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Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Bankje
in brand
gestoken

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

WIE HEEFT
LUCI
GEZIEN?

Uithoorn – Zaterdagavond 8 augustus jl. werd omstreeks 22.30 uur
de brandweer opgeroepen voor een
buitenbrand aan het Amfibieënpad
in Uithoorn. Ter plaatse bleek een
bankje in de brand te staan. Gelukkig kon de brandweer voorkomen
dat deze felle brand oversloeg naar
de begroeiing eromheen. De brandweer bluste de brand met behulp
van twee stralen hoge druk.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

ZWEMMEN:

waterplezier voor iedereen!
dit kan de hele zomervakantie in zwembad
‘’de Waterlelie’’ in Aalsmeer
(binnen-en buitenbaden)
Kijk naar www.esa-aalsmeer.nl
Of vraag naar openingstijden folder 0297-322022

MET SPOED GEVRAAGD

SERIEUZE BEZORG(ST)ER
VOOR NIEUWE WIJK IN LEGMEER WEST
(VOGELLAAN, VELDMUIS EN DWERGMUIS)
200 KRANTEN
HEB JE OP WOENSDAGMIDDAG TIJD EN WIL
JE WAT EXTRA’S VERDIENEN? BEL DAN!
Meer inlichtingen:
(tijdens kantooruren)
0251-674433

 

Door jubilerend Amsterdamse Bos:

Rit Bosmobiel ook voor
mindervalide particulieren
Uithoorn - Op maandag 7 september start een extra serie ritten met
de Bosmobiel door het Amsterdamse Bos. Die dag worden er twee ritten door vrijwilligers van de Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn bemand
om ook mindervalide particulieren
te laten genieten van een ‘rijdende boswandeling’. De eerste rit is
van 10.00 tot 12.00 uur en de tweede start om 14.00 uur en eindigt om
16.00 uur. Ook de daaropvolgende
dagen: dinsdag 8, woensdag 9 en
vrijdag 11 september worden twee
ritten aangeboden.
Na de succesvolle start van de Bosmobiel op 1 mei in het Amsterdamse Bos, hebben al vele groepen mindervalide senioren gebruik gemaakt
van een elektrische rondrit door het
bos. Die boekingen werden gemaakt
door zorgcentra en bejaardenhuizen

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

in gemeenten rondom het Amsterdamse Bos, maar ook door vrijwilligersorganisaties die mindervaliden
begeleiden.
Gebleken is echter dat er ook buiten
dergelijk groepsverband veel belangstelling voor zo’n toertje bestaat
bij mindervalide particulieren. Indien
nodig kan zo’n individuele rondritgebruiker ook door een begeleid(st)er
worden vergezeld. De Bosmobielen
bieden elk aan zes personen (inclusief de chauffeur) plaats en zijn
voorzien van 2 rollators.
Rotary Club
Voor die rondritten heeft de Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn twee elektrische, overdekte voertuigjes aangeschaft en ter beschikking gesteld
van het Amsterdamse Bos. Die laatste organisatie heeft hiervoor een

aantal speciale routes door het bos
uitgezet.
Belangstellenden die slecht ter
been zijn, niet in een verzorgingstehuis wonen en toch ook eens van
het jubilerende (75-jarige) Amsterdamse Bos willen genieten, kunnen
zich voor deze extra ritten telefonisch aanmelden bij het Bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos:
020-5456100. Hier worden de namen van de individuele geïnteresseerden genoteerd. De leden van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn maken vervolgens een indeling en bellen de belangstellenden op voor een
afspraak met datum en tijdstip van
vertrek. De Rotarians bemannen op
die data dan ook de Bosmobielen.
Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden.

100,- BELONING VOOR
HET VINDEN VAN ONZE
POES LUCI.









 







 







          

Luci is 11 maanden oud
(vrouwtje), Europese
korthaar, wit met cyperse
(bruin/zwart/grijs) vlekken.
Ze heeft een vlekje bij haar
neus en een witte streep
tussen haar oren.

Heeft u haar gevonden,
neem dan a.u.b. contact
op met 06- 180 45 049

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
0297-581698

Speel Mee in Uithoorn
voor de 37e keer!
Uithoorn - Of het al een record is
of niet dat een kinderevenement nu
al onafgebroken voor het 37e jaar
in Uithoorn wordt georganiseerd, is
(nog) niet bekend. Wel dat elk jaar
tientallen kinderen in de leeftijd van
5 tot 11 jaar zich gedurende een hele week creatief vermaken tijdens de
Speel Mee-week. Dit jaar van 10 tot
14 augustus. Plaats van handeling
is Sporthal De Scheg aan de Arthur
van Schendellaan 100 die daarmee
weer eens zijn belangrijke functie
bewijst. Maandag was er film in de
bibliotheek en konden kinderen zich
aan lange tafels creatief uitleven in
knutselen. Alles onder leiding van
enkele ouderen en enthousiaste tieners. Dinsdag was er het spel Groot
Europa en voor woensdag en donderdag stonden/staan buiten De
Scheg het bouwen van hutten op
het programma.

Als het slecht weer is wordt een alternatief programma geboden. Vrijdag is er een unieke kinderkermis.
De dagelijkse speeltijden zijn acceptabel te noemen, namelijk van
rond 10.30 uur tot ongeveer 15.00
uur met een enkele keer een uitloop
naar 16.00 uur. Dat is dan op vrijdag,
want dan draait het programma van
11.00 tot 16.00 uur.
Deelname aan een dergelijk evenement is niet gratis. Om de kosten
enigszins te dekken wordt per kind
per dag een bijdrage van vier euro
gevraagd bij voorinschrijving via de
website en vijf euro tijdens de Speel
Mee-week ‘aan de zaal’. Sponsors
zorgen voor materialen en een hapje en een drankje. Dat er veel behoefte bestaat aan een dergelijke
speelweek blijkt uit het grote aantal deelnemende kinderen dat zich
jaarlijks door hun ouders of ver-

zorgers laat inschrijven voor een
of meerdere dagactiviteiten. Om de
speelactiviteiten in goede en veilige
banen te leiden is het aantal deelnemende kinderen vaak beperkt tot
om en nabij de honderd; bij sommige activiteiten mogen er zelfs wat
meer mee doen. Zoals op vrijdag bij
de kinderkermis. De organisatie bestaat uit een actief bestuur en enkele tientallen vrijwilligers. Die zijn
hard nodig om bij de activiteiten assistentie te verlenen. Een en ander
speelt zich vrijwel altijd af in en om
De Scheg die daartoe alle faciliteiten biedt tegen een gereduceerd tarief. Ook laat een aantal sponsors uit
de (naaste) omgeving zich niet onbetuigd.
In de Nieuwe Meerbode van 19 augustus komen we met een beeldverslag uitgebreid terug op deze Speel
Mee-feestweek.
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Carla van Rooijen wint Triathlon van Leiderdorp

Multi’s Corné en Frans
samen tweede
Regio - Het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team was met elf
triatleten goed vertegenwoordigd tijdens de Triathlon van Leiderdorp afgelopen zondag. Op
de halve triatlon wist Aalsmeerse Carla van Rooijen de damesstrijd te winnen. Bij de heren waren Frans van Heteren en Corné Klein weer eens onafscheidelijk en finishten op een gedeelde
tweede plaats.

Een weekje relaxen voor
de Kwakelse KBO-ers
De Kwakel - Zaterdag 1 augustus vertrokken 34 leden van de
KBO voor een weekje relaxen in
hotel Metropool in Valkenburg
a/d Geul. Er waren diverse uitstapjes geregeld.
Een bustochtje naar de Ardennen
en een bezoek aan een stuwdam
van Gillette, een bustocht naar de

Duitse Eiffel met een rondvaart over
de Rohrsee en later een bezoek aan
het oude stadje Monchau.
De volgende dag een rondtoer door
Valkenburg met een bezoek aan de
oude kolenmijn. Vrijdag een bustocht door het mooie Limburgse
land met een bezoek aan het Drielandenpunt. Daarna werden ze verrast door een uitstekend buffet met

live muziek. Er werd er hard meegezongen door de KBO ers.
Zaterdag vroeg op en om 9.00 uur
stapten de vakantiegangers weer
in de bus naar De Kwakel waar ze
om 12.30 uur weer voet op Kwakelse bodem zetten.
Het was een zeer geslaagde vakantieweek waar de deelnemers nog
lang op kunnen teren.

Carla van Rooijen draait een bijzonder goed seizoen. Na drie eerdere
overwinningen in vooral lange triatlons won de Multi-triatlete afgelopen weekeinde net als in 2007 de
Triathlon van Leiderdorp. Van Rooijen kwam na het zwemonderdeel van
2,5 kilometer als vierde dame uit het
water op acht minuten van de eerste
dame. Vlak achter de nummers twee
en drie in de damesstrijd begon ze
aan het fietsonderdeel. In de derde ronde nam de Multi-dame de leiding in de wedstrijd over en bouwde
zo aan een mooie voorsprong. Met
zes minuten op haar achtervolgster begon ze aan het looponderdeel. Na de eerste loopronde had ze
negen minuten voorsprong. Uiteindelijk had Van Rooijen op de finish
ruim dertien minuten voorsprong.
Haar winnende tijd 4:27:44 was ook
meteen een nieuw parkoersrecord.
Een goede uitgangspositie op weg
naar de hele van Almere over drie
weken.

De Haarlemmer, die in voorbereiding is op de hele van Almere over
drie weken, had een mindere eerste
fietsronde maar verderop in de wedstrijd hervond hij zich weer. Voor zijn
gevoel had hij nog te weinig loopkilometers gemaakt, toch danste hij
als vanouds over het parkoers. Over
drie weken staat hij er ook bij de hele triathlon Almere.
Kwart
Aalsmeerder Jan van Heteren deed
in Leiderdorp na een rustigere periode weer een kwarttriatlon. Het fietsen ging zwaar bij hem, toch kon hij
weer tevreden zijn over zijn wedstrijd die hij als zesde bij de Heren 40 finishte. Achter hem draaide Aalsmeerder Fokko Timmermans
een goede wedstrijd. Met 24:09 minuten zette hij al een knappe zwemtijd neer en met 47 minuten op de
ruime 10 kilometer bleef hij teamgenoot Fred Gorter ook nog voor. Gor-

ter was vooral bezig geweest om zijn
vrouw Diana voor te blijven, waar hij
ook in slaagde.
Op de achtste afstand maakte Michelle Fangmann, die inmiddels
moeder is geworden, haar rentree in
een triatlon. Haar zoontje Stijn was
er in Leiderdorp ook bij als supporter. Na een redelijk zwemonderdeel
werd zij bijgehaald door Multi Stefan
Verheijen. Hij wist zich op zijn beurt
maar ternauwernood aanstormend
talent Menno Koolhaas, die in voorbereiding is op het NK jeugd op 30
augustus in Aalsmeer, van zich af te
houden. Als het looponderdeel vijfhonderd meter langer was, had de
uitslag andersom geweest, volgens
beiden. In deze serie ook het debuut
van Mariska Visser. Zwemmen doet
ze pas een paar maanden. In Leiderdorp kreeg de nieuwe fiets de vuurdoop, en ze sloot hardlopend haar
debuut zeer enthousiast af.

Gewaagd
Teamgenoten Frans van Heteren en
Corné Klein zijn altijd aan elkaar gewaagd. De twee Multi’s hebben samen voor heel wat spanning gezorgd in wedstrijden. Vaak werd een
wedstrijd in het voordeel van de een
of de ander beslist.
Tijdens de halve van Leiderdorp
kwam er geen beslissing in de tweestrijd. Op de fiets haalde Kwakelaar
Klein zijn teamgenoot Van Heteren uit Aalsmeer bij. Na een ronde
kwam Klein voor Van Heteren door,
maar in de derde ronde vonden ze
elkaar terug en liepen samen naar
de finish. Er kwam geen eindsprint
tussen de twee Multi’s. Samen kwamen ze in 4:01:39 uur over de finish
op een gedeelde tweede plaats, precies vier minuten achter de winnaar.
Op het Heren-40 podium stonden
de twee Multi’s daardoor op een gedeelde eerste plek.
Tonny Blom werd in dezelfde wedstrijd veertiende bij de heren overall
en zesde in de categorie Heren 40.

Multi’s Corné Klein en Frans van Heteren liepen samen naar een gedeelde
tweede plek.

United zingt weer!

Dag van de Ouderen 2009
opnieuw in het teken
van Integratie

Uithoorn - Na een zomerstop van
bijna 6 weken zingt Interkerkelijk koor United onder leiding van
dirigent/pianist Rob van Dijk op
een tijdelijke locatie.

Uithoorn/De Kwakel - Voor de
13de maal wordt voor alle senioren in Uithoorn en De Kwakel de
“Dag van de Ouderen“ georganiseerd. Het thema blijft onveranderd: “Ontmoeting van culturen“.

In verband met verbouwing van De
Schutse kerk, repeteert het koor tijdelijk in ‘t Buurtnest aan de Arthur
van Schendellaan 59 in Uithoorn.
De eerste repetitieavond van het
nieuwe seizoen is op maandag 17
augustus van 20.00 tot 22.00 uur.

