcel is in vorm 
en is voornemens om bij de Neder-
landse Kampioenschappen begin 
augustus weer sterk voor de dag te 
komen.

Ook Thom de Wildt liep in Kromme-
nie een 800 meter. Thom is overge-
stapt van de 400 meter naar de 800 
meter en dit betekende voor hem 
zijn eerste vuurdoop. Thom deed het 
naar behoren en kwam na 2.01,17 
over de meet. Dit was een tijd die 
verwacht werd en vormt een mooie 
basis om op voort te borduren.
Een week eerder werd de masters-
competitie gehouden voor atleten 
boven de 35 jaar. 
Onder warme en benauwde om-
standigheden werden in Zwolle 
goede prestaties neergezet.
Ondanks dat de vrouwenploeg maar 
uit 2 dames bestond en er dus op 2 
onderdelen niet werd gestart, werd 
toch de landelijke finale gehaald.  
José Duba deed het prima op de 
beide werpnummers discus en ko-
gel. Zij wierp de discus 23,04 me-
ter ver en stootte de kogel 8,04 me-
ter. Jolanda ten Brinke liep op zo-
wel de 800 meter als de 3.000 meter 
naar de snelste tijden van de dag bij 
de dames (ook sneller dan de 1e di-
visie). Op de 800 meter liet Jolanda 
een mooi PR noteren met haar tijd 
van 2.27,50. De 3000 meter werd af-
geraffeld in 10.54,96.
Bij de mannen liep Kees Verkerk op 
de 100 meter naar 14,50 sec. Har-
ry Schoordijk kwam op de 400 me-
ter tot 69,45 sec. en Paul Stane-
ke kwam op de 800 meter tot een 
mooie 2.33.39 min.
Theo van Rossum legde weer een 
goede 1500 meter op de baan en 
kwam uit op 4.36,60.

Een zomers fietsrondje 
met TTC De Merel
De Ronde Venen - Veel fietsers 
zijn op vakantie. Maar veel fietsers 
brengen hun vakantie ook door in 
De Ronde Venen. Voor degenen die 
thuisblijven en degenen die in on-
ze gemeente vakantievieren, orga-
niseert TTC De Merel een mooi zo-
mers fietsrondje van 100 kilome-
ter. Deze Zomertour vindt plaats op 
zondag 12 juli. Het rondje staat in 
het teken van zomer en water. Van-
uit Mijdrecht gaat men via de Am-
stel en de Gaasp naar Weesp. De 
ANWB-Boerenlandroute wordt ge-
volgd tot de koffiestop in Mui-
den, bij het bekende fietserscafé 
van Ome Ko aan de sluis. Zo mid-
den in de zomer is het daar genie-
ten met de drukte van al die boten. 

Na de rust volgen ze de IJsselmeer-
dijk naar Muiderberg en gaan ver-
der naar Naarden en Huizen. Via 
de polder keren de deelnemers te-
rug naar Weesp. Langs de Vecht 
fietsen ze naar Vreeland en vervol-
gens weer terug naar Mijdrecht. De 
rit wordt in groepsverband gereden. 
Ervaren voorrijders fietsen op kop, 
u volgt gewoon. Vanwege de veilig-
heid wordt een valhelm verplicht ge-
steld. De afstand van de zomertour 
bedraagt 100 kilometer. De start is 
om 8.00 uur bij Café-Bar De Padde-
stoel aan Hofland 33A in Mijdrecht.
Leden van De Merel en andere 
fietsverenigingen betalen 2 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen een 
euro meer.

Clubkampioenschappen 
bij Veenshuttle

De Ronde Venen - Afgelopen 7 en 
13 juni hebben de jeugdspelers van 
badmintonvereniging Veenshut-
tle weer volop gestreden tijdens de 
jeugdclubkampioenschappen.
Zoals elk jaar werd er in verschillen-
de poules bepaald wie op dit mo-
ment de beste van de vereniging is.  
Het waren als vanouds weer twee 
gezellige en sportieve dagen met 

veel mooie en spannende wedstrij-
den. 
De winnaars van de verschillende 
poules waren Raju Hirlal, Rebecca 
de Haan, Patricia Kuylenburg, Jar-
mo Hoogendoorn en Stefan Payral-
be. Zij mochten de bekers mee naar 
huis nemen en werden op de ge-
voelige plaat vastgelegd ter herin-
nering voor later.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Ton, Cor, Paul en Peter 
als winnaars uit de bus
Regio - Het was voor sommige lief-
hebbers van Rond de Amstel een 
druk weekend, er waren vier vluch-
ten. Vrijdag werden de vluchten 
voor de Overnacht fondvluchten in 
Barcelona ( 07.45 uur) en Montau-
ban (13.00 uur) gelost. Dit werden 
twee zware vluchten, de gemiddel-
de afstanden waren voor Barcelo-
na 1224 km en voor Montauban 930 
Km. Zaterdag stond er een jonge 
duivenvlucht vanuit het Belgische 
Duffel op het programma gemiddel-
de afstand 131 km, gelost om 08.00 
uur en een Fondvlucht vanuit Het 
Franse Bourges met een gemiddel-
de afstand van 598 km en gelost om 
07.00 uur. In Frankrijk en België was 
het weer prima, alleen het was er 
warmer dan in Nederland. De dui-
ven kwamen gestaag naar huis, het 
begon met de jonge duiven vanuit 
Duffel. De eerste duif van de vereni-
ging kwam om 09.3008 bij Cor van 
Bemmelen in De Hoef, en deze was 
goed voor een derde prijs in Rayon 
F. de snelheid die de duif van Cor 
maakte was 1404,185 meter per mi-
nuut. Wim Könst uit Uithoorn werd 
2e, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
3e en Henk Snoek uit De Kwakel 4e. 
Ze werden resp. 30e, 31e en 32e in 
het Rayon. Toen kwam Montauban, 
en het was een duif van Paul Baas 
die de eer van hok hoog hield, zijn 
duif arriveerde om 10.39.16 uur, en 
maakte een snelheid van 1016,772 
meter per minuut. Hij werd hiermee 
2e in Rayon F, en 16e van Noord 
Holland. Ginkel & Berg uit De Kwa-
kel werd 2e en Harry Hendriks uit 
Vinkeveen 3e, respectievelijk 7e en 
15e in het rayon. Peter de Haan uit 
De Hoef klokte als eerste van Rond 
de Amstel een duif van Barcelona, 
en Harry Hendriks uit Vinkeveen 

werd 2e. de volledige uitslag was 
zaterdagavond nog niet bekend. Als 
laatste kwamen de duiven vanuit 
Bourges, en het was voor Rond de 
Amstel de mooiste. Ton Duivenvoor-
de uit De Hoef klokte zijn eerste duif 
om 14.51.09 uur, en deze duif maak-
te een snelheid van 1265,420 meter 
per minuut. Later bleek dat dit de 
tweede snelste duif van Noord Hol-
land was, en dat Ton op het lande-
lijke Teletekst (SBS pag. 861) stond. 
Dit is Nationaal gezien een Toppres-
tatie, want dit gaat bijna de gehele 
wereld over. Ton werd ook 2e in het 
rayon, Hennie Pothuizen werd op 
deze vlucht 2e en Ginkel & Berg 3e 
en resp. 26e en 30e in het rayon. 

Topuitslagen voor de leden van 
Rond de Amstel zijn als volgt:

Montauban 62 duiven
5 deelnemers
P. Baas
Ginkel & Berg
H. Hendriks 
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal
Barcelona vroegste duiven
P. de Haan
H. Hendriks
Duffel 539 duiven
17 deelnemers
C. van Bemmelen
W. Könst
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Ginkel & Berg
Bourges 189 duiven
13 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. pothuizen
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
Bosse & Zn

Zon geeft extra glans aan 
Williswedstrijd

Judo-examens bij Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Op donderdag 2 juli jl.  
zijn bij Budo Ryu Blaauw judo-exa-
mens afgenomen. Na een korte uit-
leg van de examencommissie, be-
staande uit André Blaauw, Nol van 
Rijnsoever, en Bas Vink werd er be-
gonnen met de examens. Zowel 
staande als op de grond trakteer-

den de judoka’s het toegestroom-
de publiek bestaande uit ouders, 
opa’s en oma’s, vrienden en vrien-
dinnen, op diverse worpen, houd-
grepen, armklemmen en verwurgin-
gen. Nadat de examencommissie de 
prestaties van de judoka’s had be-
sproken maakte de voorzitter van 

de examencommissie de uitslag be-
kend. De volgende leden van Budo 
Ryu Blaauw zijn geslaagd. 
Gele band: Stefan: Koen de Jongh.
Blauwe slip: Susan Blaauw
Groene Band: Daan van Beek, Tho-
mas van Deutekom, Rik van Kroo-
nenburg.

