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

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

WIE HEEFT MIJN
ARMBAND GEVONDEN 

Bij een ongeval op 3 augustus jl. tussen een fi etser en een auto 
(waarvan de bestuurder is doorgereden) ben ik mijn armband 

kwijt geraakt. Het is een metalen heren armband met
afwisselend 4 en 5 metalen en zwarte strepen.

Deze armband heeft voor mij grote emotionele waarde.
Heeft u hem gevonden bel dan s.v.p. 06-48008144

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

16 augustus laatste dag!

70%
Korting
op de totale
voorjaars-
collectie.

€100,00 BELONING!
Vorige week is in de nacht van dinsdag op woensdag 

om ongeveer 3:15 uur aan de Laan van Meerwijk onze 
auto zwaar beschadigd. Met een baksteen zijn twee 
ramen kapot gegooid. Schade ramen en dashboard 

€600.-. Verzekering betaalt dit niet.
De buren hebben een 5-tal jongens gezien. Wie kan
mij de daders aanwijzen? Ik betaal €100,- voor de tip 

die mij bij de daders brengt!

Telefoon 06-53305541

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

GAAT U VOOR 
GOEDKOOP OF KIEST 
U VOOR KWALITEIT?

Afscheid marktmeester 
Henny Moleman
Uithoorn - Op woensdag 30 ju-
li heeft wethouder Jeroen Verhe-

ijen offi cieel afscheid genomen 
van marktmeester mevrouw H.E.C. 

Moleman-Daalman. In zijn dank-
woord memoreerde wethouder Ver-

heijen onder meer dat Henny Mo-
leman samen met wijlen haar man 
een bedrijf startte dat op de markt 
de kramen opstelde. Toen in 2001 
het marktmeesterschap werd uitbe-
steed, is Henny Moleman gevraagd 
deze functie te vervullen. Geduren-
de 7 jaren heeft zij die functie tot 
volle tevredenheid vervuld. De ge-
meente Uithoorn heeft besloten het 
marktmeesterschap door een per-
soneelslid van de gemeente te la-
ten vervullen. Daarom is er deze dag 
afscheid van Henny Moleman als 
marktmeester genomen. Met een 
bos bloemen en een cadeaubon on-
derstreepte wethouder Jeroen Ver-
heijen de dank van de gemeente 
Uithoorn voor de inzet van Henny 
Moleman.  

Wat is het kerkbestuur toch allemaal aan het rommelen...

Kerkbestuur wil half augustus kerk 
ontmantelen en ‘ inpakken’
Uithoorn – Even leek het erop dat 
de prachtige Katholieke kerk aan de 
Schans in Uithoorn gered zou wor-
den van de door het kerkbestuur al 
gekochte slopershamer. Als het aan 
het kerkbestuur ligt, wordt de kerk 
nog liever vandaag dan morgen met 
de grond gelijk gemaakt, zo lijkt het. 
Alles wat zij de afgelopen jaren na-
lieten, lijkt nu een voorop gezet plan. 
Wat er de afgelopen acht maanden 
allemaal gebeurd is, blijkt de eind-
fase van de plannen te worden. 
De kerk gewoon met de grond ge-
lijk maken en letterlijk en fi guurlijk: 
zand erover. Ruim een maand gele-
den leek het er even op dat de ge-
meente Uithoorn dit toch te ver vond 
gaan en dat zij er een stokje voor 
zouden gaan steken. Zij lieten een 
onderzoek verrichten naar de staat 
van de kerk en daaruit bleek toch 
heel duidelijk dat de kerk de laat-
ste jaren sterk verwaarloosd was, 
er erg veel achterstallig onderhoud 
was, maar dat deze kerk zeker geen 
bouwval was. Niet gevaarlijk was en 
zeker niet zover heen was dat hij on-
der de slopershamer moet komen. 
Even was er hoop op behoud van 
deze prachtige kerk.

Valse hoop
Echter deze hoop blijkt vals te zijn 
geweest. Iedereen die de laatste 
maanden bij de kerk in de buurt 
is geweest, ziet wat er gebeurt. Hij 
wordt gewoon gebruikt als bouw-
plaats. De ramen zijn dichtgetim-
merd, de deur gebarricadeerd, de 
stroom is eraf, geen verwarming 
meer. Het bordje onbewoonbaar 

verklaard ontbreekt nog, maar zou 
op dit moment niet eens misstaan. 
Het kerkbestuur doet er zichtbaar 
alles aan om de mensen alvast te 
laten denken dat het afgelopen is 
met deze kerk. “Wat heeft het kerk-
bestuur toch tegen de kerk aan de 
Schans?” zo vragen diverse voor-
vechters tot behoud van deze kerk 
zich af. We spraken vrijdag met twee 
grote voorvechters tot behoud van 
de kerk, mevrouw Hogervorst en 
Ans van Muijen. “We hebben vori-
ge week met eigen ogen gezien dat 
in alle offi ciële papieren, zoals in de 
voorwaarden van de verzekeringen 
staat: doelstelling afbraak kerk. Wel, 
dan is het toch heel duidelijk dat de 
heren als doel hebben de boel af te 
breken?

Voorbereidingen
”Alle voorbereidingen worden ge-
troffen. Er is nu reeds een vergun-
ning gegeven door de gemeente 
aan de fi rma Schijf, om de laatste 
twee weken van augustus a.s. een 
hoogwerker bij de kerk te mogen 
plaatsen, dit in opdracht van het 
kerkbestuur, om de kerk te ontman-
telen, daarna in te pakken met net-
ten en er een hek om heen te zet-
ten. De gemeente heeft de vergun-
ning voor het plaatsen van de hoog-
werker reeds gegeven. Het kerk-
bestuur heeft voor in totaal zo’n 
150.000 euro aan materiaal, hekken, 
netten, huur hoogwerker, enz., ge-
kocht en betaald. Alles ligt al klaar 
bij de fi rma Schijf. Op onze vraag: of 
ze daar van de gemeente vergun-
ning voor hebben, antwoordde de 

heer Van Bemmelen: “ja”, daar heb 
ik vergunning voor”, aldus Ans. Na-
tuurlijk belden we hierna direct met 
de gemeente. We vroegen naar een 
wethouder, maar op de burgemees-
ter na, is het hele college op vakan-
tie. De burgemeester had het druk, 
dus werd ik doorverbonden met een 
ambtenaar, de heer Kistemaker.

Vergunning
Hij vertelde dat het kerkbestuur ver-
gunning had gehad voor het verwij-
deren van het asbest en verder niet. 
De rest hebben we allemaal afge-
wezen. Het asbest is echter allang 
verwijderd, dus daar is die hoogwer-
ker niet voor nodig. Nu blijkt dat het 
kerkbestuur vorige week maandag 
een fax heeft gestuurd met de vraag 

of ze met spoed een vergunning wil-
len afgeven om de kerk te ontman-
telen, dus kruis van de toren, inven-
taris eruit halen, leien van de daken, 
netten er overheen en hekken erom 
heen zetten, want ze hebben alle 
benodigde spullen al gekocht.
En nu zetten ze dus de gemeente 
onder druk. De vergunning voor de 
hoogwerker is er al, de materialen 
zijn gekocht en nu alleen nog even 
een vergunning als iedereen op va-
kantie is. Tot op heden is deze ver-
gunning er nog niet, maar in zo’n 
vakantietijd, waar blijkbaar bijna ie-
dereen die ook maar iets met deze 
zaak te maken heeft op vakantie is, 
is een handtekening zo gezet... 

Wordt vervolgd.

Waarom niet even een bord:
doorgaand verkeer gestremd
Uithoorn – Dat er gewerkt wordt 
aan wegen, logisch. Dat er dan we-
gen worden afgezet en dat je dan 
om moet rijden, geen punt... als het 
maar wordt aangegeven. Na maan-
den van moeten omrijden bij Am-
stelplein, lijkt het er op dat de weg 
weer open is. Alle omleidingsborden 
zijn ook weg, dus de weg is weer 
vrij. Wel, als je dat denkt en je bij-
voorbeeld even iets wil gaan eten bij 
restaurant het Rechthuis, of je wilt 
een bezoek brengen aan de wonin-
gen aan de Schans, dan kom je toch 
bedrogen uit. Je kan de parkeerga-
rage in, maar dan staat er een le-
vensgroot hek. Waarom dan niet 
even een bord: doorgaand verkeer 
gestremd, parkeergarage bereik-
baar. Scheelt heel veel mensen een 
moeilijk keeractie.



pagina 2 Nieuwe Meerbode - 6 augustus 2008

HITTEGOLF EN REGENDRUPPELS BIJ...

De Kwakel - Zoals we allemaal weten is dit kleine stukje land 
sterk in verschillen in temperatuur. Dat bleek dus ook weer bij 
het inmiddels drieëndertigste  Polderfeest in De Kwakel. Begon-
nen als vanouds met een reuze barbecue waarbij iedereen el-
kaar weer eens zag en met elkaar kon praten en op donderdag 
de ook al weer twintigste polderloop. En dat was dus echt een 
sterk staaltje van onvoorspelbaar weer want je kon het rustig 
een hittegolf noemen. Ondanks dat waren er toch ongeveer 750 
lopers of liever gezegd renners die zich hadden ingeschreven. 
Er waren drie verfrissingpunten na 2 ½ km, na 4 km en na 8 km. 
Waar je water en een sportdrankje kon krijgen. 

Afvaller
Maar ondanks dat waren er toch een behoorlijk aantal afvallers 
“Mijn hart zit in mijn hoofd”zuchtte een vrouwelijke loopster die 
het laatste rondje niet meer af wilde maken. Maar zoals altijd 
zijn er de echte die hards zoals Hugo van de Broek die het re-
cord van 31 minuten en zeven seconden moest overtreffen  ge-
volgd door Thomas Poesiak uit Leimuiden. “We hebben ook nog 
een kampioen erbij”vertelde Cor Onderwater van de Stichting 
Feestcomité De Kwakel. “die heeft verleden jaar gewonnen en 
gaat nu naar Beijing. Die kampioen is Sander Berk en echt een 
prof want hij traint 30 uur per week fi etsen, zwemmen, hardlo-
pen en af en toe krachttraining. 

Drie afstanden
“Begin jaren negentig startte de triatlon in Aalsmeer en dat was 
voor mij het begin van een sportcarrière”aldus Berk die intus-
sen op de 38e plaats in de wereldlijst staat als triatleet. Dus niet 
niks en nu gaat Sander dus naar de Olympische spelen. “Ik be-
reid me niet anders voor dan voor andere wedstrijden dan pres-
teer ik het beste “aldus Sander Berk die twee keer bij de top tien 
kwam voor de wereldbeker in Zuid Afrika. Bij de Polderloop  wa-
ren drie afstanden die afgelegd konden worden namelijk 1 kilo-
meter voor de jeugd, de vier kilometer voor jeugd en wat oude-
ren en tenslotte de tien kilometer. Cor Onderwater van de Stich-
ting Feestcomité De Kwakel vertelt: “Eerst zijn wij begonnen ja-
ren geleden met een wielerconcours. Maar daar was te weinig 
animo voor en zo is de polderloop toen gestart. Maar dat werd 
al na een paar jaar te groot en nu doen wij dit samen met de 
AKU (Atletiekvereniging Uithoorn) De deelnemers komen van 
Den Helder tot Amsterdam. Jos Lakerveld van de AKU vindt het 
aantal deelnemers ongeloofl ijk en dat met die hitte”. Lakerveld 
vertelt dat de meeste deelnemers toch wel twee keer in de week 
trainen en sommigen zelfs vijf keer in de week. 

Recreatie
Veel deelnemers die tegen de 45 minuten lopen zijn lid van 
een vereniging maar je hebt natuurlijk ook recreatielopers. De 
meesten zijn rond 35 jaar en ouder en wij willen ook lichaams-
beweging promoten met dit soort evenementen”aldus Jos La-
kerveld. Wel is het opvallend dat de laatste jaren steeds meer 
dames meedoen. Maar nog steeds zijn de heren in de meerder-
heid en de verdeling is ongeveer 70/30. Voor de eerste drie win-
naars is er een envelop met inhoud en elke vijftigste loper krijgt 
een taart. Bij de een en de vier kilometer krijgen de winnaars 
een beker die ze mogen houden. Jos voegt er nog even aan toe 
dat dit evenement het op een na grootste is wat de AKU organi-
seert. Op de laatste zondag van januari organiseren wij de tien 
Engelse Mijlen van Uithoorn met rond 1500 deelnemers. Dat 
wordt komend jaar de vakantiemakelaarloop. 

Kinderen
Op vrijdag was er voor de kinderen in de grote tent een ‘heu-
se piraat’. “We gaan even een beetje gommelestieken” vond Aat 
Piraat en gaf zijn helpertje opdracht om even een horloge bij 
een mevrouw te halen. “Dat doen echte piraten ook die stelen 
als de raven. Janniek ga jij even blazen en die mevrouw van dat 
horloge lacht zich krom mag dus ook even blazen. Op het pi-
ratenschip van Aat leefde ook een muis en die zat verstopt in 
een klein huisje wat Aat had meegenomen maar iedere keer als 
Aat wilde kijken of de muis er zat was er niets te zien maar de 
muis kwam alleen tevoorschijn als de kinderen keken. Dus die 
schreeuwden natuurlijk ‘Daar daar is de muis’. Daarna kwam de 
piratenkist  maar het leek of die leeg was: “Roepen jullie even 
heel hard Zand zeep soda, pietje patje poe een, twee drie en 
dan roepen jullie heel hard boe en de kist is leeg ‘Oh nee er ligt 
een viltstift in”. Aat praat dan met de muis want die vindt dat er 
een compositietekening moet komen van een piraat. “Nou ik zal 
even een piratenhoofd tekenen. Wat heeft een piraat nog meer. 
“Ja, roepen jullie maar oh ja oren, dus de oren werden getekend, 
een mond en haren, ogen en wat nog meer ja een litteken en 
schreeuwde een jongetje een hoed. 

Applaus
Maar toen gebeurde er iets raars want het hoofd bewoog maar 
dat kan helemaal niet vond Aat. Maar toch was het zo en plot-
seling begon het  hoofd te praten. Maar dat vond Aat toch wel 
wat vervelend en veegde hij de ogen uit toen vroeg het hoofd 
wie heeft het licht uitgedaan en ja toen ook de mond was uitge-
veegd en alleen de oren nog overbleven dan kan hij in ieder ge-
val nog jullie applaus horen”. Toen moest er nog gezongen wor-
den en de polonaise door de tent “Echte piraten houden van 
water en gaan nooit naar school echte piraten zeggen ahoy. Aat 
Piraat vertelt dat de opbrengst van de cd naar Kika gaat. Aat is 
al 16 jaar entertainer en vindt gewoon de interactie met de kin-
deren heel leuk. De tekening is altijd een succes en aan het eind 
blijkt eigenlijk dat de kinderen zelf piraten zijn. Voor informatie 
www.alleskids.nl 
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Optreden
’s Avonds waren er de Booming Piano’s met Marcia, Judith, 
Marco, Sven en Jouri de drummer. “wij kennen elkaar gedeel-
telijk van het conservatorium en Marcia en Sven kennen elkaar 
uit Medemblik. Marco doet behalve de optredens op piano ook 
toetsen en synthesizer evenals Sven die ook in bands optreedt 
Marcia synthesizer, piano en zang evenals Judith. Waarom de 
muziek “Ik kon eigenlijk verder niks aldus Marco en Sven voegt 
daar aan toe dat hij eigenlijk de mislukkeling was. Toch blijkt dat 
het wel in de familie zit want zowel Marco als Marcia zijn bij de 
muziek terechtgekomen door hun moeder “wij speelden altijd 
‘ach margrietje’” lacht Marcia en Marco vertelt dat hij eigenlijk 
op trompetles zat maar stiekem piano speelde. De naam kwam 
door dat zij bij een optreden in Bob’s saloon die vond dat het 
een naam moest zijn die knalde dus vandaar het booming. Sven 
is liefhebber van Nick & Simon en Jantje Smit, Marcia soul, dis-
co en rock Jouri James Brown en Judith Motown en Marco be-
denkt zelf dingen. Zij spelen alle bekende liedjes uit de top 40 
van alle bekende artiesten en het hangt er ook vanaf waar zij 
optreden zo speel je in het zuiden liedjes van Guus Meeuwis en 
in het Oosten nummers van Normaal. Maar de oudste klassie-
kers uit de zeventiger jaren zijn het leukst zoals van Abba. En dat 
zongen en speelden ze dus ook zowel van Abba als Robbie Wil-
liams, Motown en Anouk en Nick & Simon. In de tent begon het 
rond 21.30 uur gezellig druk te worden en op een groot scherm 
achter het podium kon je de opnames zien van de band. De da-
mes waren het moedigst en stonden het eerste op de dansvloer. 
En het bleef niet bij zingen achter de piano ook boven op de pi-
ano werd gezongen en dat geeft natuurlijk meteen een kick. 
“Verleden jaar waren ze voor het eerst en dat was zo’n succes 
dat hebben we herhaald” aldus Albert voorzitter van de Stich-
ting feestcomité De Kwakel.

Zeskamp
Op zaterdagmiddag was er zeskamp. Er waren dus zes verschil-
lende spelen en in totaal 46 teams met prachtige namen en 
prachtige kostuums. De Siamese tweeling met zijn tweeën in 
een geel T-shirt maar ook een Frans team, verder de Schreeuw-
lelijkerds, de Plompzakkers, Knoop in de zakdoek, 3 mutsen en 
1 lekker ding en de zuurstokjes en ook leden van het bestuur 
deden mee zoals promotieteam Koud in Haar met een schattig 
roze hesje aan. Ook duidelijk een familiegebeuren waarbij va-
ders, moeders en kinderen meededen. Maar je moest niet al-
leen zorgen dat jouw team het snelste was, het ging er ook om 
dat je de vragenlijst goed had ingevuld en dat was nog niet eens 
zo eenvoudig. “Op een gegeven moment hadden we in de ga-
ten dat de helft via Google de antwoorden opzocht en dus heb-
ben we nu vragen bedacht die ze niet met Google kunnen op-
zoeken’ lacht Joke die het wel een grap vond. Albert Blommes-
tijn zoals gezegd de voorzitter vertelt dat het polderfeest al te-
ruggaat volgens papieren tot 1900. “In de oorlog is het gestopt 
en in 1946 kwam er een herstart. Het was toen op veel kleine-
re schaal. Er was een comité van jonge en ouderen mensen die 
langs de deuren gingen om geld in te zamelen voor de verschil-
lende activiteiten. Toen hebben wij midden in de zomer een tent 
neergezet om geld in te zamelen. Dat was toen heel eenvoudig 
met een biertap. 

Succes
Dat was op zaterdag en zondagmiddag maar dat bleek zon suc-
ces dat het volgend jaar al groter werd en ook de naam aan 
het evenement gegeven werd van Polderfeest. De zeskamp is 
begonnen met twaalf teams. Ik kan me nog herinneren dat ik 
als jongen 14 teams heb meegemaakt en langzaam zijn dat er 
meer geworden. Er waren drie categorieën de jongeren van 12 
tot 16 jaar een damesploeg en de herenploegen die ook ge-
mengd kunnen. Alle spelen zijn zelf gebouwd. Zo was er een 
zeephelling. Het idee bestaat al meer dan 30 jaar maar deze is 
een paar jaar geleden nieuw gebouwd, er waren strobalen met 
water waar je met je team op een grote houten schaats gelijk in 
moest stappen en er dan weer uit komen. Anderen moesten op 
een schommel zitten en dan kannetjes water doorgeven die een 
ander lid weer moest halen uit een ton, en op een soort grote 
plastic buis zitten met je team en zo snel mogelijk hoppen naar 
de volgende activiteit en dan zakken lopen. Kortom er was van 
alles te doen. bij de jeugd hadden bij de meiden de zuurstokjes 
gewonnen met 38 punten, bij de jongens de Mini Sixpack met 
103, Niemand met 85 en Kwakelse Brugsmurfen met 60. Bij de 
dames Zamida met 97 punten, de Olympische gympies met 90 
en de Veteranen met 84 punten. Bij de heren Bak BV met 214, 
Poldertop met 213 en Halm en de Hoofddeksel met 193.