De Dag van de Ouderen 2009 is een
informatiemarkt die in samenwerking met de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen (LSBO), de
Stichting Marokkaanse Gemeenschap Uithoorn ( SMGU), de Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB) en de Chinese Ouderen
Vereniging Tung Lok te Amsterdam
wordt gerealiseerd. De markt is een
mix van Nederlandse, Marokkaanse,
Surinaamse en Chinese cultuur-elementen. Absoluut een interessante dag.
De dag is gepland op donderdag 1
oktober aanstaande; ontvangst vanaf 10.00 uur in Sportpark Randhoorn
te Uithoorn.
Programma
vanaf 10.00 uur:
Inloop gasten en koffie
10.45 uur: Opening door wethouder

Oudshoorn
Markt en interviews
12.30 uur: Lunch
Markt, loterij en interviews
15.30 uur: Sluiting
Stichting Dag van de Ouderen Uithoorn/De Kwakel is bijzonder verheugd, dat in het Comité van Aanbeveling zitting hebben willen nemen mevrouw H. L. Groen (Burgemeester), mevrouw mr. M.E.A.C. Akkermans (notaris) en de heer A.H.M.
Vermeij (Fiat dealer).
Geïnteresseerd in deelname?
Bent u geïnteresseerd in deelname?
Bel dan met één van onderstaande contactpersonen en meldt u aan!
Deelname is gratis.
- Cor vd. Veer (ANBO)
Tel. 0297-563912
Ringslang 21,
1422 ZM Uithoorn
- Driss Ben Ali (SMGU)
Mobiel 0636.187.522
A. van Schendellaan 55,
1422 LB Uithoorn
- Piet van Os (KBO De Kwakel)
Tel. 0297-561122
Noorddammerweg 15,
1424 NV De Kwakel

Vanaf vrijdag 4 september

Cursus Zen-meditatie
Uithoorn - Vanaf vrijdag 4 september start een nieuw seizoen
van de wekelijkse Zen-meditatie
groep in Uithoorn.
Zen is een eeuwenoude praktijk die
zich tot doel stelt aandacht te ontwikkelen voor dat wat zich op dit
moment in je leven voordoet.
Deze niet-oordelende aandacht
geeft een basis van waaruit we onszelf, onze motivaties en handelen
beter leren kennen.
Wie ben ik eigenlijk, die de hele dag
opgejaagd is, doelen nastreeft, voorkeuren en afkeuren heeft en daar

meestal onbewust naar handelt? De
basis die dit verschaft in ons leven
kan heel veel uitmaken. In de wekelijkse Zen groep Uithoorn kan men
deze aandacht leren ontwikkelen.
Voor meer informatie kan men terecht op www.meditatie-uithoorn.nl
Bellen kan ook: 0297 525564.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

United zoekt nog nieuwe leden,
vooral bassen en tenoren, maar alten en sopranen zijn ook welkom.
De gemiddelde leeftijd van het koor
is 45-50 jaar en niet ouder dan 60
jaar.
Houdt u van zingen?
Kom gerust eens een keer langs
om te luisteren of neem geheel vrijblijvend telefonisch contact op met
Linda Glas, tel. 0297-563543 of Diana James, tel. 0297-561488.

Handbalseizoen van KDO
gaat van start
Kwakels Open Golf 2009
levert drie kampioenen
onder één dak op
De Kwakel/Spaarnewoude - Vorige week woensdag, onder een
stralende zon werd het Kwakels
Open Golftoernooi gespeeld.
Met dit jaar iets minder deelnemers
vanwege de Mexicaanse Griep (41),
maar wel met een recordaantal dames. (10), Ook het aantal g.v.b.-ers is
gestegen (13) Bij de amateurs streden de jongste, Wesley Pouw (20 )
en de oudste, Koos van Leeuwen (67
) met elkaar om het bekende groene
jasje. Onbekend talent Wesley won
uiteindelijk. Bij de g.v.b. -ers was
nieuwkomer Chris Verhoef een gewaagde tegenstander voor de ervaren Jan van Doorn. Henk Onderwater is de laatste tijd goed op dreef,
maar toch ging Jan van Doorn er
met het groene jasje vandoor.
Bij de dames was de grootste strijd
wie het golfkarretje mocht besturen.
Je hoorde het viertal Betty-Thea-Irene en Joke dan ook al van ver aankomen! Gierend van de lach hebben
zij dit jaar de 18 holes gereden.

Bij de fanatieke golfsters ging het
tussen Silvia Holla en Jacqueline
van Doorn. Jacqueline kon het met
3 slagen voor winnen.
Zodoende bleven de prijzen onder het dak van organisator Do van
Doorn.
Extra prijs, voor de meeste ballen ter
water, ging naar Frans Drost.
Onder het genot van een biertje of
2-3 reikte Do dan ook met gepaste trots de bekende groene jasjes
weer uit.
Uitslag na 18 holes:
G.v.b. ers
1 Jan van Doorn
2 Chris Verhoef
3 Henk Onderwater
Amateurs
1 Wesley Pouw
2 Peter van Doorn
3 Mark Klinkhamer
Dames
1 Jacqueline van Doorn
2 Silvia Holla
3 Wil Drost

76 slagen
78 slagen
78 slagen
98 slagen
100 slagen
101 slagen
107 slagen
110 slagen
125 slagen

De Kwakel - Na enkele maanden
vakantie begint deze week het
handbalseizoen bij KDO weer.
De eerste trainingen en toernooien worden afgewerkt en hopelijk wordt er snel gebruik gemaakt van de nieuwe kleedkamers en kantine.

indelingen van de eerste helft van
het veldseizoen op www.kdo.nl. Ook
eens meetrainen? Kom gerust eens
langs of mail voor meer informatie
naar:handbal@kdo.nl.

Deze week beginnen de Dames Senioren, dit jaar met drie teams sterk,
hun trainingen. Volgende week (18
augustus) vangt de jeugd weer
aan om het spreekwoordelijke ‘luie
zweet’ eruit te trainen. In het weekend van 22 en 23 augustus speelt
de jongste jeugd het eerste toernooi
bij Legmeervogels. De veldcompetitie begint in het weekend van 28 en
29 augustus. De KDO’ers hadden de
laatste competitiewedstrijden nog
niet eens afgewerkt, of vorig seizoen
ging de sloophamer al in het oude
clubgebouw. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het nieuwe gebouw waar onder andere de
kleedkamers en de kantine gehuisvest worden. Met, niet te vergeten,
een mooi uitzicht vanaf de kantine
op het handbalveld! Hopelijk kunnen de teams hier zo snel mogelijk
gebruik van maken.
In de buitencompetitie starten dit
seizoen tien KDO-teams: zes jeugd
teams van de allerjongste D-jeugd
tot de oudste A-categorie (t/m 18
jaar), drie Dames Senioren teams
en één Recreanten team. In het binnenseizoen komen daar nog wat
teams bij.
Kijk voor de trainingstijden en team-

Brieven
schrijven

Amnesty:

Uithoorn - In de maand augustus schrijven Amnesty International en u naar de autoriteiten van
Honduras Angola en Israël.
Het betreft de volgende gevallen:
- Een inheemse bevolkingsgroep
wordt door een projectontwikkelaar
regelmatig geïntimideerd o.a. met
doodsbedreigingen. De autoriteiten
ondernemen geen actie. - Een Angolese journalist kreeg 12 jaar gevangenisstraf omdat hij kritische artikelen
schreef over de regering. - Een docent aan de universiteit van Nablus
wordt door het Israëlische leger in
administratieve detentie gehouden.
De reden waarom is nooit bewezen.
Wilt u ook schrijven? U kunt de brieven thuis bezorgd krijgen om te versturen. Een telefoontje is voldoende. (Bert Schaap: 0297-565172). De
brieven zijn ook te verkrijgen via
“Amnesty International Uithoorn.nl”
onder het kopje “Schrijf”.

Nieuwe Meerbode - 12 augustus 2009
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Kringloopcentrum Ceres bestaat 25 jaar

“Het wordt een dag met verrassingen”
Uithoorn - Donderdag 27
augustus viert Kringloopcentrum Ceres aan de Industrieweg 33 te Uithoorn (recht
tegenover
Danscentrum
Colijn) het feit dat zij 25 jaar
geleden formeel in het leven
werd geroepen. “Op die dag
is het feest, dan hebben wij
voor onze talloze klanten
leuke aanbiedingen in petto
Kringloopcentrum Ceres: shoppen is hier echt een avontuur!
die er zijn mogen. Er zitten
graag gewilde en bijzondere
artikelen bij die wij juist voor
deze dag bewaard hebben.
Natuurlijk wordt alles omlijst
met een feestelijk tintje. Voor
de vaste liefhebbers die regelmatig onze winkelopstelling bezoeken is het zaak
er snel bij te zijn, want sommige dingen zijn éénmalig.
Een groot assortiment aan artikelen dat
En op=op!” laat bedrijfsleider
leven verdient
Wouter de Greef met een geheimzinnig lachje weten. Op
die dag gaat het Kringloopcentrum, als gewoonlijk, om 10.30
uur open.
Als organisatie is Stichting Kringloopcentrum Ceres destijds begonnen als schillenboer die met
paard en wagen langs de woningen groenteafval en aardappelschillen ophaalde. Dat werd
onder de toen nog talrijke varMeubels en bedden om uit te zoeken
kensboeren in de regio verdeeld.
In de jaren daarna trok de ecooordelen de kleding op uiterlijk, maat en of het spullen iets van hun gading zit. De mensen die
nomie fors aan en de mensen
konden zich steeds meer permitteren. Dat leidde heel en schoon is. Zij herstellen de kleding als er willen dat we spullen komen afhalen bij een onttot steeds meer grof vuil langs de stoeprand. naden los zijn of knopen ontbreken. Pas daarna ruiming van een woning of dat men zichzelf thuis
Soms nog met bruikbare spullen ertussen. Dat wordt het ingedeeld op maat en kleur en uitge- helemaal in het nieuw steekt en het ‘oude’ aan
werd opgemerkt door de vrijwilligers van Ceres sorteerd op kledingrekken gehangen. Liefheb- de straat zet, kunnen ons bellen (0297-568608)
die het bestuur van de stichting erop attendeer- bers kunnen hier terecht voor zowel dames- als voor een afspraak. Ceres komt de goederen dan
den. Die voerden spontaan een statutenwijziging herenkleding, maar er is ook een grote collectie geheel gratis ophalen. Anderzijds, als men hier
door waarbij het mogelijk werd de spullen van de kinderkleding. Het is onze eigen mini-C&A zou wat koopt en het is te groot om het te vervoeren,
straat te halen, dan wel op verzoek bij mensen je kunnen zeggen. Verder hebben we ook twee dan brengen wij dat tegen een schappelijk tarief
overtollige en nog bruikbare goederen gingen gepensioneerde meubelmakers onder onze naar het opgegeven adres. Overigens krijgen wij
ophalen. Aldus werden voor hergebruik geschik- vrijwilligers die meubilair, bedden en kantoor- alles, we mogen niets inkopen.”
te goederen centraal ingezameld en – na con- uitrusting, wat hier volop binnenkomt, aan een Niet alle goederen worden in de winkel verkocht.
trole op geschiktheid – weer in omloop gebracht nadere beschouwing onderwerpen. Als het hun Een deel is ook bestemd voor verscheping naar
voor liefhebbers die daarmee de goederen een goedkeuring kan dragen gaat het dóór. We krij- ontwikkelingslanden. De mensen daar zijn erg
tweede leven gaven. Bijkomend voordeel was en gen hier soms complete inboedels aangeboden blij met de nog bruikbare spullen die hier geen
is dat het milieu er ook mee gediend is omdat er van alleenstaanden, die overleden zijn en waar- dienst meer doen en ook niet meer ‘in de markt’
minder afval aan de toch al groeiende afvalberg bij de nabestaanden ons vragen het huis leeg te liggen. Dat verpakken wij in dozen en maken
halen, want ‘zij kunnen er niets mee’ omdat ze dat klaar voor verzending. Elke week komt een
werd en wordt toegevoegd.
alles al hebben. Maar ook van deurwaarders en vertegenwoordiger van een bevriende rederij bij
bedrijven die failliet zijn. Daar zitten soms splin- ons een container vol goederen halen. Die wordt
Elk artikel gecontroleerd
Inmiddels is Kringloopcentrum Ceres uitgegroeid ternieuwe artikelen tussen. We krijgen hier ver- naar Rotterdam gebracht voor verscheping naar
tot een landelijk erkend, volwaardig en drukbe- volgens een heel assortiment aan goede spullen onder andere Ghana of Gambia. Alles wat bruikzocht kringloopcentrum. Ondergebracht in een binnen dat echt een tweede leven verdient. Dan baar is wordt daar uitgedeeld aan de bevolking.
keurige hal met voldoende parkeerruimte voor praat je over meubels en wandkasten, bedden
de deur is het een grote winkel geworden met en beddegoed als dekens en dekbedden, fiet- We zijn verwend
honderden bruikbare artikelen die per assorti- sen, gereedschap, tuinmeubelen en tuingereed- Bedrijfsleider Wouter de Greef (59) is nu bijna 3
ment een overzichtelijk aanbod vormen. En alles schap, audio-, video- en TV-apparatuur, witgoed, jaar in deze functie. Daarvóór heeft hij zijn spotegen heel schappelijke prijsjes die uitsluitend waaronder wasmachines, vaatwassers e.d., een ren verdiend in het bedrijfsleven met drie eigen
tot doel hebben Ceres kostenneutraal te laten enorm assortiment huishoudelijke artikelen, zo- bedrijven in de automatisering. “Mijn leven werd
opereren. Winstoogmerk is hier niet aan de orde! als keramiek, glaswerk, serviesgoed, keuken- gedomineerd door steeds hogere prestaties te
Ceres levert daarmee een actieve bijdrage aan en baduitrusting, accessoires, kinderkameruit- leveren en stressgevoelens. Door het werk veel
een duurzaam gebruik van goederen. Dagelijks rusting (wandelwagens, badjes, boxen, bedjes, van huis en daar lijdt het gezin onder. Op zeker
wordt met een vrachtwagen een nieuw assorti- enz.), speelgoed, woonaccessoires, koffers en moment was bij mij de maat vol en heb ik mijn
ment aan de bestaande voorraad toegevoegd. tassen, hometrainers, zelfs ski-kleding en ski’s, bedrijven verkocht. Het sociale aspect in het leDat wordt eerst verzameld en gesorteerd in het duizenden boeken, gerubriceerd op onderwerp, ven doet mij ook wat. Toch kruipt het bloed waar
magazijn, waarna meer dan dertig vrijwilligers een grote collectie grammofoonplaten (LP’s) en het niet gaan kan want op zekere dag zag ik een
en twaalf vaste personeelsleden ermee aan de noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. advertentie dat men bij Kringloopcentrum Ceres
slag gaan. Onder de vrijwilligers bevinden zich De boeken worden eveneens door een team vrij- een bedrijfsleider zocht. Ik heb daarop gesolliciICT-ers, mensen die kennis van zaken hebben willigers nagekeken en op onderwerp en rubriek teerd en ben aangenomen. Door mijn ervaring
van computers, printers, dvd-spelers, audio- en gesorteerd. Er is veel vraag naar boeken en dat in het bedrijfsleven kon ik samen met ons team
videoapparatuur, TV’s, enzovoort. “Alles wordt merk je, want daarin zit onze grootste omzet. À van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers
hier eerst op goede werking bekeken en des- propos, Wil je een printer? Zoek maar uit, want het Kringloopcentrum verder uitbouwen en op de
noods gerepareerd. Daarna gaat het pas door we hebben er kasten vol van. In verhouding kos- kaart zetten. Er zijn bedrijfsplannen geschreven,
naar de winkelverkoop. Wat echt kapot is gaat ten ze een habbekrats en ze doen het allemaal een structuur opgezet, de organisatie is verder
naar de technische scholen waar ze van de goed, daar zorgen we voor. Wat ook erg in trek uitgewerkt en iedereen heeft een vaste taak. Dat
onderdelen weer andere toestellen maken als is, is een draaitafel (pick-up) om platen te draai- heeft geresulteerd in een goedlopende en logisch
leerproces. Er gaat maar weinig naar de schroot- en. Mensen willen dat steeds meer. Hier ligt het ingedeelde winkel met een breed aanbod aan
hoop”, legt Wouter de Greef uit. “Dat gebeurt ook allemaal. Gemiddeld hebben we elke morgen gebruikte goederen dat goeddeels een tweede
met kleding. Wij hebben hier zeven dames die ongeveer 75 vaste klanten voor de deur staan leven verdient en ook krijgt, getuige de talloze
in de confectie werkzaam zijn geweest. Zij be- die willen kijken of er bij nieuw binnengekomen klanten die hier komen winkelen. En dat zijn echt

