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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

zin om te zwemmen...??
tijdens de zomervakantie 

kan dit altijd in zwembad ‘’de Waterlelie’’ !

*kijk op www.esa-aalsmeer.nl of vraag de openingstijdenfolder aan
(telefoon: 0297-322022)

Dreef 7 – Aalsmeer.

Inloopavond omlegging 
N201 in teken van
Amstelpassage
Uithoorn - Dinsdag 7 juli werd 
door het projectbureau N201+ in 
de Thamerkerk in Uithoorn een in-
loopavond gehouden voor degenen 
die zich betrokken voelen bij of be-
langstelling hebben voor het verde-
re verloop van de omlegging van de 
N201. Ten behoeve van deze druk-
ke provinciale weg wordt inmiddels 
hard gewerkt aan een nieuw tracé 
dat achter Aalsmeer en Uithoorn 
wordt aangelegd. Hierbij zij opge-
merkt dat volgens programmadirec-

teur Jos Dekker van het Projectbu-
reau N201+ de kruising met de Zij-
delweg in Uithoorn ongelijkvloers 
zal worden uitgevoerd.

Behalve vele directbetrokken om-
wonenden van Uithoorn was er nu 
ook belangstelling uit De Ronde Ve-
nen. Juist vanwege het feit dat de-
ze inloopavond grotendeels gewijd 
was aan de passage onder de Am-
stel bij Amstelhoek waar de N201 
op Rondeveens grondgebied komt. 

Het tracé wordt vervolgd dwars door 
de weilanden parallel aan de Tien-
boerenweg, om uiteindelijk via een 
nieuw aan te leggen rotonde aan te 
sluiten op de bestaande N201. On-
geveer ter hoogte van het huidige 
verkeerslicht op de kruising N201/
Tienboerenweg.

Projectleiders en verdere 
medewerk(st)ers van het project-
bureau, dat gesitueerd is aan de 
Boeingavenue op Schiphol-Rijk, ga-

Impressie van de N201, omlegging Amstelhoek met aquaduct. Rechtsboven de Hollandse Dijk met de bestaande af-
wateringsgoot

De inloopavond in de Thamerkerk stond in het teken van de passage onder de Amstel.

ven antwoord op de vele gestelde 
vragen van de talrijke aanwezigen.

Aansluiting N201
Dat het hard gaat met de voorbe-
reidingen, gevolgd door uitvoering 
van de verschillende deelprojecten 
van de N201, blijkt onder andere uit 
het feit dat men in november van 
dit jaar met de ‘Omlegging Amstel-
hoek’ reeds een aanvang wil maken. 
Daartoe is het consortium – Allian-
tie N201 genoemd – op maandag 
13 juli gestart met het aanbrengen 
van zand op het nieuw aan te leg-
gen tracé tussen de Hollandse Dijk 
en de Amsterdamseweg. Volgens 
plan vinden er komende twee we-
ken zandtransporten plaats. Dat ge-
beurt met grote zandauto’s die de 
route Zijdelweg, Wiegerbruinlaan, 
Amsterdamseweg zullen volgen. 
Voor fietsers en voetgangers is het 
dus extra oppassen.

De bedoeling is verder dat vanaf 
maandag 7 september wordt ge-
start met werkzaamheden aan de 
Aalsmeerderweg, waarbij ook de 
nutsbedrijven hun inbreng zullen 
hebben. Doel is voorbereidingen te 
treffen voor de aansluiting op de 
nieuwe rotonde in de N201 ter hoog-
te van de Middenweg Bovenkerker-
polder. Vanaf die locatie worden in 
het land voorbereidingen getroffen 
om dit najaar al te gaan werken aan 
de toegang naar de onderdoorgang 
van de Amstel via een aquaduct dat, 
zoals het er nu naar uitziet, uit twee 
rijstroken zal bestaan, één voor el-
ke rijrichting. Het weggedeelte van-
af de rotonde met de Amsterdam-
seweg/Middenweg tot aan de Am-
stel is ongeveer 350 meter, waarvan 
het dichte gedeelte van de weg on-
der het aquaduct ongeveer 130 me-
ter in beslag neemt. Op het diep-
ste punt ligt de weg bijna 10 meter 
onder NAP. Het aquaduct wordt 10 
meter breed en wordt aan de Ron-
deveense kant voorzien van een sta-
len schuif die in geval van waterca-
lamiteiten dienst doet als noodke-
ring. De opgetrokken schuif wordt 
verborgen achter een ombouw dat 
in de vorm van een kunstwerk wordt 
neergezet. De Wet Tunnelveiligheid 
geldt vanwege de korte afstand niet 
voor het aquaduct. Niettemin stelt 
de provincie Noord-Holland hoge 
veiligheidseisen aan de onderdoor-
gang waartoe bijvoorbeeld ook per-
manente camerabewaking behoort.
Deze krant zal in de komende we-
ken meer aandacht besteden aan 
de omlegging van de N201 en in sa-
menwerking met het Projectbureau 
N201+ de voortgang tot nu toe in 
beeld brengen.

Sigaretten gewilde buit
Uithoorn/De Kwakel - Inbrekers 
hebben afgelopen week viermaal 
ingebroken en sigaretten buit ge-
maakt. Een benzinepomp aan de 
Noordzuidroute was zelfs tweemaal 
in twee dagen het slachtoffer.
De daders vernielden de ruit aan de 

voorzijde, niet alleen bij het tanksta-
tion, maar ook bij een supermarkt 
aan het Zijdelwaardplein. Ook een 
winkel aan de Kerklaan in De Kwa-
kel, was het slachtoffer. De inbra-
ken vinden meestal diep in de nacht 
plaats.

Dronken bromfietser
Uithoorn - Omdat een bromfietser 
zaterdagmiddag 11 juli jl. rond zes 
uur met hoge snelheid over de An-
ton Philipsweg reed, werd hij aan de 

kant gezet. 
De 38-jarige bestuurder bleek bij 
onderzoek driemaal te veel gedron-
ken te hebben.

Fietsen gestolen
Uithoorn - De avond van 27 op 28 
juni zijn er drie fietsen gestolen van-
af de Dorpsstraat en Prinses Irenel-
aan. Niet iedereen doet aangifte van 
de diefstal van zijn tweewieler.
Door gebruik te maken van internet 
hoeft u daarvoor niet eens naar het 

Inbreker
Uithoorn - Een bewoner van de 
Staringlaan die vrijdagnacht 3 ju-
li rond één uur wakker werd van 
glasgerinkel heeft een inbreker ge-
stoord bij zijn werk.

De dader vluchtte, na het vernielen 
van een ruit, in onbekende richting 
weg.

bureau. Elke aangifte is voor de poli-
tie van belang, ook als u daarbij niet 
altijd uw fiets terugkrijgt.

Als de politie weet waar iets ge-
beurt, kan zij daar ook op reageren. 
Bovendien worden framenummers 
van fietsen gecontroleerd in de po-
litiesystemen.

Extra speelplekken
Europarei gerealiseerd
Uithoorn - Samen met andere 
buurtbewoners/ouders zijn er vorige 
maand handtekeningen verzameld 
voor tijdelijk extra speelplekken in 
de Europarei, dit omdat het bij de 
nieuwe speelplaats bij de Brussel-
flat erg druk is, en de kinderen, die 
achterin wonen in de Europarei niet 
bij hun eigen woning voor de deur 
kunnen spelen. De handtekeningen 
zijn overhandigd bij de opening van 
de speelplaats bij de Brusselflat. 

Verleden week hebben de bewo-

ners van Europarei van wethouder 
Verheyen een fotolijst gekregen met 
plattegrond en foto`s van de nieuwe 
speeltoestellen. Het is dus gelukt. 

De bewoners en kinderen van Eu-
roparei zijn de gemeente en Buurt-
beheer Europarei zeer dankbaar, dat 
ze dit voor hen hebben willen doen. 

Afgelopen maandag 13 juli zijn er 
op het veld achter de Schumanflat 
een dubbele wipkip en een huisje 
met glijbaan geplaatst.

Informatiebus van Connexxion in 
Uithoorn met OV informatie

Uithoorn - Afgelopen week was 
een speciale informatiebus van 
Connexxion te vinden voor het ge-
meentehuis en op het busstation in 
Uithoorn.
In de bus kregen de bezoekers in-
formatie over de OV chipkaart.

De bus staat dinsdag 21 juli a.s. van 
9.00-18.00 uur weer bij het gemeen-
tehuis.

Het officiële
gemeentenieuws

verscHijnt tijdens
de zomervakantie

op 22 juli, 
5 en 19 augustus.

daarna weer
wekelijks.
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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

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Het is een warme dag begin 
juli. De sloot achter mijn huis 
is het strijdtoneel van de ge-
wone oeverlibel. Recht tegen-
over mijn zitplaats met teles-
coop in de tuin , beschut on-
der de parasol en de kruk met 
verrekijker en libellenboekje 
ernaast, steekt aan de over-
kant van de sloot een dode, 
afgebroken rietstengel uit het 
water. Dit lijkt min of meer de 
grens tussen de twee territo-
ria van de Gewone oeverlibel-
len. Regelmatig zit een man-
netje op die rietstengel op de 
uitkijk: alles wat langskomt 
wordt agressief benaderd. 
Het lijkt alsof langsvliegende 
kleine insecten en pluisjes 
geen achtervolging waard 
zijn. Maar komt er een ander 
mannetje Gewone oeverlibel 
langs wordt de achtervolging 
ingezet. Prachtige libellen zijn 
het: groot en met ritselende 
doorzichtige vleugels. Grote 
kans dat u ze dichtbij uw huis 
in een sloot met wat hoge 
oevervegetatie waar kunt ne-
men. Een week geleden was 
ik met iemand in een boot op 
een sloot waarin ook diverse 
territoria van de Gewone oe-
verlibel waren en elke keer 
vlogen de libellen met fl itsen-
de snelheid op onze boot af: 
we waren tenslotte grote in-
dringers. Maar ja... een boot, 
wat moet je ermee ?

Het mannetje van de Gewone 
oeverlibel heeft een blauw 
achterlijf met een zwarte punt 

en ook nog wat zwart langs 
de randen van het achterlijf. 
De vrouwtjes zien er anders 
uit en zie je niet vaak bij de 
slootkant. Ze vliegen meer 
op beschutte plekken boven 
het land. Ze komen alleen bij 
het water om te paren en de 
eieren af te zetten. Als je een 
libel ziet vliegen met een geel 
achterlijf en twee lengtestre-
pen over de segmenten van 
het achterlijf heb je te maken 
met het vrouwtje van de Ge-
wone oeverlibel.

Deze libellen zijn wel 45-50 
mm lang en kunnen niet zo-
maar over het hoofd worden 
gezien als u in uw tuinstoel, 
op uw picknickkleed of op 
een bankje aan het water zit. 
Alleen al het gedrag valt op: 
ze zijn waaks. Libellen kun-
nen ook stilstaan in de lucht 
en je indringend aankijken 
met hun grote ogen. Met die 
ogen kunnen ze een prooi 
signaleren op een afstand 
van 12 meter in bijna iedere 
richting. Dus reken maar dat 
ze u in gaten hebben. Libellen 
zijn overigens ongevaarlijk: 
ze bijten en ze steken niet... 
Hooguit gaat er een op uw 
uitstekende grote teen zitten 
als u ligt te luieren in de zo-
merzon!

Elza Vis
IVN-natuurgids

IVN-Meldpunt Natuur-
waarnemingen:

0297 563813

Het is een warme dag begin en ook nog wat zwart langs 

Strijdtoneel

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer     
en omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en klachten 
dierenmishandeling op ma. t/m vrij. van 9.30-
11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden die-
ren, spoedgevallen en gevonden honden:
06-53315557.

Vermist:
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, gecastr. kater, zwart met witte
 sokjes, bef en buik. Rechts onder kin wit streepje, is 4 jaar en
 heet “Billy”.
- Waterlelie in Wilnis, cypers grijze poes, witte bef en 4 witte
 voeten. Haar naam is “Tinus”.
- Zijdelveld in Uithoorn, cypers grijze poes met witte bef, 2 kale  
 plekken in nek. Haar naam is “Pluto” en is 12 jaar.
- Pr. Christinalaan in Uithoorn, cyperse kater met vier witte voetjes.
 Halsband met kokertje.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, wit/grijs cypers poesje van
 10 maanden oud. Heeft vlekje bij haar bekje. Ze heet “Luci”.
- Pr. Bernardstraat in Wilnis, cyperse poes, veel wit. Is 3 jaar en 
 heet “Spooky”.
- Amstelkade in Amstelhoek, poes met witte oortjes en staart.
 Heeft rode vlekjes op de rug. Klein postuur.

Gevonden: 
- N201, t.h.v. Adm. de Ruyterlaan in Uithoorn, cyperse poes.
- Frank, Mijdrecht, heel magere zwarte kat met gele ogen.
- Molenland t/o woonwagenkamp in Mijdrecht, lapjespoes
- Westzijde in De Hoef, cyperse poes met wit en kitten van 
 ongeveer 6 weken oud.
- Oudenland in Vinkeveen, zwart wit kitten.
- Oosterlandweg/Schattekerkweg in Mijdrecht, zwart/bruine poes  
 met witte voetjes achter en wit vlekje onder de kin.
- Rietveld in Mijdrecht, blauwe Duitse hangoorkonijn.
- Oudhuizerweg in Wilnis, zwarte brutale kater van ong. 1 jaar.
- Briljant in Mijdrecht, fret.
- Rietveld in Vinkeveen, hond.
- Gouwzee in Uithoorn, magere wit/ zwarte poes, waarschijnlijk  
 zeer oud.
- Muur in Uithoorn, zwart/witte poes, waarschijnlijk 8 weken
 geleden bevallen.
- Arkenpark Mur in Vinkeveen, rood-witte kater.

Goed tehuis gezocht voor:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes 8 jaar, is gesteriliseerd.
 Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.
- Kittens, 2 katertjes.
- Tibetaanse terrier wit kan bij kinderen en andere honden niet
 bij katten.

Expositie in de bibliotheek 
van Vinkeveen
Vinkeveen - De komende twee 
maanden exposeert Ria Kooy, leer-
ling van kunstenares Jeannet-
te de Baat haar beelden, gemaakt 
van speksteen of albast in de  bi-
bliotheek van Vinkeveen. Een paar 
beelden zijn gemaakt voor vrien-
den, zij hebben de beelden tijdelijk 
afgestaan voor deze kleine exposi-
tie. Om een indruk te geven wat er 
nodig is voor het bewerken van de-
ze steensoorten is het gebruikte ge-
reedschap neergelegd in de achter-

ste vitrine. In de bibliotheek is een 
aantal boeken over beeldhouwen 
aanwezig die geleend kunnen wor-
den in de bibliotheken van Angstel, 
Vecht en Venen.
De beelden zijn met plezier ge-
maakt, soms wel met zuchten en 
zweten. De beelden zijn Ria dierbaar 
en niet te koop. Sinds 2004 is zij 
gaan beeldhouwen omdat zij graag 
met haar handen werkt. Beeldhou-
wen is een prima en leuke manier 
om creatief bezig te zijn.