Blauwe band: Wessel van Leeuwen.
Bruine Band: Thomas Blaauw, Ro-
win Ubink.

Nadat de examencommissie de uit-
slag bekend had gemaakt ging ie-
dereen tevreden en met een diplo-
ma rijker weer naar huis.
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Elftal Boni supermarkt 
slaagt voor het examen
Mijdrecht - Maar liefst 11 part-
time hulpkrachten van de Boni de-
den dit jaar examen voor hun mid-
delbare school, en allemaal zijn ze 
geslaagd. (3xVWO, 4xVMBO, en 4x 

HAVO). Hieruit blijkt toch maar weer 
dat een parttime baan goed samen 
gaat met het studeren. Je zou eigen-
lijk best kunnen zeggen: een ge-
slaagde baan vind je bij de Boni! Al-

dus Jan de Jong van de Boni, die er 
géén geheim van maakt trots te zijn 
op zijn medewerk(st)ers, en ze daar-
om graag even in het zonnetje zet! 
Proficiat namens het hele team!

V.l.n.r. boven: Pascal, Jeffrey, Koen, Diederick, Floris,en Rick; v.l.n.r. onder: Joelle, Monique, Janine, Susan, en Thom

Provinciale Staten geven groen licht voor het maken 
inrichtingsplan polder Groot Mijdrecht Noord

Motie raad De Ronde Venen 
over vrijwilligheid 
verworpen
De Ronde Venen - Provinciale Sta-
ten kiezen voor het plan De Ve-
nen, aangevuld met extra techni-
sche maatregelen, als aanpak voor 
de problematiek in de polder Groot 
Mijdrecht Noord. De Staten zijn blij 
dat er nu een voorstel ligt en dat er 
een begin gemaakt kan worden met 
het maken van een inrichtingsplan 
voor de polder.

Meerdere partijen benadrukken dat 
het voorstel geen definitieve oplos-
sing voor de polder is en dat de pro-
vincie niet in staat is gebleken om 
de urgentie van het echte probleem, 
namelijk de waterkwaliteit, voldoen-
de aan te pakken.
Tijdens het debat is er gediscussi-
eerd over gereserveerde financië-
le middelen voor de aanpak van de 
problemen in de polder, die in het 
voorliggende voorstel niet langer 
nodig zijn. In het voorstel is opge-
nomen dat die gelden terugvloeien 
naar de Algemene Middelen van de 
provincie. Een aantal partijen maakt 
zich zorgen dat de begroting kan te-
genvallen als het inrichtingsplan be-
kend is, en dat er dan geen beroep 
meer op het geld gedaan kan wor-
den. Gedeputeerde De Jong bena-
drukt dat de begroting tot en met 
2011 in het voorstel dekkend is, en 
dat na deze Statenperiode opnieuw 
gekeken kan worden of extra geld 
nodig is. 

Motie De Ronde Venen
Verder is er uitgebreid gediscussi-
eerd over een motie die is aangeno-
men door de gemeente De Ronde 
Venen, waarin staat dat uitvoering 
van het plan alleen mag geschie-
den op basis van vrijwilligheid van 
de bewoners van het gebied. Alhoe-
wel alle partijen een zorgvuldige, 
heldere en snelle uitwerking van het 
inrichtingsplan wensen, zodat be-
woners zo spoedig mogelijk weten 
waar ze aan toe zijn, willen ze niet 
zo ver gaan dat uitvoering te allen 
tijde op basis van vrijwilligheid kan 
plaatsvinden. Ook de gedeputeerde 
erkent dat het niet realistisch is dat, 
ook na goed overleg met alle be-
trokkenen, iedereen vrijwillig aan de 
uitvoering van de plannen wil mee-
werken. Hij wijst het verzoek uit de 
Staten, om nu al prioritaire gebieden 
voor de Ecologische Hoofdstructuur 
aan te wijzen, van de hand. Het aan-
wijzen van prioritaire gebieden zal 
pas geschieden na de zomer als er 
in Provinciale Staten over het inrich-
tingsplan wordt gediscussieerd. De 
ambitie van het college is om in het 
eerste half jaar van 2010 het defi-
nitieve inrichtingsplan klaar te heb-
ben en ter goedkeuring aan PS voor 
te leggen.  

Op lange termijn
De Staten vinden dat de provincie 
samen met het hoogheemraadschap 

Amstel Gooi en Vecht de vraag wat 
de consequenties zijn voor de lan-
ge termijn van de waterproblema-
tiek bespreekbaar moet maken met 
het Rijk.

De gedeputeerde zegt dat toe en 
geeft aan dat de waterproblematiek 
groter is dan deze polder alleen en 
oplossingen voor de lange termijn 
zullen worden opgenomen in het 
Nationaal Waterplan 2014 van het 
Rijk, waar het gaat om de zoetwa-
terproblematiek in West Nederland.  

Besluitvorming
Een amendement van het CDA, de 
VVD en CU om aan het voorstel een 
eerdere randvoorwaarde expliciet 
toe te voegen, namelijk dat een voor 
de komende tientallen jaren blijven-
de landbouwfunctie in een deel van 
de polder gewaarborgd moet wor-
den, wordt door de staten aange-
nomen.

Het voorstel van GS Plan De Venen 
aangevuld met technische maatre-
gelen wordt, met uitzondering van 
de Socialistische Partij en Mooi-
Utrecht, door Provinciale Staten 
aangenomen. 

De bewoners van het gebied krijgen 
een brief op naam met hierin toege-
licht het voorstel dat door Provincia-
le Staten is aangenomen.   

Kleutergroepen obs 
Willespoort winnen het 
allernieuwste materiaal

Wilnis - OBS Willespoort is win-
naar geworden van een speciale ac-
tie, die door schoolleverancier Rolf 
was opgezet.
Enkele leerkrachten van de kleuter-
groepen van OBS Willespoort ont-
vingen vorige week vrijdag uit han-

den van schooladviseurs Sander van 
der Mark en Erik Tillema het aller-
nieuwste ontwikkelingsmateriaal 
“Chef & Co”. Dit onderwijspakket 
heeft betrekking op voeding en ge-
zond gedrag. Het  sluit volledig aan 
bij het vernieuwde kleuteronder-

wijs  “Kleuterplein”, waarmee sinds 
kort gewerkt wordt. Zo vlak voor de 
zomervakantie is dit natuurlijk een 
welkome verrassing die in het nieu-
we schooljaar goed gebruikt gaat 
worden in het onderwijs in de groe-
pen 1 en 2.

SNS Regio Bank Wilnis 
reikt hoofdprijs uit
Wilnis - Voor de Midzomerbrade-
rie in Wilnis op 17 juni jl. hadden 
de medewerksters van de SNS Re-
gio Bank/H. Schuurs Assurantiën uit 
Wilnis een leuke foto-prijsvraag be-
dacht: ‘Waar staat de bank?’‘

Op de kraam waren vier foto’s te 
zien van (zit)bankjes verspreid door 
Wilnis en de deelnemers konden 
op hun inschrijfformulier aangeven 
waar deze zich volgens hen bevon-
den.

Deelname aan de prijsvraag was 
gratis en bovendien viel er nog een 
leuke prijs te winnen.

De prijsvraag was een enorm suc-
ces! Uit de ruim 120 goede inzen-
dingen is mevrouw José Kroon uit 
Wilnis als winnares naar voren ge-
komen:
Op de foto ontvangt zij uit han-
den van de kantooreigenaar Har-
ry Schuurs haar prijs: een dinerbon 
voor een lekker etentje bij Brasse-
rie de Waard.