Verkoop van boeken en platen vormt de grootste omzet

niet alleen mensen die het
niet breed hebben. Wat
meer is, we draaien helemaal zelfstandig vanwege
de opbrengsten door wat
we verkopen en hoeven
geen subsidie. Om die reden is een goede bedrijfsvoering onontbeerlijk. Ik
kan je zeggen, het is voor
mij een verademing hier te
werken met het vaste team
van personeelsleden en de
vrijwilligers. Elke dag hebben we wat nieuws te bieden en iedereen werkt nagenoeg zonder stress. Je
hoeft geen vette winsten
te maken, alleen zorgen
dat je quitte draait. En dat
lukt heel goed. Daarover
leg je verantwoording af
een tweede
aan het stichtingsbestuur.
Onze klanten gaan over
het algemeen blij en tevreden de winkel uit en je ziet ze
heel vaak terugkomen. Elke
dag staan er nieuwe goederen in de winkel en aan het
assortiment dat hier staat
kun je zien hoe rijk we het
in Nederland hebben. Want
wat de mensen allemaal weg
doen of niet meer willen hebben, het is onvoorstelbaar.
Iedereen is verwend. Er is
bijvoorbeeld een modetrend
in flatscreen TV’s. Dat resulteert in een groot aanbod van nog uitstekende
buis-TV’s die hier worden binnengebracht. Men
kan er niks meer mee, want inruilen doet vrijwel
geen handelaar. Er zitten top-exemplaren bij en
dat is met veel dingen zo die hier staan. Mensen
in het Oostblok zouden hun vingers erbij aflikken.
Opvallend is dat wij door de recessie niet méér
klanten krijgen terwijl je dat wel zou verwachten.
Ook hier is de Nederlander voorzichtig met aankopen.”

Stageplaatsen
Doel van het Kringloopcentrum is ten eerste het
milieu te beschermen. Ruim 90 procent door hergebruik komt niet op de vuilnishoop terecht. Goederen krijgen dus een tweede leven bij de gebruiker en in ontwikkelingslanden. Ten tweede wordt
minderbedeelden in de samenleving de kans
geboden tegen weinig kosten hun huis in te richten met alles wat zij nodig hebben. Dat geldt ook
voor studenten en jongeren die op zichzelf willen
gaan wonen. Het zijn goede en bruikbare spullen, daar durft De Greef ‘zijn handen voor onder
de snijmachine te steken’, zoals hij dat zelf uitdrukt. Als derde doelstelling wordt genoemd met
de verkoop van artikelen uit de (bedrijfs)kosten
te komen. Verder is Ceres een samenwerkingsverband aangegaan met stichting Ons Tweede
Thuis, De Bruggen, de AM-groep en sinds anderhalf jaar ook het UWV/CWI. In dat kader gezien verschaft Ceres ook werk en opleidingen
aan jongeren met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking. Dat is in de vorm van een
dagbesteding. Op basis daarvan is in 2008 door
Kringloopcentrum Ceres liefst 1.400 uur aan stageplekken ingevuld ten behoeve van jongeren,
die beroepsmatig of in sociaal-maatschappelijke
zin hiervoor een poosje werkervaring en kennis
binnen de organisatie hebben opgedaan.
Meer weten over Kringloopcentrum Ceres? Bezoek dan de website: www.ceres-kringloop.nl.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. Op woensdag gesloten. Industrieweg 33 (naast de gemeentewerf) Uithoorn.
Vergeet donderdag 27 augustus niet een bezoek
te brengen aan de jubilerende Ceres.
Er zijn leuke verrassingen en het is altijd een
avontuur om er te shoppen!

Wouter de Greef in overleg met caissière Priscilla

Alles wat binnenkomt wordt in het magazijn
professioneel gecontroleerd
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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 werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden 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 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

Nieuwe website
STIJL 2000
Regio - STIJL 2000 blijft zich
verder positief ontwikkelen,
niet alleen in de uitbreiding
van het assortiment maar ook
in de presentatie. Geheel in
stijl van het nieuwe Magazine,
meer dan 100 pagina’s, is ook
de website totaal vernieuwd.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

De site geeft een goed beeld
waar STIJL 2000 voor staat, namelijk: Stijlvol wonen! Wie over-

Wilnis - Op zaterdag 22 augustus organiseert NME-centrum
De Woudreus een open dag. Tussen 10.00 en 15.00 uur bent u
van harte welkom

DIERENhULp

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

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

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

U kunt ook het nieuwe Magazine afhalen in één van de showrooms: Almere, Hoofddorp, Leiden, Nieuwkoop, Rotterdam en
Utrecht.

Open dag bij De Woudreus
op zaterdag 22 augustus

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING

weegt nieuwe kozijnen, dakkapel,
serre, schuifpui, veranda, carport, zonwering of deuren aan te
schaffen kan dit uitgebreid zien
op de overzichtelijke site:
www.stijl2000.nl

Termijn van inzending
natuurfoto’s bijna voorbij
De Ronde Venen - Nog even......
en dan sluit de termijn waarop
foto’s kunnen worden ingezonden voor de fotowedstrijd ´De
Groene Venen Kalender 2010´.
Iedereen kan nog tot uiterlijk 1
september a.s. zijn of haar mooiste foto’s insturen.
Het onderwerp is Natuur. Alle foto’s
van dieren, weilanden, luchten, polders en alles wat daarin leeft, groeit
en bloeit, zijn van harte welkom.
Een vakkundige jury zal alle inzendingen beoordelen en een winnaar kiezen. De foto van de winnaar

wordt op de voorzijde van de kalender afgedrukt. Ook ontvangt de winnaar de hoofdprijs van 100 euro en
een bijzonder blijvend aandenken.
Uiteraard zijn er ook leuke prijzen
voor de nummers 2 en 3.
Stuur maximaal vijf foto’s vóór 1
september aanstaande naar Charlotte Smit, Demmerik 46a, 3645 EC
Vinkeveen en vermeld duidelijk je
naam, adres en telefoonnummer,
zodat de jury contact kan opnemen.
Ook graag vermelden waar de foto
is gemaakt, zodat er een passend
bijschrift kan worden geschreven.

‘Kunst van binnen uit’
Uithoorn - Vrijdag 14 augustus
van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag
de 15e van 12.00 tot 17.00 uur en
zondag 16 augustus van 12.00
tot ca. 16.00 uur hebt u nog de
gelegenheid om de tentoonstelling ‘Kunst van binnen uit’ in het
Fort aan de Drecht te bezoeken.
Hier toont een aantal medewerkers van de galerie zijn/haar kunst
op schilderijen en foto’s, in tekeningen, beelden, sieraden en viltwerk.
Bijzonder is ook, dat zij bijna allen
inwoners van Uithoorn zijn. U vindt
hier dus een keur aan Uithoornse
kunst! Deelnemers aan deze expositie zijn:

Schilderijen: Ineke van der Aa,
Hans van den Bosch, Gon Hageman, Catharina Jensen, Greet Niederländer, Ria Rugge, Jeannet Vermeijen Janny Burggraaf.

Deze open dag staat in het teken
van zaden. In deze tijd van het jaar
staan er nog veel planten in bloei,
maar veel planten hebben dan ook
al vruchten en zaden.
Wethouder Dekker zal om 11.00 uur
de dag openen door nieuwe informatieborden te onthullen. Deze informeren de bezoekers aan de tuin
over de tuin en natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Ook wordt die
dag het Hazenpad voor het eerst in
gebruik genomen. Langs het Hazenpad kunnen kinderen een natuur ontdekpad lopen waarbij ze
door kleine opdrachten van alles
in de natuur beleven. Dit Hazenpad is gemaakt door leerlingen van
het VeenLanden College tijdens hun
maatschappelijke stage.
Tijdens de open dag kunt u een kijkje nemen in de educatieve tuin waar
vrijwilligers van o.a. het IVN aan het
werk zijn.

In het centrum zelf is er ook het een
en ander te doen. Zo is er een tentoonstelling over zaden. In deze tentoonstelling kunt u zien wat voor
soort vruchten en zaden er zijn en
op welke manieren zaden zich verspreiden. U kunt daar onder andere zaden onder de binoculair zien en
zo ontdekken hoe fraai zaden zijn.
U kunt de tentoonstelling besluiten met een quiz over de zaden in
de tuin.
Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten in het centrum. Naast het
ontdekpad kunnen ze spelletjes
en creatieve activiteiten doen. De
veenmollen, de jeugdafdeling van
het IVN, zullen die dag een nieuwe
beestentoren maken met de kinderen die dat leuk vinden.
Gelijktijdig met de open dag van het
NME centrum zal ook Stichting de
Paraplu een inloopdag organiseren van 10.00 uur tot 13.00 uur. Het
NME centrum en Stichting de Paraplu gebruiken hetzelfde gebouw
aan de Pieter Joostenlaan.
De Woudreus vindt u aan Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer
informatie: tel. (0297) 273692.

Expositie Marijke Zwart
Vinkeveen - Tot eind augustus
hangen van Marijke Zwart schilderijen in acryl en aquarel op de
begane grond en de vijf verdiepingen van het zorgcentrum.
In een opvallende stijl, waarbij het
werk wordt verdeeld in banen en
vlakken, zijn gestileerde landschappen te zien in warme kleuren.
Tevens zijn er mensfiguren te bewonderen die geplaatst zijn in een
bepaalde omgeving.