In september start van 
nieuwe muzieklessen
Regio - Vanaf 2 en 3 september 
starten er weer nieuwe groepen 
Muziek in de Kring.
Deze cursus biedt een eerste ken-
nismaking met gezamenlijk muziek 
maken, voor ouders met hun kinde-
ren in de leeftijd van 9 maanden tot 
4 jaar. Ze leren tijdens de lessen een 
heleboel verschillende instrumenten 
kennen en hoe ze daar mee kunnen 
musiceren. Daarnaast zullen allerlei 
bekende en nieuwe liedjes gezon-

gen worden, ondersteund door ge-
baren en dansjes.
De cursus start op woensdagen en 
donderdagen vanaf 2 en 3 septem-
ber in Vinkeveen, en duurt in totaal 
8 weken. De kosten van deze cursus 
bedragen 75,- euro.
Als u zich wilt opgeven voor de cur-
sus of nog verdere informatie wilt 
dan kunt u contact opnemen met 
de docente Angela Smit–Strubbe, 
0297-265531/06-52237152.

Leerlingen groep 8 basisschool 
De Schakel vliegen uit
Vinkeveen - Dinsdag 7 juli jl. nam 
groep 8 afscheid van basisschool 
De Schakel. Er was een feestelijk 
programma voor die dag gepland. 
De kinderen hebben een spannen-
de puzzeltocht door Vinkeveen gelo-
pen en  ’s middags  lekker geluncht 
in ‘t Haventje, samen met de team-
leden van de school. Daarna was er 
nog tijd voor een gezellig potje in-
door beachvolleybal. 
’s Avonds hebben de leerlingen sa-
men met hun ouders gegeten op 
school. Na het eten volgde het meest 
spannende deel van de dag, name-
lijk de musical. Wekenlang hebben 
de kinderen geoefend en nu was 
het dan zo ver. De zaal zat vol met 
ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen 
en andere belangstellenden. Op het 
programma stond Take off, een mu-
sical over het wel en wee van een 
klein vliegveld.

Het publiek, of liever gezegd de pas-
sagiers, werd welkom geheten door 
vriendelijke stewardessen van ‘Ons 
Vliegveld’. Met maar één hal die fun-
geert als vertrek- en aankomsthal, 
en slechts één balie voor inchecken, 
uitchecken, informatie en gevon-
den voorwerpen, is ‘Ons Vliegveld’ 
het allerkleinste vliegveld op aarde. 

Maar het team van Ons Vliegveld is 
een hechte groep zeer gemotiveer-
de mensen. Zij krijgen samen alles 
voor elkaar. Zo heeft de familie Go-
vaart een reis gewonnen. Helaas is 
de reisorganisatie failliet. Maar dat 
is geen probleem. Er wordt alles aan 
gedaan om de familie alsnog naar 
Aruba te krijgen. Zakenman Morten 
is gestrand met zijn privéjet en hij 
is eigenlijk het grote internationa-
le vliegveld gewend. Maar hij is on-
der de indruk van de mogelijkheden 
en de gemoedelijke sfeer op de klei-
ne luchthaven. Maar heeft zo’n klein 
vliegveld wel bestaansrecht? Geluk-
kig besluiten de directeuren om zich 
niet te laten overnemen door het 
grote internationale vliegveld.

De musical was een groot succes. 
De rollen werden overtuigend en 
enthousiast gespeeld door: Dan-
ny, Martijn, Benjamin, Kirsten, Tha-
ra, Patrick, Samuel, Anneke, Mirjam, 
Stefan P., Berry, Simon, Mathilde, 
Corelisa, Stefan V., Remco en Mo-
tilayo. 
Bedankt voor jullie geweldige optre-
den, vliegen zal nooit meer hetzelf-
de zijn! 
Veel succes op jullie nieuwe scho-
len.

  



De Ronde Venen – Dat de fractie 
van de Christen Unie/SGP niet wil 
dat een supermarkt op zondag open 
is, ook al is het van 16.00 tot 20.00 
uur, kunnen we ons nog voorstellen. 
Dat het CDA het niet zou willen, be-
grijpen we al minder. Dat Ronde Ve-
nen Belang tegen is, begrijpen we 
niet en dat de Combinatie tegen is,  
dat is voor ons helemaal onbegrij-
pelijk”, waren de eerste reacties van 
een supermarkteigenaar. 
Wat is er aan de hand?
Overal in het land zijn er op zondag 
van 16.00 tot 20.00 uur supermark-
ten open. Ook in Uithoorn is de AH 
sinds een paar maanden open. Nu 
hebben twee supermarkteigenaren 
uit De Ronde Venen bij de gemeen-
te aangevraagd of zij dat ook zou-
den mogen. De overheid heeft toe-
stemming gegeven, maar de ge-
meenten kunnen zelf beslissen of zij 
dat in hun gemeente willen. Het col-
lege kon de twee aanvragers geen 
toestemming geven, aangezien de 
raad drie jaar geleden, met het coa-
litieakkoord, had beslist dat de zon-
dagopenstelling niet zou worden 
verruimd.

Respect
De fractie van de VVD diende vo-
rige week een motie in over de-
ze zaak. Zij vinden dat er behoefte 
is aan verruiming van de openings-
tijden van de winkels in De Ronde 
Venen en wilden met de motie het 
college opdragen een raadsvoorstel 
voor te bereiden tot aanpassing van 
deze verordening, zodat het college 
alsnog ontheffing zou kunnen ver-
lenen aan de winkeliers om op zon- 
en feestdagen open te zijn van 16.00 
tot 20.00 uur. Tevens wilden zij dat 
het college het besprak met de win-
keliersverenigingen en VIB en dan 
zou zorgen voor een raadsvoorstel 
in september. Al snel werd duidelijk 
dat dit voorstel niet goed viel bij een 
groot deel van de aanwezige raads-
leden. Sandor Harmens legde uit 
het waarom: 
“Deze discussie gaat vooral over het 
respect hebben voor ieder’s indi-
viduele keuze. Ik heb respect voor 
diegene die niet op zondag wenst 
te voetballen en dus lid wordt van 
CSW, maar ik heb ook respect voor 
diegene die geen moeite heeft met 
voetbal op zondag en lid wordt van 
Argon. De VVD is van mening dat 
niet een visie moet overheersen, 
maar dat verschillende visies in har-
monie naast elkaar beleefd moe-
ten kunnen worden: het liberale ge-
dachtegoed.

Wet
“Ik heb respect voor diegene die niet 
op zondag boodschappen wenst te 
doen, maar ik heb ook respect voor 

diegene die wel op zondag bood-
schappen wil doen maar hiervoor 
naar Abcoude of Uithoorn moet rij-
den. Dit laatste kan ik geen inwo-
ner uitleggen. In Nederland is een 
winkeltijdenwet. Deze wet geeft ge-
meenten de mogelijkheid om bij ver-
ordening maximaal een ontheffing 
per 15.000 inwoners aan een winke-
lier te verstrekken om na 16.00 uur 
op zon- en feestdagen open te zijn. 
Natuurlijk, in het collegeprogramma 
staat dat er terughoudend om zou 
worden gegaan met zondagopen-
stelling. De VVD heeft dit altijd uit-
gelegd als de gemeente/de politiek 
neemt geen initiatief tot verruiming 
van de openingstijden.
Zoals nu blijkt, zes jaar na de vast-
stelling van de Rondeveense win-
keltijden verordening, is er in De 
Ronde Venen behoefte aan verruim-
de openingstijden van de winkels. 
Er hebben zich inmiddels onderne-
mers gemeld bij de gemeente die 
graag van de beperkte avondopen-
stelling gebruik willen maken.
Hier komt nog bij dat onder de hui-
dige economische omstandigheden 
de gemeente daar waar mogelijk 
extra steun moet geven aan de lo-
kale economie.

Vrijheid
Ik, maar zeker ook mijn fractie, kan 
geen enkele inwoner uitleggen 
waarvoor men bij andere gemeen-
te wel de keuzevrijheid heeft om op 
zondag boodschappen te halen, en 
hier in De Ronde Venen niet. De lan-
delijke overheid geeft de gemeente 
de mogelijkheid. De VVD vindt dat 
ook in deze gemeente de mogelijk-
heid gecreëerd moet worden. De 
verordening winkeltijden De Ron-
de Venen 2003 moet hiervoor wor-
den aangepast. Dit alles in het ka-
der van respect hebben voor elkaars 
visie, niet een bepaalde visie dwin-
gend opleggen, maar verschillende 
visies in harmonie naast elkaar. U 
als raadslid moet niet de keuze voor 
de inwoner gaan maken”, aldus Har-
mens.

Tegenstanders
Het CDA was kort. Raadslid Verlaan, 
die nooit veel zegt, stond bijna op 
toen hij op een toon van ‘probeer er 
eens tegenin te gaan’ zei: “Wij zijn 
platweg tegen deze motie, zeker 
vanuit het oogpunt gezien van ons 
coalitie akkoord en het beleidsplan. 
Ook staat het in ons verkiezingspro-
gramma dat we daar tegen zijn”. 
Ook de Combinatie bleek faliekant 
tegen deze zondagopening te zijn: 
“Wij komen op voor het personeel, 
die willen ook zondags vrij zijn”, al-
dus Doezé. Hij kon het ook niet laten 
om even te stoken tussen de toch al 
wankele verstandhouding tussen de 

coalitiepartners CDA, VVD en RVB: 
“We begrijpen de VVD ook niet zo 
goed. Deze motie toont weinig res-
pect voor hun coalitiegenoten.”
Van de Meer van VVW was wel voor 
en hij vond het argument van de 
Combinatie maar zo, zo: “er wer-
ken zoveel mensen op zondag”, zei 
hij. Yousef Rasnabe van Gemeente-
belangen zag het juist als voordeel 
dat zondags werken: “Ik weet ze-
ker dat er heel veel studerende jon-
geren zijn die graag op zondag wat 
willen bijverdienen.”

Vreemd
Anco Goldhoorn van RVB was ook 
tegen en stak dat niet onder stoe-
len of banken: “Ik vind het maar een 
vreemde motie van de VVD”, sprak 
hij. “Ik ben benieuwd of de wethou-
der bereid is deze motie uit te voe-
ren en daarmee tegen het beleids-
plan in zou gaan.”
D66 vond het geen punt: “Het is de 
zaak van de ondernemer, die wil dat, 
dan moet je als overheid terugtre-
den. Wat ons betreft mag de ope-
ningstijd zo ruim mogelijk.”
Palm van de Christen Unie/SGP wil-
de er eigenlijk geen woord aan vuil 
maken: “U kent ons standpunt over 
de zondagrust.”
Wethouder Roosendaal vond dit een 
lastige motie: “Vanuit mijn VVD ach-
tergrond vind ik dat je de mens vrij 
moet laten. Maar we hebben een co-
alitie akkoord en daarin staat dat we 
het niet mogen toestaan. Maar als 
u als raad deze motie aanneemt zal 
ik hem zeker uitvoeren.” Maar zover 
kwam het niet. Na nog langdradig 
heen en weer katten kwam de mo-
tie er uiteindelijk toch niet door. Met 
12 tegen en 7 voor is de zondags-
opening voor de supermarkten van 
de baan: “en blijven we anno 2009 
als gemeente De Ronde Venen op 
ons eilandje zitten”, zo eindigde Har-
mens.
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N201 tussen Vinkeveen en 
de A2 wordt afgesloten
De Ronde Venen - Het is een geluk 
dat het vakantietijd is, want degenen 
die gemotoriseerd vanuit Aalsmeer/
Uithoorn en De Ronde Venen over 
de N201 via de A2 naar hun werk 
willen/moeten richting de regio Am-
sterdam, hebben binnenkort een 
probleem. Ook het vrachtverkeer, 
bijvoorbeeld dat van de bloemen-
veiling, zal een andere route moeten 
kiezen, bijvoorbeeld over de Fok-
kerweg naar de A9 bij Amstelveen. 
De N201 wordt vanaf vrijdag 24 ju-
li 20.00 uur tot maandag 17 augus-
tus 05.00 uur namelijk in beide rich-
tingen afgesloten voor alle gemoto-
riseerde verkeer.

Alleen het fietspad blijft voor fietsers 
en scooters beschikbaar. Het gaat 
hier om het traject vanaf de kruising 
met de N212 – Waverveen/Wilnis/
Woerden. Deze plaatsen blijven be-
reikbaar via de N212 en de Hoofd-
weg. Ook de bewoners langs de af-
sluiting tussen het kruispunt en de 
afslag Vinkeveen kunnen via de pa-
rallelweg vice versa al dan niet met 

hun personenauto de Herenweg in 
Vinkeveen bereiken.
De provincie Utrecht wil in de tijd 
dat de weg is afgesloten de N201 
tussen Vinkeveen en de A2 ‘duur-
zaam’ en ‘veilig’ gaan inrichten. Ver-
der gaat Rijkswaterstaat het oude 
viaduct van de A2 over de Geuzen-
sloot slopen. Overigens zijn het ho-
tel op de hoek N201 met de Groen-
landse kade en de kade zelf bereik-
baar via de A2, afrit 4 Vinkeveen. 
Men kan dat ook doen via de Heren-
weg in Vinkeveen, Baambrugse Zu-
we en de Groenlandse kade. Maar 
of de verkeersregels dat toestaan 
is nog de vraag. Overigens gaat de 
bus van lijn 126 (tijdelijk) weer rij-
den over de Baambrugse Zuwe en 
de Vinkenkade. Het overige verkeer 
mag dat niet, ook al is het nog zo 
verleidelijk dat wel te doen. Onge-
twijfeld zal de politie strenger dan 
anders controleren! U bent dus ge-
waarschuwd.
Hoewel het vakantietijd is zal noch-
tans veel verkeer zich een uit-
weg zoeken richting Abcoude en 

Amsterdam(Zuidoost) v.v. Vanuit 
deze regio gaat dat ongetwijfeld ge-
beuren langs de Hoofdweg in Wa-
verveen om via de Waver en de 
Stokkelaarsbrug en mogelijk over 
Ouderkerk a/d Amstel via de pol-
derwegen naar de N522 te komen 
die verbindingen heeft met de A2 bij 
Amsterdam-Zuidoost en de A9 bij 
Amstelveen. Het is de vraag of dit in 
die periode wordt toegestaan. Deze 
polderwegen zijn niet berekend op 
(te) veel en zwaar verkeer.
Als omleidingsroute vice versa naar 
de A2 wordt door de provincie het 
traject N212 – N 401 (Kockengen) 
en bij Breukelen de oprit naar de A2 
als suggestie gegeven. Een omme-
landse reis om vanuit de regio op 
die manier naar Amsterdam te ko-
men. Bovendien komt men bij Breu-
kelen gegarandeerd in de regel-
matig optredende file te staan (in 
plaats van die bij Vinkeveen). We 
wachten af en zullen t.z.t. eens na-
gaan in hoeverre er door de poli-
tie op de verschillende ‘sluipwegen’ 
wordt gecontroleerd.

Vanaf het kruispunt N201 met de N212, afslag Wilnis/Waverveen wordt de N201 met ingang van 24 juli drie weken voor 
alle (gemotoriseerde) verkeer afgesloten

Sandor Harmens VVD: “We blijven 
op ons eilandje zitten zo”

Verlaan CDA: “Wij zijn faliekant te-
gen!”