Familiedag
Op zondagmiddag was tenslotte de familiedag. Even zag het er 
nog naar uit dat er regen zou vallen maar het bleef gelukkig bij 
een paar spatjes. Zowel in de tent was het stampvol als daarbui-
ten waar de mensen aan lange banken zaten of gewoon ston-
den te praten aan statafels. Vooral voor de kinderen was er veel 
te doen. Zo kon je eendjes vissen, er was de combi action met 
een spiderweb waar je in kon klimmen en drie salto trampo-
lines, er waren grote springkussens in de meest uiteenlopen-
de vormen, er was de pretmobile of ballenbak, de lasergames 
waarbij je een pak aan kreeg en met een laserpistool op elkaar 
kon schieten in een soort grote plastic spin, je kon vechten met 
plastic stootkussens waarbij zelfs de meiden zich niet lieten af-
schrikken en je kon lekker hoog klimmen in de klimwand van 
zes meter hoog. Dan kreeg je wel een gordel om die verbonden 
was met een touw zodat je niet kon vallen en dan de houthak-
kers show waarbij allerlei sculpturen uit hout gemaakt werden. 
“Het is uit verveling ontstaan toen wij als houthakkers bij de 
boswachter in de hut zaten als het regende en dan ging je maar 
wat knutselen en nu doen wij dit al tien jaar” vertellen de voor-
malige houthakkers. Alleen jammer dat het nogal hard waaide 
en het houtgruis alle kanten opwoei maar dat hoort erbij. Maar 
er werd ook gejongleerd met kettingzagen. Een gevaarlijk werk-
je zo te zien. En je kon ook goud gaan zoeken in bakjes die ge-
vuld waren met zand en water. Als muzikale omlijsting trad het 
One Two Trio op in de grote tent bekend van Juffrouw Toos en 
10 kleine tuinkaboutertjes. Kortom weer een geweldig feest dat 
33e Polderfeest. 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Op een nacht wordt onze samenwerkingspartner Sr. Annette opgeschrikt 
door de telefoon. Mwabi is dood. Mwabi is de zoon van de nachtwaker 
op het schoolterrein van “onze” school in Tanzania. Sr. Annette kleedt zich 
aan spoedt zich naar het ouderlijke huis. De ouders van Mwabi zijn totaal 
ontredderd: zij verloren hun enige 20-jarige zoon.  Doodsoorzaak: malaria. 
Sr. Annette probeert hen zo goed mogelijk te troosten. 
De begrafenis is de volgende dag. We gaan er naar toe. In een aparte kamer 
rouwen de vrouwen luidkeels. Dan zegent een priester de kartonnen kist die 
vervolgens wordt geopend. We defileren langs de kist en zien een knappe 
jonge man. Hij ziet er sereen uit. 
Daarna wordt de kist vervoerd in de laadbak van een klein vrachtautootje dat 
herhaaldelijk vast komt te zitten in het mulle zand van de ongeplaveide weg 
naar het kerkhof. Wij volgen in de oude jeep van het klooster Sr. Annette. 
Het kerkhof ziet er rommelig uit. De mannen graven het graf in de roodbruine 
aarde en laten de kist zakken. 
Wij nemen de snikkende vader mee in de jeep terug naar zijn  huis. Sr. 
Annette begeleidt hem nog een poos in deze moeilijke uren. Wij keren terug 
naar het klooster.

Nel Bouwhuijzen

Mwabi

Nieuw bij de ‘Paraplu’:
“Spreken in het openbaar”
Wilnis -  In het komende cursussei-
zoen start bij de Stichting ‘Paraplu’ 
voor het eerst een cursus “Spreken 
in het openbaar”. Het belangrijkst 
voor het houden van een spreek-
beurt in het openbaar is het schrij-
ven van een artikel. Zodra men in 
staat is een goed artikel te schrijven, 
kan men alle soorten spreekbeurten 
of toespraken houden. Met behulp 
van de cd-rom “Train je vaardighe-
den” wordt de mogelijkheid gebo-
den te werken aan het vergroten 
van het zelfbewustzijn en daarmee 

aan het gemak waarop men zich in 
het openbaar uitdrukt. De cursus 
bestaat uit 5 lessen van 2 uur op de 
woensdagavonden in november en 
december en kost slechts 33 euro. 
Voor meer informatie en voor aan-
melding, kan contact worden opge-
nomen met Jacqueline Adema, tel. 
0297-283908. Via email kan men al-
tijd terecht op het adres info@stich-
tingparaplu.nl of op de website 
www.stichtingparaplu.nl, ook voor 
het downloaden van een inschrijf-
formulier. .

Concept gezondheidsnota 2008-
2011 gemeente Uithoon
‘Gezonde ontwikkeling’ 
vrijgegeven voor inspraak
Uithoorn - B&W hebben besloten 
om in te stemmen met de concept 
gezondheidsnota 2008-2011 ge-
meente Uithoorn “gezonde ontwik-
keling”. De concept gezondheidsno-
ta wordt vrijgegeven voor inspraak 
en aan de Wmo-raad voorgelegd 
met verzoek om hierover te advi-
seren. Gezien de vakantieperiode 
heeft B&W de termijn voor inspraak 
en advies verlengd tot 9 september 
2008. De gemeenteraad wordt over 
deze besluiten geïnformeerd.
In het kader van de Wet Collectie-
ve Preventie Volksgezondheidsbe-
leid (WCPV) dient de gemeente Uit-
hoorn eenmaal per vier jaar een ge-
zondheidsnota op te stellen. Voor de 
periode 2008-2011 is een nieuwe 
nota volksgezondheid opgesteld. 
Belangrijkste onderdelen van de no-
ta zijn de thema’s die door het rijk 
zijn benoemd. Niet alleen op rijks-

niveau, maar ook op lokaal niveau 
dient in de periode 2008-2011 extra 
aandacht te worden besteed aan ro-
ken, alcohol, overgewicht, diabetes 
en depressie. Daarnaast is ervoor 
gekozen om in het lokale gezond-
heidsbeleid drie extra thema’s toe te 
voegen die aansluiten bij reeds in-
gezette ontwikkelingen en signalen. 
Het betreft de thema’s: gebruik van 
(hard)drugs, seksuele gezondheid 
(veilig vrijen en seksuele weerbaar-
heid) en gezonde buurten. 

De gezondheidsnota moet gezien 
worden als een paraplunota op ba-
sis waarvan integraal beleid gefor-
muleerd kan worden. De daadwer-
kelijke uitwerking van dit vierjarige 
gezondheidsbeleid zal onder ande-
re plaatsvinden door jaarlijks in sa-
menwerking met de GGD en andere 
partners jaarplannen op te stellen. 

Tekenen en Basistechnieken 
bij ‘De Paraplu’
Wilnis - Speciaal voor mensen die 
hun tekentalent nog moeten ont-
dekken of willen ontwikkelen, or-
ganiseert de Stichting ‘Paraplu’ ko-
mend cursusseizoen (vanaf septem-
ber a.s.) een cursus “Tekenen en Ba-
sistechnieken voor beginners”. 
De cursus bestaat uit 3 blokken, die 
elk afzonderlijk, maar ook gecombi-
neerd gevolgd kunnen worden. Elk 
blok bestaat uit 8 lessen van 2 uur.
Tijdens het eerste blok wordt geoe-
fend in tekenen naar de werkelijk-
heid in potlood, houtskool en krijt. 
Vorm, perspectief, licht en donker 
zijn de vaardigheden die aan de or-
de komen.
Gebruik en betekenis van kleur en 
de beginselen van kleurmenging en 
het toepassen van kleuren bij ver-
schillende technieken, bijv. schilde-

ren met dekkende waterverf, aqua-
rel of kleurpotlood komen in het 
tweede blok aan de orde. 
In het derde blok wordt een en an-
der verder uitgediept en vanuit een 
ander gezichtspunt opnieuw behan-
deld en is er ruimte om te experi-
menteren.
De prijs voor per blok van 8 lessen 
bedraagt slechts 33 euro.

Voor meer informatie over deze ac-
tiviteit en voor aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908. 
Via email kan men altijd terecht op 
het adres administratie@stichting-
paraplu.nl of op de website www.
stichtingparaplu.nl  voor meer infor-
matie en het downloaden van een 
inschrijfformulier.

Vakantie Speelweek 2008
De leukste afsluiting van 
de zomervakantie
Vinkeveen - Van maandag 18 au-
gustus tot en met donderdag 21 au-
gustus is het weer zover: de Vakan-
tie Speelweek! Vier dagen lang zijn 
alle kinderen welkom in dorpshuis 
de Boei in Vinkeveen om te knutse-
len, sporten en spelen. 
Vrijwilligers organiseren jaarlijks de 
Vakantie Speelweek, zodat kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar hun zomer-
vakantie gezellig en actief af kunnen 
sluiten. We beginnen de week met 
een dagje knutselen. Je kunt je cre-
ativiteit kwijt in ruim 20 activiteiten. 
Dinsdag staat in het teken van spor-
ten. We gaan onder andere voetbal-
len, muzikaal sporten met kapoei-
ra en een hindernisbaan doorlopen. 
Op woensdagochtend kun je skee-
leren in het Zwanenpark of naar een 
goochelaarsshow en woensdagmid-
dag is het tijd voor Bingo! Mis ook 

de donderdag niet, de Boei wordt 
dan omgebouwd tot een Spelenker-
mis met luchtkussens, hellingbanen 
en de schatkamer. 
De kosten per kind per dag zijn 2,50 
euro. Kom je de hele week en koop 
je op maandag een weekkaart, dan 
betaal je slechts 7,50 euro. Op alle 
basisscholen in De Ronde Venen is 
de gele folder verspreid met daarin 
het programma en meer informatie 
over de Speelweek. Folder kwijt of 
niet gekregen? Alle informatie over 
de Vakantie Speelweek, inclusief fo-
to’s van vorig jaar, is te vinden op  
www.vakantiespeelweek.nl. 
Om deze week mogelijk te maken 
zijn veel vrijwilligers nodig. Kom ons 
helpen! Dat kan al vanaf een dag-
deel. Meld je aan door een e-mail 
te sturen naar vakantiespeelweek@
hotmail.com. 

Informatiebijeenkomst 
ThamerThuis
Uithoorn - De stichting Thamer-
Thuis biedt palliatieve zorg aan ter-
minaal zieke mensen in hun laat-
ste levensfase; zowel in de thuissi-
tuatie als in het bijna-thuis-huis in 
De Kwakel. Deze palliatieve zorg is 
er op gericht het leven, tot en met 
het sterven, door liefdevolle aan-
dacht zo dragelijk mogelijk te ma-
ken. Met de wensen van de pa-
tiënt als vertrekpunt, biedt de stich-
ting daarbij de professionele ver-
zorging en begeleiding. Het team 
van zorgverleners bestaat uit coör-
dinatoren, wijkverpleging, huisart-
sen, geestelijk verzorger, nachtzorg 
en vrijwilligers. Deze vorm van zorg 
kan slechts functioneren dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers. Zij vor-
men de spil van de verzorging. De 
stichting ThamerThuis wil graag het 
team van vrijwilligers uitbreiden. Er-
varing in de zorg is voor hen geen 
noodzaak. Wel betrokkenheid bij de 
medemens in de laatste levensfase. 
Zij zijn in staat om, zowel zelfstandig 
als in teamverband, zorg te verlenen 
aan een ernstig zieke. Het betreft li-
chamelijke verzorging, assistentie 
bij eten en drinken, voorlezen en het 
‘er zijn’ voor de patiënt, de familie en 
de vrienden.
Vrijwilligers worden ingezet door het 
Steunpunt Mantelzorg van Amstel-
ring. Daar ontvangen zij hun intro-
ductiecursussen en bij aanvang in 
het ThamerThuis worden zij door 
een mentor begeleid. Op woensdag 
13 augustus wordt een speciale in-
formatiebijeenkomst georganiseerd 
voor hen die belangstelling hebben 
voor het werken als vrijwilliger. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en 

wordt gehouden in de ontmoetings-
ruimte naast de kerk en het Tha-
merThuis in De Kwakel. Aanmelden 
of informatie inwinnen kan telefo-
nisch 0297-540536.

Hennep-
kwekerijen
Mijdrecht/Vinkeveen - Op een 
bedrijventerrein in Mijdrecht en op 
de Winkeldijk in Vinkeveen heeft 
de politie woensdag 30 juli in to-
taal drie hennepplantages ontdekt 
en ontmanteld. De politie ontving 
informatie over mogelijke kwekerij-
en in verschillende panden en stel-
de omstreeks 9.30 uur op het be-
drijventerrein in Mijdrecht een on-
derzoek in. In een ruimte van on-
geveer 5 x 13 meter was een volle-
dig opgebouwde kwekerij met meer 
dan 950 planten ingericht. Op een 
ander adres kwamen agenten om 
12.15 uur aan de deur. Hier waren in 
een ruimte van 5 x 5 meter zo’n 500 
planten gekweekt. Ook werd dief-
stal van stroom geconstateerd.
In Vinkeveen werd omstreeks 15.30 
uur in een schuurtje aan de Winkel-
dijk een relatief kleine hennepkwe-
kerij ontdekt en ontmanteld. Agen-
ten telden zestig planten en onder 
andere tien lampen, verschillende 
koolstoffilters, kachels en ventilato-
ren. Ook hier werd stroom gestolen.
De politie nam alle planten en ap-
paratuur in beslag. Een onderzoek 
naar de verschillende eigenaren van 
de kwekerijen is ingesteld.
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Kennismaken met bridge 
bij de Paraplu
Wilnis - Het blijkt dat bridgen 
steeds populairder wordt; er wor-
den veel cursussen georganiseerd 
en het aantal bridgers is de laatste 
jaren sterk gegroeid.
En als je dan een cursus gevolgd 
hebt, dan wil je ook (regelmatig) 
spelen. In Wilnis is die gelegenheid 
er. In ‘De Paraplu’, achter de Wil-
lisstee, is een gezellige bridgeclub, 
waar iedere dinsdagavond gespeeld 
wordt. Omdat er een A- en een B-
lijn is, zijn beginners ook van har-
te welkom. Met beginners wordt 
bedoeld, mensen die twee keer een 
bridgecursus gevolgd hebben.
Deze bridgecursus voor beginners 
bestaat uit 10 lessen met aanslui-
tend een vervolgcursus, ook tien 
lessen. De bridgelessen begin-
nen op maandag 15 september van 
19.30 tot 22.30 uur. Aanwezig 19.15 
uur. Kosten per cursus 75 euro. Een 
bridgecursus waarbij de theorie be-
grijpend te lezen is.
Niet alleen de theorie wordt u aan-
geboden, maar ook zijn vele spelen 
uitgezocht met bied- en speeluitleg, 
zodat u ook thuis veel plezier aan 
de cursus zult beleven. Wilt u meer 
weten over deze bridgelessen, dan 
kunt u contact opnemen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908.

Dinsdagavond
Op dinsdagavond 16 september 

wordt er een bridgeavond georga-
niseerd voor mensen die pas be-
ginnen met bridgen en willen kij-
ken hoe het er op een bridgeclub 
aan toe gaat. Natuurlijk worden ook 
mensen die al langer bridgen uitge-
nodigd en kunnen kijken wat voor 
soort club in De Paraplu speelt. 
Momenteel bestaat de bridgeclub 
uit 40 leden en spelen in een A- en 
B-lijn met een competitieronde van 
zes weken. Het nieuwe seizoen start 
op 16 september 2008 en duurt 30 
weken, dus tot half april 2009.
De kosten voor deze periode bedra-
gen 41 euro.

Geïnteresseerden die willen komen 
bridgen op 16 september (graag om 
19.15 uur aanwezig) worden ver-
zocht contact op te nemen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908. 
Op zaterdag 23 augustus van 10.00 
tot 23.00 uur is er een Open Dag bij  
Stichting ‘De Paraplu’, waar alle in-
formatie verkregen kan worden.
Voor meer informatie over deze ac-
tiviteit en voor aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met Jac-
queline Adema, tel. 0297-283908. 
Via email kan men altijd terecht op 
het adres administratie@stichting-
paraplu.nl of op de website  www.
stichtingparaplu.nl  voor meer infor-
matie en het downloaden van een 
inschrijfformulier.

Junioren KDO seizoen 
2008-2009
De Kwakel - Vanaf deze week gaan 
er alweer enkele elftallen trainen bij 
KDO. De komende weken is het dan 
weer de beurt aan de junioren en la-
ter de pupillen. De bekerwedstrijden 
worden gebruikt om de trainers en 
leiders een beeld te geven van de 
technische vaardigheden. Natuurlijk 
spreekt ook het fysieke hierin mee.
Daarnaast zijn er ook nog oefen-
wedstrijden waarin de vaardigheden 
van de kinderen beoordeeld worden 
om tot een zo goed mogelijke inde-
ling te komen, zodat een kind op zijn 
of haar niveau van het voetbal kan 
genieten. Er staat nogal wat te ge-
beuren bij KDO de komende zomer. 
Allereerst heeft de club sinds jaren 
een nieuw logo, maar het allerbe-
langrijkste is natuurlijk dat er een 
aanzet is gegeven richting de nieu-
we accommodatie, wat sporten bij 
KDO nog leuker maakt.
 
Beker 
KDO A1 samen met NFC/Brommer , 
RKAV en RKAVIC.

KDO B1 samen met Geinburgia, Ro-
da ´23 en sp Martinus.
KDO C1 samen met Aalsmeer, Di-
os en RKAV.

 Junioren
Als men op dit moment naar de 
aantallen kijkt, kan men zien dat bij 
KDO de juniorenafdeling aan het 
groeien is, maar ook dat de vereni-
ging bij zowel de B als C junioren 
nog enkele aanmeldingen kan ge-
bruiken. Langzamerhand zijn veel 
inwoners van de Meerwijk de weg 
gaan vinden naar het sportpark van 
KDO. Zijn er jongens die je kent 
of wil je zelf volgend seizoen weer 
gaan voetballen, neem dan con-
tact op met de vereniging. Een keer 
meetrainen is nooit een probleem. 
Mocht u als ouder graag mee willen 
denken over bepaalde zaken, of wilt 
u zich aanmelden om trainingen te 
gaan geven of volgend seizoen als 
leider helpen, kunt u contact met 
met KDO opnemen. 

Houdt u van op 
stap gaan?
Uithoorn - Het Maatjesproject van 
Vita welzijn en advies zoekt voor een 
deelnemer een vrijwilliger (+/- 40-
60 jaar oud) die er graag eens op 
uit gaat. De deelnemer, een 40-ja-
rige man met lichamelijke beper-
king, heeft veel interesses en leu-
ke ideëen. Heeft u zin om af en toe 

met deze man op stap te gaan, meld 
u dan aan!  Voor meer informatie/
aanmelding kunt u contact opne-
men met Judith Smeenk, sociaal 
cultureel werker Vita welzijn en ad-
vies, Bilderdijkhof 1, telefoon: 0297-
532327/567209, j.smeenk@vitawel-
zijnenadvies.nl

Winnaars Tour de France 
Meerbode prijzenfestival bekend
Regio – Wel, dat was nog een hele 
uitzoekerij dit jaar. Wie had gedacht 
dat het allemaal zo zou lopen. Van 
de ruim  zevenhonderd inzendingen 
was er werkelijk niemand die alles 
goed had.