Ze maakt foto’s en schetsen op locatie en verwerkt dit in haar atelier.
Landschappen ontstaan onder haar
handen, hiervoor worden geen
schetsen gemaakt.
Ze begint en laat zich inspireren
door wat zich spontaan aandient op
het papier of doek.
Openingstijden: dagelijks tussen
10.00 en 16.00 uur
Voor informatie bel Marijke Zwart:
0297-285119

Beelden: Janny Burggraaf, Ria Luyt
en Antoinette Veenhuis.
Fotografie: Max from Holland en
Hans Gasseling.
Sieraden: Do de Graaf.
Viltwerk: Ineke van der Aa.
Grijp deze gelegenheid aan om
prachtige kunst te bekijken in deze magnifieke locatie op het adres
Grevelingen 50.

IJzersterke Frans Woerden
wint Waverloop
Waver - Afgelopen donderdag
bleek Veenloper Frans Woerden
oppermachtig tijdens de hoofdafstand van de Waverloop. Een
andere Veenloper, Willem van
Leeuwen, volgde op gepaste afstand, maar won wel bij de Masters (ouder dan 40 jaar).
De traditionele Waverloop vond dit jaar onder
haast tropische temperaturen plaats. De Veenlopers
presteerden echter uitstekend onder deze omstandigheden. Diverse Veenlopers mochten na afloop namelijk plaatsnemen op het
erepodium.Frans Woerden
was veruit de snelste op de
hoofdafstand van de Waverloop over 12,5 km. Hij
had voor deze afstand 47.20
nodig. Hij was daarmee bijna 2,5 minuut sneller dan
Willem van Leeuwen. Willem werd tweede in een tijd
van 49.45. Hij won wel het
klassement bij de Masters.
Ook Veenloper Henny van
Nieuwkerk mocht plaatsnemen op het erepodium van
de Masters. Hij werd namelijk uitstekend 3e in een
tijd van 52.45.Henny Kooijman en Theo Noij ontliepen elkaar niet veel: 57.28
om 57.33. Ook Herman van
’t Schip en Claudia Reuvekamp ontliepen elkaar niet
veel; zij finishten zelfs in dezelfde tijd: 1.01.21. Claudia
behaalde hiermee een prima vijfde plaats bij de dames. Alexander Reuvekamp
liep deze hete 12,5 km in
1.08.56.

Drie Veenlopers kozen tijdens de
Waverloop voor één rondje, 6,25
km dus. Bertus Vrielink behaalde
een uitstekende tweede plaats bij
de Masters. Bertus liep een tijd van
25.47. Frans Bosman had 28.38 nodig, terwijl Hans Leeuwerik 32.46
liep.

Een rondje knooppunten
fietsen met TTC De Merel
Regio - Het fietsen van een route
langs knooppunten wint steeds
meer aan populariteit. Dat is niet
verwonderlijk. Want niets is gemakkelijker dan het volgen van
een reeks genummerde bordjes.
Bij TTC De Merel kunt u komende zondag 16 augustus drie routes langs knooppunten fietsen.
Ook in de omgeving van De Ronde Venen is het knooppuntennetwerk de afgelopen tijd voltooid.
Overal ziet u de witgroene bordjes
met knooppunten. Op elk knooppunt staat een overzichtsbord waarop u kunt zien hoe een route verder
gaat. U kunt zelf aan de hand van
de knooppunten een route maken
en telkens weer aanpassen.
TTC De Merel maakt het u op 16
augustus wel erg gemakkelijk. De
fietsvereniging heeft drie mooie
routes voor u gemaakt. U hoeft zelfs
de knooppunten niet op te schrijven of te onthouden. Want de route wordt uitgepijld met de bekende
geelzwarte Merelpijlen. Deze pijlen
hoeft u alleen maar te volgen. Het
enige dat u moet doen is bij elke pijl
te kijken naar welk knooppunt deze
pijl verwijst. Bij dat volgende knooppunt hangt een volgende Merelroutepijl. Makkelijker kan het niet. U
moet alleen nog zelf fietsen.
Iedereen
Aan elk fietsliefhebber is gedacht. Er

is een route van 100 kilometer voor
de prestatieve fietser. De meer recreatieve fietsers kunnen kiezen uit
routes van 65 en 35 kilometer. Alle afstanden kennen een pauze bij
Eetcafé Het Regthuys op de Kerkbrink in Breukelen. Naar verwachting wordt het daar de gehele dag
een gezellig samenzijn van allerlei
soorten fietsers. Koffie en een appelpunt staan in ieder geval klaar.
Alle routes gaan over rustige en
mooie binnenweggetjes in de nabije en verre omgeving. Waarbij u af
en toe zeker verrast wordt door een
weg of fietspad dat u nog niet kent.
Gestart wordt bij Café-Bar De
Paddestoel aan Hofland 33A in
Mijdrecht.
Starttijden:
100 km
65km
35 km

8.00-10.00 uur
9.00-11.00 uur
9.00-12.00 uur

Uiterlijk om 16.00 uur sluit de eindcontrole in Mijdrecht.
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro voor de routes van 35 en 65 kilometer, en 3,- euro voor de route van
100 kilometer. Leden van TTC De
Merel en andere fietsverenigingen
betalen een euro minder.
Alle routes zijn dus uitgepijld. Dat is
erg gemakkelijk fietsen, gewoon de
pijlen volgen. Maar u krijgt ook een
routebeschrijving mee.
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Exclusieve roeitocht in
Botshol met ‘De Schatkist’

Karin en Irma van AKU
op één in tropische
Waverloop
Regio - Hoe heet het was en hoe
ver op donderdagavond in Waver. Bij een temperatuur van tegen de dertig graden gingen 200
deelnemers om 19.30 uur van
start op de 2,6, 6,2 en 12,4 km.
De organisatie kreeg zo ongeveer
van alle aanwonenden van het parcours steun met extra waterposten en vooral hun paradijselijke watersproeiers die oververhitting effectief bestreden.
Op de 6,2 km. bevestigde Irma van
Balken haar supervorm van de laatste weken door een geweldige eerste prijs in 28.14 binnen te halen.
Corinne van den Bergen verraste
ook door de tweede plaats op te eisen in 31.56, waardoor AKU het podium op deze afstand domineerde.
Claire van der Post werd knap zesde
in 35.13 ondanks een leeftijdsverschil van meer dan 20 jaar met de
prijswinnaars!
Kwakel-coryfee Karin Versteeg
presteerde als vanouds en veroverde de eerste plek op de 12,4 km. afgetekend met bijna 5 minuten voorsprong op nummer twee in 52.52.
Kim Holla had 1.04.32 nodig en
Baukje Verbruggen volgde in een
prima 1.06.45.
Anny Calmez bleef keurig binnen de
één tien met haar 1.09.43 en Corrie
van Dam bleef met sjoege lopend
netjes binnen de limiettijd van anderhalf uur in 1.27.
Bij de heren 12,4 km. deed Bram van
Schagen het uitmuntend door twee-

de te worden in precies vijftig minuten. Harry Schoordijk kwam nog net
iets tekort voor een ereplaats, maar
zijn vierde plek in 52.50 is veelbelovend.
Mario Willemse deed goed mee in
56.19 en ook John Celie finishte binnen het uur in 59.50.
De veteranengroep heren 12,4 km.
produceerde de grootste deelname
met een totaal van 72 lopers. Kunnen kennelijk zeer goed tegen de
hitte. Fred van Rossum voerde het
AKU peloton aan met een zesde
plaats in 55.30 en bleef nu eens Theo
Noij voor die wat minder warmtebestendig leek met een evengoed zeer
respectabele 57.33. Ook Rob Bos als
oudste AKU-er bleef knap onder het
uur met 59.40. en Maarten Moraal
deed het na wat lichamelijke ongemakken uitstekend met 1.04.13 voor
Wim Roozendaal die in 1.11.15 binnenkwam.
Maarten Breggeman sloot de rij met
een bekeken 1.21.06.
Op de 6,2 km. veteranen registreerde Jos Snel als haas voor Irma 28.14
en kwam Richard Zeldenthuis in
32.45 over de eindstreep.
Bram Menet was de snelste van de
AKU achterhoede met 39.47, voor
Jos Lakerveld in 40.46 en Nico Klerx
in 41.04.
De AKU jeugd werd vertegenwoordigd door de familie Heemskerk.
Sjoerd behaalde een fraaie tweede
prijs op de 2,6 km. in een zeer snelle 10.35, broer Thijs werd zevende in
12.10 en zusje Kirsten zelfs vierde bij
de meisjes in 13.24.

Een barbecue en een
viswedstrijd in De Hoef
De Hoef - Stichting Vrienden Antoniuskerk in De Hoef gaat op 23
augustus a.s. weer de jaarlijkse
grote viswedstrijd organiseren in
de Kromme Mijdrecht met daarna een barbecue op het kerkplein.
Iedereen mag gratis meedoen met
de viswedstrijd, hij of zij moet zelf
voor een hengel zorgen en is ook
zelf verantwoordelijk voor de vispas, voor aas wordt gezorgd. Er zijn
prijzen voor wie de meeste vis, de
grootste vis en de zeldzaamste vis
vangt. Voor de kinderen t/m 12 jaar
is er tobbevissen op het kerkplein,
hierbij moet men in een bepaalde
tijd zoveel mogelijk punten bij elkaar

vissen. Iedere ronde wordt gevist
voor prijzen. Deze gezellige middag
begint om 14.00 uur en rond 15.30
uur zal op het kerkplein de barbecue worden aangestoken. Voor deze
barbecue kan men zich opgeven bij
de commissieleden. In De Hoef komen zij bij de mensen aan de deur.
Mensen buiten De Hoef kunnen zich
opgeven bij Theo Róling, tel. 593292
of Gerda van Blokland, tel. 593553.
De kosten voor de barbecue zijn: 25
euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen van 12 t/m 16 jaar.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Ook
zijn er verschillende kinderattracties
aanwezig zoals een springkussen,
zandbak en tafeltennisspel.

De Ronde Venen - Met als thema ‘Fluisterend riet’ organiseert
vertelkring De Schatkist een verhalenroeitocht in Botshol voor
maximaal 10 personen.
Op zaterdagmiddag 15 augustus
gaan twee verhalenvertellers van
vertelkring De Schatkist varen op
de Botshol met 2 roeiboten. In de
ene boot zit Elza Vis (tevens IVNnatuurgids) en in de andere boot
Joke Dekker-Booij. In de sfeer van
dit prachtige natuurgebied worden
er leuke, spannende en mooie verhalen verteld, maar ook gewezen
op de specifieke leefomgeving van
dieren en planten. Beide boten treffen elkaar op een afgesproken plek,
waar de deelnemers even hun benen kunnen strekken. Daar zullen
ook de verhalenvertellers van boot
wisselen met als gevolg weer ande-

Thom de Wildt kwam uit op de 800
meter en zette een prachtige tijd
neer van 1.59,76. Voor het eerst in
zijn leven liep hij onder de magische
2 minutengrens. Een heel mooie opsteker voor Thom die pas 2 maanden
geleden de overstap maakte naar de
800 meter. Lotte Krause koos bij de
meisjes B ook een keer voor de 800
meter in plaats van haar favoriete
1500 meter. In een goed opgebouwde race liet ze zien de vakantie goed
doorgekomen te zijn met een nette 2.30,19. Maaike Koopstra raakte
gaandeweg het seizoen ook steeds
beter en beter in vorm. Na een 2.23
in Wageningen een paar weken terug wilde ze nu weer een stapje harder, met name op de opening. Helaas zat er niet meer in, maar kwam
ze wel weer uit op een hele nette
2.23,86.
De 400 meter was dit keer ook goed
bezet met AKU atleten. Dino Sontrop kwam als eerste in de baan en
liet een geweldige race zien. Hij wist
maarliefst 1,5 seconde van zijn oude toptijd af te halen en kwam uit

op 51,92 seconden. Wouter Heinrich
maakte voor 1 keer ook een uitstapje naar deze afstand en liet zien over
genoeg snelheid te beschikken voor
de langere afstanden. De 15-jarige
B-junior kwam tot een tijd van 54,10
seconden. Remco Sprenger zag zijn
uitstapje naar de 400 meter beloond
met een tijd van 58,58, een tijd waar
hij maar matig tevreden mee was.
Hoogtepunt
Een ander hoogtepunt van de avond
was de 3000 meter van Jolanda ten
Brinke, Zij wist een heel goede tijd,
en dus een dik Persoonijk Record op
de klokken te zetten van 10.38,91.
Haar man John van Dijk viel licht tegen met een tijd van 9.41,15.
Op de zaterdagavond kwamen Nick
van Tol en Marcel de Jong uit bij internationale wedstrijden in het Belgische Ninove. Hier wordt traditioneel altijd hard gelopen en dus is
deze wedstrijd erg in trek bij de atleten in vorm. Marcel de Jong liep
wederom een mooi persoonlijk en
clubrecord van 4.00,62. Hoewel hij
net niet onder de 4-minutengrens
dook was hij toch tevreden. Zeker
gezien het feit dat de haas zijn werk
niet goed deed. Nick van Tol, vorige
week nog deelnemer bij het Nederlands Kampioenschap voor senioren
op de 1500 meter, kon niet tevreden
zijn. Zijn tijd van 4.12,16 is een tijd
die niet bij hem hoort.