Groep 8 van De Pijlstaart 
presenteert Cash the Musical
Vinkeveen -  Maandagavond 29 ju-
ni stonden de leerlingen van groep 
8 van obs De Pijlstaart klaar om de 
ouders te verwelkomen voor Cash 
the Musical. Nog voordat de musi-
cal begon gaven enkele leerlingen 
een spectaculaire dansvoorstelling. 
Deze afscheidsavond kon nu al niet 
meer stuk. Onder leiding van regis-
seuses juf Caroline en juf Linda en 
zangcoach Brigit lieten de kinderen 
zien wat ze aan acteer-, zang- en 
danstalent in huis hebben.  
Cash is een filiaal van euro-bankiers, 
een grote belangrijke maar oersaaie 

bank. Het filiaal wordt geleid door 
directeur Cas de Graaf en zijn doch-
ter Nore-linn. Het hoofdkantoor is 
zeer tevreden over het filiaal van di-
recteur Cas, want er wordt veel geld 
verdiend. Totdat de griep toeslaat 
en de een na de ander ziek wordt. 
Zodra er mensen van een uitzend-
bureau worden aangenomen ver-
andert de saaie bank in no time in 
een grote, vrolijke en gezellige bank. 
Een spetterend slotlied maakte deze 
avond weer tot een daverend suc-
ces. Na een afscheidslied, gezongen 
door alle leerkrachten, ontvingen de 

leerlingen hun rapport en werd het 
klassencadeau bij de ‘wall of fame’ 
onthuld. Alle leerlingen hebben hun 
naam in de computer gezet en kun-
stenaar Ramon Otting heeft dit ver-
werkt op een raam voorzien van het 
Pijlstaart-logo. 
Na afloop was er voor de leerlingen 
nog een disco maar hier werd me-
de door het warme weer weinig ge-
bruik van gemaakt. De kinderen ko-
zen er voor gezellig met hun ouders 
en andere genodigden op het plein 
na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Beweeg- en eetcursus voor 
jongeren met een overgewicht
De Ronde Venen - Zuwe Zorg 
en Medisch Trainingscentrum 
Mijdrecht organiseren een twee-
tal cursussen speciaal voor jonge-
ren, tussen 6 en 11 jaar en 12 en 18 
jaar, die te maken hebben met over-
gewicht. De beweeg- en eetcur-
sus stelt niet alleen gewichtsverlies 
of het stabiliseren van het gewicht 
als doel. Het is juist heel belangrijk 
dat de deelnemende jongeren beter 
in hun vel gaan zitten. Er is daarom 
ook aandacht voor voeding, leefstijl 
en de rol van de ouders. Overge-
wicht wordt momenteel als een van 
de grootste gezondheidsrisico’s ge-
zien. Toch zijn er steeds meer kin-
deren en jongeren met overgewicht. 
In Nederland is één op de acht kin-
deren te zwaar. Dat is een verdub-

beling ten opzichte van 20 jaar ge-
leden. Los van het schoonheidside-
aal is het voor veel jongeren ge-
woon niet leuk om overgewicht te 
hebben. Ze zijn eerder moe en kun-
nen niet goed meedoen met sport- 
en spelactiviteiten. 
Het programma bestaat uit een 13-
weeks aanbod waarin bewegen een 
belangrijk onderdeel van vormt. De 
diverse onderdelen, van fitness tot 
balspelen, zowel binnen als bui-
ten, worden aangepast aan het ni-
veau van de groep. De groep deel-
nemers gaat in een besloten omge-
ving onder deskundige begeleiding 
bewegen. Uitgangspunt is dat de 
groep het bewegen leuk gaat vin-
den en samenwerkt aan een gezon-
dere leefstijl. Tevens wordt er mid-

dels groepsgesprekken hard ge-
werkt aan zelfwaardering én zal de 
kinderdiëtiste de kinderen en ou-
ders leren en laten ervaren dat ge-
zond eten ook heel lekker kan zijn.  
In de cursus zijn er ook 2 groepsses-
sies onder begeleiding van een pe-
dagoog, die met ouders en kinderen 
alle facetten van leefstijlverandering 
zal bespreken. Het uiteindelijke doel 
is de kinderen plezier in bewegen te 
laten krijgen en ze te ondersteunen 
in het kiezen van een sport die zij 
leuk vinden te gaan doen. De eerst-
volgende cursus start in september. 
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen kunnen de jongeren terecht bij 
Medisch Trainingscentrum, Stad-
houderlaan 4a, Mijdrecht. Telefoon-
nummer 0297-286093.
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Vinkeveen - Afgelopen donderdag kwam 
de brandweer voorrijden op de St. Jozef-
school te Vinkeveen. De kinderen hadden 
last van de hitte en twee brandweerman-
nen zorgden voor  fl inke afkoeling.  Met 
de brandslang werden de zwembadjes ge-
vuld, maar ook de kinderen werden volop 
natgespoten.  Halverwege werd de brand-
weer weggeroepen; zij moest uitrukken 
voor iemand in nood; er was een ongeluk 
gebeurd. Na een half uurtje kwamen ze 
weer terug en gingen weer door met  de 
kinderen te laten genieten van het water. 
Het hele schoolplein leek wel een strandje 
met een meer. De kinderen koelden heerlijk 
af en…..ze genoten volop! En dit allemaal 
dankzij het feit dat een van de vaders van 
de kinderen dit geregeld had. Namens de 
kinderen en de leerkrachten, bedankt, het 
was een geweldig waterfeest....

Waterpret op de St. Jozefschool



De Ronde Venen - Voor het eerst 
in de geschiedenis van het vrou-
wenvoetbal is het Nederlands elf-
tal erin geslaagd om zich te plaat-
sen voor een eindronde. Vanaf zon-
dag 23 augustus wordt om het eu-
ropees kampioenschap gestreden 
in Finland.
In de voorronde had Nederland 
het erg moeilijk in een poule met 
wereldkampioen Duitsland, Bel-
gië, Zwitserland en Wales. Duits-
land bleek (nog) niet te verslaan 
maar Nederland wist wel 2e te wor-
den en plaatste zich derhalve voor 
een play-off waarin Spanje de te-
genstander werd. Zowel uit als thuis 
werd met 2-0 gewonnen en dit be-
tekende plaatsing voor de eindron-
de. Dit in een jaar waarin voetbal de 

meest beoefende teamsport voor 
vrouwen werd. Met ruim 110.000 le-
den werd hockey voorbij gestreefd. 
Het kon bijna niet mooier!

Anouk Hoogendijk uit Mijdrecht, te-
genwoordig aanvoerster van ere-
divisionist FC Utrecht, had een be-
langrijk aandeel in de plaatsing. 
Zij speelde alle wedstrijden, zo-
wel in de poule als in de play-offs 
en met name in de uitwedstrijd te-
gen België scoorde zij een belang-
rijke treffer waardoor Nederland in 
de race bleef. Saillant detail: tegen 
Spanje speelde Anouk beide wed-
strijden met een gebroken midden-
voetsbeentje. Anouk, ooit begon-
nen bij CSW, vormt het verdedigend 
middenveld met Annemieke Kiesel-

Griffioen (ook al ex-CSW!). Geen zo-
mervakantie voor de dames dit jaar 
maar hard trainen en nog een aan-
tal oefeninterlands. Op 11, 13 en 
15 juli speelt het Nederlands elftal 
een 3-landentoernooi in Amsterdam 
(Olympisch Stadion) tegen respec-
tievelijk China, Zwitserland en Zuid-
Afrika. Op 25 juli wordt er uit tegen 
wereldkampioen Duitsland geoe-
fend en de “uitzwaai-interland” is op 
8 augustus tegen Polen in het Wil-
lem II-stadion in Tilburg.
De laatste krachtmeting is op 13 au-
gustus in Moskou tegen Rusland 
en dan moeten de Oranje-vrouwen 
klaar zijn voor het grote werk.
Anouk Hoogendijk, inmiddels 36 A-
interlands op haar naam hebbend, 
beschouwt deze eindronde EK als 
het voorlopig hoogtepunt in haar 
voetbalcarrière.
Nederland heeft de eer om op zon-
dag 23 augustus het openingsduel 
van het EK te spelen tegen Oekraï-
ne in Turku. Woensdag 26 augustus 
zal het ongetwijfeld een heksenke-
tel worden tegen gastland Finland in 
Helsinki. De laatste wedstrijd in de 
1e ronde is op zaterdag 29 augustus 
tegen Denemarken in Lahti.
Nederland speelt in poule A. In pou-
le B spelen Duitsland, Frankrijk, IJs-
land en Noorwegen. In poule C: En-
geland, Italië, Rusland en Zweden.
Nederland moet minimaal 2e wor-
den of beste 3e om zich te plaatsen 
voor de kwartfinales. Bondscoach 
Vera Pouw mikt op de halve finale. 
Of dit te ambitieus is, zullen we de-
ze zomer zien.
Wie Anouk en het Nederlands elftal 
wil volgen: alle wedstrijden van het 
EK worden rechtstreeks uitgezon-
den door Eurosport, een van de Ne-
derlandse zenders en diverse bui-
tenlandse zenders.