Wethouder Rosendaal : “Als u de 
motie aanneemt voer ik het uit”

Yousef Rasnabe GB: “Studeren-
de jongeren willen graag op zondag 
werken”

Meerderheid raad De Ronde Venen tegen 
zondagopenstelling supermarkt

VVD: “Onbegrijpelijk 
deze opstelling en dat 
anno 2009”

Misschien komt er toch nog een AH in Vinkeveen

Raad neemt motie aan om
zaak nog eens te onderzoeken
De Ronde Venen – Het duurde 
even, het kostte tijd en twee schor-
singen, maar de Rondeveense raad 
blijkt toch unaniem een motie te 
kunnen aannemen. Of het nu kwam 
omdat er bepaalde raadsleden niet 
waren, we weten het niet, maar het 
is vorige week maandag gelukt. En 
dan ook nog een motie waarvan je 
bij het indienen niet had gedacht 
dat hij het zou halen.

Er waren eigenlijk twee moties in-
gediend. Een van de VVD en een 
van de Combinatie. Uit beide moties 
bleek dat de beide partijen hetzelfde 
voor ogen hebben, maar er beide via 
een andere weg dachten te komen. 
De weg van de VVD was een stuk 
langer. Na veel heen en weer ge-
praat en een enkele schorsing van 
ruim een half uur, wisten de VVD en 
de Combinatie de beide moties tot 
een motie terug te brengen en die 
motie werd unaniem gesteund door 
de raad. In de motie staat: Overwe-
gende dat aan de Herenweg in Vin-
keveen panden leegstaan, waar in 
vroeger horeca, een buursuper-
markt en de winkel van Koeleman 
was gevestigd.
Overwegende dat deze panden in-
middels een verpauperde staat be-
ginnen te vertonen, hetgeen na-
tuurlijk geen goede zaak is voor on-
ze gemeente.
Overwegende dat Vinken Vastgoed 
het voornemen heeft kenbaar ge-
maakt op die plaats een supermarkt 
te vestigen en dit voornemen strij-
dig lijkt te zijn met eerder opgestel-
de visies voor Vinkeveen en eerder 
gemaakte afspraken met Zuider-
waard.

Korte termijn
Er thans veel onduidelijkheid be-
staat over de gevolgen voor de 
toegezegde uitbreiding en herin-
richting van Zuiderwaard door het 
eventueel vestigen van een nieu-
we supermarkt aan de Herenweg 
en het derhalve gewenst is om op 
korte termijn klaarheid in de situa-
tie te krijgen, met ook als uitgangs-
punt dat de uitstraling van de He-
renweg een aanzienlijke verbetering 
dient te krijgen.
Wij vragen het college het resultaat 
van de eerdere besprekingen met 
de betrokken partijen en alle voor-
liggende plannen, inclusief alle fei-
telijke voor en nadelen en de vi-
sie van het college daarop. Dit al-

les dient voor de RTG van septem-
ber 2009 aan de raad kenbaar wor-
den gemaakt, al of niet voorzien van 
een voorstel tot het nemen van  een 
project besluit”, aldus de motie

Voor/tegen
Toon van der Meer, en rasechte Vin-
kevener, was overtuigend voor. Wat 
hem betreft mag de Appie Heijn er 
komen: “Heel veel Vinkeveners wil-
len dat. Heel veel”.
Cor Versteegh van het CDA was 
ook voor en Van Broekhuijsen van 
GB vond ook dat het gewoon moest 
kunnen, er een tweede supermarkt 
bij in Vinkeveen”.
Anco Goldhoorn had een ‘ik ben 
vanavond overal tégen avond’. “Een 
tweede supermarkt in Vinkeveen,  
dat kan niet. Als die AH er komt 
gaan er zaken in Zuiderwaard dicht,  
geloof dat maar. Ik hoop niet dat dit 
doorgaat.”
Van Broekhuijsen begreep Gold-
hoorn niet: “Wij als raad maken niet 
of er wel of geen AH komt. Dat ge-
bied heeft bestemming detailhan-
del, dus mag daar detailhandel ko-
men. Waar het nu alleen nog om 
gaat is hoe groot mag hij worden.” 
Cees Houmes D66 begreep ook de 
moeilijkheid niet: “Juist de oude-
re Vinkeveners willen een super in 
het oude dorp. En AH kan er zo twee 
beginnen daar. Eén van 500 m2 en 
eén van 400 m2. Als hij ze apart 
maakt, mag het. Hij wil er één van 
maken en dan mag het niet. Is op 
zijn zachtst gezegd vervelend. Dat 
Zuiderwaard daar onder zou lei-
den? Kom nou, dat trekt juist men-
sen”, aldus Houmes. Hendrik Palm 
van CU/SGP was het roerend eens 
met Goldhoorn.

Duidelijkheid
De motie kwam er toch door. De 
wethouder vond het: een elegan-
te oplossing. We zullen ons uiterste 
best doen om alles wat u vraagt voor 
september te regelen, maar houdt u 
er rekening mee dat het vakantie is. 
We doen ons best, maar mag okto-
ber ook als het niet anders kan?”

Een van de indieners van de motie, 
Ernst Schreurs, wilde dat liever niet: 
“Een maand langer wachten is erg 
voor deze ondernemer, dus doe uw 
best. Als ik ergens mee moet hel-
pen, dan zegt u het maar.” De wet-
houder lachte en beloofde zijn uiter-
ste best te doen

Ernst Schreurs Combinatie: “Als ik 
moet helpen?”

Cees Houmes D66: “Mét AH beter 
voor andere winkels”

Bert van Broekhuijsen GB: “Wij ma-
ken het niet uit”

Aanrijding met letsel
Wilnis – Op de Provincialeweg 
N212 vond vrijdagmiddag een aan-
rijding plaats waarbij een vrouw ge-
wond raakte. Een 58-jarige vrouw 
uit Kamerik reed rond 15.20 uur 
met haar auto over de N212 van-

uit de Mijdrechtse Dwarsweg in de 
richting van de Pastoor Kannelaan. 
Door nog onbekende oorzaak ver-
loor de vrouw de macht over haar 
stuur en kwam op de weghelft van 
het tegenovergestelde verkeer te-

recht. Eén bestuurder kon haar nog 
ontwijken maar de tweede bestuur-
der werd in de flank geraakt. Hier-
door kwam de auto van de vrouw 
met de voorzijde in het water tot stil-
stand. Omstanders hebben haar uit 
de auto gehaald. Zij werd met on-
bekend letsel naar het AMC over-
gebracht. De andere bestuurders 
raakten niet gewond.

Man aangehouden voor 
baldadigheid
Mijdrecht – In de nacht van vrijdag 
10 op zaterdag 11 juli heeft de poli-
tie een man bekeurd voor baldadig-
heid. Zijn broer werd aangehouden 
voor belediging.

Via het cameratoezicht kregen 
agenten een melding dat een man 
op het Raadhuisplein, met een paal 
waar een camera op zat, heen en 
weer stond te schudden. Agenten 
gingen ter plaatse en gaven de man 

uit Mijdrecht een bekeuring. Toen 
de agenten weer vertrokken kregen 
zij bijna direct dezelfde melding.

Echter, nu stond de man bij Ren-
dez Vous,0 wederom met een paal 
van cameratoezicht heen en weer te 
schudden. De agenten spraken de 
man hierop aan en gaven hem een 
tweede bekeuring.
Op dat moment begon de broer van 
de man, een 25-jarige inwoner uit 

Mijdrecht, zich met het gesprek te 
bemoeien. Hem werd meerdere ma-
len gezegd dat hij moest vertrekken 
maar hij voldeed hier niet aan.

Toen de agenten klaar waren met 
het uitschrijven van de bekeuring, 
vond de 25-jarige broer van de 
man het nodig om de agenten uit 
te schelden. Hierop werd hij aange-
houden en voor verhoor meegeno-
men naar het bureau. 
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Vakantie en afscheid juf 
op de Jozefschool
Vinkeveen - Eindelijk is het zover: vakantie! Voor de kinderen van groep 1C van de Jozefschool was het dubbel af-
scheid: van elkaar, maar ook van juf Kitty. Zij neemt na ruim 8 jaar afscheid van de kleuters. Vanaf volgend school-
jaar gaat ze les geven aan groep 4.

Spiri piri: geschenkjes uit 
het innerlijke bewustzijn
Vinkeveen - Sinds kort is De Ronde 
Venen een nieuwe auteur rijker die 
zich bedient van woordspelingen 
welke een combinatie zijn van het 
innerlijk bewuste (spirituele) en het 
dagelijkse bestaan. Eenvoudig ge-
schreven en geïllustreerd met pas-
sende en betekenisvolle tekeninge-
tjes. Wijsheden opgebouwd uit in-
nerlijke belevenissen die gekoppeld 
zijn aan het bestaan en ervaringen 
van alledag. Relativerend met het 
oog op ons menselijk bestaan, dat 
voor eenieder van ons als uniek kan 
worden gezien. Velen van ons gaan 
daar vaak aan voorbij. Vinkevener 
Nik Laansma is de auteur achter de 
bundel ‘geschenkjes voor je levens-
pad’, zoals hij dat zelf verwoordt. 
Wijsheden, uitspraken en zegswij-
zen die enigszins doen denken aan 
wat Toon Hermans ooit opschreef in 
zijn gedichtjes die talloze waarhe-
den bevatten, ook hier met een re-
lativerend karakter op de achter-
grond. Nik gaat wat verder. Hij kop-
pelt de ontdekking van zijn inner-
lijke bewustzijn aan zijn bestaans-
recht op deze planeet en brengt dat 
leuk, maar soms ook met een diepe-
re gedachte onder woorden zonder 
overigens kinderlijk te zijn. De au-
teur verwoordt wat wij eigenlijk al-
lemaal ook meemaken, bewust of 
onbewust, maar wij gaan er dikwijls 
aan voorbij om de inhoud tot ons 
te nemen. Geen tijd of te druk met 
werk, te jachtig en gehaast levend 
zonder oog te hebben voor de din-
gen om ons heen.
Nik’s wijsheden en ervaringen zijn 
ontstaan uit interacties met anderen, 
de natuur en de kosmos. Volgens de 
auteur dragen die ervaringen en be-
levenissen bij aan de geestelijke 
ontwikkelingen en groei in dit leven 
dat wij allemaal danken aan dezelf-
de Bron. Nik noemt zijn bundel be-
levenissen, die hij vanuit zijn inner-
lijke bewustwording optekende, ‘ge-
schenkjes’, in zijn belevingswereld 
‘enermientjes’ genaamd. Het is een 
samentrekking van energie en vita-
mientjes. Energiebanen die hij via 
zijn innerlijke bewustwording heeft 
ontdekt en door zijn gedachten en 
lichaam laat stromen. Daardoor ziet 
hij al het moois dat hij elke minuut 
van de dag ervaart en wat er werke-
lijk toe doet in zijn leven. ‘Ontwaken 
in je innerlijke bewustzijn is een hot 
item’, zo stelt Laansma in zijn voor-
woord. ‘Ontdekken wie je nu werke-
lijk bent en welk pad je bewandelt’. 
Piri is het Portugese woord voor 
‘heet’, Spiri is een afgeleide van spi-
ritualiteit, het geestelijke deel. Het 
boekje bevat tal van anekdotes die 

tot nadenken stemmen. Er zijn heel 
aardige bij zoals: ‘Als ik een kanni-
baal was, dan zou ik mijzelf opeten. 
Eens proeven hoe het smaakt als je 
van jezelf houdt’. En ‘Pluk de dag, 
want de tijd is rijp’. ‘Een kinderhand 
is gauw gevuld. Kom, geef mij je 
hand en voel hoe die grote hand ook 
gauw gevuld is’. Korte zinnen, maar 
ook hele pagina’s met wijsheid-
jes en dingen om over na te den-
ken. Het boekje is een paperback 
uitvoering, meet 200 x 125 mm en 

telt 76 bladzijden. Het wordt uitge-
geven door Uitgeverij Boekscout.nl 
uit Soest en is te koop bij de boek-
winkel voor 13,95 euro.

Over Nik Laansma
Nik Laansma (51) ziet zichzelf als 
levenscoach. Een gesprekspartner 
voor hen die ook de moed hebben 
om te willen ontdekken wie ze nu 
werkelijk zijn. Hij deelt zijn inzichten 
en ervaringen met anderen in work-
shops, met lezingen en publicaties 
vanuit zijn coachingspraktijk. Voor 
meer informatie kunnen belang-
stellenden de website bezoeken:  
www.spiripiri.nl. Laansma werd ge-
boren in Jakarta, Indonesië, toeval-
lig omdat zijn ouders daar woon-

den en werkten. Uiteindelijk kwam 
hij terecht in Vinkeveen. Zijn levens-
pad was gevuld met mooie maat-
schappelijke uitdagingen. Hij had 
zelfs een goede baan bij een beken-
de bank in Nederland als personal 
coach en werkte hij met veel suc-
ces in de IT sector. “Maar ik had on-
vrede met mijzelf, zat niet lekker in 
mijn vel. Ik kwam mijzelf steeds te-
gen. In een tussentraject dat ik aan-
ging heb ik mijzelf trachten te ont-
dekken hoe dat kwam. Heb ook heel 

veel geschreven, over wat ik voelde 
in dat innerlijke, uit de belevingswe-
reld om mij heen en dat wat mij tij-
dens mijn bewustwording vanuit ‘el-
ders’ werd aangeboden. 
Dat gaf en geeft een innerlijke rust 
waardoor je de samenleving en 
maatschappelijke gebeurtenissen 
met een ander oog bekijkt en daar-
naar ook handelt. Maar dat is een 
paar jaar geleden allemaal al ge-
beurd. Inmiddels ben ik zover dat 
ik die zaken met anderen wil delen. 
Het boekje Spiri piri is daarvan een 
voorbeeld.” Aldus Nik Laansma die 
sinds begin 2008 een eigen praktijk 
heeft waarin hij als levenscoach en 
gesprekspartner zijn diensten aan-
biedt.

The Final Countdown!
Vinkeveen - Woensdag 8 juli was 
een spannende dag voor de groepen 
8 van de Sint Jozefschool. De laatste 
dag van de basisschool was aange-
broken. Nadat ’s middags de musical 
NIZNO voor de opa’s en oma’s, op-
passen e.d. was voorgedragen, kon-
den de ouders van groep 8 de voor-
stelling in De Boei bekijken.

Daarna is het feest losgebarsten. 
De kinderen verschenen in gala en 
kwamen via een ballonnenboog in 
de feestelijk aangeklede aula van 
de Jozefschool, voorzien van paar-
se kroonluchters en nog meer bal-
lonnen. Er was ook een disco, black 
jack tafel en een professionele bar-
keeper die cocktails maakte voor de 

kinderen. Het thema was dit jaar: 
The Final Countdown. Om 10 secon-
den voor middernacht begon het af-
tellen en daarna was het echt voor-
bij. Niet alleen het feest, maar ook 
de basisschooltijd.
Een moment dat gepaard ging met 
een combinatie van “vuurwerk” en 
tranen!