Als de tocht van 15 augustus vol
is gaan ze ook nog op een avond:
donderdag 20 augustus van 19.00
tot 21.00 uur. Ze doen dan hetzelfde programma als de middagtocht
van zaterdag.
Start bij roeibotenverhuur Verweij,
Botshol 14, gemeente Abcoude
Datum: zaterdag 15 augustus (indien volgeboekt: donderdagavond
20 augustus: 19.00 - 21.00 u)
Vertrektijd: 14.00 uur. Terug ca.
16.00 uur.
Kosten: 8,50 euro.
Aanmelden en inlichtingen: Joke
Dekker-Booij: tel. 0297 261000 of
06 10814589
e-mail: vertelkringdeschatkist@hetnet.nl

Postduiven

Ginkel & Berg wint vlucht
vanuit Chimay
Regio - Zaterdag stond alleen de
Jonge duivenvlucht vanuit het
Belgische Chimay (gem. afstand
246 km) op het programma. Het
werd voor de leden van Rond de
Amstel ook een goed weekend.

gewezen (bovenste vijf van de inkorflijst), en ook de kampioensduif
was voor hem. Zijn duif wist op alle
vluchten in de uitslag te klasseren,
ondanks dat deze zaterdag gewond
thuiskwam.

De duiven werden om 09.30 uur gelost, en om 13.02.19 uur klokte Ginkel & Berg uit De Kwakel de eerste
duif, en die maakte 1164,266 meter
per minuut (ruim 69 ½ km per uur).
Omdat dit een NPO vlucht is, komen de eerste 10 duiven van de Afdeling op Teletekst (SBS pag. 861),
en dat wist deze combinatie te bewerkstellingen met een 4e vermelding, Ton Duivenvoorde uit De Hoef
werd 2e in de vereniging, 6e in het
rayon en 9e op Teletekst. Acht leden van Rond de Amstel wisten
een of meerdere duiven bij de eerste 100 in het rayon te klasseren, en
dat is voor de club een mooie prestatie. Hennie Pothuizen werd 15e,
Henk Snoek 19e, Theo Kuijlenburg
36e, Wim Könst 40e, Cor van Bemmelen 49e en Wim Wijfje 63e. met
zijn 2e plaats in de vereniging werd
Ton Duivenvoorde Kampioen Jonge duiven Onaangewezen en Aan-

Uitslag
Chimay 339 duiven en
16 deelnemers.
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg
J. Koek
Eindstand Jonge duiven
Onaangewezen		
1. A.M. Duivenvoorde
2. H.P. Snoek		
3. C. Pothuizen
4. Ginkel & Berg		
5. W. Wijfje		
Aangewezen
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. C. Pothuizen
4. Th. Kuijlenburg
5. Ginkel & Berg

AKU atleten presteren
ook in de vakantieperiode
Regio - Hoewel het momenteel
vakantieperiode is blijven de
prestaties van de AKU atleten
aansprekend. Op vrijdagavond 7
augustus werd er door een aantal atleten weer deelgenomen
aan wedstrijden van de Trackmeeting serie in Utrecht.

re verhalen op de terugweg. Er kunnen maar 5 personen mee per boot,
dus totaal 10 personen. Vol is vol!

Kennismaken met bridge
in de Paraplu
Wilnis - Bridgen blijkt steeds populairder te worden. Ook in De
Ronde Venen; er worden 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 bestaat die gelegenheid. Bij de
Stichting “Paraplu’, achter de Willisstee, is een gezellige bridgeclub, waar
iedere dinsdagavond gespeeld wordt.
Omdat er een A- en een B-lijn is, zijn
beginners ook van harte welkom. Met
beginners wordt bedoeld, mensen die
twee keer een bridgecursus gevolgd
hebben.
Deze bridgecursus voor beginners
bestaat uit 10 lessen met aansluitend
een vervolgcursus, ook tien lessen. De
bridgelessen bij de Stichting ‘Paraplu’
beginnen op maandag 14 september
van 19.15 tot 22.30 uur. De kosten per
cursus bedragen 80 euro. Het is een
bridgecursus waarbij de theorie be-

grijpend te lezen is.
Niet alleen de theorie wordt u aangeboden 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 docente Sonja Dillions, tel. 0297-261818.
De bridgeclub in de Paraplu start
dinsdag 8 september aanstaande
en duurt 30 weken, dus tot half april
2010.
De kosten om gedurende deze hele
periode mee te spelen, bedragen 44
euro. Geïnteresseerden die over deze bridgeclub meer informatie willen,
kunnen contact opnemen met Janny
Biesheuvel, tel. 0297-284785 of Margriet Kemperman, tel. 0297-256755
Alle informatie over deze bridge-activiteiten kunt u krijgen tijden de Open
Dag van de Stichting ‘Paraplu’ op zaterdag 22 augustus a.s. van 10.00 tot
12.30 uur aan de Pieter Joostenlaan
28 in Wilnis.

Een zonnig Seniorplus
ééndagstoernooi bij TVM
Rizla weekend voor Kervin
Bos teleurstellend
verlopen
Regio - Na nog geen halve ronden was het over en uit voor Kervin Bos van het Van der Sleen–
Van der Heyden Motors Racing.
Na een matige start wist Kervin zich snel naar voren te werken maar moest toezien hoe de
voor hem rijdende Leon Bovee
de macht over zijn machine verloor en hem in zijn val meenam
waarbij Kervin van geluk mocht
spreken dat hij geen kwetsuur
opliep door de op hem vallende
motor van Bovee.
Na de tegenvallende prestaties
op het circuit van het Duitse Oschersleben was Van der Sleen–Van
der Heyden Motors Racing er op
gebrand op het circuit van Assen tijdens de Rizla Racing Day in de Dutch Supersport een goed resultaat
neer te zetten. Voor het recordaantal van maar liefst 57.000 toeschouwers een uitgelezen mogelijkheid.
Kervin had zich als 5e van de totaal 53 inschrijvingen op de startgrid weten te kwalificeren. Uit de tijden die tijdens de kwalificatietrainingen werden neergezet bleek andermaal dat de Dutch Supersport
op dit moment zeer competitief is.
Tussen de plaatsen twee tot en met
vijftien was het verschil slechts een
seconde! Kervin was echter niet helemaal tevreden over zijn optreden
in de trainingen. “De motor liep niet
optimaal, en tijdens de twee kwalificaties was er een lichte motregen
wat mij deed besluiten om vroegtijdig de kwalificaties te beëindigen.
Er werden veranderingen in de setting aangebracht en tijdens de warming-up ronde merkte ik dat het
goed was uitgepakt”, aldus Kervin.
Achteraf bleek dit een van de wei-

nige positieve punten van de dag te
zijn. Na het doven van de rode lichten ging de inwoner van Wilnis niet
optimaal van start en moest een
aantal plaatsen prijsgeven. Maar
Kervin wist de verloren plaatsen nog
voor de Strubben weer goed te maken om zich daarna in de strijd voor
de voorste plaatsen te mengen. Zover kwam het niet, want een valpartij in de eerste ronde gooide roet in
het eten. Swen Ahnen Ahnendorp
maakte een schuiver in de Strubben
waardoor Bovee uit balans geraakte en zijn machine niet meer in bedwang hield.
In de daaropvolgende val werd ook
Kervin door de motor van Bovee van
de baan getorpedeerd waardoor
Kervin een illusie armer werd omdat
hij juist zijn zinnen had gezet op deze race.
De ongeluksvogel kon zijn woede
wel intomen maar was zeer teleurgesteld. “Ik weet zeker dat ik met de
voorsten had kunnen meekomen.
Jammer dat de race zo is verlopen
en dat ik weer punten voor het algemeen klassement van het ONK mis.”
Over 14 dagen wacht er alweer een
herkansing voor Kervin wanneer op
het circuit van Assen een wedstrijd
voor het internationale Duitse kampioenschap, het IDM, gereden zal
worden. “Het is een hoog niveau en
een geweldige uitdaging voor mij en
het team,” blikt hij alvast vooruit. “Ik
weet niet wat mijn kansen zijn. Het
is voor het eerst dat ik dit jaar in het
IDM rijdt. Zeker is dat ik er weer vol
voor ga.” De race in de Dutch Supersport werd gewonnen door de
leider in het tussenklassement, Roy
ten Napel, die na een spannende
strijd Ronald ter Braake terugverwees naar de tweede plaats.

Mijdrecht - De seniorpluscommissie van TennisVerenigingMijdrecht organiseerde op donderdag 6 augustus voor de zevende achtereenvolgende keer
het Seniorplus-ééndagstoernooi.
Het aantal aanmeldingen was overweldigend. Normaal is er slechts
plaats voor 72 deelnemers, maar de
seniorpluscommissie wilde niet al in
een zeer vroeg stadium zoveel mensen teleurstellen en had van de buren (tennisvereniging De Ronde Venen) twee banen ter beschikking gekregen, waardoor er nu op 11 banen
gespeeld zou kunnen worden en 88
deelnemers om 10.00 uur aan de
koffie met gebak zaten. Bij de opening om 10.00 uur werd er de nadruk op gelegd, dat de dag door de
commissie Tennisstimulering van de
KNLTB speciaal bedoeld was voor
recreatief tennissen op 50+niveau;
de wedstrijden vormden uiteraard
de basis van de dag, maar de resultaten telden niet mee voor de officiële KNLTB-ranglijst. Elk dubbel speelde 4 wedstrijden van 40 minuten.
Het werd een tropische dag; er
moest veel water tussendoor gedronken worden en het tempo in de
wedstrijden werd af en toe aangepast; alleen in de laatste ronde werden enkele partijen voortijdig beëindigd. Tussen 12 en 1 werd er volop genoten van een heerlijke lunch,
in elkaar gezet door TVM-vrijwilligers. Basis van de lunch vormden de
voortreffelijke salades van De Meijert. Ook het fruit gesponsord door
Patrick Oostveen ging er bij het warme weer goed in.
Om 16.00 uur volgde de gezamenlijke afsluiting;
Diverse medewerkers en sponsors
werden bedankt; daarbij ging speciale dank uit naar Anton de Jong
voor zijn voorbereidingen en overzichtelijke kleurrijke wedstrijdplanning en Gee Kuen en Margreet Poolman voor de verzorging van de catering en prijzen. De prijzen werden dit
jaar onder alle deelnemers verloot,
dus niet uitgedeeld aan de best scorende dubbels.
Nauwkeurig
De wedstrijdleiding had de gescoor-

de games desondanks zeer nauwkeurig bijgehouden.
Bij de Damesdubbels-A hadden
Hanneke Oort en Trudy de Vries de
meeste games gescoord, gevolgd
door de dubbels Lies van Diemen/
Wil van Dranen en Ans Bruggeman /
Nel Leeuwerik.
Bij de Damesdubbels B scoorde het
koppel Tilly Veerhuis/Gerry van der
Wende het best, gevolgd door Kate
Nevison/Helma Vijn en Genie Hoogervorst /Joke van de Vliet .
Wilco Spijker en Koos Wieling waren
erg op dreef en behaalden de hoogste score van de dag: (38 games) tegen); Bij herendubbel-A werden verder Russ Nevison-Nan Steenkiste
tweede en de broers Pieter en Kees
van Diemen derde
De 10 dubbels van Herendubbel-B
scoorden er ook flink op los: Hans
Bloem/Martin Sassen 36 games, gevolgd door Ernst van Sonsbeek/Roel
Sterenborg en Anton de Jong/ Jaap
Lodder.
Het aantal inschrijvingen voor de
mixed was iets kleiner;
In mixed-A waren Sylvia en Jos Riechelman duidelijk de sterkste; Ria
en Piet Zaal werden tweede.
In mixed-B was het echtpaar Felicitas/Rien van Wijk uit Kockengen superieur; echtpaar Thio uit Uithoorn
werd tweede en zus en broer CiliaHarry Zoutendijk derde
Na de prijsuitreiking konden alle deelnemers nog genieten van
een door de sponsorcommissie van
TVM aangeboden borrel en de daarbij door de dames van TVM verzorgde hapjes.
Er heerste de hele dag een ontspannen sfeer. Het was schitterend weer
en in de schaduw van parasols en
bomen was het op het terras best uit
te houden.
Dergelijke ééndagsactiviteiten voorzien duidelijk in een behoefte voor
de wat oudere tennissers.
Als u geïnteresseerd bent in een van
de andere activiteiten, die er bij TVM
voor de 280 seniorplussers worden
georganiseerd kunt u contact opnemen met Theo Lambers, tel 285023.
Ook voor groepstraining, speciaal
gericht op ouderen, kan men via
TVM bij de tennisschool Tennis Actief terecht
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Dat valt niet mee, zo’n eerste
waterpolowedstrijd
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Laatste seizoen in het Veenbad en dan op naar Marickenpoort