Mijdrecht - Dit jaar deed de TVM 
jeugd met maar liefst 10 teams mee 
aan de competitie. Op de zondag 
waren er twee mixteams die op het 
hoogste niveau, landelijk, speelden. 
Het 2e team werd net geen kam-
pioen. Op de zondag speelden ook 
een mixteam t/m 14 jaar en een jon-
gensteam t/m 14 jaar. Beide teams 
hebben ook goede resultaten ge-
boekt. Ook dit mixteam was bijna 
kampioen gewonnen maar verloor 
op de laatste zondag. Heel jammer.
Op de woensdagmiddag werd er 
door 6 teams gespeeld.

Deze teams spelen een Mickey 
Mouse competitie. Dat wil zeggen 
dat alle teams zijn ingedeeld, onge-
acht sterkte, in poules van 4 ploe-
gen. De twee ploegen die in deze 
poules als nummer 1 en 2 eindigen 
gaan door naar de A poule en kun-
nen gaan spelen voor het kampi-
oenschap. De nummers 3 en 4 gaan 
door naar de B poule en kunnen niet 
meer voor een echt kampioenschap 
spelen, maar wel als winnaar in de 
B-poule eindigen.

Met enige trots kan TVM  vermel-
den dat maar liefst 5 van de 6 ploe-
gen de tweede helft van de woens-
dagmiddagcompetitie gaan uitko-
men in de A poule. De jongens t/
m 10 jaar, het mixteam t/m 12 jaar 
en alle drie de jongensteams t/m 12 
jaar. Een prima prestatie. 

Uiteindelijk had TVM twee kampi-
oenen die om het kampioenschap 
van Utrecht gingen strijden. Haar 
derde jongensteam t/m 12 jaar met 
Patrick Prins, Luc Taal, Bas Boelhou-
wer en Casper Helmer werd kampi-
oen. Helaas konden deze jongens 
door omstandigheden één zaterdag 
niet spelen en werd er opgegeven. 
Het mixteam daarentegen wist nog 
twee ronden verder te komen. Ba-
bette Limburg, Ana Banjanin, Qui-

ten Limburg en Rix Ronday wonnen 
de eerste thuis. De zaterdag daarna 
werd er eveneens gewonnen. Uit-
eindelijk verloren ze de derde wed-
strijd waardoor zij werden uitge-
schakeld in de kwartfinale. Vader 
Banjanin: ‘Na een lange competitie, 
is onze team gemengd t/m 12 in de 
kwartfinales gestuiterd op een te-
genstander van formaat. Ze hebben 
verschrikkelijk hard gevochten, alles 
gegeven en uiteindelijk verloren met 
4:1. Het resultaat zegt niet zo veel. 
Het had makkelijk andersom kun-
nen zijn. Ik was er zelf niet bij maar 
ik heb van mijn dochter vernomen 
dat er veel meer in zat en dat we 
met een beetje mazzel door hadden 
kunnen gaan! Niet alle spelers wa-
ren ook topfit maar iedereen heeft 
dan alles gegeven wat er in zat. Al 
met al een prachtig seizoen en re-
sultaat, kwartfinales districtskam-
pioenschappen gehaald. Ik mocht 
een paar keer meegaan en ik kan 
jullie verzekeren, jongens en meis-
jes hebben toptennis laten zien, veel 

vechtlust en emotie zaten er ook bij, 
het was spannend en we genoten 
ervan. Daar mogen we als ouders 
en TVM best trots op zijn. 
Volgend jaar wordt het anders, Ba-
bette wordt 13 en het is maar de 
vraag of we iemand erbij krijgen, 
misschien komt onze Demi (ja toch, 
Demi?) weer terug bij TVM spelen. 
Dan hebben we weer een heel sterk 
team om wellicht de competitie te 
winnen. De tijd zal het leren... Ik wil 
onze jongens en meisjes namens al-
le ouders nogmaals bedanken voor 
een prachtig resultaat en top tennis 
die ze gespeeld hebben. Klasse!”

Bane
Bij terugkomst op het TVM com-
plex werden ze echter direct uitge-
daagd door Tseng Schalken die de-
ze woensdagavond een clinic gaf 
aan ongeveer 85 jeugdleden. Babet-
te, Quinten en Rix (Ana was helaas 
al naar huis) wisten direct hoe ze 
Tseng moesten aanpakken en won-
nen allemaal een punt. 
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Goed resultaat competitie jeugd 
Tennis Vereniging Mijdrecht

Anouk Hoogendijk met 
Oranje naar eindronde EK

De Veenlopers houdt voor 25e 
maal clubkampioenschappen
Regio - Vorige week zondag vierde 
de Veenlopers een jubileum. Voor de 
25e maal werden de clubkampioen-
schappen van de vereniging gehou-
den.

Ondanks het warme, broeierige 
weer was er met in totaal 63 deelne-
mers op de 5 en 10 km sprake van 
een hoge opkomst. Een temperatuur 
van ca 24 graden, weinig wind en 
een drukkende warmte/luchtvoch-
tigheid maakten dat het toch wel 
hard werken was.

Het zijn niet alleen de clubkampi-
oenschappen. Met aansluitend een 
gezellige barbecue is het een leu-
ke verenigingsdag. Zoals de afge-
lopen jaren waren de Veenlopers 
te gast bij korfbalvereniging Atlant-
De Veenlopers als vereniging zon-
der accommodatie in staat voor die 
dag haar leden een onderkomen te 
bieden.
Het begin was om 14.00 uur met een 

jeugdloop over 1 km. Daarna kwa-
men om 14.30 uur  de 5 km-lopers 
aan bod met 24 deelnemers. Leo 
Kok won deze afstand, tweede werd 
Nick van Bemmel en 3e Henk Ger-
kes. 
Bij de dames was Willika Engel al-
le andere loopsters – en menig lo-
per – te snel af. Zij werd gevolgd 
door Karin van Waveren en Alber-
ta Schuurs.

Om 15.00 uur was de start van het 
hoofdnummer: de 10 km. Dreigen-
de luchten pakten zich samen bo-
ven Mijdrecht, maar ze laten het 
parcours ongemoeid. Veel meer dan 
10 spetters vallen er niet. De weer-
goden zijn De Veenlopers gunstig 
gezind. Er gaan in totaal 39 lopers/
sters van start op deze 10 km.
Torenhoge favoriet is Michael Woer-
den. Hij maakt zijn reputatie waar. 
Hij neemt direct na de start de lei-
ding en staat deze niet meer af. Mi-
chael wordt met overmacht kampi-

oen, zowel bij de heren senioren als 
algemeen clubkampioen.

Bij de Masters 1, 2 en 3 (respectie-
velijk 35+,45+ en 55+) is de strijd 
wat spannender, Jaco de Ruiter is 
degene die bij de M1 klasse de be-
ker in ontvangst mag nemen, bij de 
M2 is Johan Baas de snelste en Ber-
tus Vrielink doet dit in de M3 klas-
se .

Julitta Boschman komt uitstekend 
voor de dag bij de dames. Ze neemt 
voor de eerste keer deel aan de 
clubkampioenschappen en wordt 
gelijk winnares. Haar tijd is ook uit-
stekend: 41.41.

Na de prijsuitreiking de barbecue 
waarin Veenlopers elkaar in ande-
re hoedanigheid leren kennen. Het 
was weer perfect verzorgd. Met 
dank aan Annette, Chris en alle an-
deren die dit weer tot een succes 
gemaakt hebben.