We zijn toen gaan kijken wie dan de 
meeste vragen goed had en daaruit 
hebben we geloot, dat leek ons het 
eerlijkst. De gelukkige winnaars zijn 
uiteindelijk geworden: 

De hoofdprijs, de prachtige racefiets, 
aangeboden door Duijs tweewielers 
uit Mijdrecht gaat naar M Burger 
uit Mijdrecht. De eerste prijs, een 
draagbare DVD speler, aangeboden 
door De Beij Elektra uit Uithoorn is 
gewonnen door J Wolf uit Mijdrecht. 
De heren- of damessportschoe-
nen, aangeboden door Smit Schoe-
nen uit Mijdrecht gaan naar Jessica 
Kooijman uit Vinkeveen. Het sport-
horloge, aangeboden door Swaab 

Juweliers uit Mijdrecht is gewon-
nen door Lotte van der Meer uit 
Mijdrecht. Een Rabobank wieler-
tenue, aangeboden door de Rabo-
bank uit Mijdrecht is voor G. Brug-
gink uit Mijdrecht. Nog een wieler-
tenue, aangeboden door de Rabo-
bank uit Uithoorn gaat naar G. Ho-
gerwerf uit De Kwakel.
Een cadeaubon ter waarde van 100 
euro, aangeboden door DUO Sports 
uit Mijdrecht is gewonnen door Es-

JeugdSportPas wordt 
JeugdActiviteitenPas
Uithoorn - De JeugdSportPas voor 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 van 
de basisscholen, wordt dit school-
jaar de JeugdActiviteitenPas.
Door middel van de JeugdSportPas 
konden de kinderen altijd al kennis-
maken met veel verschillende spor-
ten. Nu wordt het aanbod uitgebreid 
met activiteiten op het gebied van 
cultuur en natuur.
Woensdagmiddag 13 augustus a.s. is 

de officiële aftrap van de JeugdActi-
viteitenPas (JAP). Van 13.30 tot 14.30 
uur worden bij ‘Kunstencentrum De 
Hint’ twee percussie workshops van 
20 minuten verzorgd door Redon-
do Música. In deze workshops ko-
men de pijlers van de JAP, cultuur, 
natuur en sport/bewegen, aan bod. 
Wethouder Monique Oudshoorn en 
wethouder Jeroen Verheijen nemen 
deel aan de eerste workshop en ge-

ven zo het startschot voor het eerste 
jaar van de JeugdActiviteitenPas.
Iedereen, maar met name basis-
schoolleerlingen, wordt uitgenodigd 
om aan deze workshops deel te ne-
men. 

Inschrijven
Inschrijven voor activiteiten van de 
JAP kan via www.sportbelangen-
uithoorn.nl. De aanmeldingsperio-

Migratiesaldo nul beleid kan moeilijkheden geven:

Voor Estafette Project zal 
veel creativiteit nodig zijn
Mijdrecht – Er worden wel heel veel 
plannen gemaakt voor woningbouw, 
voor het verplaatsen van twee voet-
balverenigingen naar de Driehoek, 
het zogeheten Estafetteproject, 
maar kan het allemaal wel? Geeft 
de provincie daar wel toestemming 
voor? Vooral de fractie van Ronde 
Venen Belang vraagt zich de laatste 
maanden af of ze de burgers niet 
van alles beloven, maar dat straks 
blijkt dat het helemaal niet kan. In 
overheidstermen wordt dat: migra-
tiesaldo nul beleid genoemd. Daar-
in hebben de ministers bepaald dat 
er in de Randstad tot 2020, 35.700 
woningen mogen worden gebouwd. 
Maar de Randstad is erg groot. Wie 
krijgt die woningen? zo vroeg Ron-
de Venen Belang zich af:

“ Als je al die getallen ziet die ande-
re gemeenten toegewezen hebben 
gekregen, dan blijft er voor gemeen-
te De Ronde Venen erg weinig over. 
Dan kun je wel bijvoorbeeld grond 
gaan onteigenen om een estafette 
project te creëren (woningbouw op 
het Argon en CSW terrein) maar als 
de overheid nee zegt, zit je”.
Op verzoek van de fractievoorzitter 
van Ronde Venen Belang heeft wet-
houder Rosendaal daarover een ge-
sprek gehad met gedeputeerde Krol 
en uit die besprekingen blijkt dat de 
zorgen van Ronde Venen Belang ze-
ker niet onterecht zijn.
In een niet officieel vastgelegd ver-
slag van het gesprek, maar een uit 
ambtelijke noties gemaakte weer-
gave komt het volgende:

Herverdeling
”De algemene indruk die aan de 
gemeentelijke zijde is ontstaan, is 
dat de Voorloper van het migratie-
saldo nul beleid voor de Randstad, 
leidend is. Het maakt de ministers 
niets uit hoe de aantallen wonin-
gen (tot een maximum van 35.700) 
verdeeld worden, als het maximum 
maar niet wordt overschreden. Vol-
gens de gedeputeerde geldt dat een 
eventuele herverdeling van wonin-
gen aan de orde kan zijn, volgens 
het principe “wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt”. 
Volgens gedeputeerde Krol is er 
echter voldoende restruimte bin-
nen de provincie voor de ontwik-
keling van het Estafetteproject. Dit 
geldt niet voor overige (lopende) 

EHBO afdeling Uithoorn geeft opleidingen:

EHBO diploma inclusief 
module verbandleer en 
kleine ongevallen
Uithoorn - Kunt u helpen als het 
moet?
Weet u wat u moet doen als: 
Iemand zich verslikt?
Iemand zich verbrandt?
Iemand een botbreuk oploopt?
Iemand pijn op de borst heeft?
Iemand een flinke bloedende wond 
heeft?
Iemand zijn enkel verstuikt?
Iemand flauw valt?

Iemand niet meer reageert op aan-
spreken?
Iemand niet meer ademt?
Iemand geen bloedsomloop meer 
heeft?
Iemand vergif heeft ingeslikt?
Weet u niet overal het antwoord op? 
Volg dan een EHBO cursus!
U bent toch ook blij als u op de juis-
te manier geholpen wordt als u iets 
overkomt?

Op dinsdagavond 23 september 
om 20.00 uur start bij de Kon. Ned. 
Ver. EHBO afd. Uithoorn de oplei-
ding voor het diploma eerste hulp 
,inclusief de module verbandleer. 
In 18 lessen, die gegeven worden 
in sport- en activiteitencentrum De 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan 100a in Uithoorn, wordt u op-
geleid tot eerstehulpverlener. Neem 
uw man, vrouw, broer, zus, buurman, 

initiatieven, zoals de verdienlocatie 
voor de N201, de bedrijfsverplaat-
singen, etc.
Hier is nog niet duidelijk of projec-
ten al dan niet door zullen kunnen 
gaan en in welke vorm.

De gemeente zal hiermee rekening 
moeten houden bij de initiatieffa-
se. Overigens maken de 2500 wo-
ningen die genoemd worden voor 
Groot-Mijdrecht Noord nog geen 
deel uit van het migratiesaldo nul 
beleid, omdat de woningen daar pas 
na 2020 geprojecteerd staan.

Rode contour
Na het gesprek is van de zijde van 
de provincie ambtelijk nog aange-
geven, over de zekerstelling van het 
Estafetteproject, dat de inzet van 
de provincie zal liggen op bouwen 
in de Oude Rijnzone en de A2-cor-
ridor. Met name daar zou, binnen 
de rode contour, ruimte moeten zijn 
voor (grootschalige) transforma-
tieopgaven. In de Venen en Waar-
den geldt dit minder, tenzij ook hier 
transformatie opgaven liggen. Amb-
telijk wordt door de provincie in dat 
geval opgemerkt dat we dus al onze 
creativiteit moeten aanboren.

de voor het eerste blok eindigt vrij-
dag 29 augustus 2008. Ook ontvan-
gen de kinderen van groep 3 t/m 8 
informatie via de basisscholen.
De JeugdActiviteitenPas is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meente Uithoorn, de Stichting 
Sportbelangen Uithoorn, ‘Kunsten-
centrum De Hint’ en diverse natuur-
gerelateerde organisaties bijeenge-
bracht door de heer B. de Koning.
Bent u actief in één van de deelge-
bieden (cultuur, natuur en sport) 
en heeft u interesse om met uw 
organisatie deel te nemen aan de 
JeugdActiviteitenPas, dan kunt u op 
de site kijken of contact opnemen 
met projectleidster Bea Pleiter via 
jap@sportbelangenuithoorn.nl of 
06-41815434 (ma, di, do).
 

ter Zijlstra uit Mijdrecht. Een ca-
deaubon, ook ter waarde van 100 
euro, aangeboden door DUO Sports 
uit Uithoorn is voor M. Meijer uit 
Uithoorn.
De draagbare tv, aangeboden 
door Expert Mijdrecht gaat naar C. 
Brands uit Mijdrecht. Een cadeau-
bon ter waarde van 100 euro, aan-
geboden door Sijbrants en Van Olst 
Optiek uit Uithoorn is voor Jan Brug-
mans uit Mijdrecht en tot slot een 
heerlijke taart, aangeboden door de 
HEMA uit Mijdrecht gaat naar Peter 
de Jong uit Mijdrecht.

Alle prijswinnaars worden door ons 
gebeld om een afspraak te maken 
voor de prijsuitreiking.

buurvrouw, vriend of vriendin mee. 
Iedereen vanaf 15 jaar kan deelne-
men aan deze cursus die afgeslo-
ten wordt met een internationaal er-
kend diploma. De cursus wordt ge-
geven volgens de richtlijnen van Het 
Oranje Kruis. Tevens wordt in de 
cursus veel aandacht besteed aan 
eerste hulp bij baby’s en kinderen. 
Aansluitend aan de cursus kunt u 
een opleiding voor bediener AED 
volgen. AED staat voor Automati-
sche Externe Defribrillator. Dit is een 
apparaat dat een stroomstoot toe-
dient wanneer iemand een circula-
tiestilstand heeft opgelopen vanwe-
ge een fibrillerend hart. 
Voor nadere informatie of inschrij-
ving kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de vereniging: Ria 
van Geem, tel. 0297–560160 of via 
e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.
net.
Op de website www.ehbo-uithoorn.
nl staat ook alle informatie over de 
cursus plus een aanmeldingsformu-
lier.

Getuigen gezocht
Automobilist rijdt door na 
aanrijding
Amstelhoek – Een automobilist is 
zondagmorgen 3 augustus doorge-
reden nadat hij een aanrijding ver-
oorzaakte. Een fietser raakte hierbij 
gewond.
Omstreeks 01.30 uur wilde een 18-
jarige man uit Mijdrecht met zijn fiets 
een oversteekplaats op de kruising 
Mijdrechtse Zuwe–Piet Heinlaan 
oversteken. Het stoplicht gaf  groen 
licht en de man stak over. Plotseling 
werd hij halverwege de oversteek-
plaats aangereden door een zwarte 
personenauto die geen verlichting 

voerde. De automobilist kwam met 
hoge snelheid uit de richting van 
Uithoorn gereden en raakte de fiet-
ser aan de achterkant, waardoor de 
man ten val kwam en hard met zijn 
hoofd op het wegdek belandde.

De man verloor enkele tijd het be-
wustzijn, heeft zijn weg vervolgd 
toen hij bijkwam en is later op ei-
gen gelegenheid naar de dokter ge-
gaan. De politie onderzoekt de zaak 
en vraagt getuigen zich te melden 
via tel: 0900-8844.

Wielrenner gewond
De Hoef - Op de Hoef Oostzijde is 
donderdag een wielrenner gewond 
geraakt bij een aanrijding met een 
vrachtwagen.
Omstreeks 20.25 uur reed een 
vrachtwagenchauffeur achteruit een 
erf op. Er kwamen vier wielrenners 
na een bocht aanrijden. Twee van 
hen konden de vrachtwagen ont-
wijken, maar de anderen niet. Een 

48-jarige man uit Aalsmeer raak-
te de vrachtwagen aan de achter-
zijde en een 58-jarige man uit Ku-
delstaart raakte de wagen aan de 
voorzijde. Hij viel en brak een vin-
ger. Ook raakte hij even buiten be-
wustzijn. De man is per ambulan-
ce naar het Hofpoortziekenhuis ver-
voerd. De 48-jarige man raakte niet 
gewond.

Alcoholcontrole
Vinkeveen - De afgelopen tijd zijn 
er weer alcoholcontroles gehouden. 
Er werden 57 automobilisten gecon-
troleerd. Een beginnend bestuurder 
werd aangehouden en blies 130 ug/
l, terwijl 88 ug/l wettelijk is toege-
staan.

Nieuw kantoor ING Bank 
Mijdrecht opent deuren

Mijdrecht – Vorige week woens-
dag is het nieuwe ING Bankkantoor 
aan de Burgemeester Haitsmaplein 
3 officieel in gebruik genomen. Het 
is een van de eerste kantoren in Ne-
derland dat is ingericht volgens de 
nieuwe kantorenformule van ING. 
De bank is ingedeeld in drie helde-
re secties: zelf bankzaken doen, ge-
holpen worden of advies krijgen. 
De metamorfose van het ING Bank-
kantoor Mijdrecht loopt voorop in 
het samengaan van de ING Bank 
en de Postbank in één nieuwe bank, 
die in 2009 onder de naam ING 
gaat opereren. Aan de basis van de-
ze nieuwe formule staat het suc-
cesvolle directe bedrijfsmodel van 
de Postbank, dat staat voor gemak, 
snelheid en waar voor je geld. Met 
de ING Bank komt hier de kracht 
van persoonlijk advies en deskun-
digheid bij. In 2009 zal een lande-
lijk dekkend netwerk worden gere-
aliseerd van moderne bankkanto-
ren, met onder meer een serviceba-
lie, adviesruimtes en serviceappa-
ratuur voor cashhandelingen, zoals 
geld storten of opnemen. Klanten 
kunnen vanaf 2009 gebruikmaken 
van ruimere openingstijden.
De inrichting van het nieuwe kan-
toor in Mijdrecht is gebaseerd op 
de Postbankwinkels in Nijmegen, 
Rotterdam en Den Haag, gecom-
bineerd met aspecten van de kan-
toren van ING Bank. Hans van der 
Horst, directeur Kantoren ING Bank: 
“Wij zijn er trots op dat onze klan-
ten nu terecht kunnen in een prach-

tig, gemoderniseerd bankkantoor. 
Een laagdrempelige bank, waar on-
ze klanten al hun bankzaken snel 
en eenvoudig kunnen regelen, of 
een beroep kunnen doen op on-
ze deskundige adviseurs. Zo profi-
teren onze klanten in Mijdrecht al-
vast van de voordelen van de nieu-
we formule.”
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Herstel Wilnisse dijkverschuiving  voorbeeld voor Humberside

Wederzijds bezoek brandweerkorpsen omlijst met een historisch tintje

De Ronde Venen/Holderness -  Leden van de Holderness Flood Defence Group, afkomstig uit 
plaatsen in de regio rond de Noord-Engelse stad Kingston upon Hull aan de rivier Humber, 
zijn 29 augustus op uitnodiging van de gemeente De Ronde Venen te gast bij de herdenking 
van de dijkverschuiving in Wilnis die deze maand precies vijf jaar geleden plaatsvond. Dit 
in het licht van een inmiddels tot stand gekomen vriendschapsband tussen enerzijds de 
brandweerkorpsen van De Ronde Venen (Wilnis) en anderzijds de Humberside Fire and 
Rescue Service in Hessle Foreshore. Al eerder zijn dit jaar wederzijdse bezoeken gebracht 
aan De Ronde Venen (Wilnis) en Humberside (Hessle) door korpsleden van de brandweer en 
die van de Flood Defence Group.

Holderness Defence Group
Vorig jaar overstroomde een deel van de Humberside door overvloedige en langdurige regenval. 
Het water in de rivieren stond zo hoog dat het over de dijken stroomde. De samenleving in een 
groot gebied van Oost-Yorkshire was daardoor lange tijd ontwricht. Een week lang stond het 
water in de huizen een meter hoog. De overheid bleek niet in staat om een dergelijke ramp het 
hoofd te bieden. De mensen werden daardoor ongerust en waren niet tevreden met de genomen 
maatregelen. Een aantal inwoners van het gebied had zich daarom verenigd in een actiecomité en 
daartoe de ‘Holderness Flood Defence Group’ opgericht. De bedoeling was dat dit comité op zoek 
zou gaan naar mogelijke oplossingen om eventueel toekomstige overstromingen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Tot de groep mensen die zich hierbij hadden aangesloten behoorde ook dokter 
Jay Pinto, een Nederlandse huisarts die een Engelse vrouw huwde en zich daarna in Burstwick 
in de bewuste regio heeft gevestigd. Hij vernam destijds uit de media over dijkverschuivingen in 
Nederland en de gevolgen van de overstromingen. Hij kon zich dat herinneren en kwam op zijn 
zoektocht via internet in Wilnis bij brandweercommandant Marcel Dokter terecht. “Hij belde toen 
Marcel op om te vragen wat er in Wilnis was gedaan om de overstromingen tot staan te brengen, 
de dijk weer in orde te brengen, hoe dat was gebeurd en of er voorzorgsmaatregelen waren 

genomen om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen,” vertelt Herman van Soest, die zelf 
veertig jaar bij de Wilnisse brandweer actief is geweest, uiteindelijk als brandweercommandant. 
Hij voelt zich nog steeds sterk betrokken bij wat er toen in die nacht van 25 op 26 augustus 2003 
is gebeurd. “Kort en goed, op uitnodiging van de gemeente hebben mensen van de brandweer en 
leden van de Flood Defence Groep dit jaar op 29 april een bezoek aan De Ronde Venen gebracht. 
Vanzelfsprekend zijn zij op de plaats des onheils rondgeleid, hebben een onderhoud gehad met 
burgemeester Marianne Burgman, de gemeentesecretaris, ambtenaren en verschillende mensen 
van de brandweer. Het was een interessant bezoek, ook al omdat men hier veel heeft gezien en 
inmiddels ook geleerd hoe je een dergelijke ramp moet aanpakken.” Aldus Herman.

Vickers Wellington
Tegen het einde van het bezoek heeft hij hen terloops nog verteld over de neergestorte Engelse 
Vickers Wellington in het weiland bij Wilnis, de opgraving van het wrak en de berging van de 
restanten van de bemanningsleden in 2002. Hij had de bezoekers bovendien meegenomen 
naar het monument dat eveneens vijf jaar geleden, in 2003, naast de NH-kerk op de hoek van 
de Stationsweg en de Koningin Julianastraat 
voor de gesneuvelde bemanning is 
opgericht. Hij vertelde het verhaal met 
inbegrip van de begrafenis met militaire eer. 
De bezoekers waren van al deze zaken onder 
de indruk hetgeen zij bij het afscheid lieten 
blijken. Aldus staat vermeld in het verslag dat 
brandweercommandant van de brandweer 
in Wilnis, Marcel Dokter, van de bezoeken 
heeft gemaakt en waaraan de gegevens van 
dit artikel mede zijn ontleend.

Tegenbezoek
Reeds enkele dagen nadat zij in Wilnis waren geweest, volgde 
er een uitnodiging voor een tegenbezoek in Engeland. Dit om 
daar de situatie in ogenschouw te nemen, informatie uit te wis-
selen en om de verschillen in aanpak te bespreken. Kortom, om 
van elkaar te leren. Verder beloofde dokter Jay Pinto te zullen 
uitzoeken waar het neergestorte vliegtuig vandaan kwam en 
waar het in mei 1943 was opgestegen. Er zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog namelijk veel bommenwerpersquadrons gestatio-
neerd geweest in de regio Yorkshire. Het tegenbezoek van een 
Rondeveense delegatie volgde op 2 en 3 juli jongstleden. Deze 
bestond uit de brandweercommandanten Lex Tillart en Marcel 
Dokter plus Dennis Plant van brandweer De Ronde Venen, post 
Wilnis en Herman van Soest als oud-commandant van de Wil-
nisse brandweer.
Deze laatste ook vanwege zijn betrokkenheid bij de dijkverschui-
ving en natuurlijk zijn intense belangstelling rond het gebeuren 
met de Vickers Wellington. De reis per veerboot naar Hull vice 
versa werd gemaakt met een busje van brandweer De Ronde Ve-
nen. Bij aankomst werd men met alle egards onder andere door 
burgemeester Mike Bryan van Hedon Town in de county Hol-
derness ontvangen, samen met onder meer plaatsvervangend 
brandweercommandant Mazen Khuri.
Tijdens de bezoeken aan de verschillende brandweerkazernes en 
het gebied werd die dag volop besteed aan de wijze waarop en 
de middelen waarmee overstromingen zoals die in 2007 hebben 
plaatsgevonden, een halt toegeroepen kunnen worden. Tevens 
liet men de Rondeveense bezoekers verschillende bezienswaar-
digheden in de omgeving zien, wat zeer in de smaak viel. Van het 
bezoek werd in The Holderness Gazette, de plaatselijke krant, 
uitgebreid en geïllustreerd verslag gedaan.  Niet alleen het sa-
menwerkingsverband tussen de beide regio’s op het gebied van 
het voorkomen van wateroverlast werd opgetekend, maar in een 
apart artikel werd ook het oorlogsverhaal van Herman van Soest 
breeduit verwoord. Verder werden er interviews afgenomen door 
de BBC radio Humberside.