De Amstel gaat weer starten
met zwem- en waterpoloseizoen
De Ronde Venen - Zwem- en polovereniging De Amstel is
al sinds 1962 een begrip in de regio; in de afgelopen 47
jaar hebben we al meerdere generaties met veel plezier
laten kennismaken met het diplomazwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo. Op maandag 17 augustus gaan
ze weer van start in zwembad de Otter in Uithoorn en een
week later (maandag 24 augustus) gaan de trainingen
weer starten in het Veenbad in Vinkeveen. Wat staat er
voor het nieuwe seizoen allemaal op stapel?
Diplomazwemmen
Het seizoen is opgedeeld
in drie periodes van ongeveer 13 weken; elke periode start met een kadertrainingsavond en wordt afgesloten met afzwemmen. Het eerste en tweede blok wordt onderbroken door een waterpolo-trainingsavond in beide
baden terwijl het derde blok,
naast de trainingen voor de
“reguliere” Amstel-1 en -2 en
zwemvaardigheid-1, -2 en -3,
wordt aangevuld met een wekelijkse trainingsavond in Vinkeveen voor het Aquasportief-1 diploma. Dit laatste op
inschrijving. Het derde blok
wordt afgesloten met een afzwemevenement (naar alle waarschijnlijkheid in Marickenpoort, het nieuwe bad
in Mijdrecht) bestaande uit
1e: Amstel-1 en-2, 2e:
Aquasportief-1, 3e: Zwemvaardigheid-1, -2 en -3.
Op zondag 22 november worden de clubkampioenschappen gehouden voor alle leden.
Ook de waterspelontmoetingen (5x) in competitie met andere verenigingen zullen dit
seizoen weer plaatsvinden.
Op 14 februari 2010 zullen
de jaarlijkse sponsorwedstrijden weer gehouden worden,
met op diezelfde dag het afzwemmen voor de KNZB-brevetten.
Wedstrijdzwemmen
Vanaf de bovengenoemde
data gaan ook de trainingen
weer van start voor de wedstrijdzwemmers. Zij zwemmen wedstrijden in competitieverband binnen de regio Amsterdam/’t Gooi van de
KNZB en daarbuiten worden
diverse andere activiteiten

Waterpolo ook voor meisjes

Ook tijdens het poldersporten blijft het zwemmen

Tijd voor een onder onsje

georganiseerd zoals bijvoorbeeld een vijfkamp-competitie, kampeer-zwem weekend,
Speedo-competitie en “Openwater-zwemmen”.
Waterpolo
De Amstel heeft een grote
waterpoloafdeling met pupillen-, aspiranten-, dames- en
herenteams, die allemaal uitkomen in de KNZB-waterpolocompetitie binnen de regio.
Ook deze afdeling kent extra leuke dingen, zoals feestavonden en het Zepta-waterpolotoernooi in Groningen
ter afsluiting van het seizoen.
Ook de waterpolotrainingen
gaan op de bovengenoemde
data van start.
Conditiezwemmen /
baantjes trekken
Is het bovenstaande allemaal veel te actief / competitief of denk je dat je te “oud”
bent….. We hebben een actieve conditiezwem-afdeling
waar je niet alleen op een leuke en gezellige manier bezig
kunt zijn met gezond sporten
maar ook nog eens een stok
achter de deur hebt waarmee je al je excuses om niet
de deur uit te gaan kunt vergeten! Kortom, methun bijna
vijftig jaar ervaring hebbenze een hoop leuke dingen te
bieden en het mooiste van alles: ze hebben op dit moment
geen wachtlijsten! Dus lijkt
het je leuk, kijk dan eens op
hun website (www.zpv-deamstel.nl) naar alle informatie
waaronder de trainingstijden.
En ga eens langs voor een
proefles. En als je het dan nog
steeds niet zeker weet, neem
je eerst een proefabonnement
voor 8 weken lang 2 keer per
week trainen voor €20.

Hoe sneller hoe beter

Van brug tot brug tocht bij het
wedstrijdenzwemmen

Bij heren kan het er hard aan toegaan

Clubkampioene 2009-08-11

Laatste blik in het Veenbad

Ook een weekendje wintersport hoort erbij

De bouw van het nieuwe zwembad vorderd gestaag
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Doe mee met de Week van de Vooruitgang!
Meer dan zeven miljoen auto’s in Nederland... Hoog tijd om gas terug te nemen! De Week van de Vooruitgang staat bol van de activiteiten die lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik promoten
voor een beter (leef-)klimaat in wijken en stadscentra. In meer dan driekwart van de gemeenten is er
iets te beleven. Kijk op www.weekvandevooruitgang.nl voor een overzicht van de activiteiten bij jou in
de buurt. Zelf iets organiseren kan natuurlijk ook!

Weekoverzicht
Fuelswitchkaravaan

acties binnengekomen op de vraag wie ‘s lands beste

Testritje maken op aardgas, waterstof of elektrici

buschauffeurs zijn. Milieudefensie en ROVER zet hen

teit? Join de Fuelswitchkaravaan! In meer dan

in het zonnetje met de Mr. & Mrs. Busverkiezing. Een

twintig gemeenten worden er tijdens de Week van

jury onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven zal op

de Vooruitgang bijeenkomsten georganiseerd over

18 september op het GVU streekbusstation in Utrecht

alternatieve brandstoffen. De Fuelswitchkaravaan

de winnaars bekend maken.

gaat van start op 14 september in Lelystad en

Fiets naar je werk!

Nijmegen. Kijk op www.weekvandevooruitgang.nl

Groene Voetstappen

waar de karavaan halte houdt.

Soms zijn kinderen verstandiger dan hun ouders.

Fiets naar je werk

Ook dit jaar zullen weer tienduizenden basisscholie

Nederland staat weliswaar bekend als een fietsnatie,

ren weigeren zich met de auto naar school te laten

maar nog veel meer mensen kunnen met de fiets

brengen. Voor de verkeersveiligheid rond de school,

naar het werk. Jaarlijks maken we hier bijna 500

maar vooral voor het klimaat. De kinderen leren over

miljoen autoritjes korter dan 7,5 km voor woonwerk

het milieu en ontvangen voor elke heen en/of terug

verkeer. En dat terwijl ruim de helft van de bevolking

reis die te voet, per fiets of per step wordt afgelegd

te weinig beweegt. Om het fietsen te stimuleren

één zogenaamde Groene Voetstap. Om te laten

registreert campagnebureau Fietsen Scoort het aan

weten dat de jeugd zich oprecht zorgen maakt over

tal gereden fietskilometers en verloot vele prijzen,

de toekomst van onze planeet zullen de verzamelde

waaronder elf gloednieuwe fietsen. Ook deelnemen?

voetstappen in december aan de minister van milieu

Kijk op www.fietsenscoort.nl

worden aangeboden. www.groenevoetstappen.nl

In Delft staat de Autovrije Dag dit jaar al voor
de 7e keer in het teken van SkateJamDelft.
Anderhalve kilometer provinciale weg wordt
afgesloten zodat skaters, inliners, bmx-ers,
breakdancers, dansers, graffiti-artiesten,
voetballers en publiek van 0 tot 80 jaar alle
ruimte krijgen om hun ding te doen. Het
idee voor een skatejam ontstond vanuit
een groep lokale jongeren. Zij wilden de
eerste verjaardag van hun nieuwe skatepark
vieren met een evenement en dachten al
snel aan de Autovrije Dag: “Hiermee hadden
we twee vliegen in een klap: én een groot

Autodelen? Doen!

skateterrein én aandacht voor het milieu,”

De gemiddelde auto staat drieëntwintig uur per dag
stil. En dat terwijl de meeste steden kampen met

SkateJamDelft

vertelt Linda Ammerlaan van de organisatie.

Mr. & Mrs. Busverkiezing. Foto: Brenda Poppenk

Naast skatewedstrijden en breakdance-

een parkeerprobleem! Gemeenten besteden in de

battles staat er film, muziek en expo op het

Week van de Vooruitgang extra aandacht aan auto

OV Dag - Pimp your halte

daten, een vorm van bewust autogebruik waarbij je

Het Nederlandse openbaar vervoer is onmisbaar,

bezoekers: “Het is heel erg laagdrempelig,

een auto deelt met je buurtbewoners. Zo bespaar je

maar nog meer mensen zouden er gebruik van kun

een gratis evenement met voor ieder wat

geld, garagebezoeken, administratieve rompslomp

nen maken. Op zaterdag 19 september is er in grote

wils waardoor een divers en kleurrijk publiek

en parkeerproblemen. De deelauto staat geparkeerd

delen van Nederland gratis openbaar vervoer en

elkaar ontmoet in een ideale mix tussen sport

op een vaste plaats in je woonwijk, het enige dat je

zijn er (kortings)acties. ROVER pimpt verschillende

en cultuur.” Zie www.skatejamdelft.nl

hoeft te doen is hem te reserveren. Surf voor meer

busstations. Wie weet pak jij de bus in een mooi

informatie naar www.autodate.nl

versierde halte, onder het genot van een muziekje of

Het Nieuwe Rijden

een kopje koffie! Ook reikt ROVER de Reizigersprijs

Het Nieuwe Rijden heeft alleen maar voordelen.

uit aan de gemeente die het meest haar best doet

Je bespaart al snel 10% brandstof, je rijdt veiliger

voor het OV. www.rover.nl

en het is goed voor het milieu. Hoe dat ook alweer

programma. Het evenement trekt duizenden

ging? Onder meer door zo snel mogelijk door te

Autovrije Dag

schakelen, uit te rollen voor stoplicht of rotonde

Al 10 jaar lang is de Autovrije Dag de uitgelezen

en zoveel mogelijk een constante snelheid aan te

gelegenheid om te genieten van de voordelen van

houden. Binnen de Week van de Vooruitgang kun

minder autoverkeer in wijken en binnensteden.

je door heel het land je rijstijl testen in een speciale

Schone lucht, veiligheid en volop ruimte om op

rijsimulator of bandenspanning laten optimaliseren in

straat te fietsen, wandelen, spelen en te feesten.

de mobiele Groene Garage.

Dit jaar sluiten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,

www.hetnieuwerijden.nl

Op Voeten en Fietsen naar School

Eindhoven, Capelle aan de IJssel, Nijmegen, Tilburg,

www.bandopspanning.nl

Zittend op de achterbank leren kinderen niet hoe ze

Zwolle, Arnhem, Bergen op Zoom, Deventer, Goes,

zich in het verkeer moeten gedragen. Wanneer ze

Delft, Moerdijk, Oss, Zaanstad en Zoetermeer op 20

uiteindelijk toch zelfstandig naar school gaan, lopen

september straten af voor autoverkeer. Een week

ze meer risico in het vaak drukke verkeer. Veilig

eerder is het feest in Leiden, Utrecht, Haarlem en

Verkeer Nederland stimuleert ouders daarom hun

Maastricht. www.milieudefensie.nl

kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar
school te laten gaan. Zorg ook dat de verkeersdrukte

Ecomobiel Beurs

rond scholen afneemt en breng vanaf donderdag

Vooruitgang hoeft geen toekomstmuziek te zijn;

17 september je kinderen op voeten of fietsen naar

er is nu al heel veel mogelijk op het gebied van

school! www.veiligverkeernederland.nl

verduurzaming van verkeer. De Week van de
Vooruitgang wordt afgesloten met de eerste editie

Mr. & Mrs. Bus verkiezing

van de Ecomobiel beurs, op 22 en 23 september in

“Zeer attent, vriendelijk en altijd een passend advies.

Rotterdam. Ecomobiel is een vakbeurs voor groene

Hij weet precies hoeveel strippen er nodig zijn voor

mobiliteit. Meer dan 70 deelnemers tonen de mo

elke afstand,” zo luidde de nominatie van Mr. Bus

gelijkheden van duurzame mobiliteit op de weg, het

2008 Theo Thijssen. Ook dit jaar zijn er weer vele re

spoor en in de lucht. www.ecomobiel.nl

Foto: Ivar Teunissen, iamivar.nl

Surf voor meer informatie over alle
thema’s en activiteiten naar
www.weekvandevooruitgang.nl
Kijk wat er bij jou in de buurt gebeurt
en doe mee!
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RESTAURATIE NH-KERK
IN WILNIS OP SCHEMA

7

Wilnis - Aan de uit 1877 daterende
NH-kerk in Wilnis worden momenteel volop restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Een deel is al bijna
afgerond, namelijk het aanbrengen
van een nieuwe fundering onder de
toren. Dit keer een van beton en dat
is wat steviger dan de ruim 100 grenenhouten palen waarop de toren
met kerkgebouw oorspronkelijk op
rustte. Vanwege de geconstateerde
palenpest was het dringend noodzakelijk de fundering te vervangen.
Een deelproject weliswaar, want ook
moeten aan de toren en het kerkgebouw nog verdere restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
Al met al is dit mogelijk geworden
doordat de Provincie begin dit jaar
een omvangrijk bedrag van rond
900.000 euro via het Parelfonds
had toegezegd. Dat resulteerde op
6 maart in het (feestelijk) onthullen
van een bouwbord op de hoek van
de Dorpsstraat/N212, samen met
gedeputeerde Anneke Raven (CDA).
Met het toegezegde bedrag kan de
omvangrijke restauratie aan de kerk
worden uitgevoerd, hoewel dit geldbedrag niet helemaal toereikend is.
Wil men alle kosten kunnen dekken
moet er nog zo’n half miljoen euro
worden inge-zameld. Volgens de
kerkrentmeesters komt dat bedrag er
ook, met name door bijdragen van de
kerkgemeente zelf, uit giften en donaties. De restauratiewerkzaamheden staan onder supervisie van Leen
Brak Bouwkundig advies BV uit Gouda. Als architect treedt op P.D. van
Vliet uit Loosdrecht. Heibedrijf Kool
uit Wilnis is het aangewezen bedrijf
om de heiwerkzaamheden uit te voeren. Kool is gespecialiseerd in funderingstechnieken en zet daarvoor
speciale apparatuur en machines in.
Bouwkundige Aales van Leeuwen uit
Wilnis is aangewezen als uitvoerder
én aannemer om de verschillende
werkzaamheden te coördineren met
onderaannemers die vrijwel allemaal
uit de regio afkomstig zijn. Nu de
werkzaamheden al een aardig eind
op streek zijn werd het tijd eens met
Aales te gaan praten wat er tot nu
toe allemaal is uitgevoerd.