Een pechvol raceweekend 
voor gedreven Kervin Bos
De Ronde Venen /Oschersleben 
- Wat gezien de trainingsresultaten 
leek uit te lopen op een succesvol 
raceweekend, werd uiteindelijk een 
fikse tegenvaller voor het Van der 
Sleen–Van der Heyden Motors Ra-
cing. Op het circuit van het Duitse 
Oschersleben kwam Kervin in de 
beide wedstrijden die zondag wer-
den verreden in de Dutch Supers-
port niet aan de finish. Een valpartij 
en een mechanisch mankement wa-
ren daar debet aan.
Kervin gooide er na de twee teleur-
stellingen enkele krachttermen te-
genaan. Niet onbegrijpelijk omdat 
hij tot de races, de kwalificatietrai-
ningen en de warming-up de 600 
cc de Dutch Supersport had gedo-
mineerd. “De Yamaha was uitste-
kend afgesteld voor dit circuit, maar 
het heeft ons niets opgeleverd”, ver-
zuchtte Kervin na afloop. “We waren 
voor een training en afstelling speci-
aal donderdag al naar Oschersleben 
gegaan en dit leekt een geslaagde 
voorbereiding te zijn geweest.” 
Tijdens de kwalificatietraining be-
wees Kervin andermaal dat er ge-
noeg power in de Yamaha R6 zit door 
zich naar de poleposition te rijden, 
zijn tweede van het huidige seizoen. 
Op zeer korte afstand gevolgd door 
Jarno van der Marel. Bij het uitgaan 
van het rode licht moest Kervin Ten 
Napel, Ahnendorp en Van der Marel 
en Walraven voor zich dulden. Be-
rekenend rijdend verkleinde de in-
woner van Wilnis de achterstand op 
het viertal en wist ze uiteindelijk in 
de 9e ronde te passeren en zodoen-
de de leiding te nemen. Met op klei-
ne afstand Ten Napel en daar weer 
achter Ahnendorp en Walraven leek 
Kervin naar zijn eerste overwin-
ning van het seizoen te rijden. Zo-
ver kwam het niet want in de 11e 
ronde gleed hij in een bocht onder-

uit. “Ik week van de ideale lijn af en 
kwam daardoor op het vuil te rijden, 
bij het corrigeren ging ik onderuit, 
een typisch raceongeval”, verklaar-
de Kervin na afloop. Rap pakte hij 
zijn Yamaha weer op om de race te 
vervolgen, maar een te snel warm 
wordende motor betekende exit in 
de eerste race van de dag, die hij in 
het eindklassement nog wel als 20e 
afsloot.
Omdat de schade dermate klein was 
kon de Van der Sleen–Van der Hey-
den Motors Racing coureur ’s mid-
dags aan de start verschijnen van 
de 2e race in het ONK Dutch Su-
persport op de fraaie Motorsport 

Arena in Oschersleben. Ook in de-
ze race kende Bos een matige start 
maar wist zich, net als in de 1e race, 
naar voren te werken en achter Roy 
ten Napel de 2e plaats te bezetten. 
Ook hiervan mocht hij slechts even 
genieten. Een technisch manke-
ment was de oorzaak dat het race-
team met lege handen huiswaarts 
kon keren, waar gezien de trainin-

gen op meer was gerekend. De 
pechvolle coureur had behoorlijk de 
pest in. “Waardeloos, een zeer te-
genvallend weekend”, brieste Ker-
vin,” want we kunnen wel een zeer 
snelle motor hebben en prima trai-
ningstijden neerzetten maar uitein-
delijke word je afgerekend op de ra-
ceresultaten en die waren helemaal 
niks vandaag.” 
Over vijf weken wacht de volgende 
race wanneer op 9 augustus tijdens 
de Rizla Racing Day een wedstrijd 
voor het ONK Dutch Supersport op 
het programma staat. De gedreven 
Bos wil echter zo lang niet wachten. 
Hij zal tussentijds de Yamaha aan de 

tand voelen op de circuits van As-
sen en het Belgische Zolder. De eer-
ste race in Oschersleben in de Dut-
ch Supersport werd gewonnen door 
Swen Ahnendorp voor Roy ten Na-
pel en Nigel Walraven. De overwin-
ning in de tweede race van de dag 
ging naar Ten Napel. Bovee en Wal-
raven werden daarin als 2e respec-
tievelijk 3e afgevlagd.

Prijsklaverjassen en tombola 
in Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 10 
juli is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562. Men dient om 20.00 uur 
aanwezig te zijn, want uiterlijk om 
20.15 uur zal gestart worden met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 

bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend. Ook is er op 
deze avond een grote tombola.
Uitslag van de laatstgespeelde prijs-
klaverjasavond op vrijdag: 
1 Nico v.d. Meer  met 7418 punten 
2 Kees Kooyman  met 7244 punten
3 Jan van Kouwen met 7142 punten
4 J. Bunschoten  met 7039 punten
5 Frank v.d. Laan  met 6700 punten

De poedelprijs was deze avond voor   
Willem Hof met 4871 punten.

Tijdens de Vinkeveense feestweek 
is er op donderdag 16 juli prijs-
klaverjassen in de feesttent op het 
Demmerik. De wedstrijd begint om 
13.30 uur, vanaf 13.00 uur inschrij-
ven. Kom allen op tijd, het deelne-
men is gratis
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Brief bewoners

Zoals u zich misschien nog herinnert hebben wij 
van de Nieuwe Meerbode, al meerdere malen ge-
schreven over de klachten van de bewoners van de 
Dukaton. Het college heeft uiteindelijk een gesprek 
gehad met deze bewoners en dacht de zaak zo ge-
sust  te hebben. Dat gesprek vond plaats op 27 mei 
en vorige week kregen de bewoners de brief van de 
gemeente met daarin hetgeen de gemeente dacht 
te gaan doen om de problemen op te lossen.

In deze brief staat o.a:  
“Begin mei hebben wij een open brief ontvangen 
van een grote groep bewoners uit de omgeving van 
Dukaton met betrekking tot de overlast die men on-
dervindt van het verkeer op de Dukaton.  Wij heb-
ben u uitgenodigd voor een bijeenkomst op het ge-
meentehuis op woensdag 27 mei met als doel meer 
duidelijkheid te krijgen omtrent de ondervonden 
overlast en de mogelijkheden die te verminderen. 
Tijdens de bewonersavond heeft u aangegeven 
vooral last te hebben van - het sinds 2005 toegeno-
men - vrachtverkeer op de Dukaton. De enkele jaren 
geleden aangebrachte ‘busvriendelijke’ drempels 
(druppels), bedoeld om de snelheden te drukken, 
zouden alleen maar meer geluids- en trillingshinder 
hebben opgeleverd en geen effect hebben gehad 
op de gereden snelheden.

Oplossingen
Als oplossingen voor de problemen noemde u:
Verwijderen van de ‘druppels’;
• Verbieden van vrachtverkeer tussen de beide
 rotondes op de Dukaton;
• 30 km-zone instellen; Alleen vrachtwagens met
 lokale bestemming toelaten;
• Voorrang voor verkeer op de Dukaton op-
 heffen; Plaatsen van snelheidscontrole-
 apparatuur;
• Fietsoversteek bij Aquamarijn; Andere
 locatie(s) drempel(s). Aan het einde van de 
 avond is een aantal afspraken met u
 gemaakt:
1. De politie zal nogmaals worden verzocht te 
handhaven op snelheid;
2. De wethouder zal in gesprek gaan met vervoer-
ders uit Mijdrecht met 5 of meer vrachtauto’s om 
hen te bewegen het aantal vrachtwagenbewegin-

gen over de Dukaton zoveel mogelijk te beperken;
3. Geluidsoverlast van wegverkeer speelt niet al-
leen bij de Dukaton, maar bij veel van de hoofd-
ontsluitingswegen in de gemeente. Wij hebben 
daarom besloten om eerst de omvang van de ge-
luidsbelasting langs de hoofdontsluitingswegen in 
de gemeente goed in kaart te brengen (door middel 
van akoestisch onderzoek). Dit doen wij door een 
zogenaamde geluidsbelastingkaart op te stellen. Op 
basis hiervan bepalen wij op welke wegen, binnen 
welke termijn, we geluidsreducerende maatregelen 
zullen nemen. 
4. Voor wat betreft de drempels zal er een nieuwe 
afweging worden gemaakt tussen geluids- en tril-
lingshinder enerzijds en verkeersveiligheid ander-
zijds;
5. bewoners krijgen binnen 3 weken een kort ver-
slag met de gemaakte afspraken en een globaal 
tijdspad van oplossingen voor de korte termijn toe-
gezonden.