Basisschool De Schakel zamelt 
5000 euro in tijdens 
actiedag voor Peru 
Vinkeveen - Het was groot feest 
tijdens de eerste actiedag voor Pe-
ru van basisschool De Schakel. Het 
doel van de dag, namelijk zo veel 
mogelijk geld inzamelen voor een 
nieuw te bouwen kleuterschool in 
Peru is helemaal geslaagd. De op-
brengst was maar liefst €5000. De 
Schakel heeft zich ten doel gesteld 
om, samen met de stichting Hope, 
de komende 3 jaar geld in te zame-
len zodat er onderwijs gegeven kan 
worden aan de kinderen in de Peru-
aanse bergdorpen. Met het realise-
ren van onderwijs kunnen de leef-
omstandigheden voor hooglandin-
dianen sterk worden verbeterd. 

Er was afgelopen zaterdag van alles 
te beleven. Op het plein stond dank-
zij Hertha een groot doel waarin 
de leerlingen gesponsord penalty’s 
konden schieten. Maar in het doel 
stonden vier geweldige keepers van 
Hertha en elk gestopt schot leverde 
ook een bedrag op. Op de dag zelf 
boden ouders nog spontaan aan om 
schoten op de lat of paal te sponso-
ren. Daarnaast werd er ook op een 
korfbalkorf geschoten. Ook hiervoor 
werden de kinderen gesponsord 
door de ouders, opa’s en oma’s of 
andere bekenden. 

Er stonden diverse kraampjes waar-
in de creatieve werkstukken zoals 
kettingen, schilderijen en versier-
de serviezen van de leerlingen ver-
kocht werden. Wie wilde kon op de 
foto in de kleurrijke Peruaanse kle-
derdracht. Er was een groot spring-
kussen gehuurd waar de kinderen 
hun energie op kwijt konden. Er was 
een caviabaan en er werden zelfge-

maakte houten plantenbakken ver-
kocht. Ook de stichting Hope had 
een eigen kraam waar allerlei leu-
ke spullen uit Peru verkocht wer-
den. Natuurlijk werd ook de inwen-
dige mens niet vergeten. Door het 
warme weer van die dag waren de 
lekkere koele drankjes niet aan te 
slepen. 
Aan het eind van de middag werd 
er een prachtige houten tuinset ge-
veild. Deze set, gemaakt door de 
conciërge van de school samen met 
twee handige mannen, stond al we-
ken te pronken op school en de be-
langstelling was groot. Na een span-
nende biedsessie kon een gelukkige 
bieder de set in haar tuin plaatsen. 
De dag werd afgesloten met een ge-
zellige gezamenlijke maaltijd in de 

ondergaande zon. Na een lekker ijs-
je gingen de kinderen moe van een 
dag spelen en sporten met hun ou-
ders voldaan naar huis terug. 

Deze geweldige dag was niet moge-
lijk geweest zonder de inzet van veel 
ouders, kinderen en sponsors. Bij 
deze wil De Schakel hen graag har-
telijk bedanken. En in het bijzonder 
dank aan Hertha, De Vinken, Super 
de Boer, de Labes Group,  bouwbe-
drijf Cor Mulckhuyse, bouwbedrijf 
D. Kroese, bouwbedrijf Leeflang, 
Vinkeveense groentehal Kok, Hubo 
Boellaard, Poelier de Haan, slage-
rij Dirk vd Vliet en Ab’s schoenser-
vice. Voor meer informatie en foto’s 
kunt u terecht op de website van de 
school www.schakelvinkeveen.nl

Zomervakantie op Koningin 
Julianaschool begint met slopen
Wilnis – Direct na het begin van 
de zomervakantie werd er flink ge-
sloopt in de Koningin Julianaschool 
in Wilnis. 
Reden hiervoor is dat deze zomerva-
kantie drie lokalen volledig gereno-
veerd worden.

Een ploegje vrijwilligers maakte di-
rect na schooltijd de lokalen he-
lemaal leeg en vervolgens ging ’s 

avonds de sloopploeg aan de slag. 

De renovatie wordt zeer grondig 
aangepakt: wanden, vloeren, pla-
fonds, verlichting, ventilatie, dubbel 
glas enz., zodat de kinderen en leer-
krachten na de vakantie weer in een 
prettige leer- en werkomgeving te-
recht kunnen. 

De school is al sinds 2004 met reno-

vatie van lokalen bezig en inmiddels 
hebben drie lokalen en het speello-
kaal al een beurt gehad. 

Daarnaast is de school in 2005 met 
een tweetal nieuwe lokalen en zor-
gruimten uitgebreid en heeft het 
plein een grote opknapbeurt gehad.

Zonder de grote inzet van ouders 
zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

!!OPROEP GETUIGEN!!
ik ben op zoek naar de twee jongedames die maandag 6 juli jl. rond 13.30 uur op de Winkeldijk nabij jachtha-
ven Bon & Winkeloort hebben gefietst of andere mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren tussen de licht-
groene Fiat Punto en de donkerblauwe Audi 80 cabriolet. Ben jij een van deze twee dames of weet u wie deze 
dames zijn, laat ze dan zo snel mogelijk contact met mij opnemen. Alle informatie is welkom via 0625014306 of 
info@gklinkhamer.nl
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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! 
Nu toch het vervolg 
op Westhoek. Wonen. 
Ik kreeg op mijn 
briefjes aan Westhoek 
Wonen van een van 
de medeflatbewoners 

(andere straat) een interessante reactie. Een 
positieve reactie ten opzichte van Westhoek 
Wonen. Ja! Ja! Een positieve reactie ten opzichte 
van Westhoek... die gaan overigens natuurlijk 
niet verhuizen. Er had een vraagteken aan het 
zinnetje van de vorige keer toegevoegd moeten 
worden. Meestal hoor ik slechts klachten 
omdat de mensen verwachten dat ik er over ga 
schrijven. Dat doe ik lang niet in alle gevallen 
omdat het dan gaat om individuele problemen, 
maar als er meerdere bewoners problemen naar 
voren brengen of dat die bij toetsing bij meer 
bewoners blijken te bestaan dan schrijf ik er 
wel over als er niets aan gedaan wordt. Maar 
goed, even de oorzaak van de reactie van een 
bewoner uit de Assessorstraat (een gelijke flat 
van drie woonlagen zonder lift). Ik had door 
aan te bellen toestemming gevraagd aan een 
van de bewoners van de drie flats, om mogelijk 
ter ondersteuning, een algemeen briefje op 
te mogen hangen in hun trappenhuis, een 
briefje dat ik overigens geschreven heb, nadat 
ik bij het uitlaten van mijn hond en op straat 
contact te hebben gehad met bewoners uit de  
verschillende andere trappenhuizen (bewoners 
die eveneens vonden dat die trappenhuizen te 
heet zijn en de verspilling aan elektriciteit te gek 
is) om zo voldoende draagvlak te krijgen, ook bij 
de bewoners in andere flats, voor de bezwaren 
die in onze flat worden beleefd. Het was trouwens 
niet mogelijk om in alle trappenhuizen een briefje 
op te hangen omdat veel bewoners met vakantie 
of gewoon niet thuis waren. Oké. Een paar dagen 
na het ophangen van de briefjes wordt er bij mij 
gebeld. Op de vraag wie daar is hoor ik zeggen. 
“Ik heb hier geen zin in. Ik ben het er niet mee 
eens dat je zo negatief schrijft over Westhoek 
Wonen.” Een bijzondere reactie die ik op zichzelf 
waardeer. Ik vraag dus of die jongeman, dat 
leek ik aan zijn stem te horen, even boven wil 
komen. Wij hebben gesproken. “Waarom schrijf 
je altijd zo negatief?”Ja! Ja! Dat komt om dat alle 
instellingen, politiek en overheden over zichzelf 
alleen maar positief nieuws naar buiten brengen. 
Onze gemeente heeft zelfs als voorlichter een 
journalist in dienst genomen die alleen maar het 
positieve nieuws naar buiten brengt. Met dat 
positieve nieuws worden wij bestookt, maar alles 
wat mis gaat wordt onder de klep gehouden. Ja! 
Ja! “Je hoeft toch niet zo’n drukte te maken over 
die paar dagen hitte in een jaar en trouwens, wij 

hebben na de renovatie helemaal geen extra hoge 
rekening voor elektriciteit gekregen (kennelijk is 
dat laatste probleem per flat verschillend). De 
ervaring van de hitte is ook verschillend. Want als 
er een grote boom in de tuinen van de laagbouw 
staat die het glas van het trappenhuis uit de zon 
houdt, dan is daar geen hitteoverlast." Ja! Ja! Wij 
waren het over het algemeen eens met elkaar dat 
de service van Westhoek wonen bij ongemakken 
goed is en bij de gemeente ook, maar bij mij in 
de entreehal hebben ze een kast geplaatst voor 
de verwarming die niet is afgewerkt. Bij hem 
hadden ze dat wel netjes gedaan. Hoe kan dat? 
Dat vond hij ook vreemd. Hij als jongere kreeg 
er ook wel begrip voor dat, als je ouder bent en 
al heel lang in die flats woont, dat dan de hitte 
wel een probleem kan zijn. Wat hij ook wel met 
mij eens was dat de kleuren die gebruikt zijn bij 
de renovatie op verzoek van een vorige bewoner 
voor de volgende bewoner bijzonder ergerlijk 
zijn. Ja! Ja! (Je zegt misschien niets, omdat je 
blij moet zijn met een woning, maar je ergert 
je toch elke dag aan die gekke kleuren. Dat is 
jammer). Wij hebben een leuk onderhoud gehad 
met redelijk begrip voor elkaars standpunten. 
Ja! Ja! Het blijkt wel dat wij in al die flats met 
vele verschillende omstandigheden te maken 
hebben en met vele meningen die soms finaal 
tegenover elkaar staan. Ja! Ja! Het zal voor 
Westhoek Wonen ook niet meevallen om de 
meningen van al die bewoners, die overigens 
deze huizen vaak als doorgangshuis gebruiken 
omdat ze blij zijn met een woning en zo gauw 
als dat kan weer te vertrekken om elders een 
huis te kopen, te toetsen. Niet iedere bewoner 
is daarom geïnteresseerd om mee te denken 
met Westhoek Wonen. Ondanks dat de flats 
gelijk ogen zijn de situaties per flat toch geheel 
verschillend. Wij hopen toch dat Westhoek iets 
aan die oververhitting in de trappenhuizen gaat 
doen. Ja! Ja! In de betonvoet is een rooster 
gemaakt waar de lucht in het trappenhuis kan 
komen maar boven is niets om de warme lucht 
te laten ontsnappen.
Ja! Ja! Wij krijgen van Westhoek adviezen 
mee (goed hoor Ja! Ja! ) om minder energie te 
gebruiken maar ik, en ik niet alleen, blijf van 
mening dat zijzelf als instelling het voorbeeld 
moet geven bij het verbruiken van energie 
en duurzaamheid. Ik vraag mij af of zij een 
functionaris in dienst hebben die daar speciaal 
voor is aangesteld. Het zou wellicht kunnen 
helpen. Ja! Ja! Ik ben toch blij dat ik zo’n reactie 
heb gekregen.

John B. Grootegoed

Vorige week troffen wij in uw rubriek ‘Reactie van 
een Lezer’ een brief aan van mevrouw Marja Borst, 
lid van de gemeenteraad namens de VVD. Me-
vrouw Borst had zich gestoord aan een eerder ge-
publiceerde brief van de heer Harry de Jong , waar-
nemend directeur van de Regionale Bibliotheken. 
De Jong sprak hierin zijn teleurstelling uit over het 
feit dat de gemeenteraad een motie had aangeno-
men, waarmee een streep werd gehaald door de 
plannen voor een Cultuurhuis in Mijdrecht.
Mevrouw Borst ontkent niet dat een cultuurhuis in-
derdaad van de baan is, maar ze snapt niet waarom 
de heer De Jong daar zo boos over is. Ze had be-
grepen dat de organisaties, betrokken bij het cul-
tuurhuis, tijdens een door de gemeente georgani-
seerde bijeenkomst onjuist zijn geïnformeerd en 
dat de heer De Jong dus niet goed weet waar hij 
het over heeft. 
Als voorzitter van één van die belanghebbende or-
ganisaties, schildersatelier De Kromme Mijdrecht, 
was ik ook bij die bijeenkomst. En ik kan mevrouw 
Borst geruststellen: de gespreksdeelnemers zijn 
uitstekend geïnformeerd. Zij kregen van de wet-
houder en twee van zijn ambtenaren een exemplaar 
uitgereikt van de door de raad aangenomen motie. 
Daarin kon men precies lezen wat er was besloten 
en welke overwegingen daaraan ten grondslag la-
gen. De motie was heel helder en de aanwezigen 
wisten dus precies hoe het zat. 
Desondanks doet mevrouw Borst in haar brief een 
poging haar waarheid te presenteren. Zij herhaalt 
een aantal overwegingen die in de motie waren ge-
noemd. Ze vergeet daarbij te melden dat één be-
langrijke overweging uit de motie was gebaseerd 
op haar veronderstelling dat er bij de deelnemers 
geen behoefte meer zou zijn aan een cultuurhuis. 
En het was met name dit aspect dat tot verbazing 
en teleurstelling bij de aanwezigen leidde en voor 
de heer De Jong reden was om zijn door mevrouw 
Borst gewraakte brief te publiceren. De stelling van 
de VVD sloeg namelijk nergens op. Men had niet 
eens de moeite genomen om navraag te doen bij de 

betrokken organisaties. In haar brief legt mevrouw 
Borst vervolgens uit hoe de VVD de cultuurhuis-
plannen heeft omgebogen tot een huisvestingspro-
bleem. Met enige trots vertelt ze dat haar geniale 
plan er toe leidt dat we ons niet langer druk hoe-
ven te maken over een duur cultuurhuis, dat de di-
verse verenigingen uit het Prinsenhuis aan huisves-
ting worden geholpen en dat in één klap de exploi-
tatietekorten van de verschillende dorpshuizen en 
sportcentra zijn opgelost.
Het verhaal van mevrouw Borst klopt ook feitelijk 
niet helemaal. De ontstaansgeschiedenis van het 
cultuurhuis is een andere dan zij vermeld. Ook gaat 
ze voorbij aan het feit dat de raad en ook haar frac-
tie de plannen steeds gesteund hebben en de sta-
tionslocatie als de meest gewenste locatie hebben 
aangewezen. 
Het is het goede recht van de VVD fractie om op 
eerder ingenomen standpunten in de raad terug te 
komen en door middel van een motie te raad te be-
wegen een andere koers te gaan varen. En wanneer 
het dan lukt om een meerderheid van de raad zover 
te krijgen die de motie steunt, kun je spreken van 
een democratisch besluit. 
Maar wanneer er dan kritiek komt op dat besluit 
geeft het geen pas om critici te verwijten dat ze het 
kennelijk niet goed begrijpen en de wethouder te 
verwijten dat hij onjuiste informatie verstrekt. Ken-
nelijk moet nu met alle macht recht gepraat worden 
wat krom is. Uit de brief van mevrouw Borst als-
mede uit een eerdere persreactie van fractievoor-
zitter Blans proeven wij dat men bij de VVD doods-
benauwd is om als cultuurbarbaren aangemerkt 
te worden. Men wringt zich in allerlei bochten om 
het tegendeel aan te tonen. De wens van mevrouw 
Borst dat de culturele instellingen, die zij zegt, een 
warm hart toe te dragen, nog in lengte van jaren 
veel culturele activiteiten zullen blijven organiseren 
komt dan ook wel erg hypocriet over.