Nieuw fundament

2
Foto 1:

De uitgegraven voorkant van de toren met
gemerkte plaatsen (stokjes) voor de heipalen.
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Foto 2:

Detail van de schroefbuizen die eenmaal in
de grond geboord met beton worden volgestort en aldus de ‘heipaal’ vormen.

Foto 3:

Rondom de kerktoren zijn 20 buispalen aangebracht. Let op de vierkant uitgeboorde
gaten aan de onderzijde van de toren waardoor ijzeren wapening wordt aangebracht.

Foto 4:

Afgerond heiwerk onder de vloer achter de
kerktoren.

Foto 5:

Voorbereidende werkzaamheden door Aales
van Leeuwen ten behoeve van de (later) te
storten betonvloer.

Foto 6:

1

Gestorte betonvloer van 80 cm dikte over de
palen heen en dwars onder de kerk door via
de boorgaten.

Foto 7:

Rondom de kerktoren is het heiwerk en betonstorten afgerond. Er is ook al een nieuwe
stoep voor de hoofdingang geplaatst.

Foto 8:

De zijkanten van het kerkgebouw zijn inmiddels grotendeels uitgegraven om rondom
heiwerk voor 60 nieuwe heipalen mogelijk
te maken.

4
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Aales: “We zijn vanaf 2005 al bezig
geweest om oplossingen te zoeken
voor het funderingsprobleem. Maar
eerst hadden we de toestemming
nodig van de organisatie Armenzorg van de diaconie om het naastliggende huisje te mogen slopen en
daarvoor was weer een sloopvergunning nodig. Dat is allemaal vlot
gegaan. We hebben daarbij geen
echte archeologische vondsten van
belang bij aangetroffen. Ook niet
bij het uitgraven van de grond aan
weerskanten van de toren. De uitvoering van de restauratie wordt in
twee fasen uitgevoerd. Eerst wordt
de toren opnieuw gefundeerd omdat
dit het meest risicovol is. Dat is nu
achter de rug. Volgend jaar komt het
voeg- en leiwerk van de toren en de
torenspits aan de beurt. Dan gaat de
toren in de steigers. Maar dat wordt
aanbesteed. Door de palenpest zijn
de grenenhouten palen waarop de
toren rust, aangetast. Die palen kun
je er niet uithalen. Een van de oplossingen die we hebben aangedragen
is het maken van een nieuw betonnen fundament waarop de toren
komt te rusten. Daarvoor is gekozen.
Wat we dus nu bij de toren hebben
gedaan is het volgende: De palen van
de nieuwe fundering zijn net zo lang
als de bestaande. Er is gekozen voor
buispalen, die deels zijn geheid en
deels geschroefd. De buizen zijn vervolgens volgestort met beton. Tijdens
dit werk hebben we de toren voortdurend bewaakt in zijn stand door
middel van metingen (monitoring).
Die zijn allemaal op schrift gesteld
mochten er later klachten komen
over mogelijke schade of anderszins.
Binnen in de kerk, in het torenportaal, was ondergronds een kelder die
in 1886 is aangelegd voor de opvang
van regenwater van het kerkdak. Het
werd tot 1922 gebruikt als drinkwater
voor de dorpsgenoten. Daar is voor
onze doeleinden de nieuwe constructievloer van 80 cm dik doorheen
gestort en aan de achterzijde van de
toren, onder de vloer van de kerkzaal
is een werkruimte gemaakt met een
hoogte van 2,10 meter. Dat was een
geluk want daar kon heibedrijf Kool
met een speciale heimachine 10 palen heien van 10,5 meter lang met
een doorsnede van 32 cm. Dat is gerealiseerd door per buispaal 7 delen

8

van 1,50 op elkaar te heien. Dit was
het meest risicovol omdat door de
trillingen de toren zou kunnen worden beschadigd. Maar er zijn geen
noemenswaardige onvolkomenheden aangetroffen.” Later zijn buiten
rondom de kerk palen ingeboord. Tijdens het boren wordt cementwater
toegevoerd, het zogenaamd ‘grout’.
Het dient voor een deel als ‘smeermiddel’ tijdens het boren. Als de buis
op zijn plaats zit vormt het eronder
een koek die uithardt en de heipaal
daardoor een ‘voet’ geeft. Een fundament op zich. Op die manier zijn
er 20 palen rondom de toren aangebracht. In totaal rust de toren dus op
30 (nieuwe) palen.

Beton ‘tussen de gaten’

De volgende fase was het openboren
van de toren onder het maaiveldniveau. In de muur zijn gaten geboord.
Dwars door de onderkant van de toren is een bewapening van ijzerwerk
gevlochten dat aan de koppen van
de palen is vastgemaakt. Daaromheen is een bekisting aangebracht
waarna de ontstane bak is volgestort
met een laag beton van 80 cm dikte.
De constructie is op een bijzondere
manier uitgevoerd, zodanig dat de
toren – die tot dan nog steeds op de
houten paalfundering rust – nu al
deels op de nieuwe fundering staat.
“Dat is voor 60 procent,” zegt Aales.
“Er komt in de (nabije) toekomst een
moment waarop sommige houten
palen het gaan begeven en dan komt
de toren steeds meer op de betonnen fundering te rusten. Dat is dankzij de voorspanning die wij hebben
gerealiseerd tussen betonplaat en
de nieuwe fundering. Waar je eerst
dwars onder door de toren kon kijken is de ruimte ‘tussen de gaten’ nu
opgevuld met beton. Ook de kelder
bestaat nu niet meer. We gaan er
vanuit dat de toren nu vast staat. Het
kritieke moment was het storten van
de vloer met 45 kubieke meter beton. Dat weegt 110 ton en die kwam
natuurlijk op die oude fundering terecht. Zolang dat niet was uitgehard
en vast zat op de nieuwe fundering,
kon er nog van alles gebeuren. Zouden die oude houten palen dat nog
wel houden? Maar er er niets gebeurd, alles is keurig uitgehard en
het staat nu letterlijk als een huis.
De toren zelf weegt 450 ton. Samen
met de vloer rust er nu ruim 550 ton
op de fundering. Inmiddels is er ook
al een stoep bij de hoofdingang van
de toren aangebracht. Die wordt nog
bekleed met speciale antisliptegels
van vulkanische oorsprong; het zijn
lavastenen. Maar dat gebeurt pas na
de volledige restauratie met het oog
op mogelijke beschadigingen.”

Betonplaat rondom kerk

In september wordt een begin gemaakt met het heiwerk rondom het
eigenlijke kerkgebouw. Hier worden
de buispalen weer geheid omdat
men met de schroefpaalmachine
niet dicht genoeg bij de muur kan
komen. In totaal worden er nog 90
palen rondom de kerk aangebracht.
Daaronder zijn ook trekpalen. Daaromheen komt ook weer een bekisting waarna rond de palen beton
wordt gestort. Rondom het kerkgebouw ligt dan net zoals bij de toren
een betonplaat om het draagvlak van
het gebouw te vergroten. Aales: “Het
is hetzelfde systeem dat bij de kerk
op de Herenweg in Vinkeveen is toegepast toen die een paar jaar geleden van het kerkgebouw afscheurde
en ook voorzien is van een nieuwe
fundering.” Voor de volgende werkzaamheden is de grond rondom de
kerk al voor een deel uitgegraven. Er
moet achter in de kerk, in de consistorie, ook geheid worden. Dat doet
Kool weer met de kleine machine die
ook bij het heien in het torenportaal
is gebruikt. En passant komt er een
nieuwe achteringang met een licht
hellend pad van 24 meter lengte dat
geschikt is voor rolstoelgebruikers.
Er moet een hoogte van 1,20 meter
worden overwonnen, van kerkingang
tot de straat.
Volgend jaar wordt de toren zelf gerestaureerd, zoals het voegwerk en
tevens wordt dan de leibedekking van
de spits vervangen. Dat zijn Engelse
leien. Verder wordt er nog wat schilderwerk uitgevoerd. Het kerkgebouw
zelf is verder goed, daar hoeft weinig aan gedaan te worden zoals het
er nu uitziet. Als alles klaar is heeft
de Nederlands Hervormde gemeente
van Wilnis weer een prachtige kerk
die weer vele jaren mee kan.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Honden niet toegestaan!

Ja! Ja! Begraafplaats
Het grijpt ons aan. Ons
gewone mensen die
normaal onze plicht
doen en proberen met
elkaar een zinvol leven
te leiden. Of niet. In ieder geval worden wij wakker
en beginnen met uitrekken en diep ademhalen
en beginnen al of niet rustig met onze dag. Wij
staan op. Opeens, plotseling, en dat gebeurt niet
zo vaak, krijgen wij een rot gevoel. Wij krijgen
de pest in, wij denken zelfs 'wij moeten iets
doen'. Wij worden gemeenschappelijk in de z…
genomen. Als wij gezamenlijk in de z… genomen
worden dan komt het altijd door bestuurders.
Mensen die aan touwtjes trekken en denken dan
dat hun poppen wel gaan doen wat ze willen.
Maar soms gebeurt dat niet. Soms gebeurt het
tegenovergestelde en trekken de poppen de
bestuurders omver. Bestuurders krijgen het in hun
bol. Bestuurders slaan tegenwoordig regelmatig
op hol. Bestuurders. Ja! Ja! Kerkbestuurders
klagen steen en been dat de mensen niet meer
naar de kerk gaan. Dat de mensen niet meer
betrokken zijn. Kerkbestuurders staan zelf aan
de kant. Ze staan niets zeggend en niets doend
aan de kant.
Ze zien alleen financiële belangen, al is dat over
50 jaar. Dat maakt niet uit. Kerkbestuurders
begrijpen hun parochianen niet meer. Zij zien
denk ik alleen nog maar problemen. Ze zien
geen kans om met hun parochianen in gesprek
te komen. Ze gaan liegen en manipuleren om
hun bekrompen ideeën en zin door te drijven.
Eerst over de kerk aan de Schans en daarna over

de begraafplaats. Een kerk die zoveel betekent
voor het aangezicht van het dorp Uithoorn. Moet
weg en de begraafplaats moet weg. Ja! Ja! Te gek
voor woorden. Waar zijn die kerkbesturen mee
bezig? Ze verpatsen de basis van onze huidige
samenleving. Ja! Ja! Zij verpatsen de basis van
onze poldersamenleving. Ja! Ja! Het komt door
de huidige kerkbesturen die de tradities van
Nederland aan het verkwanselen zijn. Ja! Ja! Er
hebben nu al honderden mensen inspanning
geleverd om te reageren op de oproep van de
Werkgroep die zich inzet voor het behoud van
de begraafplaats. Waarom niet voor de kerk? De
kogel was al door de kerk door manipulatie en
gaat door de kerk door manipulatie. Ja! Ja! Wij
moeten als Nederlanders nu eens beginnen met
het behouden van onze cultuurmonumenten. Wij
zullen met z’n allen mee moeten werken om die
te behouden.Ja! Ja! Wat gaat er nu gebeuren
met al die bezwaren? Wat is de volgende stap?
Ik neem aan dat ze voorgelegd worden aan
het kerkbestuur. En dan? Ja! ja! En dan? Wat,
als ze er niets mee doen? De kerk bezetten?
De begraafplaats bezetten? Het kerkbestuur
afzetten? Er moet toch iets gebeuren. Moet het
gemeentebestuur van Uithoorn zich niet eens
laten horen. Het gaat toch ook om hun burgers.
Zeer veel burgers.Waar zijn de raadsleden van
Uithoorn. Op het strand? Met hun …. op het
strand. Hopen maar dat ze zich laten horen als
ze gebruind en uitgerust weer onder de mensen
komen. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Kanttekeningen van Stichting
Buurtconciërgewerk DRV bij
de B&W-brief naar D66-fractie
Deze B&W-brief biedt naar onze mening:
Geen inhoudelijke argumenten voor de beslissing om
een enkele financiële bijdrage te onthouden aan de
kostendekking die nodig is voor het sedert 1 januari
2009 door onze stichting uitvoeren van het al 15 jaar in
onze gemeente functionerende buurtconciërgewerk als
onderdeel van het streven naar bewonersparticipatie
door buurt- (& wijkgericht) beheer.
Een aantal elkaar tegensprekende uitspraken, die
duidelijk maken welk verschil er is tussen de uitspraken
en de daden van het gemeentebestuur inzake de
voortzetting van het buurtconciërgewerk.
Een duidelijk signaal dat in deze B&W-brief bovenal de
persoonlijke aanpak van de burgemeester doorklinkt,
terwijl het feitelijk gedrag van de wethouders toont dat
er zelfs binnen dit college weinig werkelijke steun voor
de huidige gang van zaken bestaat.
Meer in detail zal onze mening blijken uit de navolgende
toelichting :
Ad 1Het vanaf januari 2009 niet meer leveren van enige
financiële bijdrage aan het werk van de buurtconciërges
staat haaks op het gemeentebeleid van de afgelopen
15 jaar om de bewoners via buurtbeheer-initiatieven
(zoals het werk van de buurtconciërge) te betrekken bij
het onderhouden en verbeteren van de gemeentelijke
zorg van de woonomgeving.
De verwijzing naar het in het gemeentebestuur nog
in ontwikkeling zijnde visie op de wenselijke inbreng
en structurering van het buurtbeheer gaat voorbij aan
de reeds bereikte resultaten en baseert zich kennelijk
op onbesproken denkbeelden over hetgeen verbeterd
moet worden en door wie.
Dit gebrek aan actuele visie gaat blijkbaar hand in
hand met activiteiten die erop gericht zijn zo snel
mogelijk de inbreng van bewoners te beperken door
het uitschakelen van hun buurtconciërges.