Korte termijn
Acties die wij op korte termijn mogelijk achten zijn:
1. Er is contact  opgenomen met de politie over 
handhaving van de maximumsnelheid. Zij hebben 
meerdere keren op snelheid gecontroleerd. De 
meest recente metingen hebben plaatsgevonden 
op 6 mei en 27 augustus 2008 en op 11 mei 2009. 
Bij geen van deze metingen zijn snelheidsovertre-
dingen geconstateerd;
2. Er komt op korte termijn een overleg tussen 
wethouder, vervoerders uit Mijdrecht en een verte-
genwoordiging van de bewoners over de overlast 
en vrijwillige beperking daarvan door de vervoer-
ders. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de 
heer Koning (zie onderstaand telefoonnummer); 
3. Handhaving met fl itspalen vergt toestemming 
van het Openbaar Ministerie en die stelt daarvoor 
zeer hoge eisen. Er zijn verplaatsbare matrixborden 
op de markt, waarbij de cijfers rood kleuren indien 
er sprake is van overschrijding van de snelheidsli-
miet. Wij zullen de aanschaf van een dergelijk bord 
(opnieuw) in overweging nemen. Zo’n bord kan ook 
elders binnen de gemeente worden ingezet (regel-
matig verplaatsen verdient de voorkeur in verband 
met gewenning);
4. Het nut van en de locaties van de busvriendelij-
ke drempels wordt nog deze zomer heroverwogen. 
Daarbij wordt ondermeer gedacht aan het verplaat-
sen van zo’n druppel naar het dalende gedeelte 
vanaf Hofl and; 
5. De geluidsbelastingkaart wordt deze zomer op-
gesteld. We kunnen helaas nog niet aangeven wan-
neer de besluitvorming over een gemeentebreed 
maatregelenpakket zal plaatsvinden. 
6. Tenslotte hebben we de kosten van een geluids-
scherm langs de Dukaton in beeld gebracht. De 
kosten worden geschat op circa � 620.000,-- (excl. 
onderhoudskosten). Als uitgangspunt hebben we 
geluidsbelasting van 48 dB genomen. Dit komt over-
een met de zogenaamde voorkeursgrenswaarde bij 
woningbouw (na 1986). Voor de realisatie van wo-
ningen wordt bij een geluidsbelasting boven deze 
waarde een afweging gemaakt over het toepassen 
van maatregelen (waarbij alleen maatregelen wor-
den toegepast die zich qua kosten verhouden tot de 
geluidsreductie).

Verwachtingen
Als de gemeente had gedacht dat de bewoners nu 
blij zouden zijn hebben ze het mis. In een duidelijke 
brief laten zij het college weten niet tevreden te zijn 
met deze antwoorden: “De tekst in uw uitnodigings- 
brief van 18 mei luidt: “In dit gesprek willen we met 
u van gedachten wisselen over verkeer, verkeers-
hinder, trillingen en geluidsbelasting. 

Ook willen we de door u aangedragen oplossingen 
bespreken. Bij dit gesprek is wethouder Jacques 
Dekker (Verkeer) aanwezig.” Uiteraard waren hier-
mee bij ons hoge verwachtingen gewekt !

Bewoners nog niet tevreden 
over afhandeling klachten

Fractie van De Combinatie stelt opnieuw vragen over Dukaton

Tijdens deze Bewonersavond kregen de 46 aan-
wezige bewoners ruim de tijd om de onleefbare, 
onhoudbare en onacceptabele overlast van de Du-
katon toe te lichten. Ook konden we onze drie oplos-
singen: verbod voor vrachtwagens op de Dukaton, 
verwijderen van de eind vorig jaar aangebrachte 
asfaltstootkussens en instellen van 30 km zone, 
ruimschoots naar voren brengen. Oplossingen die 
op korte termijn en eenvoudig te realiseren zijn en 
die de huidige enorme overlast zullen verminderen. 
Binnen drie weken zouden wij een verslag van deze 
vergadering ontvangen met een voorstel van de be-
trokken medewerkers van de Gemeente over de op-
lossingen die op korte termijn de verkeers- en ge-
luidsoverlast van de Dukaton zullen verminderen.

Niets
De bewuste brief van het Gemeentehuis d.d. 16 
juni 2009 hebben wij ontvangen. Tot onze grote 
verbazing bevat deze brief niets van de door ons 
genoemde drie oplossingen voor de korte termijn. 
De brief bevat slechts de bekende “lapmiddelen”. 
Het is nu tijd voor echte maatregelen; de situatie is 
onhoudbaar en onleefbaar!
Zelfs de door wethouder Jacques Dekker aan de 46 
bewoners gedane toezegging: “Als jullie willen dat 
de nieuwe drempels weggaan, dan gaan ze weg !” is 
niet in deze brief opgenomen. Uiteraard zien wij niet 
af van deze gedane toezegging en wensen uitvoe-
ring hiervan op korte termijn. De nieuwe drempels 
hebben de geluidsoverlast op buitengewone wijze 
verergerd. En veroorzaken ernstige schadelijke tril-
lingen.
Het zou pure minachting van inwoners van De Ron-
de Venen zijn; om voor hen een vergadering in het 
Gemeentehuis te organiseren, waar 46 bewoners 
aanwezig zijn om de onhoudbare verkeerssituatie 
te bespreken, aldaar toezeggingen te doen en dan 
vervolgens niets van de oplossingen uit te voeren. 
Dat kan niet waar zijn !

Tellingen
Bij de vergadering heeft u het door de Gemeente-
ambtenaren gepresenteerde verslag van de “Ont-
wikkeling verkeersintensiteiten Dukaton” ontvan-
gen. Daarbij is direct al de opmerking geplaatst dat 
de verkeerstellingen in 2008 vier weken later dan 
gebruikelijk aan het begin van de zomervakantiepe-
riode, zijn gehouden. Wij wijzen u op de onthutsen-
de feiten, dat ondanks de vakantieperiode toch nog 
771 (in 2006 : 840) stuks middelzwaar vrachtverkeer 
en 116 stuks zwaar vrachtverkeer (in 2006 : 147) per 
dag de Dukaton, nota bene een weg dwars door 
een woonwijk, passeerden !

Het op de tweede pagina gestelde 76 % aan door-
gaand verkeer is het percentage middelzwaar 
vrachtverkeer dat de Dukaton op rijdt c.q. verlaat 
via de A C Verhoefweg. De resterende 24 % van het 
verkeer verloopt via de Dokter van den Berglaan.
De Dukaton wordt voor 100 % misbruikt door door-
gaand verkeer; het sluipverkeer dat vanaf de Indu-
strieweg en de Rondweg niet kiest voor de N201, 
maar de Dukaton neemt om richting Nieuwveen te 
rijden, alsmede het sluipverkeer dat vanaf de N201 
komt en dan via Hofl and de Dukaton neemt om 
richting Nieuwveen te rijden. 
En van de andere kant het verkeer dat vanaf Nieuw-
veen niet meer via de Ringdijk Tweede Bedijking 
de N201 neemt, maar kiest voor sluipen over de 
Oosterlandweg en de Dokter van den Berglaan, of 
sluipen via de A C Verhoefweg, om via de Dukaton 
bij de N201 of het industrieterrein te komen. Onac-
ceptabel natuurlijk.

Een toelichting verdient ook de gemiddelde snel-
heid, zoals vermeld op de eerste pagina van het ver-
slag “Ontwikkeling verkeersintensiteiten Dukaton”. 
Deze gemiddelde snelheid wordt bereikt dankzij de 
verhoogde oversteekplaats ter hoogte van de Kog-
ger op de Dukaton. Onze waarneming is dat met 
volle snelheid wordt gereden en men vlak voor de 
oversteekdrempel “op de rem gaat staan” en na 
deze drempel weer vol gas geeft. Vooral het verkeer 
dat vanaf Hofl and de Dukaton op komt en met volle 
snelheid de Aquamarijn passeert; de Dukaton is im-
mers een voorrangsweg, haalt een onvoorstelbaar 
hoge snelheid totdat men bij de oversteek-drempel 
“op de rem gaat staan”.

Een andere toelichting op de verkeerstellingen 
verdient het feit dat er geen andere weg door een 
woonwijk in Gemeente De Ronde Venen te vinden 
is die ruim 11.000 verkeersbewegingen per dag 
moet verwerken. Ter vergelijking: de Industrieweg 
verwerkt 13.000 verkeersbewegingen per dag en de 
N201 verwerkt 25.000 verkeersbewegingen per dag. 
Triest om te constateren dat deze situatie zo lang 
kon blijven bestaan en nu tot een onacceptabele, 
onhoudbare en onleefbare situatie is uitgegroeid. 
Door de enorme overlast treden bij meerdere be-
woners ook al diverse slaapstoornissen en andere 
gezondheidsproblemen op. Wij verzoeken u om zo 
spoedig mogelijk de drie door ons genoemde op-
lossingen als maatregelen te laten nemen om deze 
situatie niet langer te laten voortduren”, aldus de 
bewoners van de Dukaton. Ze zijn niet tevreden. De 
Combinatie springt weer voor hen in de bres. 
Voor de verandering: wordt vervolgd.