Piet van Buul, 
Voorzitter Atelier de Kromme Mijdrecht.  

Cultuurhuis van de baan

Krokodillentranen
In haar ingezonden brief van 8 juli probeert Mevr. 
Bos van de VVD de door haar en haar partij 
aangerichte Cultuurhuisravage goed te praten. 
Immers door het aannemen van de VVD-, maar 
ook door RVB en CDA ondertekende motie, wordt 
het stichten van een Cultuurhuis in Mijdrecht zo 
niet ernstig vertraagd dan wel totaal onmogelijk 
gemaakt.
De plannen voor de bouw van een Cultuurhuis, 
al of niet voorzien van een podiumzaaltje, waarin 
naast de Bibliotheek ondermeer onderdak is 
voorzien voor de Muziekschool De Hint, het ROC, 
Vluchtelingenwerk, Stichting De Baat en Atelier 
De Kromme Mijdrecht (m.u.v. de Baat en de Hint) 
alle gebruikers van Het Prinsenhuis dat binnenkort 
gesloopt gaat worden, zijn door het aannemen van 
genoemde motie naar de ijskast, of nog erger, de 
prullenbak verwezen.
Leuk voor al die mensen, onder wie veel kinderen, 
die nu nog in Mijdrecht hun activiteiten ontplooien 
en dit straks ergens in Wilnis of Vinkeveen moeten 
gaan doen. Nee, daar heeft Mevr. Borst het 
trouwens even niet over in haar stukje.
Het zou eerlijker zijn als de VVD toe zou geven 
dat ze eigenlijk geen geld wil uitgeven aan een 
plek waar Cultuur beoefend en geconsumeerd 
kan worden en liever een 4-baans weg door de 
Vinkeveense Plassen aangelegd ziet worden. Dat 

mag een politieke partij best willen, is haar goed 
recht, maar zeg het dan ook eerlijk en vergiet geen 
krokodillentranen als men op deze houding wordt 
aangesproken zoals recentelijk gedaan door de 
directeur van de Regionale Bibliotheken AVV.

Nog is alles niet verloren. Er ligt nog steeds 
een raadsuitspraak dat de Stationslocatie de 
meest ideale plaats voor het Cultuurhuis is en 
ja, de 200.000.- van de provincie is nog steeds 
beschikbaar. Overigens, als er volgende jaar 
besloten wordt tot een gemeentelijke herindeling 
komt ook het gemeentehuis beschikbaar als 
mogelijke vestigingsplaats voor het Cultuurhuis en 
dat zal zeker geen 5.4 miljoen kosten, een bedrag 
dat ook de Combinatie hoog vindt, laat daar geen 
onduidelijkheid over bestaan. Maar, en dat weet 
ook iedereen, “Cultuur kost nu eenmaal geld” 

Wij hopen dan ook vurig dat de VVD, maar ook 
RVB en het CDA, zich nu eindelijk eens echt 
gaan inzetten voor de culturele belangen van de 
inwoners van De Ronde Venen en in dit geval van 
Mijdrecht in het bijzonder. 

Wim Klaassen
(Raadslid De Combinatie van PvdA, 

GroenLinks en progressieven)

Alweer het tiende Harley 
Davidson weekend!
Uithoorn - Hopen dat na twee jaar 
regen tijdens dit weekend de weer-
goden de rijders gunstig gestemd 
zijn! Alle voorbereidingen voor een 
geweldig weekend zijn nagenoeg af-
gerond, en als het maar droog blijft 
zal dit weer een geweldig evenement 
gaan worden. Er zijn alweer telefoon-
tjes en mailtjes uit Duitsland, België 
en Frankrijk gekomen van Harley lief-
hebbers die graag naar dit evene-
ment in Uithoorn willen komen. 

The Day Before
Zaterdag 25 juli zal er weer een “ride 
out” gereden worden. Deze rit gaat 
een beetje dezelfde kant op als vorig 
jaar, maar omdat die letterlijk in het 
water was gevallen door de regen, 
doen ze dit gedeelte over, belangrij-
ke noot: elk merk motor is welkom! 

De ride out start met de inschrijving 
vanaf 12.00 uur bij café Drinken & 
Zo en het vertrek is weer om 13.00 
uur. De rit gaat door vele binnenwe-
gen via Haarzuile, richting Lopik en 
de Lek naar Vianen, waar een pau-
ze gehouden wordt voor een drank-
je en een sanitaire stop. Daarna weer 
binnendoor en een klein stukje snel-
weg richting Zeist, Groenekan rich-
ting Breukelen, en zo weer terug rich-
ting Uithoorn. Totaal 120 km. Terug-
komst bij Drinken & Zo ongeveer om 
17.00 uur. Om 19.00 uur een BBQ voor 
de liefhebbers. Iedereen kan daar 
aan meedoen, wel van tevoren op-
geven graag! Tel. 0297-561073. Van-
af ongeveer 19.00 uur zal ook in Drin-
ken & Zo de band de Dynamites be-
ginnen, een lekker swingende blues-
band. Zoals elk jaar zal dit weer een 

heel leuke drukke avond gaan wor-
den,  iedereen is van harte welkom, 
Biker of niet! 

Harley-dag
Zondag de 26e de 10e Harley David-
son Dag! Aanvang 12.00 uur. Uit het 
hele land komen Harley Davidson 
liefhebbers naar Uithoorn, waar de 
bikes bekeken kunnen worden, die 
geparkeerd worden langs de Wilhel-
minakade en Dorpsstraat. Er zal een 
markt zijn met diverse kraampjes met 
bikerswear en barrtjes en eettentjes. 
De fameuze Twelve Bar Bluesband 
treedt op, die weer dampende blues 
ten gehore zal brengen, en ook is er 
weer de Pride Eagle, een Giga Peter-
bilt Truck, een Ford F 650 en een ech-
te Harley Dragracer. Kortom: Good 
Food, Food Drinks, Music & Bikes!

Op naar een fraaie 
Vinkeveense dorpskern! 

Wanneer ik aan mensen vertel dat ik in Vinkeveen 
woon, roept dat vaak een idyllisch beeld bij ze op. 
Een mooi dorp aan de rand van de plassen. Echter, 
als ik afslag Vinkeveen neem vanaf de N201, is dàt 
niet bepaald het beeld wat ik op mijn netvlies krijg. 
De oude dorpskern heeft op zijn zachtst gezegd 
haar charmes verloren. Sterker nog, de afgelopen vijf 
à zes jaar ligt het grote stuk grond gelegen aan de 
Herenweg grotendeels braak. Deze verloedering van 
de dorpskern is geen fraaie vertoning: niet voor de 
bezoekers en toeristen, maar nog belangrijker, niet 
voor de inwoners van Vinkeveen. Waarom is er in al 
die tijd niets gedaan aan deze wanorde? Naar wat ik 
lees en hoor is een langdurig uitstel van beslissing 
binnen de Gemeente De Ronde Venen hiervan de 
oorzaak. Onderwerp van discussie is de vestiging van 
een Albert Heijn winkel. 
Mijn vrouw, en naar ik weet vele anderen, doet een 
paar keer per week de dagelijkse boodschappen in 
Mijdrecht of Abcoude. Waarom? Omdat ze enkel in 
Vinkeveen niet kan slagen. Het is wat mij betreft ook 
uit milieu oogpunt niet ideaal om voor de dagelijkse 
benodigdheden naar omliggende dorpen te moeten 
rijden. Daargelaten dat de rest van de boodschappen 
dan vaak elders worden gedaan, hetgeen niet echt 
ten goede komt aan de economie van Vinkeveen. De 
oplossing lijkt voorhanden: een tweede supermarkt in 
de Vinkeveense dorpskern, grotendeels op de plek van 
de oude supermarkt Van Wijngaarden. Dit plan ligt al 
een paar jaar bij de Gemeente De Ronde Venen, een 
beslissing blijft echter uit.    
Een van de redenen om de komst van een AH vestiging 

tegen te houden is de concurrentiepositie met de 
andere supermarkt. Fractielid Jan Rouwenhorst van 
het CDA zegt hierover in de Nieuwe Meerbode van 
1 juli jl. het volgende: “Ik heb er niets op tegen dat 
Super de Boer concurrentie krijgt, maar ik wil niet 
dat de bewinkelingsstructuur van het winkelcentrum 
dan achteruitgaat en we als gemeente daar dan 
later de schuld van krijgen van zowel Vinkeveense 
consumenten als allerlei winkeliers, die werkgever 
zijn en personeel moeten ontslaan of zelfs hun 
deuren sluiten.” Een gemeente die bang is de 
schuld te krijgen van achteruitgang als gevolg van 
een genomen beslissing? Ai, waar zijn de door ons 
gekozen bestuurders met daadkracht! En trouwens, 
wat is er mis met wat concurrentiestrijd tussen twee 
supermarkten? Winkelend publiek kan hier hoogstens 
beter van worden (prijsvechten!). Bovendien is het 
maar de vraag of de speciaalzaken in Zuiderwaard  de 
dupe zouden worden van de komst van een tweede 
supermarkt. Immers, de behoefte om Vinkeveen uit te 
gaan wordt kleiner.
Het moge duidelijk zijn dat ik een tweede supermarkt 
in Vinkeveen graag zou verwelkomen. En naar ik heb 
gehoord zijn de plannen hiervoor in een gevorderd 
stadium, een en ander is dus snel te realiseren. 
De tijd lijkt mij rijp om de mening van de inwoners 
van Vinkeveen te vragen, misschien in de vorm van 
een referendum/handtekeningenactie? Mijn stem/
handtekening zeg ik alvast toe! 

   Ben de Wit 
   Vinkeveen

Op handen zijnde ruiming graven onbeschoft

Oproep aan alle betrokkenen 
en familieleden om in actie

te komen tegen ruiming 
R.-K. begraafplaats Uithoorn

Uithoorn – Er is nogal wat 

commotie ontstaan rond de 

eventuele ruiming van de R.-

K. begraafplaats in Uithoorn. 

Gezien de korte tijd die be-

trokkenen gegeven wordt 

om te reageren op de oproep 

zich te melden bij het paro-

chiesecretariaat, willen we 

het nogmaals onder de aan-

dacht brengen.

Eenieder die te bereiken was 

heeft een brief ontvangen om 

binnen 30 dagen aan te ge-

ven of men de steen wil be-

houden of er afstand van wil 

doen. Dit betekent dat begin 

september de eerste stenen 

zullen worden verwijderd. 

Het is voor ons en alle be-

trokken partijen van het 

grootste belang dat er met 

deze begraafplaats vol res-

pect en eervol wordt omge-

gaan en het is dan ook bela-

chelijk dat er binnenkort een 

ruiming van de grafstenen in 

de agenda staat.

Wat is een begraafplaats 

zonder stenen en hoe vind je 

je dierbaren hier nog terug? 

Er zijn een heleboel mensen 

die er nog dagelijks komen 

maar ook mensen die ver-

derweg wonen of inmiddels 

in het buitenland. 

Wij willen ons hard maken 

voor het behoud of in ieder 

geval voor een netjes en or-

delijk verloop van eventu-

ele ruiming of verplaatsing 

van de graven en dat is niet 

mogelijk binnen de gestelde 

termijn. 

Eenieder die ons kan/wil hel-

pen of die het met de gang 

van zaken niet eens is en ons 

wil steunen, roepen wij op 

zich met ons hard te maken 

voor deze zaak. 

U kunt met spoed reageren 

op e-mail-adres: monumen-

tuithoorn@hotmail.com.
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Nieuwe bussen voor lijn 
526 in het streekvervoer
Vervolg van voorpagina.

“De buurtbus rijdt sinds 14 decem-
ber 2008 onder de vlag van Con-
nexxion als Lijn 526 vanuit Uithoorn 
tot aan de markt in Breukelen een 
bepaalde route in de regio en doet 
als zodanig dienst als streekver-
voer”, legt Piet Slingerland uit. Hij is 
al bijna 30 jaar voorzitter van de ver-
eniging Buurtbus De Hoef. “Na ze-
ven jaar Veolia heeft Connexxion 
het vervoer in de provincie overge-
nomen. De provincie Utrecht was 
en is een grote voorstander van de-
ze dienstverlening en heeft er mede 
voor gezorgd dat we er nu mee kun-
nen doorgaan. Zij heeft ook de fi-
nanciering van de bussen voor haar 
rekening genomen. De nieuwe bus-
sen zijn de vervangers van de ou-
de Veolia bussen. Het heeft een half 
jaar geduurd voordat de nieuwe van 
Connexxion beschikbaar waren. Ze 
waren er niet in dit formaat. Op de 
grote bussen en schakelbussen mo-
gen onze mensen niet rijden.”
Vereniging Buurtbus De Hoef is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van 
de lijndienst. De Rabobank spon-
sort de vereniging die daardoor wat 
meer armslag krijgt om ook eens 
wat leuks te kunnen terugdoen 
voor de vrijwillige chauffeurs. Reden 
waarom het beeldmerk van de Ra-
bobank de neus van de bussen siert. 
Bij de officiële overhandiging van de 
bussen was de ‘instapdeur’ boven-
dien voorzien van een vlag van de 
Rabobank.

Uithoorn-Markt Breukelen
Buurtbus voerde in eerste aanleg 
vanuit Uithoorn twee trajecten uit. 
Eén voor De Hoef e.o. en naar Nieu-
wer ter Aa. Die zijn op verzoek van 
de provincie, destijds Veolia en ver-
eniging Buurtbus De Hoef samenge-
smolten tot één route (Lijn 526). Elk 
uur gaat er vice versa een bus vanaf 
Uithoorn busstation, via Amstelhoek 
naar De Hoef en Mijdrecht centrum; 
vervolgens naar Vinkeveen centrum 
en via Demmerik naar Nieuwer ter 
Aa, station Breukelen en Breuke-
len Markt waar het eindpunt is. On-
derweg stopt de bus bij herkenbare 
haltes, maar als iemand ergens an-
ders op een plek aan de route zijn 
hand opsteekt om te mogen meerij-
den of op een willekeurige plaats wil 
uitstappen, stopt de bus ook. Men-
sen hoeven dus niet per se naar een 

ver afgelegen halte te lopen. Dat is 
een sterk punt en een uitstekende 
service die geboden wordt. Piet: “We 
hebben het imago van vriendelijk 
openbaar vervoer. De bussen rijden 
zes dagen in de week, vijf dagen 
wordt met twee bussen gereden, op 
zaterdag is dat er één. Op zon- en 
feestdagen is er geen dienst.”  Sep-
tember bestaat vereniging Buurtbus 
De Hoef 30 jaar. Begonnen werd 
vanuit de Raadhuisstraat in Uit-
hoorn naar centrum Mijdrecht (De 
Lindeboom). Dat werd al snel uit-
gebreid naar de Kloostertuin in Vin-

keveen via Waverveen. Later kwa-
men daar op verzoek van de provin-
cie Nieuwer ter Aa en station Breu-
kelen bij om dat gebied te ontslui-
ten. Het tarief om te mogen mee-
rijden is dat van de buurtbus. Hier-
voor is de buurtbus 10 ritten strip-
penkaart, waarbij men voor de tota-
le afstand slechts één strip afstem-
pelt. Een enkeltje kost met reductie 
1,10 euro, voor een volwassene 1,70 
euro ongeacht de afstand van de rit. 
Voor de dienstregeling kan men de 
website raadplegen:  
www.info.dehoef (Meer de hoef).