Bomber Command
Hoogtepunt, vooral voor Herman van Soest, maar in niet mindere 

mate voor de andere leden van de delegatie, was de tweede dag 
waarop het gezelschap werd meegenomen naar de (voormalige) 
vliegvelden van Bomber Command in Yorkshire. Bij het Yorkshire 
Air Museum smaakte Herman het genoegen kennis te mogen 
maken met de bijna 90-jarige RAF veteraan Ralph Tailford uit 
Huddersfield die als boordwerktuigkundige op 50 missies met 
bommenwerpers van o.a. het type Halifax naar Nazi-Duitsland 
vloog en het heeft overleefd. Momenteel werkt hij nog steeds als 
vrijwilliger bij het museum. Opgemerkt zij dat het gebeuren rond 
de Vickers Wellington als een toevallige samenloop van omstan-
digheden moet worden gezien. Iets dat zijn oorsprong vindt bij 
het eerste bezoek van de Britse delegatie aan Wilnis.
Dokter Jay Pinto had in de tussenliggende tijd van de bezoeken 
zijn huiswerk gedaan. De Vickers Wellington was een bommen-
werper van het 428e RCAF Ghost squadron. Zij was in 1943 voor 
een missie naar Duitsland vertrokken van de Royal Airforce base 
Dalton in Yorkshire, maar daar niet meer teruggekeerd. De missie 
van het vliegtuig, dat onder meer Robert Moulton als vlieger aan 
boord had, was op de terugtocht geëindigd boven bezet gebied 
waar het toestel boven een weiland bij Wilnis werd neergescho-
ten… Het vliegveld RAF Dalton is er nog steeds, zij het dat het 
niet meer wordt gebruikt. Het kan voor Wilnis worden gezien als 
een historische plaats. 
Marcel Dokter bericht hierover in zijn verslag: ‘Dit voormalige 
vliegveld is nu een industrieterrein, omgeven door korenvelden. 
Hier en daar verspreid tussen het koren staan nog de oude origi-
nele gebouwen van het vliegveld. De hangars worden nu gebruikt 
als magazijn. Veel van de andere gebouwen staan onaangeroerd 
in het veld. Het brandweergebouw, de opslagplaatsen voor bom-
men, de eetzaal en de mess zijn allemaal stille getuigen uit een 
lang vervlogen tijd. Midden in het veld vonden we de oude start-
baan 06-24. Waarschijnlijk is de Vickers Wellington HE 727 NA-K 
daar aan het begin van die avond in mei opgestegen voor wat 
haar laatste missie zou worden. Aan de rand van de baan staan 
bloemen, heel toepasselijk klaprozen en vergeetmenietjes… 
Wij zijn er met de hele groep op de grond gaan zitten. Iemand 
had uit nostalgische overweging een oude koffergrammofoon 
op de startbaan neergezet. Met veel gevoel voor historie werd 
een grammofoonplaat met muziek van Glenn Miller ten gehore 

gebracht. Vooral voor Herman van Soest, die 65 jaar geleden de 
Wellington heeft zien neerstorten, moet dit een heel bijzonder 
moment zijn geweest. Hij heeft staande op de startbaan een stil 
eresaluut gebracht aan al diegenen die hier zijn opgestegen en 
waarbij velen niet zijn teruggekeerd…’ Herman werd overigens 
rondgereden in een rolstoel omdat hij op dat moment wat slecht 
ter been was.

Voetsporen
Later die dag heeft de delegatie nog RAF Elvington bezocht. Dit 
vliegveld is ingericht als museum en is een kopie van RAF Dal-
ton. Alle gebouwen van de vroegere vliegvelden zijn hetzelfde. 
De RAF had allemaal standaard gebouwen. Hier kon men de ver-
keerstoren, de hangars en vele andere gebouwen bekijken zoals 
die er in 1943 moeten hebben uitgezien. Er is zelfs een Memorial 
Wall gewijd aan de Canadezen van het Ghost Squadron.
Marcel: “Al met al zou je kunnen zeggen dat wij hier in de voet-
sporen van Robert Moulton hebben gestaan. De vlieger die na 
het neerschieten van zijn toestel met zijn laatste krachtsinspan-
ningen het dorp Wilnis heeft weten te ontwijken en daardoor 
niet de mogelijkheid had om zichzelf met zijn parachute in veilig-
heid te brengen.” Aldus kwam er een einde aan twee bijzondere 
dagen waarbij de leden van de delegatie het nodige aandenken 
naar huis meekregen. Dagen die de band tussen de gemeente De 
Ronde Venen en het gebied van Humberside en Yorkshire twee-
ledig onderstreept: die van de strijd tegen het water en de strijd 
voor onze vrijheid. De terugreis stond bij de delegatie dan ook in 
dat teken, nog onder de indruk van de reeks toevalligheden die 
voor een verbintenis tussen beide locaties hebben gezorgd.
Desgevraagd zei Herman van Soest blij en dankbaar te zijn 
dat hij dit alles heeft mogen meemaken. Hij kreeg als blijk van 
waardering van zijn Engelse vrienden onder meer een prachtig 
wandbord met daarop een handgeschilderde Vickers Wellington 
tijdens gevechtshandelingen boven Duitsland.

Herman heeft zich als inwoner van De Ronde Venen tot op 
de dag van vandaag betrokken gevoeld bij de historische ge-
beurtenissen uit de oorlog en als brandweerman bij de dijk-
verschuiving en het herstel daarvan.

Belangstelling van de BBC radio HumbersideKunstschilder van luchtgevechten geeft tekst
en uitleg aan Herman van Soest

Rondeveense delegatie: v.l.n.r. Dennis Plant,
Herman van Soest, Marcel Dokter en Lex Tillart

Rondeveners op de voormalige
startbaan van RAF Dalton ...

Koffergrammofoon produceert
nostalgische klanken van Glenn Miller

Ontvangst op stadhuis door burgemeester Mike Bryan en 
plaatsvervangend brandweercommandant Mazen Khuri



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 6 augustus 2008

Wilnis festival 2008...
weer een evenement dat klinkt als een klok!

Evenementen zijn er in 
De Ronde Venen volop! De 

Rondeveners kunnen hun hart 
ophalen. Elk jaar wordt weer veel 

georganiseerd; verschillende festivals, 
sportevenementen en concerten. Het Wilnis Festival is een 
van die succesvolle evenementen die niet meer uit De Ronde Venen 
weg te denken valt. Het festival vindt inmiddels alweer voor de 24ste 

keer plaats. Het programma van dit jaar ziet er weer veelbelovend uit 
met een verscheidenheid aan activiteiten voor jong en oud, voor elk wat 
wils. Gezelligheid, plezier en vermaak staan tijdens deze week centraal. 

Een compliment is op zijn plaats voor de 
organisatoren van dit festival die elk 
jaar veel tijd en energie in het festival 
steken. 

Café De Buurvrouw, R.O. Automaten, TNT en 
de organisatie van het Wilnis festival.
De presentatoren, die altijd in zijn voor een 
dolletje, zijn verantwoordelijk voor het ‘verdelen’ 
van deze prijzen. Maar u moet ook niet raar 
staan te kijken als zij ineens een dansje met 
u wagen. Of zoals zij vorig jaar presteerden, 
verkleed als Elvis (in nagedachtenis) de 
tent inkomen en een gigantische live show 
weggeven.  
Wij hopen weer velen van u te begroeten deze 
middag, die begint om 13.30 uur. 

Donderdag 14 augustus

BROADWAY
In 2007 speelde Broadway op woensdagavond 
de tent plat. Dit jaar komen zij op 
donderdagavond Wilnis verblijden met hun 
opkomst. De groep speelt als geen ander 
in op de steeds veranderende muzikale 
ontwikkelingen. Dat betekent dat geen enkel 
optreden van de groep hetzelfde is. De groep 
past iedere keer weer haar repertoire aan op 
het aanwezige publiek. Van de beste “goud 
van oud” nummers tot de nieuwste Mega Top 
100 hits. Het allerbelangrijkste blijft echter dat 
het publiek geniet. Inspelen op de wensen 
van het publiek en aanvoelen wat een avond 
vraagt is een know how die dit top orkest door 
zijn jarenlange ervaring hanteert. Of het nu 
een pleinfeest, bedrijfsfeest, personeelsfeest, 
bruiloft, dancing of kermis betreft, Broadway 
staat garant voor een avond feest met goede 
muziek en dus kwaliteit. 

Donderdag 14 augustus

DE SJONNIES
Natuurlijk zijn De Sjonnies bekend van hits als 
“Dans je de hele nacht met mij”, “Annemarie” en 
“Zwemmen zonder slip”.  Maar nog bekender 
zijn ze van hun live-act. Overal in Nederland 
gaan de harten sneller kloppen wanneer dit 
kleurrijke trio het podium bestijgt. De Sjonnies, 
twee zonen met hun vader, reizen door het 
land om puur Nederlands amusement aan de 
man te brengen. Papa Ronnie zingt, terwijl zijn 
zonen Friso en Konstantijn als twee onmisbare 
muzikale schakels aan zijn zijde staan.
Hun repertoire omschrijven De Sjonnies zelf 
als: “variërend van vrolijke-plezierige-gezellige-
dansplaatjes tot vervelende-droevige-zielige-
saaie-rotplaten”. Dit alles verpakt in een meer 
dan verrassende en unieke show. 

Vrijdag 15 augustus

KLAVERJASSEN
Bent u wel eens in het gebouw van Stichting 
Paraplu geweest? Nee? Dan wordt dat 
misschien toch wel eens tijd. Zo’n prachtig 
gebouw en er zijn van die leuke cursussen te 
doen! Misschien is dit dan wel de gelegenheid 
om kennis te maken met Stichting Paraplu, zij 
organiseert namelijk de klaverjasmiddag in de 
tent op het festivalterrein.
De inschrijving kost slechts 2,50 daar heeft u 
de hele middag plezier van en dan hebben we 
het nog niet eens over al die prachtige prijzen 
die er te winnen zijn.
De hoofdprijzen worden, zoals ieder jaar weer 

gesponsord door Bader slagerij.

Vrijdag 15 augustus

RELOAD
Reload in het kort: vier gedreven muzikanten, 
een beest van een zanger en een lichtshow 
die zijn weerga niet kent. Deze topband 
onderscheidt zich met een zeer uitgebreide 
show en een bijzonder groot allround 
repertoire. Daarnaast volgt Reload de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van licht en 
geluid, zodat het publiek kan rekenen op een 
knallende show van topkwaliteit. 

Vrijdag 15 augustus

THOMAS BERGE
Ik zal me even voorstellen… Ik ben 
Thomas Berge en ik woon met mijn ouders 
en mijn broertje Rens in Haaksbergen.
Ik ben op 25 januari 1990 geboren in Enschede.
Mijn grootste hobby is natuurlijk zingen en 
dat heb ik niet van een vreemde. Mijn vader 
speelde toen ik geboren werd al in een band 
“Bitter Kind”. Ik maak graag muziek met mijn 
broertje Rens op mijn slaapkamer, hij slaat z’n 
stokken kapot op het drumstel en ik speel gitaar.
Natuurlijk vind ik het gaaf wat me nu allemaal 
overkomt. Door de promotie van mijn muziek 
en natuurlijk het winnen van de Zilveren 
Harp 2005, waar ik ongeloofl ijk trots op 
ben, ben ik al vaak op radio en TV geweest.
Ik  wens  jullie  veel plezier  tijdens mijn   optreden, 
en hoop dat ik julli   vaker bij een optreden zal zien.

Veel plezier,
Thomas

Zaterdag 16 augustus

BEACHVOLLEYBAL-
TOERNOOI
In augustus 2003 brak in Wilnis de dijk door, 
wat als gevolg had dat in augustus 2004 het 
terrein nog niet helemaal klaar was voor het 
Wilnis festival. De gemeente heeft er voor 
gezorgd dat het terrein wel gebruikt kon 
worden en het Wilnis festival gewoon door 
kon gaan. Op het hele terrein was een fl inke 
laag met zand aangebracht. Wij hebben van 
de nood een deugd gemaakt en geprobeerd 
deze zandvlakte een tropische uitstraling te 
geven. Hoe kun je dit nu beter doen dan door 
een beachvolleybaltoernooi te organiseren? Er 
werd een volleybalveld aangelegd, compleet 
met palmbomen. Het was zo’n succes, dat het 
toernooi inmiddels een jaarlijks terugkerend 
evenement is. 

Zaterdag 16 augustus

TILT
Ze begonnen als kwartet maar gaan alweer 
jarenlang met zijn vijven door het leven. 
Tilt ontstond einde jaren zeventig als een 
schoolbandje, dat veel pop/rockcovers speelde. 
Zanger Frenk de Wert is het enige overgebleven 
bandlid van het eerste uur. Samen met zijn 
muzikale makkers werd in 2005 het 25-jarig 
jubileum van de band gevierd. De bijbehorende 
DVD van het concert in de Kersouwe werd 
tevens in dat jaar gepresenteerd. “Terugkijkend 
op 25 jaar Tilt concludeert hij dat de bandleden 
veel met elkaar hebben meegemaakt, er is nog 

Woensdag 13 augustus

KINDERMIDDAG
De aftrap van Wilnis festival 2008 zal ook 
dit jaar gebeuren door de welbekende 
kindermiddag. Op alle lagere scholen in 
Wilnis worden de bonnenboekjes uitgedeeld, 
zodat met deze bonnen deel genomen kan 
worden aan de verschillende activiteiten. 
Dankzij sponsors Rabobank, de Zwart, de 
vrijwillige brandweer Wilnis en A-snacks staat 
deze middag weer garant voor een feestelijke 
middag. Ook een optreden mag natuurlijk niet 
ontbreken dit jaar verzorgd door Myra de Groot 
entertainment producties en Ntertain-ME. 
Dit jaar een interactieve voorstelling met de 
nadruk op beleving, speciaal geschreven voor 
de kindermiddag van het Wilnis Festival!

Het grote mee-s(w)ing-feest!
Disco Dude en Dance Diva nemen jullie mee in 
de wereld van de glitter en glamour, de nieuwste 
danspassen komen voorbij en de hippe liedjes 
worden live-gezongen! Trek je disco kleren aan 
en haal de glitters uit de kast.

Woensdag 13 augustus

MXL
MXL is alweer sinds 2002 dé sensatie in het 
Nederlandse feest- en uitgaanscircuit! Met een 
unieke formule van een uiterst moderne stage 
show en up to date repertoire zorgt MXL ervoor 
dat het publiek na elk optreden een waanzinnig 
feest heeft gehad. 
Na vijf jaar in dezelfde bezetting te hebben 
gespeeld weet MXL als geen ander aan de 
wensen van jong tot oud te voldoen. Van 
bedrijfsfeest tot bruiloft, discotheek tot feesttent, 

theater of schuurfeest. Overal gaat het publiek 
mee in deze party hitmachine! 

Donderdag 14 augustus

55+ MIDDAG
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u zin in een 
verzetje, kom dan op donderdag 14 augustus 
rond 13.30 uur naar het speelwoud in Wilnis. 
In de feesttent aldaar wordt voor u een 
gezellige middag georganiseerd. Dankzij de 
plaatselijke ondernemers zijn er weer vele 
prijzen tentoongesteld, die door middel van 
een bingo aan u vergeven worden. Daarnaast 
zijn er 20 hoofdprijzen te vergeven, welke 
gesponsord zijn door: Brasserie De Waard, 

nooit iemand uit de band gezet of met ruzie 
vertrokken. Dat zegt toch wel iets”. De mannen 
van Tilt zijn voorlopig nog niet uitgespeeld. 

Zaterdag 16 augustus

PETER BEENSE
Als tiener moest Peter Beense zijn tijd verdelen 
tussen zijn twee grote hobby’s, voetbal en zingen. 
Lange tijd speelde hij bij het Amsterdamse 
DWS, en ondanks dat de clubleiding hem 
vroeg om in een hoger elftal te gaan spelen, 
koos Peter ervoor om bij zijn vrienden in het 
elftal te blijven. Zingen was weliswaar zijn grote 
passie, maar om in zijn onderhoud te voorzien 
rolde hij van het ene baantje naar het andere. 
Intussen deed hij mee aan alle mogelijke 
talentenjachten, o.a. in het befaamde “Shorts of 

London”. De grote ommezwaai kwam nadat hij 
zijn vrouw Marja leerde kennen en hun dochter 
Melanie werd geboren. Peter merkte toen 
dat hij meer zekerheid voor zijn gezin wilde. 
Het jonge stel kon een café aan de Korte 
Regulierdwarsstraat overnemen en samen 
besloten zij om het onder de naam “Café Peter 
Beense” te exploiteren. Nu, ruim 16 jaar later, 
hebben zij het café nog steeds en ondanks 
zijn vele optredens in het land, is Peter er nog 
regelmatig te horen.

KERMIS, FEESTTENT 
EN BRUIN CAFE
Welke attracties zijn er dit jaar weer te vinden 
op het feestterrein. Het is altijd weer een 
spannende vraag. Leuk is dan ook om te zien 
dat vele kinderen dagen voor het begin van 
het Wilnis festival al rond scharrelen op het 
feestterrein in het speelwoud. Zij proberen al 
te ontdekken welke leuke attracties er zullen 
staan.
Dat betekent het bruine café, De Vagebond, 
opbouwen. Een terras compleet met tuin 
aanleggen. Vlaggenmasten plaatsen, 
verlichting plaatsen en ga zo maar door. 
Deze ingrediënten, samen met de feesttent 
en de inmiddels bekende buitenbar, maken de 
welbekende uitstraling van het Wilnis festival. 
Waar het voor eenieder gemakkelijk moet zijn 
om de weg te vinden. 

London”. De grote ommezwaai kwam nadat hij 

Tijdens het gehele 

festival is er kermis 

op het feestterein.

Wilnis festival 2008
Woensdag 13 augustus14.00 uur Kindermiddag met  Disco Dude en Dance Diva

  grabbelton  brandweerspel  ijsjes  limonade20.00 uur tent open:  JEROEN VAN DER BOOM, MXLDonderdag 14 augustus13.30 uur  55+ middag20.00 uur tent open:  DE SJONNIES, BROADWAYVrijdag 15 augustus13.30 uur  klaverjassen20.00 uur tent open:  THOMAS BERGE, RELOADZaterdag 16 augustus13.00 uur  beachvolleybaltoernooi20.00 uur tent open:  PETER BEENSE, TILTSluiting Wilnis festival 02.00 uur.Elke avond zijn er taxi’s aanwezig.

van 13 t/m 16 augustus

13-14 -15 en 16 augustus a.s
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“

GEEN ANTWOORD
“Helaas, geen antwoord en dus nog steeds geen 
contact met hem… Wat moest ik nou? Toch maar 
weer bellen naar Helen. 1x, 2x, 3x niet thuis! 3 
Dagen later weer bellen, ja contact! “Met het huis 
van Helen en André…?” klonk het aan de andere 
kant. Goedemiddag mevrouw, u spreekt met Roland 
Taams van Sterrenwacht De Ronde Venen.  “Is Helen 
misschien thuis?”, zei ik. “Nee, die is nog niet thuis, 
maar kan ik een boodschap aannemen?”, zei de 
dame aan de andere kant. “Nou, anders bel ik straks 
wel terug”, zei ik, en dit laatste verstond ze niet, 
want er was een baby heel hard aan het huilen en 
daar was de dame erg druk mee in de weer. “Hallo”, 
zei ze, “ik versta u niet meer en ik ben namelijk de 
moeder van Helen. Ik zal aan haar vragen of zij u 
terug belt”, en toen was het, tuut……..tuut…… 
tuut, verbinding verbroken.  Na het eten die avond 
ging ik mijn zoontje Renzo douchen en naar bed 
brengen en nadat ik daar mee klaar was, kreeg ik 
een lekker bakje ko�  e van Claudia, mijn vriendin. 