Mijdrecht – De fractie van De Combinatie 
heeft afgelopen week opnieuw vragen ge-
steld over de gang van zaken bij de klacht 
van bewoners van de Dukaton. Zij schrijven 
aan het college: “Zoals uit de brief  van Du-
katon-aanwonenden blijkt is de reactie van 
het college duidelijk niet in goede aarde 
gevallen. Men vindt dat er absoluut te wei-
nig, bijna in geheel niet, met de uitgespro-
ken klachten en aangedragen oplossingen 
wordt gedaan. Er moet echt anders worden 
gehandeld om de onvrede bij deze bewo-
ners weg te nemen! Ik denk dat de hele si-
tuatie nog eens opnieuw en grondig moet 
worden doorgenomen door de ambtelijke 
dienst en het college, opdat er snel betere 
oplossingen voor de korte en de lange ter-
mijn worden bedacht en uitgevoerd. Ik roep, 
namens mijn fractie,  het college daartoe op 
en beveel nadrukkelijk aan om spoedig weer 
met betrokkenen aan tafel te gaan zitten, 
beter kennis te nemen van de aangedragen 
problemen en suggesties en zodoende tot 
een betere aanpak te komen. Gelieve deze 
boodschap terstond ter kennis van het col-
lege te brengen en ons, via de griffi ebrief, 
van de gang van zaken op de hoogte te hou-
den, opdat kan worden bepaald of ook of 
eventueel vanuit de gemeenteraad nog an-
dere initiatieven moeten worden genomen”, 
was getekend Toine Doezé   (Fractievoorzit-
ter De Combinatie).



Nieuwe Meerbode  - 8 juli 2009 pagina 27

Één op Één Zomerhartenwensen
De Ronde Venen - De Riki Stich-
ting laat deze zomer van alle Zon-
nebloemafdelingen waarmee zij sa-
menwerkt (op dit moment 40) 10 
vrijwilligers Zomerhartenwensen 
vervullen van hun gasten. Totaal  
dus 400 hartenwensen. Dit kan vari-
eren van een dagje strand, bos, die-
rentuin, het winkelcentrum, een ver 
weg wonend familielid bezoeken tot 

een rondvaart maken of een gezel-
lige lunch op een terrasje of een ijs-
je eten. Het gaat hier om individu-
ele één op één activiteiten en niet 
om een groepsactiviteit, juist die ex-
clusieve aandacht maakt zo’n uitje 
immers zo leuk! De Riki Stichting 
neemt alle kosten van het uitje (dus 
ook van de vrijwilliger) voor haar re-
kening. Ook van de Zonnebloemaf-

deling Mijdrecht mogen 10 vrijwil-
ligers deze “zomeractiviteit” onder-
nemen met één van hun gasten. 
Één van de Mijdrechtse vrijwilligers, 
Corrie van der Wilt, heeft in dit kader 
met haar gast mevrouw Van IJperen, 
zoals op onderstaande foto te zien 
is, gegeten bij Le Virage. 
Het was een gezellige avond en het 
eten smaakte voortreffelijk. 

Zomerbridgedrive bij BVM
Mijdrecht - Bij de Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) is op maandag 6 
juli jl. de voorlaatste avond van de 
zomerbridgedrive van 2009 gehou-
den. Ondanks de zomerse tempe-
ratuur kwamen 40 paren, onder wie 
enkele beginnende bridgers, zich 
melden aan de wedstrijdtafel. De 
paren werden wederom willekeurig 
verdeeld over de twee lijnen. 
De paren met de hoogste scores 
gingen naar huis met een fles wijn.  

De toppers in beide lijnen waren:  
A-lijn:
Gerard van Beek en
Aurie Block  59,95%

Martin Mains en
Joost Simon  59,26% 
Tjarda en Ben Vogel  58,56% 
B-lijn:
Ankie Bots en Agnes Kroes  60,88%
Erika Noord en
Janny Streng  59,49%
Dick Elenbaas en
Ad Zijerveld   59,03%
De laatste zomerdrive wordt ge-
speeld op 13 juli a.s.
De drives worden gehouden in Par-
tycentrum De Meijert aan de dr. J. 
van de Haarlaan in Mijdrecht. Er 
wordt gespeeld in twee lijnen. In-
deling vindt plaats tijdens de in-
schrijving aan de zaal vanaf 19.00 

Aangehouden voor 
mishandeling

Mijdrecht - De politie heeft zon-
dag 5 juli om 02.35 uur een 21-ja-
rige inwoner van Breukelen aan-
gehouden voor het mishandelen 
van een 36-jarige inwoner van Ter 
Aar.
Beiden zaten in een horecage-
legenheid op de Hofland en kre-

gen met elkaar een conflict. De 
verdachte hield het echter niet bij 
woorden en sloeg de man uit Ter 
Aar in het gezicht.

Hij raakte hierdoor lichtgewond. 
Na zijn daad vluchtte de verdach-
te de gelegenheid uit waarbij hij 

achtervolgd werd door een ge-
tuige. Deze achtervolging werd 
waargenomen door de gewaar-
schuwde agenten die direct tus-
senbeide kwamen en de verdach-
te aanhield.
De verdachte is voor nader onder-
zoek ingesloten.

Massale vechtpartij geeft de 
politie handenvol werk
Mijdrecht - De politie kreeg zon-
dagmorgen om 02.50 uur de mel-
ding dat er een vechtpartij gaan-
de was op de Windmolen. De eer-
ste politie-eenheden die ter plaatse 
kwamen troffen een chaotische si-
tuatie aan waarbij drie jongeren ge-
wond op de grond lagen. Omdat de 
emoties hoog opliepen werd er assi-
stentie gevraagd van andere eenhe-
den waaronder een hondengeleider. 
Uit het onderzoek bleek dat een 45-
jarige inwoner van Mijdrecht wakker 
was geworden van kabaal voor zijn 
woning. Toen hij naar buiten keek 
zag hij enkele jongeren in de voor-

tuin staan en liggen en hoorde hij 
dat er op zijn auto gebonkt werd. De 
Mijdrechter toog naar buiten waar-
bij hij een kunststof hamer meenam 
om zich te kunnen verdedigen.
 
Direct begonnen
Over wat er daarna gebeurde lo-
pen de lezingen van betrokkenen 
uiteen. Volgens de jongeren was 
de Mijdrechter direct begonnen 
met het slaan met de hamer waar-
door drie inwoners van Mijdrecht, in 
de leeftijd tussen 18 en 22 jaar, ge-
wond raakten. Volgens de bewoner 
was hij het eerst geslagen en had 

hij zich verdedigd. Twee gewonden 
werden afgevoerd naar het zieken-
huis om te worden behandeld. De 
politie hield drie verdachten aan, al-
len uit Mijdrecht in de leeftijd tus-
sen 18 en 48 jaar, voor belemme-
ring, opruiing en mishandeling. Ook 
de 45-jarige bewoner werd aange-
houden voor (zware) mishande-
ling. De politie heeft een linie moe-
ten vormen om andere betrokkenen 
op afstand te houden en heeft pep-
perspray gebruikt. De aangehouden 
verdachten zijn na het verhoor naar 
huis gestuurd. 
De politie zet het onderzoek voort.

Verkeerscontrole Wilnis
Wilnis - - Tijdens een verkeerscon-
trole op de Ringdijk heeft de poli-
tie op donderdag 2 juli jl. rond 12.45 
uur in totaal vijftig voertuigen ge-
controleerd. 

Daarbij werden 36 overtredingen 
geconstateerd.
Er werden bekeuringen uitgeschre-
ven voor onder andere: verlopen 
APK (3 keer), niet kunnen tonen van 

een geldig rijbewijs (5 keer), niet 
kunnen tonen van het kentekenbe-
wijs (16 keer) en het ontbreken van 
een kentekenplaat op de aanhang-
wagen (2 keer).

Vaartoezicht op 
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De politie heeft op 
maandag 29 en dinsdag 30 ju-
ni vaartoezicht op de Vinkeveense 
Plassen gehouden.

Bij de controle viel het grote aantal 
te jonge bestuurders op die snelle 

motorboten (20 km/uur en sneller) 
bestuurden en nog geen 18 jaar wa-
ren en (dus) geen vaarbewijs had-
den. Zo troffen agenten een jongen 
van 12 jaar achter het stuur van een 
speedboot aan en zagen zij twee 
meisjes van 13 en 14 jaar met een 

Zodiac hard heen en weer varen. Er 
werden veel waarschuwingen uitge-
deeld en negen bekeuringen uitge-
schreven voor snelvaren, geen vaar-
bewijs, geen zwemvesten, geen do-
demansknop, geen blusmiddel en 
geen registratieteken.

Turnvereniging G.V.M. ’79 
sluit seizoen 2008/2009 af
Mijdrecht - Op zaterdag waren 
er de clubkampioenschappen van 
G.V.M in de Willisstee te Wilnis. Het 
was een heel gezellige dag met 
wedstrijden voor alle categorieën en 
een spetterende tumbling demo als 
afsluiting.