De nieuwe buurtbussen zijn vanaf afgelopen maandag 13 juli op de route Uit-
hoorn-Breukelen Markt ingezet

Het zit er op! Leerlingen 
groep 8 nemen afscheid van 
hun basisschool molenland
Mijdrecht - Dinsdag 7 juli heeft 
groep 8 traditiegetrouw, met een 
spetterende musical de basisschool-
periode op OBS Molenland afge-
sloten. Het was echt genieten, zo-
wel voor de groep als de ouders en 
familieleden. De musical “Hi-Bye” 
speelde zich  af op het zonnige Ja-
maica. De sfeer zat er gelijk goed in 
en er werd verrassend goed gezon-
gen en gedanst. De leerlingen lie-
ten zien dat 8 jaar dramalessen en 

ieder jaar een toneelvoorstelling zijn 
vruchten afwierp. Na afloop werd de 
groep toegezongen door alle leer-
krachten en volgde er nog een Po-
wer Point presentatie vol met handi-
ge, maar vooral geestige tips hoe je 
je op het voortgezet onderwijs dient 
te gedragen. Deze groep 8 was weer 
net als de vorige en die daarvoor 
toch wel de leukste groep 8 die ze 
hebben gehad. Daar waren alle leer-
lingen het roerend over eens! 

Woensdag nog een dagje met elkaar 
opruimen en daarna, luidkeels het 
schoollied zingend in polonaise door 
de school: “wij zaten hier op Molen-
land, groep 1 tot aan groep 8,  er viel 
zo veel te leren er werd veel van ons 
verwacht...” 
Hier en daar rolde toch wel een 
traantje: “we hebben het heerlijk ge-
had en komen graag nog een keertje 
terug!” Heel veel succes in het VO, 
zet ‘m op!

Windmolen SC Johnson 
nu officieel operationeel
Mijdrecht - De windmolen van SC 
Johnson is nu officieel in gebruik. 
De investering in het project beloopt 
ruim 3 miljoen en komt zowel het 
bedrijf als het milieu ten goede. De 
molen draagt ook bij aan SC John-
son’s strategie van schone energie-
projecten gericht op het verlagen 
van de emissie van broeikasgassen 
en de richtlijnen die het bedrijf zich-
zelf hiervoor heeft opgelegd. Door 
de ingebruikname van deze nieu-
we windmolen wil men het gebruik 
van schone windenergie internatio-
naal promoten. Sinds 2000 heeft het 
bedrijf de uitstoot van broeikasgas-
sen bij haar belangrijkste fabrieken 
met 42% teruggedrongen. SC John-
son blijft werken aan een verdere re-
ductie o.a. door middel van wind- en 
andere duurzame energiebronnen.
“Deze windmolen helpt SC John-
son om emissies en energieverbruik 
nog verder terug te dringen”, zei Fisk 
Johnson. “En wat nog belangrijker is, 
is het eindresultaat: een beter milieu 
voor nu en voor toekomstige gene-
raties. Hopelijk zal wat wij hier be-
reikt hebben een inspiratie 

De kracht van 110.000 bomen
De 80 meter hoge windmolen zal 
66% van de door SC Johnson Euro-
plant benodigde elektriciteit produ-
ceren, waarmee jaarlijks 3.930 ton 
emissie van broeikasgassen wordt 
voorkomen. Dit staat gelijk aan het 
planten van 110.000 jonge boom-
pjes of het in stand houden van 30 
hectare bos. Net zo indrukwekkend 
is dat het bedrijf verwacht jaarlijks 

ongeveer 6.1 miljoen kilowatt uur 
aan groene elektriciteit te produce-
ren en Europlant’s elektriciteitsbe-
hoefte van het openbare netwerk 
met 45% te reduceren. Verbonden 
aan het openbare elektriciteitsnet-
werk levert de windmolen energie 
aan de 300.000 m2 grote productie-
faciliteit in Mijdrecht. De fabriek pro-
duceert o.a. Brise® luchtverfrissers, 
Mr. Muscle® reinigers, Pledge® 
meubelonderhoud, Shout® vlekken-
spray en Toilet Duck® naast ande-
re bekende consumenten produc-
ten. Deze producten worden geëx-
porteerd naar 30 Europese landen, 
incl. Frankrijk, Duitsland, Italië, Po-
len, Rusland, Spanje, Turkije en En-
geland.

Een traditie van milieu innovatie
Dit Nederlandse initiatief is er één 
in een reeks van recente SC John-
son wereldwijde projecten waarbij 
gebruik gemaakt wordt van duurza-
me energiebronnen. In 2008 teken-
de SC Johnson een 5-jarige over-
eenkomst met Spartan Renewable 
Energy in Amerika voor de levering 
van elektriciteit opgewekt door het 
Harvest windmolenpark in Michi-
gan. Hiermee wordt voor 46% voor-
zien in de elektriciteitsbehoefte van 
SC Johnson’s fabriek in Bay City, Mi-
chigan. Dit resulteert in het terug-
dringen van CO2 uitstoot met 29.500 
ton per jaar.
In 2005 is SC Johnson een investe-
ring van vele miljoenen dollars aan-
gegaan in een krachtstroomproject 
voor haar grootste fabriek nabij Ra-

cine, Wisconsin. Het project omvat 
een gas compressor en een turbine 
motor die methaangas van een na-
bijgelegen vuilstortplaats omzetten 
in elektriciteit en stoom ten behoeve 
van de elektriciteitsvoorziening, koe-
ling en verwarming van het bedrijf. 
Dit proces levert de dagelijks nood-
zakelijke hoeveelheid elektriciteit en 
meer dan de helft van de benodig-
de stoom, dat resulteert in de re-
ductie van 52.000 ton broeikasgas-
sen per jaar.

Daarnaast gebruikt één van de 
grootste SC Johnson fabrieken in 
Indonesië palmafval als vervanging 
van dieselolie.

Familiebedrijf SC Johnson
SC Johnson is een familiebedrijf dat 
zich toelegt op de productie van in-
novatieve, hoog kwalitatieve pro-
ducten, uitstekende werkomstan-
digheden en een lange termijn ver-
plichting ten opzichte van het mi-
lieu en de gemeenschappen waar-
in men actief is. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Racine, Wisconsin, Ver-
enigde Staten. Het bedrijf is één van 
’s werelds grootste producenten van 
huishoudelijke schoonmaak- en on-
derhoudsproducten, luchtverfrissers 
en insectverdrijvende middelen. Het 
123 jaar oude familiebedrijf, met een 
omzet van meer dan $8 miljard op 
jaarbasis, heeft wereldwijd 12.000 
mensen in dienst, waaronder ruim 
300 op de vestiging in Mijdrecht en 
verkoopt haar producten in meer 
dan 110 landen.

Dr. H.F (Fisk) Johnson, voorzitter en CEO SC Johnson, zet de windmolen in werking

Vrolijk Veldjesfeest verovert 
speelveldjes mijdrecht
Mijdrecht - Op drie speelveldjes in 
Proosdijland, Molenland en Hofland 
is vorige week het jaarlijkse Veldjes-
feest gehouden. Dat trok maandag, 
dinsdag en woensdag veel publiek. 
Elke avond waren er gemiddeld zes-
tig kinderen te tellen op het grote 
oranje zeil. Samen met de geel-rode 
poppenkast, vlaggetjesslingers in 
allerlei kleuren en de waslijn vol in-
geleverde kleurplaten verandert dat 
zeil gewone speelveldjes in gezelli-
ge feestveldjes. Het is groot genoeg 
om het jonge publiek erop te la-
ten zitten met wat ouders erbij. Om 
het zeil heen is genoeg plaats voor 
andere ouders en gasten, de aller-
kleinsten in de kinderwagens en 
zelfs honden die tijdens een uitlaat-
ronde braaf stil zijn blijven liggen tij-
dens het programma. 
Alleen de wind en wolken hielden 

zich niet alle avonden de hele tijd 
rustig. Een enkel rukwindje blies 
maandag de muziekstandaard wel 
eens omver. Sommige kinderen wa-
ren die avond met een poncho aan 
helemaal voorbereid op een regen-
bui, maar die kwam gelukkig niet. 
Toen het dinsdagavond wel begon 
te regenen tijdens het afsluitende 
lied ‘Het zit erop’, bleven de kinde-
ren daarna onverstoorbaar op het 
zeil voor hun drinken en snoep en 
om een stoffen tasje in te kleuren.

Olleke Bolleke
Met als Veldjesfeestthema ‘Je telt 
mee’ en een afgeleide daarvan: ‘je 
hoort erbij’ konden de kinderen op 
allerlei manieren merken dat zij al-
lemaal meetellen, wie ze ook zijn 
en waar ze goed of minder goed in 
zijn. Dat klonk bijvoorbeeld door in 

het liedje met de tekst “ben je groot 
of ben je klein, of ergens tussenin, 
God houdt van jou.” Als vaste gast 
gaf clown Olleke Bolleke diezelf-
de boodschap op zijn eigen vrolijke 
manier door. Toen hij zijn speelgoed-
munt kwijt was, merkten de kinde-
ren hoe belangrijk hij die munt vond 
en wilden wel mee zoeken. Ook al 
is ‘t ‘maar’ een gewone speelgoed-
munt, toch hoort die voor de clown 
erbij. Later ontdekte hij dat zijn em-
mertje ontelbaar veel zandkorrels 
telde, terwijl mensen en kinderen al-
lemaal meetellen bij God, wie ze ook 
zijn. Dat klonk ook in het liedje “ben 
je groot, of ben je klein, of ergens 
tussenin, God houdt van jou.”

Kwispel
In het poppenkastverhaal hadden 
Kim en Rob er veel voor over om 
hun witte hondje Kwispel terug te 
vinden. Vanaf het zeil reageerden 
de kinderen alert op welk hondje ze 
precies zochten. “Hij is wit met brui-
ne oogjes en héél, héél erg lief!” vol-
gens Kim. Terwijl een bruin hond-
je vrolijk blafte, kwam daarna Kwis-
pel jankend rondstrompelen. Kim en 
Rob waren heel blij dat hij weer te-
rug was, want hij hoort bij hen.  
In een toneelstukje zag het publiek 
weer dat iets kleins toch heel be-
langrijk was voor een vrouw in tra-
ditionele Oosterse kleren. Ze was 
overal aan het zoeken in het gras, 
terwijl een man niet snapte waar-
om ze zich zo druk maakte om een 
muntje. Die was nou juist ook be-
langrijk voor haar om het sieraad 
dat ze van haar man had gekregen 
weer compleet te maken. Ook dat 
ene muntje telde mee, dus was ze 
heel gelukkig toen ze ‘m weer vond. 
Na deze aangepaste versie van een 
Bijbelverhaal volgde nog eens uitleg 
over waarom we allemaal meetellen 
bij God.
Na afloop van het Veldjesfeest was 
er voor iedereen wat te drinken en 
eten, konden de kinderen een stof-
fen tasje inkleuren en kregen ze 
een vakantieboekje mee. Iedereen 
die een kleurplaat inleverde, mocht 
meteen zelf een prijsje komen uit-
zoeken. De winnaars met de meest 
bijzondere plaat worden binnen-
kort bekend gemaakt. Voor meer in-
formatie:  www.cgkmijdrecht.nl, de 
website van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk die het Veldjesfeest or-
ganiseert.
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iedereen goedkoper tanken

*Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking. 
Deze korting vervangt de huidige korting.

www.tango.nl

Tango Uithoorn
Amsterdamseweg 9

12 cent
korting*

op alle brandstoffen

Iedere DonderdagDrie leidsters al tien jaar 
op Kinderdagverblijf 
Dribbel
Uithoorn - Zondag 14 juni werden 
er drie leidsters van Kinderdagver-
blijf Dribbel van De Uithoornse Kin-
deropvang eens flink in het zonnetje 
gezet. Nian, Els en Lidy werken alle-
drie al tien jaar op Dribbel, dus het 
was tijd voor een feestje.
Zonder dat zij het wisten werden zij 
thuis opgehaald en alle andere col-
lega’s verzamelden zich bij Polder-
sport in De Kwakel. Zij werden wel 
in stijl aangekleed en vielen als koe-

tjes dus niet zo op in het weiland 
waar de hele groep dames ging 
boerengolfen. Het weer zat erg mee 
en dat was heerlijk voor de BBQ die 
na het boerengolfen werd aange-
stoken. Het was een erg leuke dag 
en iedereen hoopt natuurlijk dat Li-
dy, Els en Nian nog heel lang op 
Dribbel blijven werken. Want de Uit-
hoornse Kinderopvang is niet voor 
niets de leukste Kinderopvang van 
Uithoorn

AJOC Ballonnenwedstrijd: tweede prijs voor Robijn Postdijk

Uitslag van de ballonnen-
wedstrijd bekend
Mijdrecht - Het was gezellig druk 
in het clubhuis van AJOC  afgelopen 
zaterdagmiddag
Op zaterdag 11 juli werden de prij-
zen van de ballonnenwedstrijd op-
gehaald en wat waren de winnaars 
blij!
De prijzenpakketten bestonden o.a. 
uit: cd player, waardecheques van 
Valentinejuwelier.nl./Blik op Hout/ 
Scapino, diverse cadeaus van Koele-
man, etc.
Eigenlijk te veel om op te noemen. 
Heel veel dank dan ook aan de 
sponsoren ! 

Winnaars 
Eerste prijs/ Nadine van de Linden 
(ballon gevonden in Frankrijk);  
Tweede prijs/Robijn Postdijk, (ballon 
gevonden in België);
Derde prijs/ Isra Hillekuus (ballon 
gevonden in België). 

Troostprijzen
Kimberley Eindhoven (ballon gevon-
den in Burgh Haamstede);
Gemma Breur (ballon gevonden in 

Numansdorp);
Danny Millenaar (ballon gevonden 
in Renesse); 
Kaylugh Harte (ballon gevonden in 
Zierikzee);
Tim van den Bosch (ballon gevon-
den in WestKappele).

De organisator van de ballonnen-
wedstrijd, Erik Swaab, vond de wed-
strijd goed geslaagd, grote opkomst 
en vele kaartjes die door vinders zijn 
teruggestuurd, erg leuk natuurlijk 
voor de deelnemers maar ook voor 
de organisatie.
Wat ook echt leuk is, is dat de win-
naar van de ballonnenwedstrijd, Na-
dine v.d. Linden, een kaartje terug-
stuurt naar Frankrijk om de vinder  
te bedanken.  
Het zit er nu echt op voor het AJOC 
festival 2009. 
Tot volgend jaar op het AJOC Fes-
tival 2010. 
Word lid van AJOC, want naast het 
festival heeft AJOC nog vele ande-
re activiteiten, kijk hiervoor maar op   
www.ajoc.nl/ajoc/home .

Beatrixschool luidt het 
schooljaar uit
Wilnis - Op donderdag 9 juli jl. dans-
ten de kinderen van de Pr. Beatrix-
school in Wilnis “met trom en fluit 
het schooljaar uit”! 