AGENDA
Telefoon…… Ik las in mijn scherm dat André 
Kuipers belde en ik was ineens weer erg nerveus! 
“Met Roland”, zei ik. “Hallo”, met Helen, klonk 
het vriendelijk. “Ik hoorde van mijn moeder dat 
u gebeld had  en ik zou even terug bellen…..” 
Dat was helemaal geweldig natuurlijk. Ze belde 
echt terug, en eerlijk gezegd had ik dat niet echt 
verwacht, omdat ze misschien wel vaker door 
mensen gebeld worden die héél graag André zelf 
willen spreken.  Ik vertelde  haar wie ik was en ze 
wist het zich te herinneren. “Op dit moment is André 
in Amerika voor trainingen en hij komt volgende 
week weer terug,” en dat was op donderdag 24 juli. 

Helen zou dan weten wat zijn agenda  eventueel 
zou zijn voor de komende weken.  Donderdag 
de 24ste heb ik weer gebeld, maar André was nog 
niet thuis. Hij zou vrijdagavond terugkomen en ik 
had afgesproken met Helen dat ik dan eventueel 
zaterdag in de middag zou bellen. Die zaterdag 
hadden wij een opa- en omadag georganiseerd en 
zouden naar Madurodam gaan. Renzo wilde bij opa 
in de auto zitten en mijn moeder zou ook bij mijn 
schoonouders gaan zitten om vervolgens naar Den- 
Haag te rijden. We rijden net op de N201 richting de 
snelweg A2 en veel moed verzameld te hebben, ben 
ik gaan bellen met André Kuipers.

WELKE?
“Hallo”,  met mevrouw Kuipers (de moeder van 
André) en ik vroeg  haar of meneer Kuipers aanwezig 
was, en ze zegt heel komisch: “Welke meneer 
Kuipers bedoelt u?….. Ik heel snel denken, maar 
natuurlijk, André’s ouders waren waarschijnlijk bij 
hem thuis en dus was er nog een meneer Kuipers, 
en dat was zijn vader natuurlijk. “Eh…”,  “André”, zei 
ik en toen was het zover… “Met André Kuipers”….. 
Het leek net of mijn hart in mijn keel zat en ik was 
bloednerveus, ook hij wist zich te herinneren wie 
ik was en waarvoor ik belde. Ik wilde graag een 

afspraak maken en ik zou mij helemaal 
aanpassen aan zijn agenda. “Dinsdag 
29 juli om half 5 s’middags, komt je dat 
uit?”, vroeg André, en dat was uiteraard 
een goed plan. “Dan spreken we af bij 
Space Expo en als je er dan bent moet je 
mij maar even bellen”. Helemaal top dat 
André Kuipers, dé astronaut, speciaal 
tijd vrijmaakt om ons te ontvangen, 
vooral omdat hij het enorm druk heeft 
met trainingen voor de eventuele 
ruimtevlucht die hij zou kunnen maken 
in mei 2009. André is namelijk de 
o�  ciële reserve bemanning voor Frank 
de Winne, de Belgische ESA Astronaut.

LANGZAAM
Ik heb een afspraak en dan gaan de 
dagen best langzaam voorbij. Ik leefde 

helemaal naar dinsdagmiddag toe. Maandag- 
op dinsdagnacht heb ik best onrustig geslapen 
en het was zelfs zo dat ik Claudia, mijn vriendin, 
moest vragen wat ik aan zou trekken. Normaal 
heb ik daar helemaal geen last van, dit keer dus 
wel. Vandaag was het dan zover. Vandaag hadden 
we een ontmoeting met onze eigen astronaut, 
André Kuipers. De dag begon al vroeg voor mij. 
Roland Taams: “Om 05.00 uur liep de wekker af 
om vervolgens om 06.00 uur in de auto te zitten 
richting mijn werk. Ik had niet echt lekker geslapen 
omdat ik eigenlijk wel nerveus was voor vandaag. 

Je komt immers niet elke dag een astronaut tegen. 
En dan nog wel een die speciaal tijd maakt voor 
je…!  Aangekomen op mijn werk heb ik nog wat 
laatste voorbereidingen gedaan voor het uitreiken 
van de oorkonde die ik heb laten maken door mijn 
schoonzus Loes. Ik had een aantal weken geleden al 
een opzetje gemaakt hoe ik de oorkonde zou willen 
zien. En Loes  kan dat veel beter dan ik. Zij doet niet 
anders, ze is gra� sch ontwerpster en heeft daar 
dus veel meer verstand van dan ik. Dinsdag 29 juli 
om 15.00 uur belde Claudia mij op mijn werk dat 
ze was aangekomen op station Sloterdijk waar ik 
haar en Renzo, ons zoontje, heb opgehaald. We zijn 
naar mijn werk gereden en heb daar de allerlaatste 
voorbereidingen gedaan. Ik heb namens het bestuur 
van de Vereniging de oorkonde voorzien van de 
datum en mijn handtekening en Claudia heeft de 
oorkonde keurig netjes ingepakt met toepasselijk 
inpakpapier dat vol zat met sterretjes. Om 15.45 
uur zijn we weggereden richting Noordwijk naar 
Space Expo. Om 16.00 uur heb ik André Kuipers 
gebeld en vertelde hem dat we onderweg waren 
richting Space Expo. Hij vertelde mij, als ik het 
terrein opreed bij Space Expo, ik hem dan weer even 
moest bellen, want hij zat namelijk bij ESA- ESTEC, 
het bedrijf waar André werkzaam voor is.

SPACE EXPO
Om 16.30 uur kwamen we aan en belde ik André 
weer. “Hallo, je bent er?”, zei André.  “Ja, we zijn er”, 
zei ik en hij zou naar ons toekomen en wij zouden 
op hem wachten bij de receptie van Space Expo.  
En daar was hij dan, de eerste ontmoeting voor mij 
met een échte astronaut! 
Ik stelde mezelf voor en 
ik stelde aan hem ook 
Claudia en Renzo voor, en 
ineens was de spanning 
bij mij weg, omdat ik 
merkte dat hij heel 
vriendelijk en gastvrij 
overkwam. “Waar zullen 
we heen gaan?”, vroeg 
ik. “Zullen we naar mijn 
ruimtepak gaan”, stelde 
André voor en gingen wij 
met z’n allen naar binnen 
bij de expositie van Space 

Expo, naar zijn ruimtepak. Dit ís echt zijn pak die hij 
heeft gedragen tijdens zijn eigen ruimtereis met 
de Soyuz expeditie 9, samen met de astronauten, 
de  Amerikaan Michael Fincke en de Rus Gennadi 
Padalka. Er was een heel ontspannen sfeer en het 
was erg gezellig. Claudia maakte de fotoreportage 
en Renzo stond met bewondering te kijken naar 
die man die naast zijn papa stond. Zelf heb ik ook 
een poster met André erop en als we dan vragen 
aan Renzo wie dat dan is zegt hij: “Papa…!” Maar 
nu was die man, André, er ineens zelf bij….. Nou, 
dat vond hij toch maar erg vreemd. Maar goed, ik 
vertelde aan André hoe het zo gekomen was om 
nu juist hém te benaderen voor  de Sterrenwacht 
De Ronde Venen en de Astro vereniging Omega 
Centauri afdeling Het Groene Hart.

OORKONDE
Na de uitleg, kwam dan de overhandiging van de 
oorkonde die we hadden meegebracht. Nog een 
aantal foto´s en André begon aan het uitpakken 
van de oorkonde. Aan zijn reactie te zien vond hij 
de oorkonde schitterend mooi en we hebben hem 
nog even samen vastgehouden voor nog een aantal 
foto´s. Ik vroeg hem of het voor hem nog niet een 
droom zou zijn om eens met de Space Shuttle te 
vliegen richting het internationale ruimte station, 
het ISS. Hij vertelde dat hij dat eigenlijk wel zou 
willen, maar de kans dat het werkelijkheid gaat 
worden, is nihil. “En”, zegt André zelf, “voor het 
meevliegen in de Space Shuttle als bemanning, 
lijkt het hem niet zo spannend en enerverend 
als gelanceerd te worden met een raket, zoals de 
Soyuz. In de Capsule die op de raket zit, zit  je met 
maximaal 3 personen. En eenieder die daarmee naar 
het ruimtestation toegaat, 
is zelf de raket aan het 
bedienen en aansturen, 
en dan kan je eigenlijk pas 
zeggen, ik heb zelf ervoor 
gezorgd met behulp van 
de twee anderen, dat ik de 
raket goed gevlogen heb, 
en dat betekent eigenlijk 
dat je zelf een ruimtevaart 
voertuig hebt bediend. En 
dat is voor mij een ultieme 
ervaring geweest en hoop 
uiteraard dat ik dat nog 
eens mag mee maken. 
Daarbij komt ook nog 
dat het bedienen van een 
ruimtevaartvoertuig als de 
Soyuz, in eigen handbereik 
is en je niet overgeleverd 
bent aan piloten, zoals bij 
de Space Shuttle. Het lijkt 
me dan dat je eigenlijk als 
passagier meegaat. Net 
als in een vliegtuig. Het 
zit niet erg comfortabel in 
een raket, maar dat heb je 
er best wel voor over als 
de mogelijkheid zich voor 
doet om naar de ruimte toe 
te gaan”.

FLES PORT
Ook heb ik, na navraag 
gedaan te hebben bij 
Helen, een heerlijke � es 
port gegeven. Ik zei tegen 
André dat ik dat gevraagd 
had aan Helen. Wat vindt 
André nou echt lekker om 
te nuttigen. Ik zou wel 
met een pannetje stampot 
andijvie kunnen aankomen, 
maar dat was nou net niet 
helemaal de bedoeling. Zo 
wist ik via Helen dat André 
op zijn tijd wel een portje 

lust. Ik adviseerde hem wel om dit niet te drinken 
vlak voor een vlucht, en André zei lachend: “Laten 
we dat maar niet doen, nee!” Na de uitgereikte 
oorkonde en de � es port zijn we richting de receptie 
gelopen en onderweg was er nog een bezoeker van 
Space Expo, die nog graag een foto van hem wilde 
maken. En zoals André is, deed hij dat. Maar eerst 
zijn we nog op de foto geweest met Renzo samen 
en dat was toch wel erg leuk.  Ja, en dan kwam er 
toch helaas een einde aan onze ontmoeting. André 
moest weer weg naar de vergadering samen met 
een aantal mensen, waaronder Frank de Winne 
die ook aanwezig was bij ESA- ESTEC om over de 
vlucht van aanstaande mei te brainstormen. André 
bedankte ons voor onze komst en gaf ons allemaal 
een hand en ik dankte André voor de tijd die hij 
heeft genomen voor ons, en wenste hem héél veel 
succes met de trainingen die nog komen gaan. Tot 
slot voegde hij er nog even aan toe:  “Als ik weer wat 
tijd over heb dan wil ik heel graag bij jullie komen 
om een lezing of iets dergelijks te geven, of iets 
anders! Ik zei tegen hem: “Daar houden we je aan! 
En doe de groeten aan Helen”, en dat zou hij doen.       
En daar ging hij, de 2e astronaut van Nederland! Een 
man die voor de samenleving al enorm veel heeft 
betekend, en nog meer zal gaan betekenen. Een 
man waar we trots op mogen en kunnen zijn”.

Waar ik zelf, als voorzitter van de Astro vereniging 
Omega Centauri, het meest trots op ben is dat we 
André Kuipers o�  cieel benoemd hebben als ERE 
LID van onze Vereniging! 

Voor meer informatie en foto´s, kijk op www.
omegacentauri.nl vanaf 08-08-´08!!!

Expo, naar zijn ruimtepak. Dit ís echt zijn pak die hij 

Sinds een maand heeft de gemeente De Ronde Venen een o�  ciële Astro Vereniging Omega Centauri. Deze is 
opgericht door Roland Taams uit Wilnis, zelf al jaren een enthousiast sterrenwachter. De kersverse vereniging 
heeft zijn eerste heel belangrijke erelid en wel André Kuipers, Nederlands tweede astronaut. De voorzitter en 
oprichter van deze Rondeveense sterrenwacht heeft er heel wat voor moeten doen om dit te regelen. Hier zijn 
verhaal: “Na een aantal keren met Helen, de vriendin van André, gesproken te hebben via de telefoon ben ik er 
achter gekomen dat het heel moeilijk is om André te pakken te krijgen. Zij adviseerde mij om hem een e-mail 
te sturen en die zou hij dan wel lezen. Dus, zo gezegd zo gedaan. E-mail geschreven en op verzenden gedrukt. 
Na een aantal dagen dacht ik  bij mezelf, zou hij er niets mee gedaan hebben of zou hij dat mailtje niet gelezen 
hebben….. Ik wist het niet. Totdat ik een ingeving kreeg om toch eens even uit te zoeken óf hij de mail wel 
ontvangen had. Na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat André zelf moet aangeven bij ESA welke mail 
adressen doorgelaten kunnen worden. En dat had ik wellicht kunnen weten, maar het was het proberen waard. 
Immers wist hij begrijpelijk niet, welk e-mail adres ik had en boven alles, wie is in ‘hemelsnaam’ Roland Taams! 
Nee, ik kon me erg goed voorstellen dat de beveiliging met het sturen van e-mails naar dergelijke personen als 
André Kuipers, erg strikt en enorm goed beveiligd is”. 

Rondeveense sterrenwacht: Astro Vereniging Omega Centauri heeft eerste erelid:

Nederlands tweede astronaut André Kuipers

Meteoren Party
Astro vereniging Omega Centauri, organiseert een meteoren party. Wat 
zijn nou meteoren…. Meteoren zijn beter bekend als vallende sterren 
en als je vallende sterren ziet dan mag je, volgens velen, een wens 
doen!
Op maandagavond 11 augustus om 22.00 uur is de Astro vereniging 
Omega Centauri te vinden op het recreatieterrein Donkereindse Bos te 
Wilnis.

Wil je deze nacht meemaken, dan kun je dat melden via de e-mail: info@
omegacentauri.nl.
Ook kun je daar eventuele vragen stellen.

Als je komt willen wij je adviseren om dit mee te nemen:
• Een ligstoel/tuinstoel.
• Warme trui en/of een extra jas.
• Eten of drinken voor jezelf.
• Kladblok en een pen of potlood.
• Fototoestel.
• En een dosis humor en gezelligheid!
 

Voor het huishoudelijk reglement kun je die opvragen bij info@
omegacentauri.nl

Het spreekt voor zich dat het hier om een natuurgebied gaat, dus er zal geen lawaai 
gemaakt worden, ook zal hierop gelet worden! Eventuele afval dient men zelf weer 
mee te nemen naar zijn of haar huis. De vereniging kan en zal niet aansprakelijk gesteld 
kunnen worden door eventuele schade/letsel of aan diefstal van goederen. Uiteraard 
zal bij schade of diefstal de politie zonder discussie gewaarschuwd worden. 
De Astro vereniging Omega Centauri afdeling het Groene Hart is in het bezit van een 
verordening van Recreatie Midden Nederland om met toestemming te verblijven 
van maandag 11 augustus 22.00 uur tot en met dinsdagochtend 04.00 uur op het 
recreatieterrein “Donkereindse Bos”. Dit zal op deze avond ter inzage liggen bij de 
organisatie.

VOOR MEER INFORMATIE 
EN FOTO’S KIJK OP 

WWW.OMEGACENTAURI.NL
VANAF 08-08-’08!!!
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JUBILEUMFEEST IN DE WAVER

Donderdag 
7 augustus

Blauw live muziek

Het is alweer voor de tiende keer dat Blauw op donder-
dagavond optreedt tijdens het Waverfeest. Het is fantastisch 
om in zo’n gemoedelijke, gezellige sfeer muziek te mogen 
maken. De band Blauw bestaande uit Dieka als zangeres, 
Bart als slafwerker en zang, Frank die bas speelt, Marcel als 
gitarist en Dick als toetsenist, accordeonist en zang hebben 
er in ieder geval ontzettend veel zin in.

vrijdag 8 augustus:

Spectaculaire kinDermiDDag
Dit jaar geen busreis naar een pretpark maar het pretpark 
wordt gewoon naar de Waver gehaald. Er zijn de hele dag 
tal van activiteiten buiten de normale kermis. Er wordt 
gestart om 11.00 uur en het pretpark sluit om 15.00 uur 
met een daverend optreden van Djumbo.
De hele dag is er een mobiele kinderboerderij aanwezig 
met 70 bijzondere dieren, o.a. lamaatjes, alpaca, kalfje, ezel, 
pony, biggen. diverse soorten schapen en geiten, ganzen, 
eenden kippen, grote en kleine konijnen en duiven op de 
til. Natuurlijk kun je tussen al deze dieren heen lopen  en 
ze knuffelen.

ritje maken
Ben je uitgekeken op al deze beesten dan kun je ook een 
ritje maken op een echte kameel als je dat durft. Wil je lekker 
uitrusten dan kun je een ritje maken met de ponykar en 
halverwege krijg je nog een ijsje die je dan op de terugweg 
lekker op kan peuzelen.
Als je over het feestterrein loopt kom je vast Mister Kees wel 
tegen. Mister Kees maakt de mooiste en meest bijzondere 
dingen met ballonnen. Van een fruitschaal tot een Didl of 
zelfs een race auto. Ook zijn er natuurlijk schinkels.
Als blikvanger is er op het terrein een Euro bungy. Dit is een 
combinatie van een bungee elastiek en een trampoline. Je 
kan huizenhoog springen zonder gevaar.

tetteren
Maar er is nog een blikvanger deze dag. Wel eens van 

tetteren gehoord? Nee, wel dat houdt in dat je met 10 
personen tegelijk in de mand 

v a n 
een ballon de 

lucht ingaat zodat je even 
een mooi uitzicht hebt. Deze attractie 

is uiteraard ook bedoeld voor kinderen, als er niet 
genoeg kinderen zijn mogen er wat papa’s en mama’s mee, 
maar kinderen gaan te allen tijde voor.
Natuurlijk zijn er diverse springkussens en voor de kleintjes 
is er een ballenbak.

Voordat alle ballonnen opgelaten gaan worden kun je eerst 
nog even meezingen met Lindsey, Svenja en Lotte oftewel 
de meiden van Djumbo. Deze meiden zijn bekend van de 
hits: Abracadabra, Boya Boya Bay en Boy I like Ya. 
Natuurlijk wordt er deze dag een lunch verzorgd en is er de 
gehele dag limonade aanwezig.

Sloot en SloB race
Ook is er vrijdag weer de jaarlijks terugkerende prut 
spektakel, namelijk de sloot en slob race. Durf jij het aan 
om door de baggersloten de finish te bereiken? Kom dan 
vrijdag naar het Waverterrein en schrijf je in. Dat kan vanaf 
18.30 uur in de feesttent. Rond 19.00 uur wordt er gestart. 
Vorig jaar was Jan Buisman de snelste bij de heren. Bij de 
dames is het al een paar jaar een strijd tussen Annelieke 
Griffioen uit Baambrugge en Melinda Doorn uit Abcoude. 
Vrijdagavond treedt in de feesttent de bekende popgroep 
Vangrail op.

zaterdag 9 augustus:

BuikglijDen en toBBeSteken
Kom jij ook buikglijden? Neem je zwembroek dan mee en 
glij over deze supergladde, met groene zeep ingesmeerde 
baan. Wie komt er het verst? Ook de ouderen onder ons 
mogen hieraan meedoen. Tobbetje steken is een kwestie 
van geluk. Of hier nu echt een tactiek voor is? Het is blijkbaar 
echt een kwestie  van geluk. Het is echter heel leuk om te 
doen en nog leuker om er naar te kijken.

rommelmarkt
Natuurlijk is er ook weer de rommelmarkt. Bij mooi weer 
op het feestterrein, bij slecht weer in de feesttent.
Zaterdagavond is er in de feesttent een optreden van 
de Skihut on Tour. Al jaren de nummer 1 feestshow van 
Nederland met top entertainment. DJ’s, zangers en Heidi’s 
uit de Skihut in Rotterdam. De Skihut is altijd feest. Je 
komt terecht in de vakantiesfeer vol gezelligheid en 
saamhorigheid waaruit je pas weer ontwaakt wanneer je 
naar huis gaat.

om 22.30 uur wordt het waverfeest afgesloten
met een geweldig vuurwerk.