Bij de meisjes 6/7 jaar was bij de B-
oefenstof de bronzen medaille voor 
Shi Niessink, het zilver ging naar Ivy 
Tillard en Nadine Blokland mocht de 
gouden medaille in ontvangst ne-
men. In dezelfde leeftijdsscategorie 
maar dan met A-oefenstof was het 
brons voor Maaike van Schaick, het 
zilver ging naar Sophie Pleunes en 
de gouden medaille ging naar Fleur 
Kempen. Ook ging de wisselbeker 
naar Fleur, daar zij bij de turnsters 
6/7 jaar de hoogste dagscore wist te 
behalen.

Bij de meisjes 8/9 jaar B-oefen-
stof ging het brons naar Chantal de 
Bruin, het zilver naar Jill Hand en 
het goud ging naar Iris Zoutman. Bij 
de A-oefenstof meisjes 8/9 jaar was 
de bronzen medaille voor Debora 
Schreven, het zilver ging naar Em-
ma Pleunes en de gouden medaille 
was er voor Quinty van Dijk. Quinty 

behaalde ook de hoogste dagscore 
bij de meisjes 8/9 jaar en ook voor 
Quinty was er een wisselbeker.
Bij de meisjes 10 jaar en ouder ging 
het brons naar Liliane Roosendaal, 
het zilver was voor Melanie Ken-
trop, de goudenplak en wisselbeker 
waren bij de meisjes 10 + voor In-
ge Kramer.

Selectie
De groep selectieturnsters was ver-
deeld in drie categorieën, namelijk 
een groep die turnt op het niveau 
NTS 14 en 13, een groep die turnt 
op het niveau NTS 12 en 11 en de 
turnsters die keuze oefenstof NTS 
10, 9 en 8 turnden.

Bij de groep NTS 14 en 13 was de 
derde plaats voor Babette Veen-
brink, de tweede plaats voor Elise 
Kop en de eerste plaats en de wis-
selbeker waren voor Joyce Brands.
In de groep NTS 12 en 11 legde Flo-
rien Werkhoven beslag op de derde 
plaats, Saki Kato wist zich als twee-
de te plaatsen en de eerste plaats 
en ook de wisselbeker waren er 
voor Joline Twaalfhoven.
Bij de keuze oefenstof ontbrak 
Owefa Asafiati. Zij had de wisselbe-

ker het vorige seizoen gewonnen en 
behoorde ook dit jaar tot de kans-
hebbers. Helaas had zij eerder deze 
week een blessure opgelopen (een 
turnsters moet ook geen karate kick 
proberen!).
Rebecca Janmaat sloot haar turn-
carrière mooi af met het behalen 
van de bronzen medaille, het zilver 
ging naar Cariena Tjujerman en de 
gouden plak en wisselbeker gingen 
naar Manoek Ottevanger.

Tumbling les.
Op woensdagmiddag 1 juli was er 
de laatste les voor alle turngroepen.
Er werd de gehele middag getum-
blingd en geturnd in sporthal De 
Brug.
Aan het einde van elke les was er 
limonade met wat lekkers voor alle 
turnsters.
Zowel de recreanten- als de selec-
tieturnsters kunnen terugkijken op 
een mooi seizoen met veel podium- 
en finaleplaatsen.
G.V.M.’ 79 wil alle vrijwilligers be-
danken die dit elk jaar weer moge-
lijk maken.

uur. U hoeft niet per se een gevor-
derd/ervaren bridger te zijn om mee 
te doen. Gezelligheid staat voor-
op. Andrea en Max vonden de weg 
naar boven en verlieten de laatste 
plaats om als 18e te eindigen. Aan-
melden uiterlijk tot 19.30 uur, waar-
na de drive start om 19.45 uur. In-
schrijfgeld per paar euro 5 euro. U 
kunt per avond inschrijven en mee-
dingen naar de dagprijzen. Ook is er 
een prijs voor de Zomerkampioen. 
Dit is het paar dat (of degene die) 
de hoogste gemiddelde score heeft 
gehaald aan het einde van de com-
petitie. 
U kunt zich zowel aan zaal als te-
lefonisch opgeven voor deelname 
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel. 
0297-286469.

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

Hierbij willen wij graag reageren op de ingezon-
den brief van de heer Harry de Jong, waarne-
mend directeur Regionale Bibliotheken AVV. De 
heer de Jong schrijft hierin dat het Cultuurhuis 
van de baan is en dat hij van mening is dat dit al-
lemaal de schuld is van de VVD.
Wij begrijpen de frustratie en teleurstelling van 
de heer De Jong heel goed en wij willen hem 
door middel van deze reactie duidelijk maken 
hoe het wel in elkaar zit. Er zijn al jaren plan-
nen om in Mijdrecht een Cultuurhuis te realise-
ren. Een Cultuurhuis is een gebouw, waarin ver-
schillende culturele organisaties worden onder-
gebracht, waarin zij gezamenlijk gebruik kunnen 
maken van de in het gebouw aanwezige voor-
zieningen. Daarnaast kunnen zij ook gezamen-
lijke culturele activiteiten organiseren. Centraal 
middelpunt van het geheel was de bibliotheek, 
hoewel in latere constructies van Cultuurhui-
zen dit geen noodzaak meer is. Dit plan is ont-
staan omdat er een oplossing gevonden moest 
worden voor de gebruikers van het Prinsenhuis, 
die op termijn een ander onderdak moesten krij-
gen. Bovendien moest er ook een vaste huisves-
ting gevonden worden voor de Hint, de muziek-
school, die al verschillende keren heeft moeten 
verhuizen. Voor het realiseren van een Cultuur-
huis kon de gemeente een subsidie krijgen van 
200.000 euro. Zoals gezegd liggen die plannen 
al jaren op de plank. College en wethouders zijn 
al met verschillende voorstellen gekomen, maar 
daar kon de Raad zich niet in vinden. Het eer-
ste plan dat de Raad kreeg voorgeschoteld was 
het verbouwen van de bibliotheek tot Cultuur-
huis. Dat vonden de meeste partijen geen goe-
de keus, de locatie lag niet centraal genoeg en 
de ruimte was veel te klein om daar een goed 
Cultuurhuis neer te zetten. Nadat de Raad had 
gevraagd naar andere locaties te kijken, kwam 
het college met een plan voor een nieuw Cul-
tuurhuis op het Haitsmaplein, dat maar liefst 5,4 

miljoen euro moest gaan kosten. Niet alleen de 
hoge kosten, die dit plan met zich meebrach-
ten, maar ook de problemen van andere sociaal-
culturele instellingen, als De Boei en Willisstee, 
hebben er toe geleid dat de VVD een motie heeft 
ingediend. In deze dorpshuizen kampt men met 
het probleem, dat ruimtes niet verhuurd kunnen 
worden en dat daarom de exploitatie, zonder ho-
gere subsidies, niet sluitend gemaakt kon wor-
den. Naar aanleiding hiervan heeft de VVD een 
motie ingediend, waarin wij alle problemen die 
er op dat moment lagen meegenomen hebben. 
Door middel van deze motie hebben wij gepro-
beerd hiervoor een oplossing aan te dragen.
Wij willen hiermee bereiken dat er op korte ter-
mijn een definitieve oplossing wordt gevonden  
voor de huisvesting van de gebruikers van het 
Prinsenhuis en de Hint. Dat de wens van veel 
bewoners, een theaterzaaltje, bekeken gaat 
worden in een van de bestaande dorpshuizen. 
Dat is veel efficiënter dan het bouwen van een 
nieuw Cultuurhuis. Dat hierdoor een vaste huis-
vesting voor deze organisaties veel sneller gere-
aliseerd kan worden, dan door het bouwen van 
een nieuw Cultuurhuis, dat nog vele jaren zal 
duren. De dorpshuizen hierdoor een betere ex-
ploitatie zullen krijgen, waardoor zij minder over-
heidsgeld nodig hebben. Wij hebben begrepen, 
dat tijdens de bijeenkomst van de verschillen-
de verenigingen die hierbij betrokken zijn, an-
dere informatie is verstrekt. Wij geven hiermee 
de juiste gang van zaken weer en hopen dat de 
heer De Jong nu een ander beeld heeft gekre-
gen van onze motie en de goede intenties hier-
van. Bovendien hopen wij, dat hij en de ande-
re culturele instellingen, die wij een warm hart 
toedragen, nog veel culturele activiteiten in De 
Ronde Venen zullen organiseren.

Namens de VVD-fractie,
Marja Borst-Becker.

Cultuurhuis van de baan