Groep 1 t/m 7 kreeg die dag een mu-
zikaal programma voorgeschoteld. 
De kinderen van groep 1 en 2 had-
den een speurtocht in de wijk, waar-
bij ze geleid worden door de klank 
van muziek, voortgebracht door le-
den van Viribus Unitis: zij moesten 
de gespeelde liedjes zien te raden. 
Groepen 5. 6 en 7 ondergingen met 
plezier een trommelsessie van Jaap 
Pluijgers van de Slagwerkschool 
Midden Nederland: met zeer veel 
enthousiasme kreeg hij alle kinde-

ren in het juiste ritme. Groep 3 en 
4 kregen van Suzanne Arends een 
workshop fluit maken en fluiten op 
bierflesjes. Groep 2 studeerde een 
kort muziekstukje in met onder an-
deren mevrouw Greetje de Haan 
en groep 1 beeldde een bloemen-
tuin uit onder de enthousiaste lei-
ding van Pieter Scholten. Het geheel 
werd uiteraard op het plein in een 
stralend zonnetje afgesloten: alle 
groepen lieten hun kunsten zien en 
horen voor alle andere kinderen en 
de toegestroomde ouders, grootou-
ders en andere belangstellenden.
Een klinkend slot van dit cursusjaar 
en een vrolijke voorbereiding op de 
naderende zomervakantie.

Rabobank Regio 
Schiphol helpt startende 
ondernemers naar de top
Regio - Startende ondernemers uit 
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn 
maken ieder kwartaal bij Rabobank 
Regio Schiphol kans op gratis publi-
citeit voor hun startende onderne-
ming. In december organiseert de 
bank de online-verkiezing ‘Starter 
van het jaar in Aalsmeer-Uithoorn’. 
De winnaar ontvangt 2.000 eu-
ro voor extra investering in het be-
drijf en kan rekenen op uitgebreide 
media-aandacht. Zeker in de huidi-
ge tijd is dit een interessant pakket 
voor de startende ondernemer.
Starter van het kwartaal in Aalsmeer 
en Uithoorn, Rabobank Regio Schip-
hol, kiest ieder kwartaal uit haar 
klanten de ‘Starter van het kwartaal’. 
Startende ondernemers die in aan-
merking komen voor deze titel zijn 
uniek met hun product of dienst-
verlening en beschikken over een 
goed ondernemingsplan. Als belo-
ning voor deze titel krijgt de onder-

nemer uitgebreide aandacht in de 
diverse media.

Verkiezing ‘Starter van het 
jaar Aalsmeer-Uithoorn’
In december organiseert de bank 
via haar website (www.regioschip-
hol.rabobank.nl) de verkiezing 
‘Startende Ondernemer van het jaar 
Aalsmeer-Uithoorn’. Alle winnaars 
van de titel Starter van het kwartaal 
Aalsmeer-Uithoorn worden automa-
tisch genomineerd. Iedere bezoeker 
van de website van de bank kan een 
stem uitbrengen op zijn/haar favo-
riete ondernemer. De starter met de 
meeste stemmen wordt uitgeroepen 
tot ‘Startende Ondernemer van het 
jaar’. Hij/zij ontvangt  2.000,- euro én 
uitgebreide aandacht in de diverse 
media. Voor meer informatie kunt u 
een afspraak maken met een van de 
adviseurs bij u in de buurt via  
www.regioschiphol.rabobank.nl.

Expositie Maurice Delmonte 
in het gemeentehuis van
De Ronde Venen
Mijdrecht - Op vrijdag 3 juli heeft 
wethouder Dekker een expositie in 
het gemeentehuis van De Ronde 
Venen geopend.
 In deze expositie in het gemeenthuis 
van De Ronde Venen ziet u de diver-
siteit van zijn werken. Van portret-
ten, landschappen tot gebeurtenis-
sen. Portretten van Prins Bernhard, 
Prinses Amalia, Pim Fortuin met zijn 
hondjes aan het strand, Popov, Bas-
sie en Adriaan, Hans Klok, Zorro, en 

gewoon een paar dikkers.
Oude stadsgezichten, een stadsge-
zicht van Enkhuizen uit vervlogen 
tijdens, een winters tafereel. 
Maurice is met zijn bijna 78 jaar nog 
lang niet klaar, hij schildert nog ie-
dere dag, want schilderen is zijn le-
ven, hij restaureert ook schilderijen. 
Hij heeft dan ook voor de komen-
de exposities nog veel meer in pet-
to, maar daarover... hult hij zich nog 
in stilzwijgen!

Jay Bakker, eindexamenexpositie 2009 Gerrit Rietveld Academie

504 Halters van klei in 
Marickenland
De Ronde Venen - Vanaf vandaag, 
woensdag 15 juli is de installatie 
RE-PEAT van kunstenaar Jay Bak-
ker te zien in Marickenland, het toe-
komstige natuurgebied in gemeen-
te De Ronde Venen. Bakker, onlangs 
afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld 
Academie, is de eerste die de re-
cent geplaatste platforms van kun-
stenaar Jan Konings in het gebied 
gebruikt als podium voor een tijde-
lijk kunstwerk. 

De installatie RE-PEAT bestaat uit 
turf, klei, water en wind; materia-
len en elementen die eigen zijn aan 
het gebied De Venen. Opgebouwd 
rond het getal 24 verbeeldt het turf-
veld het aantal officiële instanties 
dat oorspronkelijk betrokken is bij 
de op stapel staande veranderingen 
in het gebied. Onder invloed van de 
weersomstandigheden breekt de 
installatie langzaam af en wordt het 
materiaal weer opgenomen door het 
landschap. Het werk reageert op de 
veranderingen in het gebied, in een 
spel met de materie die steeds weer 
andere vormen aanneemt. 

Kunst in Marickenland
De installatie van Jay Bakker komt 
voort uit een samenwerking van 
Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
met het Lectoraat Kunst en Publie-
ke Ruimte van de Gerrit Rietveld 
Academie, waarbij twaalf studen-
ten hun visie op de veranderingen 
in het gebied hebben vormgegeven 
in projectvoorstellen. De samenwer-

king maakte deel uit van het kunst-
plan De Venen, waarbij CBKU kun-
stenaars op verschillende manie-
ren koppelt aan de gebiedsontwik-
kelingen in De Venen. Het werk van 
Bakker is een van de afstudeerpro-
jecten die daadwerkelijk kon wor-
den uitgevoerd en paste goed in het 
project Platform Marickenland van 
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp 
een aantal platforms van waaruit je 
het landschap en de veranderingen 
in het gebied kunt zien en ervaren. 
De platforms zijn verbonden met 
functionele ingrepen zoals bruggen, 
maar er zijn ook platforms die bij-
na letterlijk een podium bieden voor 
activiteiten in het gebied. Een voor-
beeld van zo’n activiteit is het plaat-
sen van een tijdelijk kunstwerk, zo-
als de installatie van Jay Bakker. 

Locatie en wandelroutes
De installatie ligt in het weiland 
langs het eerste wandelpad van Ma-
rickenland dat in zijn geheel onge-
veer drie kilometer lang is. RE-PEAT 
is geplaatst vlakbij de brug met het 
brugwachtershuisje (platform 3) van 
Jan Konings. Het veld is te bereiken 
vanaf de spoordijk en sluit ook aan 
op de langere wandeling ‘Spoordijk-
route’ van 13 kilometer, die te vin-
den is op www.marickenland.nl en 
op de website van de ANWB bij de 
wandelroutes. RE-PEAT is financi-
eel mogelijk gemaakt door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, gemeente 
De Ronde Venen en Centrum Beel-
dende Kunst Utrecht.

Rijders van de oude UWTC-
stempel halen de finale
Regio - Op zaterdag 4 juli werd de 
promowedstrijd gereden. Hieraan 
deden vier rijders van UWTC mee in 
de cruiserklasse. 
Deze drie UWTC “museumstukken” 

hadden de dag van hun leven. Ze 
gingen als een kanon over de baan 
en ze haalden de finale ook nog. 
Het was een genot om naar te kij-
ken!. 

Mijdrecht is een Nederlands 
kampioen rijker

Mijdrecht - In het weekend van 
4 en 5 juli werd het N.K fietscross 
verreden in Valkenswaard. Bart van 
Bemmelen, 8 jaar, mocht meedoen 
met het N.K. Bart reed bij 2 groe-
pen met in totaal 13 jongens, in de 
manches was Bart drie keer 1ste 
dus had Bart een plek in de finale. 
Samen met Wessel van Dijk en nog 
6 rijders begon de finale. Bart was 

niet als eerste weg, maar bij de eer-
ste bocht ging hij er als een speer 
vandoor met Wessel achter hem. Ze 
konden hem niet meer tegenhou-
den. Hij kwam als eerste over de 
streep. Bart wil iedereen bedanken: 
zijn sponsors, vrienden, teamgeno-
ten, maar vooral zijn ouders die ie-
dere keer meegaan naar alle wed-
strijden.



Regio - Op de afdeling Diploma 
Zwemmen bij Zwemvereniging De 
Ronde Venen (ZDRV) hebben in  ju-
ni 26 leerlingen afgezwommen voor 
het A, B, C-diploma, Zwemvaardig-
heid 1 en 2 en Snorkelen 1. Met dit 
afzwemmen is het seizoen afgeslo-
ten en kunnen geslaagden mooi met 
hun diploma de zomer in. Bij Diplo-
ma Zwemmen wordt op een gezel-
lige manier zwemmen geleerd voor 
het Zwem-ABC. De ZDRV vindt 
het belangrijk dat de leerling eerst 
goed vertrouwd raakt met het wa-
ter. Daardoor zal het aanleren van 
de overige vaardigheden met veel 
meer plezier beleefd worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder 
gezwommen voor de zwemvaardig-
heidsdiploma’s en snorkelen, bal-
zwemmen, survival, aqua sportief en 
eventueel kunstzwemmen. Dit alles 
wordt een half uur per week op drie 
niveaus gegeven. 

Geslaagden
A-diploma: Edward Deen, Jasmi-
na Chakroun, Thomas Duijn, Sander 
van Dijk, Vera Wille, Britt van Zijl en 
Ole de Groot.
B-diploma: Julia Broekhuyse, Vin-
cent da Costa, Wesley Langelaar, 
Sita van Schaik, Quinten van Vliet, 
Kyle Volmer en Cynthia Vree.
C-diploma: Brandon van den Aard-
weg, Danny Berkelaar en Juriaan 

van der Spoel.
Zwemvaardigheid 1:
Laurens Burger, Birgit Heijnemans, 
Patrick Spaargaren, Laura Broek-
huijse en Jelle Scheenaart.
Snorkelen 1:
Marjolein Broekhuijse, Arie Lange-
laar en Thijmen Westenbrink.

Van harte gefeliciteerd
Alle instructeurs willen hierbij al-
le geslaagden van harte felicite-
ren met hun fantastische presta-
ties. Natuurlijk wensen zij jullie ook 
in het volgende seizoen weer veel 
zwemplezier.

Nieuwe Meerbode  - 15 juli 2009 pagina 19

Spelverdeler gezocht voor 
Veenland volleybal Heren 2
Wilnis - Het Heren 2 team van vol-
leybalvereniging Veenland uit Wilnis 
is voor het nieuwe seizoen nog op 
zoek naar een spelverdeler. Heren 2 
speelt competitie in regio Holland in 
de 3de klasse. Het team bestaat uit 
7 spelers variërend in de leeftijd van 
20 tot 60 jaar, het merendeel van de 
spelers is jong en gretig aangevuld 
met jarenlange ervaring. De trai-
ningsavond is op donderdag van 
20.30 tot 22.00 uur. De wedstrijden 
worden op doordeweekse avonden 

gespeeld. De thuisbasis is de Willis-
stee in Wilnis. Er worden maximaal 
22 wedstrijden per jaar gespeeld. 
Omdat een van de oudere spel-
verdelers is gestopt, is het team 
op zoek naar een vervanger. Ben 
je enthousiast geworden en heb jij 
een goede mix van fanatisme, spel-
vreugde en teamgeest? Dan kun je 
bellen naar Benno Wendt, tel. 0297–
283046 of Floor Groenendijk 0297-
28182. E-mailen mag ook:  
volleybal@veenland.nl

Bert v.d. Haak in het geel
De Kwakel - Het was weer gezel-
lig vrijdagavond in het Tourhome. 
De aanwezigen zagen daar Bert 
van de Haak in de gele trui zitten en 
een balende Lejo Hoogervorst. Het 
verschil tussen de nummer één en 
twee in het klassement is twee pun-
ten en laten dat nu net de punten 
zijn die Bert aan Cancellara verdien-
de in de zesde etappe. Bert kwam 
de dag tevoren naar het Tourhome 
met Joaquin Rodriguez als tiende 
op zijn lap. Toen hem echter verteld 
werd dat deze Spanjaard niet mee 
doet, zette hij nog snel Cancellara 
voor hem in de plaats. En laat nu net 
Cancellara op de tiende plaats ein-
digen en Bert zijn twee punten voor-
sprong opleveren. Lejo Hoogervorst 
is daarentegen wel de trotse drager 
van de rode trui, de trui voor de man 
met de meeste extra punten. Toch 
moet Lejo ook in dit klassement 
Bert van de Haak voor zich dulden. 
Bert kan echter niet twee truien aan 
en dus vervalt de eer voor de rode 
trui nu aan Lejo. Lejo wist al 16 extra 
punten te verzamelen, Bert van de 
Haak maar liefst 20. Vorig jaar had 
de winnaar van de rode trui, Henk 
Raadschaalders, aan het einde van 
de Tour evenveel extra punten als 
Bert er na een week al heeft. Henk 
staat op een teleurstellende 84e 
plaats.  ‘Beste jongere’ is Matthijs 
van Rijn op de achtste plaats op 
maar vijf punten van de gele trui. Hij 
wordt op de voet gevolgd door jon-
gere Roy Klijn, debutant Joep Voorn, 
broers Ferry en Timo Kas en winnaar 
van vorig jaar Joris Voorn. Net als de 
strijd tussen de jonge Contador en 
de oude Armstrong in de Tour de 
France is de strijd tussen de jonge 
en oude garde in De Kwakel nog ze-
ker niet beslist. Tot de oude garde 
behoort sinds afgelopen week op 
zeker kruidenier Berry Schalkwijk. 
Verraste hij in de proloog nog met 
14 punten, donderdagavond verras-
te hij de aanwezigen met twee do-
zen moorkoppen ter ere van zijn 50e 
verjaardag. Met een negende plaats 

doet hij het als debutant uitstekend. 
Andere prominenten in de top van 
het klassement zijn Chris Verhoef 
(3e) en Adrie Voorn (5e) die beiden 
al eens aan het geel mochten rui-
ken en beste vrouw Marina van der 
Hulst (4e). Een andere vrouw, Mar-
ga Kouw, pakte één van de grote 
geldprijzen voor de neus van ieder-
een weg. Zij wist als enige te voor-
spellen dat Lloyd Mondory zich in 
de vijfde etappe in de top tien zou 
nestelen en ontving daarvoor de 
Jackpot van 2,50 euro. Na de rust-
dag van maandag komt de Tour de 
France weer rustig op gang, maar of 
het in het Tourhome ook rustig zal 
blijven valt te betwijfelen.
 