De waver - 70 jaar traditie in de waver, dit is toch ongekend dat de 

buurtbewoners van de waver al 70 jaar in staat zijn om een gezellig 

buurtfeest te organiseren. van donderdag 7 aug. tot en met zaterdag 

10 aug. met hardlopen, sloot en slob race, rommelmarkt, buikglijden, 

en tobbesteken. en vooral gezellige muziek in de feesttent. om deze 

mensen uit een grotere omgeving een veiliger uit en thuis te kunnen 

bieden laten wij dit jaar voor het eerst op zaterdagavond een busje 

op en neer rijden vanaf mijdrecht parkeerterrein Boni, en in vinke-

veen bij de bushalte bij de n201 en vanaf ouderkerk bij de Benning-

brug onder het spandoek waver.  

De streeftijden dat daar een busje staat zijn:

21.00, 21.45. 22.30, 23.15. 0.00, 0.45, 1.30, 2.15 uur   

Het programma

Donderdag 7 augustus:

19.15  Opening Waverfeest

19.30       Prestatieloop, 2.6—6.2—12.4 km

21.00       Muziek in de feesttent m.m.v. de overbekende

 Wilnisse band “Blauw”

vrijdag 9 augustus:

11.00  Start kinderspektakel dag

15.00        Spetterend optreden van “Djumbo”.

16.00        Ballonnenwedstrijd

19.00        Sloot en Slobrace vanaf 13 jaar

20.30        Muziek in de feesttent m.m.v. “De Skihut on Tour”.

zaterdag 9 augustus: 

Het bruine café is de gehele middag en avond geopend

10.00  Paardendag voor iedereen

12.00        Rommelmarkt

12.00        Oldtimers

14.00        Buikglijden voor iedereen

15.00        Tobbesteken vanaf 13 jaar

17.00        Prijsuitreikingen

20.30        Muziek in de feesttent m.m.v. de band “Vangrail”

zondag 10 augustus:

15.00  Buurt Barbeque

19.00        Einde van het 70-jarig Waverfeest

Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico!!           Het bestuur

waar dit feest is?

in de waver, tegenover
 nummer 15. u rijdt richting 

waverveen. u rijdt de gehele 
Hoofdweg in waverveen af,
aan het einde gaat u rechts

de brug over en dan ziet
u het van zelf!

70 jaar
waverFeeSt
van 7 t/m 10

auguStuS
2008



    

Dit is een foto van het speelveld 
bij de Patrok in de wijk Molenland 
van Mijdrecht. Dagelijks komen 
hier veel kinderen om zich te ver-
maken en uit te leven op het klim- 
en glijtoestel of om met z’n allen 
een potje voetbal te spelen. Waar-
bij ze in de hitte van het spel wel-
eens een sliding maken en ver-
volgens kans hebben om in vieze, 
gore, stinkende hondenpoep te 
belanden. Grote kans zelfs, aan-
gezien dit niet de enige “hoop” 
is. Er staan wel 3 verbodsborden 
rond het veld, maar deze worden 
overduidelijk genegeerd, wegge-
gooid geld dus. Meerdere malen 
per week wandel of jog ik door 
Mijdrecht. Hier beleef ik veel ple-
zier aan, hoewel het vergald wordt 
door loslopende honden, vooral 
in het sportpark bij Argon, die het 
op mijn benen voorzien hebben 
of die mij anderszins de stuipen 
op het lijf proberen te jagen. Afijn, 
wegens bovenstaande mijd ik 
als sporter het daarvoor bedoel-

de park en neem een alternatie-
ve, helaas iets minder mooie, rou-
te. Wat onderweg nog meer op-
valt is de vreselijke stank die her 
en der onder de struiken en van 
grasveldjes vandaan walmt. Denk 
je alles gehad te hebben, moeten 
er weer ontwijkende manoeuvres 

gepleegd worden vanwege enor-
me uitwerpselen midden op straat 
of fietspad, vermoedelijk afkom-
stig van viervoetige hoefdieren.

Wordt het niet eens tijd voor de 
gemeente om actie te onderne-
men en iedere bezitter van een 
vervuilende viervoeter verplicht 
te stellen om diens behoefte in 
een speciaal daarvoor vervaar-
digd zakje te doen en vervolgens 
in een afvalbak te deponeren?

Misschien is het ook een idee om 
deze zakjes “gratis” te verstrek-
ken aan diegene die hondenbe-
lasting betalen, krijgen zij ook nog 
waar voor hun geld.

Van een reporter ter plaatse
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Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Wilnis, omgeving Kastelijn (Veenzijde III), katk E.K.H.. kleurstelling
 geheel zwart, met een kaal geschoren plekje onder de kin, heeft  
 met spoed insuline nodig, roepnaam Sieb.
- Uithoorn, omgeving Aan Het Spoor, konijn, kleurstelling
 geheel wit. Is uit zijn hok meegenomen. Als u weet waar hij is of u  
 heeft hem gezien bel de dierenbescherming
 (06-18762593 ).
-  Mijdrecht, omgeving Nicolaas van der Steenstraat, poes,
 kleurstelling zwart/wit, klein wit vlekje onder kin, klein en schuw,  
 leeftijd 13 jaar, maar lijkt jonger, roepnaam Pukkie.
- Uithoorn, omgeving Laan van Meerwijk, kater, E.K.H., kleurstelling  
 zwart met wit klein formaat, roepnaam Timmie, een jaar oud
 chipnummer: 528219000208236.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Fregat, poes, lapjes, kleurstelling wit met
 bruin, zwart op rug en staart, oudere poes. (Tel 17515173).
- Uithoorn, omgeving Gemeentehuis, kat, Pers, kleurstelling grijs/ 
 licht grijs, blauw bandje met bel. (Tel 06-17515173.)
- Mijdrecht, omgeving Kromme Mijdrecht, kat, E.K.H., kleurstelling  
 zwart. (Tel: 06-17515173).
- Vinkeveen, omgeving Herenweg, poes, kleurstelling zwart, zeer  
 mager en klein. (Tel 17515173).
- Uithoorn, omgeving Rietgans, poes, kleurstelling zwart met grijs,
  cypers, is blind of ziet erg slecht. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Ac Verhoefweg, poe,s E.K.H., kleurstelling  
 zwart met wit. (Tel. 06-17515173).

Gesignaleerd:
-  Gifgroene agapornus, omgeving basisschool De Zon in
 De Kwakel. Tel. 06-47092322.

Sieb uit Wilnis

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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

Open brief aan
Willem Wever

Met uw schrijven in de Nieuwe 
Meerbode van afgelopen week, 
ben ik het in veel dingen met u 
eens.
Uit Vinkeveen wordt alles weg-
getrokken, evenals al jaren in 
Waverveen. Hier is al jaren geen 
middenstander meer, de buurt-
bus komt er ook niet meer en de 
school is nu ook gesloten. Dezelf-
de toekomst kan Vinkeveen ook 
verwachten.
Wat uw klachten over Demmerik 
betreft, u heeft gelijk. Echter, ik 
kom vrij veel over Demmerik, zo-
wel per fiets (inderdaad risicovol) 
als per auto, soms nog gevaarlij-
ker.
Heel jammer echter dat dit voor 
een groot deel veroorzaakt wordt 
door de bewoners zelf. Weet u nog 
dat er een drempel was op Dem-
merik? Alleen een van uw mede-
bewoners dacht dat zijn huis er 
van scheurde en is net zolang aan 
het mekkeren geweest tot de ge-
meente het weer weghaalde. Nu 
wil men weer drempels, alleen 
niet bij mij voor de deur, waar dan 
wel?
Als ik per auto over Demmerik 
kom, rijd ik ongeveer 40 km. Ik 
weet dat 30 km is voorgeschre-
ven, maar mijn probleem is zelfs 
als ik 40 rijd, ik met veel risico 
word ingehaald door, juist ja, de 
bewoners van Demmerik.

Steeds zit ik mij af te vragen wat 
nu gevaarlijker voor mij is, deze 
snelheid of net als de bewoners 
gewoon doorkachelen.
Persoonlijk vind ik het met de au-
to nog gevaarlijker dan op de fiets, 
hoewel beide risico geeft. Als de 
gemeente zou besluiten om weg-
versmallingen te maken, zoals op 
de Baambrugse Zuwe, dan wordt 
het voor de fietsers nog gevaarlij-
ker. Als fietser moet je dan naar 
het midden van de weg om door 
de versmalling te gaan. Ik zie de 
kinderen al aangereden worden 
door tegemoet of achteropko-
mend verkeer.
Wie dat bedacht heeft, is zelf ken-
nelijk kinderloos en anders niet 
waard dat hij of zij kinderen heeft. 
Waarom niet zo gemaakt als op 
de Kerklaan, dat fietsers achter 
de versmalling langs kunnen? Is 
hier een kinder- of fietsershater 
aan het beslissen geweest? Er is 
al veel over geklaagd bij de ge-
meente, maar ongelijk bekennen 
komt in hun draaiboek niet voor, 
er moeten eerst doden vallen.

Besluit ik met u veel sterkte te 
wensen in uw strijd tegen de 
ambtelijke molen van De Ronde 
Venen.

Met vriendelijk groeten,
Krelis Bever

Klacht over 
dierenambulance
De Ronde Venen

Ik had een muskuseend sinds 
3 jaar gered van de slacht. Ik 
dacht altijd dat het een man-
netje was, totdat ze opeens in 
de tuin liep met 14 jonge eend-
jes. De eendjes waren 3 weken 
oud en alles ging goed, totdat er  
opeens één dood lag in de tuin, 
niet aangevreten, niets. De dag 
daarna werd er nog een eendje 
ziek en een 2e volgde al snel. Ik 
heb de dierenambulance gebeld 
en ze zouden de twee beestjes 
komen halen. Dirk en Michel re-
den die dag op de ambulance. 
Ze beaamden dat ze ziek waren 
en beloofden mij dat ze naar vo-
gelopvang de Toevlucht in Am-
sterdam gebracht zouden wor-
den. Dirk vertelde mij dat dat 
een paradijs was voor zieke vo-
gels en ik ze daar op kon zoe-
ken, omdat ik erg gehecht ben 
aan mijn beestjes. Ik wilde toch 
wel graag weten of mijn beest-
jes veilig aangekomen waren en 
belde naar het opvangcentrum. 
De man die daar aanwezig was, 
wist van niets en zei dat hij geen 
eenden had gezien. Ik belde de 
dierenambulance om te vragen 
hoe of wat en er werd gezegd 
dat ze onderweg waren naar 
Amsterdam. 
Ik dacht nog: er zal vast een 
spoedgeval tussendoor geko-
men zijn en zullen morgen wel 
in Amsterdam aankomen. Ik 
heb de dag daarna weer ge-
beld naar Amsterdam en de 
man wist weer van niets, er wa-
ren geen eenden gebracht. Ik 
heb meteen weer de dierenam-
bulance gebeld en die stuurde 
me van het kastje naar de muur. 
Na 3 keer bellen werd ik einde-
lijk teruggebeld door Riek, een 
medewerkster van de ambulan-
ce. Zij zei me dat mijn eenden 
in Waverveen uit de auto wa-
ren gezet in een natuurgebied 
daar. Ik vroeg haar waarom ze 
dit hadden gedaan, de beest-
jes waren immers mijn eigen-
dom en er was geen toestem-
ming gegeven om ze daar te 
“dumpen”. Ze vroeg me waar-
om ik de beestjes door de am-
bulance had laten ophalen en 
ik zei...omdat ze ziek zijn! Ze zei 
dat de beestjes zo aan het pie-
pen waren in de auto en hebben 
ze losgelaten omdat ze gezond 
waren. Ik, mijn vriend, familie 
en buren hebben gezien dat de 
beestjes niet eens meer konden 
lopen en waren daar getuige 

van. Ik heb de politie gebeld, de 
dierenbescherming en niemand 
die mij kon helpen. Ik barstte in 
tranen uit omdat mijn eend tam 
was en nog nooit in het wild 
geleefd heeft en hij een kleine 
kans maakt te kunnen overle-
ven en al helemaal met zoveel 
kindjes erbij. Ik had op internet 
een telefoonnummer gevon-
den van een mevrouw die ja-
renlang bij de dierenambulance 
voorzitter is geweest. Zij vroeg 
mij mee te komen omdat zij de 
plek wist waar de dierenambu-
lance maar al te vaak dit soort 
praktijken uithaalde, illegaal! Er 
kwam een man die daar een 
bedrijf heeft op de plek waar 
de eenden “gedumpt” zijn. Hij 
bood ons aan mee te gaan met 
zijn boot om een rondje te varen 
op zoek naar mijn eenden. Maar 
helaas.... nergens mijn beestjes 
te bekennen. Ze hadden mij be-
loofd de eenden naar een op-
vangcentrum te brengen, het 
was immers mijn eigendom en 
dat heb ik ze meerdere malen 
verteld. Als het niet mijn eenden 
waren, had ik er niet bij staan 
te huilen als een klein kind toen 
ze de beestjes meenamen. Dit 
alles heeft mij diep geraakt! Ik 
dacht altijd dat een dierenam-
bulance kwam als er dieren ziek 
waren om ze beter te maken, 
dat er een dierenarts vrijwillig 
aan mee zou werken. Dat alles 
is niet waar, er rijden mensen op 
de ambulance die niet eens iets 
van beesten afweten! Als ik dit 
van tevoren had geweten, had 
ik ze natuurlijk nooit meegege-
ven. We hebben de bestuurders 
een gift gegeven omdat het al-
lemaal vrijwillig is wat zij doen, 
die hebben ze lekker in hun zak 
gestoken zonder er iets voor te 
doen. Ja, mijn beestjes ergens 
voor vuil dumpen! Denk eens 
na wat de beestjes voor ziekte 
zouden kunnen hebben en wel-
ke vogels zij daar in Waverveen 
in de natuur allemaal kunnen 
besmetten. Ik krijg mijn beest-
jes niet meer terug, maar ik wil 
hiermee andere mensen waar-
schuwen niet met hun in zee te 
gaan.
 Als uw dieren iets mankeren, 
ga dan te allen tijden naar een 
dierenarts. Mocht iemand ze 
zien, neem dan alsjeblieft con-
tact met mij op via de krant.

D. v.d. Horst, Wilnis.

Op de foto: Knullie met haar kroost

Mijdrecht stinkt!

Werkgroep Amnesty
Uithoorn - De maandelijkse schrijf-
actie van de Uithoornse werkgroep 
van Amnesty International wordt 
gehouden op dinsdag 12 augus-
tus 2008, van 14.00 tot 16.00 in de 
openbare bibliotheek aan de Alp-
hons Ariënslaan. 
Deze maand wordt geschreven naar 
de autoriteiten van Zimbabwe, Sau-
di-Arabië, en Oekraïne. Het betreft 
de volgende gevallen.
Twee leden van de oppositiepartij 
Movements for Democratic Chan-
ge in Zimbabwe zijn in maart 2007 
meerdere keren door de politie 
zwaar mishandeld. Een onderzoek 
naar deze misdaden heeft nooit 
plaatsgevonden.
Acht Saudi-Arabische activisten 
voor vreedzame politieke verande-

ringen zitten sinds februari 2007 
gevangen. Volgens de minister van 
binnenlandse zaken zijn ze gear-
resteerd omdat ze geld inzamelden 
voor “hulp aan terrorisme”. 
 
Een Oekraïner werd in de gevange-
nis zwaar gemarteld om hem een 
serie moorden te laten bekennen. 
Nadat hij opnieuw was geslagen en 
geëlektrocuteerd heeft hij bekend 
en wordt nu aangeklaagd wegens 
moord. Gevraagd wordt om een ge-
degen onderzoek.

De brieven zijn kant en klaar en kun-
nen gratis meegenomen worden. U 
hoeft ze slechts te ondertekenen en 
te versturen. Overschrijven mag na-
tuurlijk ook. 

Wijksteunpunt Uithoorn
Uithoorn - Ondanks de brutale 
diefstal van alle gloednieuwe lap-
tops wordt er toch weer gestart! In 
het Wijksteunpunt aan de Bilder-
dijkhof 1 te Uithoorn worden op-
nieuw computercursussen gegeven 
voor beginners en gevorderden. Een 
nieuwe serie lessen gaat van start 
in de eerste week van oktober 2008. 
Docente is Ida Janmaat. De begin-
nerscursus bestaat uit 10 lessen van 
2 uur en kost 105 euro (exclusief 
lesmateriaal). De cursus voor gevor-
derden bestaat 6 lessen van 2 uur 

en kost 75 euro (exclusief lesma-
teriaal). Voor beide cursussen zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Informatie/
aanmelding dagelijks tussen 19.00-
21.30 uur, via tel. 0297-564765 of via 
e-mail: a.m.janmaat@zonnet.nl. Ook 
is er nog plaats voor de fotobewer-
kingscursus voor beginners. Docen-
te is Ada Klerks en bestaat uit 6 les-
sen van 2 uur en kost 75 euro (ex-
clusief lesmateriaal). Hiervoor kunt 
u zich opgeven telefonisch tussen 
19.00-21.30 uur 0297-250317 of via 
e-mail:  amklerks@xs4all.nl

Muzikale cursus voor 
baby’s en peuters
Regio - Vanaf september aanstaan-
de zal er in De Ronde Venen een 
nieuwe muzikale cursus starten: 
“Muziek in de kring”. Deze cursus 
is bedoeld voor baby’s en peuters 
met hun ouders of grootouders. Tij-
dens de Muziek in de kring ochten-
den gaan de ouders samen met hun 
kinderen op een muzikaal avontuur. 
Er wordt samen gezongen en gemu-
siceerd op bekende en nieuwe lied-
jes. Muziek maken is een fijne en 
stimulerende bezigheid, waaraan 
zowel de ouder als het kind veel ple-
zier beleeft. Daarnaast is het stimu-
leren van de muzikale ontwikkeling 
een extra ondersteuning bij allerlei 
facetten van de totale ontwikkeling. 
Tijdens het samen muziek maken 
stimuleer je onder andere: het luis-
tervermogen van je kindje; het con-

centratievermogen; de motorische 
ontwikkeling. Maar het belangrijk-
ste doel van deze cursus is het ge-
zamenlijke plezier hebben tijdens 
de muzikale activiteiten. Dit draagt 
bij tot een verdieping van de ouder/
kindrelatie.
De docenten hanteren twee leef-
tijdsgroepen tijdens de workshop.
1: Muziek in de kring voor de aller-
jongsten. (9 maanden tot 2 jaar).
2: Muziek in de kring voor peuters. 
(2 tot 4 jaar). De cursus start op don-
derdag 4 september en duurt 8 don-
derdagen. De cursus vindt plaats in 
verzorgingshuis Zuiderhof in Vin-
keveen. Voor meer informatie over 
de cursus of als u zich wilt aanmel-
den, kunt u contact opnemen met 
de docent, Angela Smit-Strubbe, tel. 
0297-265531/06-52237152.

Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn:

Swingen voor Bosmobiel 
op Amstelland Live!
Uithoorn/De Ronde Venen - Op 
zaterdag 27 september gaat het dak 
eraf in Partycentrum De Meijert te 
Mijdrecht! In een uitgekiend pro-
gramma treden ’s avonds verschil-
lende live bands op tijdens ‘Amstel-
land Live 2008’. De muzikale avond 
is een initiatief van de Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn die met de 
avond fondsen bijeen wil brengen 
voor het goede doel: de Bosmobiel.

Klinkende namen
Bij de organisatie van Amstelland 
Live 2008 is de Rotary Club niet over 
een nacht ijs gegaan. Het program-
ma op 27 september klinkt als een 
klok. Gevestigde namen als de pro-
gressieve rockformatie Focus in een 
nieuwe topbezetting met niemand 

minder dan Thijs van Leer (Hocus 
Pocus, House of the King), maar ook 
een revelatie als de nieuwe blues-
groep Oberg met gitaarlegende Ted 
Oberg van Livin’Blues (Wang Dang 
Doodle, LB Boogie). Ook de sym-
fonische rock komt aan bod met 
de zesmans formatie Knight of het 
Progs die hits vertolkt van Super-
tramp, Pink Floyd, Emerson Lake & 
Palmer, Genesis en Kayak.