Gele trui: punten
1 Bert vd Haak            52
2 Leo Hoogervorst      50
3 Chris Verhoef           50
4 Marina vd Hulst        49
5 Adrie Voorn Bal       49
6 Peter Mayenburg      47
7 Alfred vd Belt           47
8 Mathijs v Rijn           47
9 Berrry Schalkwijk     47
10 Roy Klijn                 46
11 Bart Jan v.d. Jagt       46
12 Joyce Mayenburg    46
13 Joep Voorn             46
14 Fred Smits               45
15 Ferry Kas                45
16 Vincent v.d. Rotten    45
17 Timo Kas                44
18 Joris Voorn  44
19 Harold v Rijn           44
20 Rob v.d. Berg            44
94 Ronald in t Veld       27
95 Rik v Zanten            27
 
Rode Trui:
1 Bert v.d. Haak             20
2 Leo Hogervorst         16
3 Marina v.d. Hulst         16
 
Ploegen:
1 Merck toch hoe Sterck         143
2 Columbus                             142
3 Kwak                                   140
19 Zot Manneke                       120

Marcel de Jong zet het
clubrecord senioren neer
Regio - Marcel de Jong is er afge-
lopen weekend bij de ‘Open Eind-
hovense Kampioenschappen’, een 
wedstrijd in het Nationale baancir-
cuit, in geslaagd om een nieuw AKU 
clubrecord bij de senioren neer te 
zetten op de 1500 meter. Marcel, die 
dit jaar een flinke sprong voorwaarts 
gemaakt heeft, had al tot twee keer 
toe het clubrecord op de 800 meter 
aangescherpt, en wist nu 2 secon-
den van het oude clubrecord op de 
1500 meter af te halen in zijn eerste 
anderhalve kilometer van het sei-
zoen. Hij kwam uit op een tijd van 
4.01,09, dus nipt boven de 4 minu-
ten grens. De tijd is goed maar be-
looft nog meer. De organisatie had 
bij de inschrijving een fout gemaakt 
waardoor Marcel in de langzaamste 
race ingedeeld werd. Hij wist deze 
tijd dus op de klokken te zetten in 
een race waarbij hij met veel wind 
al het kopwerk moest doen. Hij won 
zijn serie dan ook met bijna 50 me-
ter voorsprong.
Afgelopen vrijdagavond 10 juli was 
AKU weer goed vertegenwoordigd 
bij de trackmeeting in Utrecht. De-
ze cyclus van 6 wedstrijden heeft 
altijd één avond waarbij er alleen 
maar ‘incourante afstanden’ gelo-
pen worden. Er werd op deze avond 
heel hard gelopen, en mede omdat 
de onderdelen die gedaan werden 
niet vaak gelopen worden door de 
meeste atleten, regende het per-
soonlijke records. 

Linda van Rossum kwam uit op de 
150 meter en liep een erg goede 
tijd van 19,53 seconden. Zeker voor 
een C-juniore een erg goede pres-
tatie. Op de 1000 meter lieten Wou-
ter Heinrich, Githa de Wildt en Kim 
Hittinger ook allemaal prachtige 
persoonlijke records aantekenen. 
Wouter raffelde de kilometer af in 
2.43,45, een mooie tijd, al gaf hij aan 
dat hij eigenlijk dacht dat er nog wel 
meer in zou zitten. Githa de Wildt 
liep een hele sterke race en bena-
derde tot haar eigen verrassing de 
3 minuten grens tot op 88 honderd-
ste. De tijd van 3.00,88 was erg goed 
en biedt perspectief voor een mooie 
800 meter tijd de komende weken. 
Kim Hittinger trok de stijgende lijn 
van de afgelopen maanden ook 
weer onverminderd door en liet een 
hele mooie 3.09,04 aantekenen. Een 
tijd waarmee Kim (14 jaar) op de na-
tionale ranglijst t/m 15 jaar zich nu 
bij de beste 15 mag rekenen. 
Thom de Wildt en Maaike Koop-
stra kwamen ook uit op de 150 me-
ter. Thom liet een nette 17,75 secon-
den optekenen en Maaike een pri-
ma 20,85. Thom kreeg echter wat 
last van zijn scheenbenen en meld-
de zich uit voorzorg af voor de 300 
meter later op de avond. Maaike liep 
deze wel en kwam tot een aardige 
44,10 seconden. Dino Sontrop liep 
ook de 300 meter en liep na vooral 
een sterk eerste stuk een hele nette 
37,36 seconden.

Tae-Kwon-Do bij PK Sport 
in Vinkeveen
Regio - Na een korte periode van 
rust zullen Marcel Fiorenza en Shan-
na van Mens Tae-Kwon-Do trainin-
gen gaan verzorgen bij PK Sport te 
Vinkeveen.

Marcel (34 jaar) en Shanna (19 
jaar), zijn beiden zeer enthousi-
ast en daarnaast zeer ervaren Tae-
kwondoka’s die jarenlang getraind 
en opgeleid zijn bij Mastwijk Tae-
Kwon-Do.

Beiden hebben een schat aan erva-
ringen in o.a. trainingen verzorgen 
en beiden hebben deelgenomen 
aan diverse Internationale en Natio-
nale wedstrijden in binnen- en bui-
tenland met goede resultaten en di-
verse mooie prijzen. 
Marcel heeft tevens diverse zelfver-
dedigingcursussen en demonstra-
ties verzorgd en hij is een stijlspe-
cialist, beiden zijn lid geweest van 
de Nationale Stijl Selectie, TBN Ne-
derland.

Na enige tijd van bezinning is Mar-
cel zover dat hij Tae-Kwon-Do weer 
heeft opgepakt en samen met Shan-
na zullen zij volwassenen en kinde-
ren de mogelijkheid bieden Tae-
Kwon-Do te beoefenen op de tra-
ditionele manier en hiernaast zul-
len respect, discipline en etiquetten 
zeer belangrijk zijn.

De trainingen zullen plaats gaan 
vinden bij PK Sport Centrum in Vin-

keveen.  Marcel is in het bezit van 
de vierde dan en Shanna in het bezit 
van tweede dan Taekwondo, daar-
naast beheersen zij beiden de Stijl 
Tae-Kwon-Dodisciplines, zelfverde-
diging en Hap-Ki-Do,

Marcel is Nationaal Stijljurylid en 
gediplomeerd trainer en beoefent 
al ruim 18 jaar actief  Taekwondo, 
Shanna beoefent al ruim 9 jaar Tae-
kwondo, beiden zijn aangesloten bij 
de Tae-Kwon-Do Bond Nederland.

De trainingen zullen gaan plaats 
vinden op maandag en donderdag-
avond en de twee zeer ervaren Tae-
kwondoka’s hebben al veel goe-
de reacties ontvangen van diverse 
‘oud-leden’ die weer graag willen 
komen trainen om ouderwets af te 
zien en de zwarte band te behalen 
of nog hoger.

Taekwondo is een zeer dynami-
sche en veelzijdige sport waar je le-
nig, sterk, alert en zelfverzekerd van 
wordt. De lessen zijn voor jong en 
oud toegankelijk en zowel de trai-
ningen als het tempo worden aan-
gepast aan het niveau van de leer-
ling. 

Zowel individueel als in teamver-
band kan men met deze Koreaanse 
krijgskunst sportief bezig zijn.
Marcel en Shanna zijn uiterst ge-
motiveerd en zien er naar uit om in 
september a.s. aan de slag te gaan.

Finale zomerbridgedrive 
Mijdrecht - sessie 6
Mijdrecht - Bij de Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) werd op maandag 
13 juli jl. de laatste avond van de zo-
merbridgedrive van 2009 gehouden.  
Een topopkomst van 44 paren, on-
danks het mooie zomerweer. De pa-
ren – onder wie enkele beginners -  
werden wederom willekeurig ver-
deeld over de twee lijnen. 
De paren met de hoogste scores 
gingen naar huis met een fles wijn.  
De toppers in beide lijnen:  
A-lijn:
Hella Wiersma en
Carla Bosman  63,69%;
Gerard van Beek en
Auri Block  63,13%; 
Wim Slijkoord en
Anton Landweer  61,88% 
B-lijn:
Elly Degenaars en
Thea Steen  68,13%
Ankie Bots en Agnes Kroes  64,79%
Joop Koeman en
Peter van Rossum  63,75%;
De zomerkampioen is geworden 
Agnes Kroes met 344,95 punten, 

gevolgd door Peter van Rossum met 
335,61 punten en Ad Zijerveld met 
335,15 punten.
Het was een succesvolle zomer-
bridgedrive, waarvan de organisa-
tie in handen was van Agnes, Caro 
en Erika en enkele andere leden die 
op diverse fronten assistentie ver-
leenden.
Adri en Floor van De Meijert heb-
ben op hun specifieke wijze bijge-
dragen aan het welslagen van de-
ze avonden.
Het waren gezellige en sportieve 
avonden. Volgend jaar weer!
Bridgevereniging Mijdrecht gaat nu 
de zomerstop in en zal eind augus-
tus of begin september 2009 op de 
maandagen weer de club- en ex-
terne competitie gaan spelen. Voor 
de exacte aanvangsmaandag kunt 
u terecht op de website van BVM: 
www.nbbportal.nl/1010/
U kunt zich ook als lid telefonisch 
opgeven voor het komende seizoen 
bij Hans Leeuwerik, 
tel: 0297-281787

Eerste Jeu de boules 
van Boule Union Thamen
De Kwakel - Vrijdag 17 juli start de 
eerste vrijdagavondcyclus van Bou-
le Union Thamen.
Dit jeu de boulestoernooi bestaat uit 
twee speelavonden, komende vrij-
dag 17 juli en vrijdag 24 juli.
Er wordt gespeeld in doubletten 
(paren) en alle deelnemers hebben 
een licentie van de Nederlandse Jeu 
de Boules Bond. 
Per avond speelt elke equipe drie 
partijen en zijn er avondprijzen te 
winnen. Voor de drie doubletten die 
beide avonden in dezelfde samen-

stelling hebben gespeeld en over 
de twee avonden de hoogste score 
hebben zijn extra prijzen beschik-
baar. Op dit moment zijn er 24 dou-
bletten ingeschreven en deze ko-
men uit Amstelveen, Alphen a/d 
Rijn, Amsterdam, Bodegraven, Den 
Haag, Haarlem, Hillegom, Lisse en 
Nieuw Vennep. Het toernooi begint 
om 19.30 uur aan de Vuurlijn  in De 
Kwakel bij het honkbalveld.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Henk van Rekum, tel. 
0297-565377.

Postduiven ‘Rond de Amstel’
Henk Snoek, Wim Wijfje 
en Peter de Haan 
winnaars vluchten
Regio - Zaterdag stonden drie 
vluchten op het programma, een 
jonge duivenvlucht vanuit het Belgi-
sche Strombeek, een Midfond vlucht 
vanuit het Franse Nanteuil le Haud-
ouin en een Internationale vlucht 
vanuit het Franse Tarbes. De duiven 
in Tarbes werden om 06.45 uur ge-
lost, daar was het prima weer, ver-
der noordwaarts was het weer min-
der, bewolkt met buien zodat deze 
lossingen later in de ochtend waren, 
Nanteuil om 10.30 uur en Strombeek 
11.50 uur. De gemiddelde afstanden 
waren: Tarbes 1061 km, Strombeek 
152 km en Nanteuil le Haudouin 374 
km voor de leden van Rond de Am-
stel. Henk Snoek uit De Kwakel wist 
als eerste een duif van Strombeek 
te klokken, om 12.38.28 uur had 
hij zijn eerste duif, en deze maakte 
1395,581 meter per minuut, bijna 84 
km per uur. Piet van Schaik uit Uit-
hoorn werd tweede, en Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen derde. Het was 
ook weer Top in het Rayon, Henk 
werd 2e, Piet 5e, Hennie 7e, Cor Ste-
vens 9e, Ron den Boer 25e, Cor van 
Bemmelen 34e, Ton Duivenvoorde 
41e, Martien v.d.Hoort 49e, en Wim 
Könst 91e, Ginkel & Berg 99e. In to-
taal stonden 22 duiven van Rond de 
Amstel in de Top 100 van Rayon F. 
Peter de Haan deed mee aan de In-
ternationale vlucht vanuit Tarbes, 
en zijn duif wist de ruim 1061 km 
op zaterdag te overbruggen, deze 
werd om 21.50 uur geklokt en was 
de 3e duif in het inkorfcentrum in 
Nieuwveen, en tevens 3e in Noord-
Holland. Ook staat deze duif Natio-
naal ongeveer op de 60e plaats en 
dat is een superprestatie. De vlucht 
vanuit Nanteuil verliep minder soe-
pel vanwege wisselvallig weer op de 
vlieglijn, maar om 15.03.01 uur klok-
te Wim Wijfje uit De Kwakel zijn eer-
ste duif. Ginkel & Berg werd tweede 
en Peter de Haan 3e. Ook hier wer-
den weer Topprestaties in Rayon 
en Afdeling geleverd, zo werd Wim 
voor de tweede keer dit seizoen eer-
ste in Rayon F, en werd ook nog 31e 
en 91e, en 2e en 80e in de Afdeling 
Noord-Holland. In het rayon zijn on-
geveer 1400 duiven mee, in de Af-
deling ongeveer 9000 duiven. Ginkel 
en Berg werd in het rayon 11e, en 
17e in de Afdeling, Peter 20e in het 
rayon en 37e in de Afdeling, Cor van 
Bemmelen werd 25e in het rayon 
en 60e in de Afdeling. Verder werd 
Ron den Boer 38e, Cor Stevens 51e, 
Martien v.d. Hoort 66e, Henk Snoek 
72e, Bosse & Zn 82e. het was wer-

kelijk Top voor de leden van Rond 
de Amstel. 

Uitslagen
Strombeek 541 duiven, 
18 deelnemers.
H.P. Snoek 
P.J. van Schaik 
C. Pothuizen 
C. Stevens 
R. den Boer 
C. van Bemmelen 
A.M.Duivenvoorde 
M. v.d. Hoort 
W. Könst 
J. Koek 
Ginkel & Berg 
Verweij-Castricum 
N. Oussoren 
W. Wijfje 
H. Half 
Th. Kuijlenburg 
P. Baas 
Nanteuil le Haudouin 230 dui-
ven, 17 deelnemers.
W. Wijfje 
Ginkel & Berg 
P. de Haan 
C. van Bemmelen 
R. den Boer 
C. Stevens 
M. v.d. Hoort 
H.P. Snoek 
Bosse & Zn 
C. Pothuizen 
Verweij-Castricum 
Th. Kuijlenburg 
Th. Vlasman 
P.J. van Schaik 
A.M. Duivenvoorde 
W. Könst 
H. Half  
Eindstand Midfond
Onaangewezen           
  1. W. Wijfje                 
  2. R. den Boer                        
  3. C. Pothuizen                        
  4. H.P. Snoek                        
  5. A.M. Duivenvoorde 
  6. Ginkel & Berg                     
  7. C. van Bemmelen                
  8. Bosse & Zn                        
  9. M. v.d. Hoort                     
10. P.J. van Schaik              
Aangewezen
  1. W. Wijfje
  2. Ginkel & Berg
  3. C. Pothuizen
  4. M. v.d. Hoort
  5. R. den Boer
  6. H.P. Snoek
  7. Bosse & Zn
  8. P.J. van Schaik
  9. Th. Kuijlenburg
10. A.M. Duivenvoorde

Zwemvereniging De Ronde 
Venen sluit seizoen af met 
diploma’s A, B en C