Bosmobiel
Het aangename van de swingende 
avond wordt gecombineerd met het 
nuttige. De opbrengst van Amstel-
land Live 2008 gaat naar het pro-
ject Bosmobiel van de Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn. Omdat het voor 
ouderen vaak niet zo makkelijk is 

om in het bos te wandelen en te 
genieten van de natuur is de ‘Bos-
mobiel’ bedacht. Dat is een elek-
trisch voortgedreven grote golf-
kar die plaats biedt aan zes perso-
nen. In samenwerking met de direc-
tie van het Amsterdamse Bos en de 
stad Amsterdam zijn verschillende 
routes door het bos ontwikkeld. In-
middels is met het beheer van het 
Amsterdamse Bos een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten voor 
een exclusieve gezamenlijke exploi-
tatie van de Bosmobiel. De officiële 
start van de Bosmobiel is voorzien in 
2009 als het Amsterdamse Bos z’n 
75ste verjaardag viert!
De Rotary Club heeft voor bedrijven 
in de regio van Haarlemmermeer tot 
Vinkeveen verschillende arrange-

menten samengesteld. Met relaties 
of met personeel kan voorafgaande 
aan de swingende avond worden 
genoten van ofwel een buffet of een 
muzikaal omlijst diner. En natuurlijk 
met de mogelijkheid van een Meet 
& Greet met de optredende muzi-
kanten. Bedrijven of individuele mu-
ziekliefhebbers die meer willen we-
ten over de feestavond, kunnen de 
website hyperlink “http://www.am-
stellandlive.nl” www.amstellandlive.
nl raadplegen of een mailtje zenden 
naar hyperlink “mailto:baggenjan@
gmail.com” \o “blocked::mailto:bag-
genjan@gmail.com” baggenjan@
gmail.com. Ook kan met De Meijert 
contact worden opgenomen: 0297-
284097. 
Rotary International is niet alleen 
een club van mensen die toonaan-
gevend zijn in hun werk, maar ook 
een wereldwijd netwerk van be-
trokken vrijwilligers. Internationaal 
is Rotary vertegenwoordigd in 200 
landen, waar 1,2 miljoen Rotarians 
lid zijn van 32.000 clubs. Nederland 
telt een kleine 500 Rotary Clubs met 
ruim 20.000 leden. De Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn komt wekelijks 
bijeen in De Kwakel en telt zo’n vijf-
tig leden.



De Kwakel - In 1945 ontstaan als 
een  voetbalvereniging met een klein 
veldje zonder voorzieningen aan de 
Vuurlijn wil KDO (Kracht door Oe-
fening) nu uitgroeien tot een mul-
tifunctionele sportvereniging. Al 
gauw na de start groeide het aan-
tal leden en in 1958 werd een kleed-
kamergebouwtje geopend met vier 
kleedkamers, een kantine en een 
doucheruimte en materiaalhok. In 
1962 kwam er een halletje bij met 
twee kleedkamers + bestuurskamer 
en in de jaren zeventig volgde het 
hoofdgebouw. Door de jaren heen 
is niet alleen het complex groter ge-
worden maar is ook de vereniging 
uitgedijd of zoals Rob Rentenaar het 
uitdrukt breder geworden. In de ja-
ren vijftig kwam het handbal erbij, 
in 1965 het volleybal en in 1981 het 
zaalvoetbal. Dat was gelijk met de 
bouw van de grote sporthal en de 
tweede kantine. Maar KDO staat nu 
voor een probleem zoals al eerder is 
vermeld want het complex is dusda-
nig verouderd dat er eigenlijk geen 
beginnen meer aan is om te renove-
ren. Het dak moet nodig geïsoleerd 
worden, er is niets meer aan de 
vloer te doen en de inrichting moet 
vervangen worden. Elk jaar wordt er 
onderhoud gepleegd door de leden 

en een lokaal bedrijf maar op deze 
manier blijf je onderhoud plegen en 
structureel lost dat niets op. De eer-
ste insteek om tot nieuwbouw te ko-
men waren de kleedvoorzieningen. 
Dat heeft ook te maken met het feit 
dat door de overheid steeds meer 
belemmerende maatregelen wor-
den genomen. 

Te klein
De kleedvoorzieningen voldoen niet 
meer aan de huidige eisen en zijn te 
klein er zijn te weinig douchevoor-
zieningen. Een ander probleem is 
dat als er een feest is in de tweede 
kantine en de deur staat open het 
geluid naar buiten gaat en de wijk 
in. “Tenslotte zitten we midden in 
een woonwijk en we willen zo min 
mogelijk overlast geven” vinden zo-
wel Rob als Harry van de Rotten.. 
“Natuurlijk blijf je altijd iets horen 
als er ergens gesport wordt maar je 
kunt dat wel zoveel mogelijk beper-
ken”. Harry en Rob vinden het be-
langrijk dat er een goede band be-
staat tussen het college en de raad 
en de sportvereniging. Je hebt el-
kaar nodig. Vandaar ook dat wij ons 

plan zowel aan het college als aan 
de raad hebben gepresenteerd. Nu 
wat betreft de nieuwbouw. Door de 
aannemer is een bouwplan op tafel 
gelegd en dat plan is op 15 novem-
ber gepresenteerd aan de leden tij-
dens de ledenvergadering. Er zijn 
dus drie oorzaken voor de nieuw-
bouw. Ten eerste de veroudering 
van het complex, ten tweede het 
feit dat wij willen verbreden en meer 
uitdiepen. Per 1 januari maakt DWS 
(gymnastiek aerobics en jazz ook 
onderdeel uit van KDO en het is de 
bedoeling dat daar volgend jaar sal-
sa aerobic bijkomt. “Wij willen het 
sportaanbod verbreden. Het heeft 
ook een voordeel als je onderdeel 
uitmaakt van KDO want dan heb je 
eerste keus boven de verenigingen 
die een zaal huren. Bovendien is het 
ook zo dat er niet zoveel sporthallen 
in Uithoorn en De Kwakel zijn. 

Belangrijk
Zo’n sporthal is heel belangrijk er 
zijn dagelijks activiteiten. Het sei-
zoen start in de tweede week van 
augustus tot der laatste week van 
juni. 44 weken en dan veertien uur 
per dag zijn er activiteiten. Bij KDO 
maken de volgende sporten al deel 
uit van de vereniging namelijk voet-

bal, handbal, futsal, volleybal, gym-
nastiek, aerobics, jazzballet en trim-
men. Maar nu de kosten. In totaal 
gaat het om twee miljoen euro en 
vier ton. Maar de helft van de vier 
ton  kan van de BTW afgetrokken 
worden en de andere helft wordt 
opgebracht via acties. Maar voor 
het leeuwendeel (twee miljoen)  is 
nu een renteloze lening aange-
vraagd. Omdat er nog geen sport-
beleidsnota is heeft het college in 
eerste instantie gezegd dat de ver-
eniging het bedrag zelf moest op-
hoesten. Maar daarna heeft de ver-
eniging gelobbyd bij de fracties en 
via een motie is toen het ja woord 
gegeven. “Wij willen wel wachten 
op de beleidsnota”, aldus Rentenaar 
“Maar dat houdt in dat wij weer een 
seizoen verliezen. Wij moeten in au-
gustus de beslissing nemen om in 
mei te starten met bouwen. De hele 
nieuwbouw gaat ongeveer 10 maan-
den duren dus ongeveer in maart/
april 2010 moet de nieuwbouw klaar 
zijn. Wel is er uitvoerig over ge-
dacht hoe deze nieuwbouw aan te 
pakken. Wij doen dat in drie fases. 
Eerst worden de kleedvoorzienin-

gen gesloopt, dan worden er nieu-
we kleedvoorzieningen gebouwd en 
die worden in september dan op-
geleverd. De bestaande kantines 
kunnen dan gewoon gebruikt wor-
den. Bij fase twee komen bovenop 
de nieuwe kleedvoorzieningen komt 
een nieuwe kantine en als die klaar 
is gaat de oude kantine plat en bij 
fase drie komt op de plaats van de 
oude kantine  een kleine gymnas-
tiekhal voor volleybal, badminton en 
ook trainingen. “Wij hebben een be-
leidsplan opgesteld en een financi-
ele onderbouwing om de lening te-
rug te betalen.

Verhuur
Wij denken wat de verdieping be-
treft aan verhuur van ruimtes sport-
fysiotherapie, eventueel kinderop-
vang maar ook zoeken wij exter-
nen die ruimtes willen huren voor 
bijvoorbeeld personeelsfeesten, bij-
eenkomsten van professionals in 
de sport vakanties voor kinderen 
etc. en natuurlijk gaan wij gigan-
tisch besparen op energie. Het ge-
bouw is dan de eerste tien jaar on-
derhoudsvrij, er komt ledverlichting, 
vloerverwarming in de kleedkamers, 
bewegingsmelder voor licht en ven-
tilatie, centrale vergrendeling en het 

hele complex wordt ook toeganke-
lijk voor minder validen met specia-
le toiletten, lift drempelloos en bre-
de deuren. In eerste instantie was er 
ook sprake van verhuizing maar wij 
willen in de wijk blijven omdat wij 
dan bereikbaar blijven voor ieder-
een. Qua vereniging bieden wij ook 
voordelen zoals alle elftallen hebben 
trainers en leiders en twee keer in 
de week kan er getraind worden. Al-
le shirts worden gesponsord.

Wij willen het ook laagdrempelig 
houden dat is onze doelstelling al-
dus Rob Rentenaar en Harry van 
de Rotten. Ook is er inmiddels een 
nieuw logo gekomen dat door de le-
den zelf is bedacht. Van de acht in-
gezonden logo’s zijn  er drie over-
gebleven. Door de leden is toen een 
advies uitgebracht en het hoofd-
bestuur heeft toen de uiteindelij-
ke keuze gedaan. Het schildje staat 
symbool voor bescherming en ge-
borgenheid en met een krachtige 
stap voorwaarts stapt een sportieve 
figuur het schild uit. Het logo is rood 
op een witte ondergrond. Een nieuw 
logo hoort bij een nieuw clubhuis. 
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Mijdrechtste jongens op 
turnkamp
Mijdrecht - Afgelopen week zijn 3 
jongens uit Mijdrecht op turnkamp 
geweest. Op maandagochtend ver-
trokken Dylan Brugman, Koen de 
Koning en Kees van den Brand naar 
Alphen aan de Rijn om daar vijf da-
gen te turnen. Er deden in totaal 35 
kinderen mee, 30 meisjes en 5 jon-
gens. Nadat de slaapplaats in or-
de was gemaakt werd er eerst ge-
luncht. In de middag werd er drie 
uur hard getraind.

De overige dagen werd er twee keer 
op een dag getraind, het is tenslotte 
een turnkamp. Omdat het toch wel 
erg warm was die week werd er ook 
twee keer gezwommen.

Voor de ouders werd er een dans in-
gestudeerd en die lieten ze op vrij-
dagmiddag zien. Omdat het wel ver-
moeiend is, turnen in de warmte, 
gingen de ogen op tijd dicht.
 
De jongens werden op het einde van 
de week uitgeroepen tot de schat-
tigste slaapmutsjes. Op vrijdagmid-
dag ging iedereen vol met verhalen 
weer met hun ouders mee. Op naar 
volgend jaar.

Oud Vinkevener lapt het 
hem weer
Regio – De oud Vinkevener, maar 
nu in Breukelen woonachtige fiets-
liefhebber Gerrit Kroon kan terug-
zien op een uiterst voorspoedig ver-
lopen fietsmarathon rond het IJs-
selmeer. Afgelopen zaterdag stond 
Kroon om half zes ’s morgens klaar 
voor de herhaling van een vijfender-
tig jaar eerder minder goed verlo-
pen fietstocht. Dit keer echter ver-
liep de tocht fantastisch. Met een 
lekker windje mee was om half elf 

Friesland al bereikt. In een bijzonde 
respectabel tempo stampte Kroon 
binnen veertien uur het rondje weg. 
Om half 8 ’s avonds bereikte hij op-
merkelijk fris en monter de finish in 
Breukelen.

Hulp
Deze keer had de sportieve zesti-
ger zich extra goed voorbereid. Bij-
gestaan door een batterij aan hulp-
troepen stapte de geboren Vinkeve-
ner bij het krieken van de dag uit-
gezwaaid door diverse bekenden op 
de fiets. Zijn vaste begeleider was 
Arnold van der Linden. 
Deze medebewoner van de Bern-
hardstraat in Breukelen weet het 
motto van een goede buur wel bij-
zonder goed inhoud te geven. Geen 
moment week van der Linden op zijn  
brommer van de zijde van zijn buur-
man. Zo kon hij Kroon regelmatig 
van extra voedsel en drinken voor-
zien of hem zonodig even de juiste 
richting te wijzen.
Maar er waren er meer. De eerste 
zestig kilometer werd Kroon be-
geleid door Esther van Haaften en 
Robbert Meulstee. Zij vergezelden 
de dappere fietser tot aan Hoorn. 

Het maakte net het verschil, zodat 
Kroon een vliegende start kreeg.

Volgwagens
Naast brombegeleider van der Lin-
den reden ook enkele volgwagens 
mee met de enthousiaste fietsfa-
naat. Gerrit’s zoon Patrick hield zijn 
vader nauwlettend in de gaten en 
verzorgde hem bij elke tussenstop 
als een volleerd soigneur. Patrick 
Kroon werd vervoerd door van der 

Linden’s schoonzoon Jacco Weg-
man. Een speciale tot materiaalwa-
gen omgevormde bakkersbus van 
Tijmen Snippenberg vervoerde de 
reservefiets, de EHBO-koffer en de 
vele liters drinken, alsook het door 
fruitspecialist Ton ’t Lam van de Ab-
coudermarkt gesponsorde fruit en 
de talloze broodjes voor onderweg. 
Aan alles was gedacht. Mede hier-
door voelde Kroon zich geweldig en 
dat uitte hij via een uitstekend fiet-
stempo van wel dertig kilometer per 
uur.

Dipje
Na de eerste tussenstop bij Mak-
kum in Friesland zou een aanzienlijk 
aantal kilometers tegenwind volgen. 
Het deerde de wielerliefhebber ech-
ter geenszins. 
Met nog altijd een tempo van tegen 
de dertig kilometer per uur trapte de 
ijzersterke senioor zich door Gaas-
terland. Na acht uur fietsen was het 
pontje bij Genemuiden al in zicht. 
Dit was het punt waar Kroon’s fiets-
maat Cees van der Greft zou aan-
sluiten. Het gaf de Breukelse wieler-
fanaat net weer dat extra’s wat voor 
de laatste honderdvijftig kilometer 

nodig was. Kroon verzaakte overi-
gens zelf ook niet en zou in het laat-
ste deel van het traject het kopwerk 
tegen wind in niet schuwen.
Om vijf uur kreeg men Harderwijk in 
het vizier. Het was nog altijd droog 
en de wind stond ook in dit deel niet 
ongunstig. Bij de voorlaatste rust-
pauze bleken evenwel de pijntjes 
toe te nemen. Gerrit stapte zicht-
baar minder soepel van zijn stalen 
ros. De spieren werden wat minder 

gewillig en heel even was het en-
thousiasme wat minder. 

Warme ontvangst
Maar Kroon toonde zich een sterke 
doorbijter. Zijn jaren geleden al op-
gedane bijnaam Boemel van Breu-
kelen onderstrepend stoempte hij 
de laatste drie uur stevig door. Die 
laatste negentig kilometer waren 
weer relatief bekend terrein. Het 
was nu duidelijk: het moest te doen 
zijn. Zonder pech zijn ze zeker voor 
donker binnen. 
Bij de laatste stop vlak voor Baarn 
was het nog een goed uurtje fietsen. 
Het thuisfront werd op de hoogte 
gesteld en het ontvangstcomité zou 
haar held een warm onthaal geven. 
Exact om half acht ’s avonds was de 
Bernhardstraat in Breukelen even 
een waar Kroondomein. Familie, 
vrienden, buren en andere belang-
stellenden ontvingen de fietsheld en 
zijn begeleiders met luid applaus. 
De hele groep kreeg bloemen van 
Abcouder marktkoopman Edwin de 
Groot. En met name de zesentach-
tigjarige moeder Kroon was apetrots 
op haar sportieve zoon.

Voldoende eten
Kroon had zijn rondje IJsselmeer 
afgelegd met een gemiddelde van 
28,88 kilometer per uur. De uiteinde-
lijke 352 kilometer had hij in twaalf 
uur en tien minuten weggetrapt. “Ik 
ben ontzettend tevreden’, sprak de 
montere wielrenner direct na afloop. 
“Als je maar goed eet en drinkt, dan 
maak je het jezelf makkelijk. Dan 
hoef je ook niet eens veel te rusten.” 
Zijn fietspartner van der Greft vulde 
nog aan: “Gerrit heeft gewoon een 
berengoede conditie. Hij heeft ook 
veel kilometers gemaakt ter voor-
bereiding en dat kwam er vandaag 
dubbel en dwars uit. Het ging ge-
woon heel lekker.”

Ondanks de wat miezerende re-
gen van het laatste uur was het ver-
volgens bijzonder gezellig aan de 
Bernhardstraat. De vele gasten wer-
den op de bekende Kronige wijze 
bijzonder gastvrij onthaald en deden 
zich te goed aan de soep en de sala-
des van buurvrouw Wil van der Lin-
den. En zo bleef het daar nog lang 
gezellig…

KDO wil mei 2009 starten 
met bouw nieuw clubhuis
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Er is nog zoveel meer te zeggen over de mooie Vin-
keveense Plassen die onder grote druk staat door 
de enorme toenemende drukte van recreanten en 
bewoners. Iedereen wil lekker op het water zijn met 
warm weer en dat geeft natuurlijk enige overlast en 
vooral de natuur krijgt hiermee te maken.

En nu is de zomer niet eens erg geweldig en zijn er min-
der mensen op het water dan anders maar ook nu kan 
men ervaren wat er plaatsvindt als men om zich heen 
kijkt. Ook deze keer zullen enkele foto’s  e.e.a. nog eens 
duidelijk in beeld brengen.
Na een half uurtje varen is op een foto het resultaat te 
zien van wat er zoal in het water drijft en daarbij komt 
nog eens dat de grote stukken niet zijn meegenomen, 
opvallend is het zeer grote aantal blikjes en stukken 
tempex! Misschien toch eens tijd om de statiegeldrege-
ling voor flessen en blikjes in te gaan voeren!

   HEEl jammEr

Het is heel jammer dat er met zo’n 
mooi stuk natuur zo wordt omge-
gaan en dit zou toch ook heel anders 
kunnen. 
We zwemmen in ons eigen vuil en 
dat wordt steeds erger!...het is zo be-
droevend om te zien dat dit gebeurt. 
Dagelijks haal ik een vuilniszak vol 
rommel uit het water en dan te bedenken wat er al al-
lemaal al op de bodem ligt.
Het is maar een klein gebaar en het zou geweldig hel-
pen als iedereen dit deed, want tenslotte vaar je toch 
lekker rustig rond dus eigenlijk een kleine moeite en 
een geweldig gebaar naar de natuur!
Het water van de Vinkeveense Plassen staat bekend om 
zijn zeer goede kwaliteit en dit mede dankzij de nieuwe 

Water Zuivering Installatie in Vinkeveen die zo-
veel mogelijk het fosfaat uit het water haalt.
Vele toeristen komen naar Vinkeveen om te vis-
sen, duiken en te genieten van een frisse plons of 
om gewoon lekker te relaxen.
 

   B.O.a’s…

Vorige keer was mijn frustratie nogal duidelijk te 
lezen en dat gevoel is er nog steeds maar het is 
beter om het geheel zo positief mogelijk te blij-
ven benaderen. Op de dag dat dit stuk wordt ge-
schreven ben ik getuige geweest dat de Politie te 
Water aanwezig was op de Plassen en zijn werk 
uitvoerde met twee dienstboten en daarnaast 
twee B.O.A.’s (Bijzondere Opsporing Ambtenaar) 
aan het inwerken was.
Deze B.O.A.’s zijn bevoegd om een wapen te dra-
gen en zijn eigenlijk politieagent maar houden 
zich alleen bezig met de Vinkeveense Plassen in 
dit geval en dat is hard nodig!
Ik ben verheugd dat dit gebeurt maar het is wel 
vervelend voor de heren die werden aangehou-
den in hun speedbootje….. maar dat is het risico 
wat men neemt bij te hard varen.
Kosten…tussen 90,- en 150,- euro. Er wordt trou-
wens direct bekeurd!

   COntaCt mEt dIVErsE InstantIEs

Daarnaast is er ondertussen contact gelegd 
met gemeente, Natuurmonumenten, Ministerie 
van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit, Par-
tij voor de Dieren, en de Regio Politie te Water 
Utrecht die positief hebben gereageerd op de 
uitleg van wat er gaande is op de Vinkeveense 
Plassen en zij zijn tevens op de hoogte van het 
steeds groter wordende probleem op de bin-
nenwateren in Nederland.
Het blijkt namelijk dat op andere binnenwateren 
en plassen in Nederland er ook een probleem is 
en na een dodelijk ongeval, door te hard varen 
in het Noorden van het land, zijn er door enkele 
Kamerleden vragen gesteld in de Tweede Kamer 
over o.a. de regelgeving op het water.
Eindelijk meer aandacht voor een toenemend 
probleem en misschien dat de regelgeving nu 
zal verbeteren want er komen steeds meer wa-
tersporters.
Ondertussen gaan zaken als te hard varen en het 
toenemende verloederen en vervuilen door.
Hopelijk dat men na het lezen van dit soort 
stukken een beetje zal gaan nadenken over de 

gevolgen als men rommel overboord gooit of te hard 
vaart. Deze week was ik er getuige van hoe een me-
vrouw met vier kinderen in een grote rubberboot met 
een zware motor hard over de Plassen vaarde en een 
enorme golf trok, ik vroeg me af hoe een ouder dit nou 
als voorbeeld aan hun kinderen kan meegeven.
Kinderen weten niet beter als zij dit soort voorbeelden 
krijgen! Dit gebeurt met de regelmaat van de klok dus 
deze mevrouw is helaas niet de enige.

    VuIlnIsHOPEn 

Op de weg naar huis kwam ik nog langs wat plaatsen 
waar vuil was gedumpt en ook dat zag er troosteloos 
uit. Men kan het gewoon bij de aangebrachte vuilnis-
containers op de eilanden zetten en dan wordt het net-
jes opgeruimd door de gemeentewerkers en houden 
we de Plassen gezond en mooi.
Wat een contrast, zo’n kleine koet die op een stapel vuil 
zich aan het wassen is…(zie foto)….dit zullen we helaas 
steeds meer gaan zien.

    GrOtE sCHOOnmaakaCtIE!

Het is echt hoog tijd dat er een verandering gaat plaats-
vinden om het mooie recreatie- en natuurgebied nog 
een kans te geven. Zeilschool, VVV, Middenstand, Duik-
scholen, Natuurbeschermers, Stichtingen en Vereni-
gingen, Scholen, vrijwilligers, gemeente en nog meer 
instanties kunnen helpen om dit probleem aan te pak-
ken en misschien kunnen we een grote schoonmaakac-
tie op de Vinkeveense Plassen organiseren om zo een 
nieuw tijdperk in te luiden.

Géén noodklok maar een nieuw geluid! 
al varend en genietend zo af en toe een blikje
of ander zwerfvuil uit het water halen helpt al,
en natuurlijk zorgen dat het er niet in komt is
nog beter, een simpele afvalzak aan boord is
al een prima uitkomst.
de wereld om ons heen een beetje schoner…..
en met een klein gemak gooi je het in de afvalbak!

de dieren blij,
natuur blij
en wij blij,

de cirkel is rond!

tip:  kijk op de
Vinkeveense Plassen

eens goed om je heen…

Willem de Wever
uit Vinkeveen

PS Voor reacties ben ik bereikbaar via de redactie.

Resultaat van een uurtje varen

Vuilstortplaats op de plas

Fuut of zandduiker met jong

Opgeruimd is netjes
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Postduiven

Pothuizen, v.d. Berg en de Haan 
winnaars diverse vluchten
Regio - Vrijdag en zaterdag ston-
den 3 vluchten op het programma, 
en dan hebben we ook de uitslagen 
van vorige week vanuit het Fran-
se Tarbes en Narbonne. De vlucht 
vanuit Narbonne (1020 Km)werd 
gewonnen door Peter de Haan uit 
De Hoef, waarmee hij zowel Natio-
naal (rond de 52e plaats) als Inter-
nationaal goed in de uitslag verte-
genwoordigd was. Vanuit Tarbes 
(1063 Km)was het Rob v.d. Wal uit 
Mijdrecht die er met de zege van-
door ging. Vrijdagmiddag om 15.00 

uur werden de duiven in het Fran-
se Bordeaux gelost, en hier deed 
heel Nederland aan mee, en waren 
er ruim 80.000 duiven aan de start. 
Deze vlucht werd gewonnen door 
Richard van den Berg uit De Kwakel 
die zijn duif om 08.41.20 uur klok-
te. Deze duif maakte een snelheid 
van 1497,550 meter per minuut. De 
gemiddelde afstand was 908 Km. In 
het rayon werd Richard 3e en 15e. 
Verweij-Castricum werd 2e en Pe-
ter de Haan 3e. In totaal stonden 26 
duiven van Rond de Amstel bij de 

Zomerdrive De Legmeer
Uithoorn - In het sportcomplex van 
De Scheg speelden woensdagavond 
30 juli jl. 36 paren verdeeld naar 
sterkte over drie lijnen de negende 
zitting van de zomerdrive 2008. 
In de “A”lijn met 12 paren speelden 
vier paren in de 60%. Het paar Joop 
van Delft met Toon Overwater wer-

den eerste met 65,42% gevolgd door 
Lijnie Timmer met Gerda Schavema-
ker die 64,58% scoorden.
Op de derde plaats Wim Slijkoord en 
Francis Terra met 61,67% en Jan en 
Rina van Vliet vierde met 60,58%.
In de “B”lijn ook met 12 paren wa-
ren de onderlinge verschillen niet 

Verweij Communicasa 
Toernooi bij Argon
Mijdrecht - De zaterdagafdeling 
van Argon opent het nieuwe sei-
zoen traditiegetrouw ook nu weer 
met het Verweij Communicasa Toer-
nooi. Het toernooi is verdeeld over 
twee wedstrijddagen. Op woensdag 
13 augustus beginnen om 19.30 uur 
twee wedstrijden, Loosdrecht neemt 
het op tegen Argon en Zevenhoven 

speelt tegen Legmeervogels.
Op zaterdag 16 augustus om 14.00 
beginnen de finalewedstrijden, de 
winnaars spelen dan om de fraaie 
wisselbeker en de verliezers om de 
troostprijzen.
Als scheidsrechters fungeren de he-
ren Cordes en Kraan. De toegang is 
gratis.

eerste 85 duiven in het rayon. Za-
terdag werd de laatste jonge dui-
venvlucht vanuit het Franse Mor-
lincourt vervlogen, en deze vlucht 
werd gewonnen door Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen. W. Wijfje uit 
De Kwakel werd 2e en Ton Duiven-
voorde uit De Hoef werd 3e. Hennie 
werd 54e in het rayon. Ton Duiven-
voorde werd door dit resultaat kam-
pioen jonge duiven en duifkampi-
oen, Theo Kuijlenburg uit Amstel-
hoek werd kampioen aangewezen. 
Vervolgens werden er duiven gelost 
in het Franse Perpignan, deze vlucht 
werd gewonnen door Peter de Haan 
uit De Hoef, 2e werd Verweij-Castri-
cum en 3e Rob v.d. Wal beiden uit 
Mijdrecht. 
De uitslagen zijn als volgt:
Tarbes 26 juli
R. v.d. Wal
Verweij-Castricum
P. de Haan

Narbonne 27 juli
P. de Haan
R. v.d. Wal

Bordeaux 185 duiven
8 deelnemers
R. v.d. Berg
Verweij-Castricum
P. de Haan
H. Hendriks
R. v.d. Wal
P. Baas
C. Pothuizen
Th. Kuijlenburg

Perpignan 2 augustus
P. de Haan
Verweij-Castricum
R. v.d. Wal

Morlincourt 387 duiven
14 deelnemers
C. Pothuizen
W. Wijfje
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
Bosse & Zn

M. v.d. Hoort
W. Könst
C. van Bemmelen
R. v.d. Wal
Verweij-Castricum
J. Koek

Kampioenschap
Onaangewezen  
1. A.M. Duivenvoorde  
2. H.P. Snoek  
3. C. pothuizen
4. Th. Kuijlenburg
5. P.J. van Schaik
6. R. den Boer
7. W. Wijfje
8. M. v.d. Hoort
9. C. van Bemmelen
10. Verweij-Castricum
11. Bosse & Zn
12. W. Könst
13. C. Stevens
14. J. Koek

15. R. v.d. Wal
16. H. Brugman
17. L. v.d. Sluis
18. G. Stevens

Aangewezen
1. Th. Kuijlenburg
2. C. Pothuizen
3. A.M. Duivenvoorde
4. H.P. Snoek
5. C. van Bemmelen
6. P.J. van Schaik
7. Bosse & Zn
8. W. Könst
9. R. den Boer
10. C. Stevens
11. Verweij-Castricum
12. M. v.d. Hoort
13. W. Wijfje
14. J. Koek
15. R. v.d. Wal
16. H. Brugman
17. L. v.d. Sluis
18 G. Stevens

Duifkampioen: 
A.M. Duivenvoorde met het ring-
nummer 08-5809681

zoo groot als in de A lijn. Hier werd 
de eerste plaats door Lidy en Dick 
Krug behaald met 55,83%. De twee-
de plaats ging naar Cobie de Bruine 
de Bruin en Wil Groot met 55,42% 
met op de derde plaats Tini en Jo-
han Lotgerink met 55,00%.

In de “C” lijn met 12 paren ging de 
eerste plaats naar het echtpaar Els 
en Gerard Vermeer zij scoorden 
60,42% met op de tweede plaats 
Jannie Snabel met Jan Zelle 57,50% 
als derde Ans Bruggeman en Truus 
de Groot met 53,75%.
In de persoonlijke competitie staat 
Ben ten Brink nog op de eerste 
plaats met een gemiddelde van 
54,61%. Luuk Smit zakt van de 
tweede naar de vierde plaats met 

AKU in record warme Decathlon 
Polderloop De Kwakel
De Kwakel - Acht en twintig gra-
den en zuid oost windje 2 eisten 
hun tol onder de leden van de lo-
pers groep van AKU donderdag-
avond in De Kwakel. Des te meer 
bewondering voor de snelste man 
aller tijden in deze klassieker, Hu-
go v/d Broek uit Castricum. Hij zet-
te een fantastisch record neer op de 
10 km. met een tijd van 29.54!, alsof 
je je in Peking waande. Oorzaak van 
de vele rode lopers hoofden onder-
weg en bij de finish was het veel te 
hoge aanvangstempo. Gewend aan 
een mild zeeklimaat van zo’n twintig 
graden, ging de aanpassing aan de 
omstandigheden niet iedereen even 
goed af waardoor voor enkelen zelfs 
de finish een “vuurlijn” te ver werd!
Jolanda ten Brinke ontrok zich aan 
de malaise door toch de 2e prijs 
te behalen bij de dames 35 jaar in 
40.46, wel is waar anderhalve mi-
nuut boven haar beste tijd, maar 
die warmte toeslag gold voor bij-
na iedereen. Ook Karin Versteeg 
hield het hoofd koel en werd knap 
4e in 43.31. Bij de senioren bleef In-
geborg Couvee  Mandy Plasmeijer 
net voor in 48.29 om 48.39 en Ani-
ta Hogerwerf bereikte de eindstreep 
in 50.56. Irene Kleijn ging voor het 
eerst volledig “kapot” en vond 10 
kilometer opeens wel erg veel met 
haar tijd van 53.35. Bij de dames 45 
jaar deed Corrine v/d Bergen het 
goed met haar 53.01, terwijl An-

Wisselvallig Michiel de Ruyter
Uithoorn - De kanopoloërs van 
Michiel de Ruyter hebben afgelo-
pen weekend niet optimaal gepres-
teerd in het Belgische Veurne. Het 
overwegend goede spel van zater-
dag kreeg zondag helaas geen ver-
volg. Het team werd uiteindelijk zes-
de (van de negen deelnemende 
teams). 
Op de eerste toernooidag begonnen 
de Uithoornaars lekker. De eerste 
tegenstander was de organiserende 
club, WKV uit Veurne. Na een span-
nende pot stond er een verdiende 4-
2 op het scorebord. Er werd niet al-
tijd even fel gespeeld, speelde MdR 
goed georganiseerd en geconcen-
treerd. De tweede partij, tegen het 
Franse St. Omer, ging met 3-5 ver-
loren. De Fransen hadden enkele 
goede schutters binnen de gelede-
ren en wisten beter met hun kansen 
om te gaan. Het Engelse meredian, 
de laatste tegenstander van de dag, 
werd met 5-2 verslagen. Ondanks 
een aantal ervaren jongens be-

schikte dit team ook over een aantal 
zwakke schakels, waardoor ze te-
gen Michiel de Ruyter collectief te 
kort kwamen.
Toen bekende werd wie op zondag 
de tegenstanders werden, was er 
weinig blijdschap in het team. De 
eerste tegenstander van de dag was 
The Sharks. Een team dat doorgaans 
eigenlijk een nog gemenere naam 
nodig heeft. Wonder boven wonder 
speelden ‘de haaien’ helemaal niet 
zo vuil als verwacht. In een span-
nende wedstrijd werd met 4-6 ver-
loren. De tweede tegenstander van 
de dag was Odysseus uit Alkmaar. 
Dewedstrijd was niet om aan te zien 
en ging met 4-2 verloren. Was restte 
voor MdR was een wedstrijd om de 
vijfde plaats, wederom tegen thuis-
club Veurne. Om de een of ande-
re mysterieuze reden werd het ni-
veau van zaterdag nooit gehaald bij 
MdR. Het bleef nog lang spannend. 
Een paar minuten voor tijd stond het 
nog slechts 2-3 en was alles moge-

Weller en Van Veen her-
overen Europese Sharpie titel
Vinkeveen - Tom Weller en Jeroen 
van Veen hebben op het Haring-
vliet hun Europese titel in de Shar-
pieklasse heroverd. Tweede  werden 
Jan-Pieter Braam en Jeroen Lies-
veld. Het brons was voor Daan Ver-
steeg en Mark van Wijk. 

Hoewel  het podium anders doet 
vermoeden, was het een internati-
onaal sterk bezet evenement met 
twee Engelse en drie Duitse teams 
bij de eerste tien. De omstandighe-
den waren wisselend te noemen. 
Op maandag en donderdag was het 
licht tot midden weer. Dinsdag was 
er matige wind en vrijdag was het 
stormachtig.  Slechts 22 van de 60 
deelnemende boten behaalden op 
die dag de finish. 
Het kampioenschap was tot op de 
laatste wedstrijd onbeslist.  Wel-
ler/Van Veen en Braam/Liesveld 
stonden slechts een punt van el-
kaar verwijderd voor het goud. On-
danks een indrukwekkende inhaal-
race van Braam, bleven Weller/Van 

Veen koelbloedig en finishten een 
plek voor de Vinkeveners.  Ook voor 
het brons bleef het tot op het laatst 
spannend. Daar lagen nog vier bo-
ten bij elkaar. Versteeg/Van Wijk 
trokken hierbij aan het langste eind 
ten koste van regerend kampioenen 
Chris en Tim Gibbs uit Engeland, 
Klaus Eisenblatter uit Duitsland en 
Patrick van Raalte uit Nederland. 
Mede dankzij de hoofdsponso-
ren Rabobank en Pinta Nieuw-
burg, de perfecte wedstrijdorgani-
satie van WSV Helius en de unieke 
locatie van Marina Stellendam werd 
er door veel deelnemers gespro-
ken over een van de beste kampi-
oenschappen ooit. De Sharpievloot 
maakt zich nu op voor de Neder-
landse Kampioenschappen op het 
Alkmaardermeer  van 12 tot en met 
14 september. Daarna kunnen de 
voorbereidingen starten voor het EK 
van 2009 dat zal plaatsvinden op de 
Atlantische oceaan voor de kust van 
Costa Nova in Portugal. (foto Peter 
van Haastrecht)

lijk. Helaas scoorde Veurne toen de 
4-2, waarmee de eindstand bepaald 
was. 
Het toernooi in Veurne betekende 
voor MdR de start van het ‘zomer-
seizoen’. Dankzij sponsor Verlaan 
kan MdR dan veel buitenlandse 
toernooien bezoeken. Aankomend 

weekend is er rust. Daarna wor-
den er toernooien in Ieper, Dikke-
bus (in België) en Londen bezocht. 
Twee weken ná het toernooi in Lon-
den begint daarna de Nederlandse 
competitie weer. Tijdens de compe-
titie speelt MdR hopelijk constanter 
dan tijdens het afgelopen weekend. 

gem. van 52.84% Zijn tweede plaat 
is nu ingenomen door Cobie Brui-
ne de Bruin met 52,98% en de der-
de plaats blijft voor Jan Bronkhorst 
met 52,91%.
De verschillen zij zeer klein dus de 
spanning blijft. In elke lijn gingen de 
eerste plaats naar huis met een fles 
wijn en de prik prijs ging naar de 
paren die als tiende eindigden.   
Bent U ook geïnteresseerd in een 
avondje bridge, dit kan elke woens-
dagavond tot 27 augustus, zaal open 
van af 19,15 uur. De kosten zijn 5,00 
euro per paar. Voor de indeling en 
informatie is het prettig als u van te 
voren belt met Erika Noord op 0297-
261977. Voor de volledige uitslagen 
kijk dan op het internet, www.nbb-
portal.nl

ny Calmez er zwaar doorheen zat 
met 58.40. Gerda Deibert zag de bui 
hangen en stiefelde rustig naar een 
tijd van 62.46.

Sterken
Atie van Oostveen kwam uit bij de 
categorie 55 jaar en liep gedegen 
naar 51.37 en een keurige 6e plek, 
terwijl Corrie van Dam op 64.43 uit 
kwam.
Bij de heren 10 km. 35 jaar werd 
Frans van Heteren keurig 2e in 
35.36 en Corné Klein 4e in 36 minu-
ten rond. John van Dijk zat hier vlak 
achter met een 6e positie in 36.12.
Harry Schoordijk was Mario Willem-
se en John Celie nu eens te snel af 
in 45.20 om 45.31 en 46.32 en ook 
Hans Blommestijn en Edwin Oud 
bleven binnen de “vijftig”met 47.44 
en 48.49, waarna Ed Alkema precies 
50 minuten nodig had.
De mannen 45 jaar werden aange-
voerd door Theo van Rossum met 
een tijd van onder de 40 minuten 
in 39.45. Fred van Rossum, Hendrik 
Bulle, Paul Stevens en Guido van 
Vliet scoorden respectievelijk 44.43, 
45.18, 45.58 en 47.01. Richard May-
enburg, Hans Mooy, Ed Janssen en 
Wim Roozendaal kwamen deze keer 
boven de vijftig minuten uit met hun 
51.19, 53.47, 54.07 en 57.38.
De groep der sterken, 55 plus, werd 
knap aangevoerd door Jaap Bouw-
meester met een 3e prijs in 41 mi-

nuten rond. Ook Theo Noij kon met 
opgeheven hoofd de polder verla-
ten met zijn 5e plek in 43.16, even-
als Jos Snel met 45.56 en Rob Bos 
met 46.57.
Maarten Moraal was Maarten Breg-
geman de baas met 51.48 om 57.01 
en Kees van Diemen plaatste zich 

daar nog tussen met 52.48.
De jeugd in de persoon van Wouter 
Heinrich timmerde aan de weg met 
een 1e plaats in 13.57 op de 4 km. 
Sjoerd en Thijs Heemskerk hadden 
18.04 en 20.11 nodig.
Sharona Plasmeijer werd keurig 
derde bij de meisjes in 18.57.