Herbezinning
Volgens deze B&W-brief is het college in september
2008 gestart met de herbezinning over de
bewonersparticipatie. Vooruitlopend op het conceptplan van februari 2009 is (met actieve of passieve

inbreng van de burgemeester als portefeuillehouder
voor dit project) al per januari 2009 de taak van het
buurtconciërgewerk door St. De Baat geschrapt en is
daarop aansluitend onze aanvraag van een financiële
jaarbijdrage ad 1.000 euro voor dit werk afgewezen.
Dit terwijl de 2e alinea van deze B&W-brief besluit
met de opmerking dat er nu (na bijna een jaar van
gemeentelijke herbezinning) nog steeds GEEN
gemeentevisie is op de vorm en mate waarin de
gemeente het buurtconciërgewerk wil inzetten.
Kennelijk worden er oude goed bruikbare schoenen in
dit geval bij voorbaat afgedankt zonder dat het bestuur
in staat is te formuleren waarom en wat er wanneer
veranderd moet worden.

De Ronde Venen - Het is vrijdag 31 juli. Een mooie
dag om te fietsen en te wandelen. We besluiten allebei te doen en fietsen richting Waverhoek, het
nieuwe natuurgebied voorbij Botshol, tussen het
dorp Waverveen en het riviertje de Waver. We komen er regelmatig, het is een mooi gebiedje, een
eldorado voor de vele watervogels die onze plassen bevolken en hier neerstrijken op hun tochten
naar het Zuiden, resp. het Noorden, al naar gelang het seizoen. Het is een nog jong natuurgebied,
maar je ziet het groeien en –eerlijk is eerlijk- het
wordt steeds mooier, afwisselender. (zie foto). Om
er te kunnen wandelen en genieten moet men wel
even over een aantal hekken klimmen. De opstap
is voor de meeste bezoekers wel goed te doen. Behalve voor nogal wat ouderen en –jammer genoegook voor mensen in een rolstoel. Wellicht dat daar
in de toekomst een oplossing voor komt, dat hopen
we dan maar.
Bij de ingang staan diverse borden met uitleg, zodat de bezoeker weet welke vogels hier broeden,
welke plantensoorten er te zien zijn en hoe het gebied is ontstaan. Vooraan, aan het eerste hek, hangt
tevens een verbodsbord: verboden voor honden. En
op het pad in het gebied staat ook een bord met
Honden niet toegestaan (zie foto). Het verbodsbordje staat ook bij Botshol, aan het begin van de
dijk, waar men eveneens kan wandelen en zo het
natuurgebied kan bereiken. De borden zijn duidelijk zichtbaar, voor iedereen te lezen.
Vrijdagmorgen
Die vrijdagmorgen stonden wij aan het begin van
de dijk met onze fietsen te genieten van het uitzicht op Botshol, toen er een auto kwam aanrijden,
een Citroën. Er stapten twee dames uit en een paar
kinderen. De bestuurster liet een hond uitstappen.

Zo’n werkwijze is naar onze mening niet professioneel
en getuigt bepaald niet van bewonersacceptatie, goed
rentmeesterschap en behoorlijk bestuur.
Zou de burgemeester er begrip voor hebben als haar
ambtstermijn per 1 september a.s. beëindigd wordt
vanwege de in de toekomst mogelijke instelling van
rechtstreeks gekozen burgemeesters?

Waardering?
Ad 2De waardering voor het werk van de
buurtconciërges blijkt uitsluitend uit vrijblijvende
uitspraken en wordt tegelijk weersproken door het
weigeren van financiële bijdragen en het dwarsbomen
van hun werkzaamheden. Dit heeft onze stichting al
eerder aan de orde gesteld in onze brief van 20 juli bij
de gemeenteraadsfracties en de regionale pers.
In deze B&W-brief wordt voorbijgegaan aan het feit
dat de ‘servicelijn’ van de gemeentelijke-afdeling
Openbare Werken sedert 7 juli per anonieme e-mail
en zonder opgaaf van redenen heeft laten weten onze
buurtmeldingen niet meer te willen behandelen.
Dit signaal past in het beleid van non-communicatie
ten opzichte van de buurtconciërges, al eerder werd
de gemeentelijke concept-nota juist NIET verstrekt
aan onze stichting!
In de alinea ad A stelt deze B&W-brief dat er
verschillende vormen van buurtconciërge-inbreng zijn;
kennelijk wordt hier bedoeld: ‘denkbaar zijn’, enigerlei

Ze zag ons kijken, deed hem aan de lijn en zonder
blikken of blozen liep ze naar het hek. Haar kinderen waren over het hek geklommen, hadden het
bord echter al gezien en stelden teleurgesteld vast,
dat de hond hier niet in mocht. Natuurlijk vonden
ze dat jammer, logisch. Mevrouw liep toch naar het
hek, maar omdat ze zag, dat wij bleven kijken wat
ze zou doen, bleef ze talmen in de hoop dat wij snel
zouden doorfietsen. Dat deden we echter niet, we
bleven keurig wachten, zonder iets te zeggen. Uiteindelijk koos ze eieren voor haar geld, liet de hereferentie ontbreekt.
Ook wordt gesteld dat ‘bewoners de weg naar de
servicelijn’ goed weten te vinden; dat geldt zeker voor
onze stichting, die bovendien zich inspant om aan te
sluiten op de operationele communicatie-eisen van de
gemeente (die daarover weigert te communiceren!).

Geen discussie
In de alinea ad B wordt gesteld dat de bijdrage aan
de leefbaarheid nu ter discussie staat; in de praktijk
is er juist nog steeds GEEN discussie mogelijk
geweest, de burgemeester overlegt alleen met andere
woonzorginstanties (zoals Westhoek Wonen).
Tevens wordt gesteld dat er gestreefd wordt naar
ontplooiing van sociale taken in het buurt- en
wijkbeheer. Kennelijk is er weinig kennis van het feit
dat er al vanaf 1996 onder de noemer van buurtbeheer
juist door buurtconciërges sociale woonzorgactiviteiten
zijn ontplooid, zoals:
bemiddeling bij burenconflicten, het opzetten van
buurtvieringen, initiatieven en uitvoering van de
straatspeeldagen, steun aan jongeren die een
skatebaan in hun woonplaats wilden, overleg starten
met hangjongeren waarvan de samenkomsten en
handelwijzen tot overlast leidden, het al jaren geleden
gevolgd hebben van de cursus “Burenconflicthantering”
door buurtconciërges.
In alinea C zegt de B&W-brief dat de inzet van
vrijwilligers enorm belangrijk is om veel activiteiten in
de gemeente te kunnen uitvoeren. Deze erkenning is
prachtig, maar heeft naar onze mening alleen betekenis
als zij niet door tegendraads handelen tegengewerkt
wordt.
Visie
Bij ons onderhoud met de burgemeester op 23 mei
sprak zij over haar visie in één adem als zijnde een
voldongen feit dat haar concept-beleid zonder slag of
stoot door de gemeenteraad geacht werd geautoriseerd

le meute weer instappen en reed weg. Wij ook. We
fietsten naar de hoofdingang van Waverhoek en ja
hoor: daar stond de auto weer. Ze waren net allemaal uitgestapt, de kinderen waren al over het hek
geklommen en ook de dames gingen er overheen
Met hond!!
Mijn man weet hoeveel moeite het mij kostte om
niets te zeggen, maar ik hield me keurig in. Het gezelschap zag ons wel, maar trok zich er niets van
aan. Zij gingen links-, wij rechtsaf. We genoten van
de witte ganzen, de eenden, en alle andere watervogels en van de rust, die er heerst. We liepen ‘een
rondje’: over de dijk, langs de schapen en, ja hoor,
daar zaten ze. Boven aan de dijk, waar wij weer over
het hek moesten klimmen om verder te kunnen.
Genoeglijk met z’n allen, inclusief hond! Ze zaten
weliswaar vlak bij de boerderij daar, op een stukje
‘niemandsland’, maar om terug te keren of rond te
lopen moesten ze hoe dan ook weer het natuurgebied in. Ze zagen me kijken (mijn blik zei voldoende, denk ik).
Asociaal gedrag
Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik mij enorm
erger aan dit, wat ik noem asociaal gedrag. Omdat
mensen vaak hun mond vol hebben over natuurbescherming, maar als het henzelf betreft gewoon lak
hebben aan diezelfde natuur. Wat voor voorbeeld
geeft men de kinderen door maling te hebben aan
een dergelijk bord, dat er toch niet voor niets staat?
Wie zegt mij, dat ze die hond niet een poosje los
hebben laten lopen? Toen ze ons zagen aankomen,
boven aan de dijk, stond mevrouw op en rommelde
wat met de hond. Lijnde ze hem gauw even aan? Ik
kon dat niet zien.
Aan de auto te zien waren het vakantiegangers, de
auto komt uit Nijmegen. Ik ken de omgeving van
Nijmegen redelijk goed. Daar is meer ruimte om
honden los te laten lopen. Maar die ruimte hebben
we hier in De Ronde Venen ook! Waarom ik niets
heb gezegd? Omdat mijn partner vond, dat het onze zaak niet was, er hoort controle te zijn in het gebied. Die is er misschien ook, maar vandaag dus
niet en wanneer eigenlijk wel?
De nieuwe natuur, die hier in De Ronde Venen
wordt gecreëerd, is moeizaam van de grond gekomen. Maar nu de resultaten zichtbaar worden, kan
iedereen zien hoe mooi het is en hoe mooi het nog
verder zal worden. Met de boerenbedrijven eromheen, koeien in de wei, zullen we er met z’n allen
voor moeten zorgen, dat ook onze (klein)kinderen
hier nog van kunnen genieten. Maar dan moeten
we ze wel opvoeden met de norm, dat vogels rust
nodig hebben. Dat natuurbescherming er niet voor
niets is en dat honden nu eenmaal beperkt in een
natuurgebied gewenst zijn. Soms mogen ze er wel
lopen, zij het echter aangelijnd. Ook daar wordt danig en laconiek de hand mee gelicht. Laatst liepen we over het nieuwe pad in Marickenland. En ja
hoor, dames met twee honden, doodleuk los en vrij
rondlopend. Terwijl aan elke ingang een bord hangt
met daarop: honden aangelijnd!
Hoe kunnen we van kinderen respect voor de natuur en voor aanwijzingen op borden verlangen, als
wij, ouderen, zelf niet het goede voorbeeld geven?

S. v.d. Maat, Vinkeveen
te worden. Enkele weken later meldde de pers dat zij
(namens het college van B&W) een aanvraag had
ingediend bij de gemeenteraad voor de financiering
van een proef in twee woonwijken met de uitvoering
van de nog steeds ‘nader uit te werken’ ideeën,
zoals vervat in de concept-nota “Wijkparticipatie &
wijkgericht werken” (versie: februari 2009 !).
Nu blijkt uit de antwoorden van de wethouders dat:
dat mw. Lambregts als wethouder geen eigen visie
hierop heeft, dan wel weigert haar standpunt als wethouder openbaar te maken;
dat wethouder en 3e locoburgemeester Rosendaal
zich afwachtend opstelt ten opzichte van de verdere
ontwikkeling;
wethouder Dekker zich geneert voor de opstelling van
burgemeester en van afd. Openbare Werken;
1e locoburgemeester, wethouder Van Breukelen, zich
onthield van commentaar;
Dan rijst de vraag: in hoeverre is dit meer dan een
onewomanshow die de wethouders alleen tolereren
zolang zij er zelf niet op aangesproken worden ?

Samenvatting en advies
De B&W-brief functioneert eerder als rookgordijn dan
als antwoord, het toont de onvrede en verwarring die
kennelijk opgeschoten is over het aantoonbare nut van
buurtconciërgewerk als middel van bewonersinbreng
voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente.
Het college zou er goed aan doen eerst een gezamenlijk
lijstje van beleidsprioriteiten van het gemeentelijk
functioneren als geheel en van bewonersinbreng als
bijdrage aan bij het functioneren van de gemeentelijke
afdeling Openbare Werken op te stellen en pas daarna
(met elkaar en de bewoners) naar de best passende
oplossingen te zoeken.
Stichting Buurbeheer DRV
Ton Brans en Cor van Schaik
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Open brief aan het bestuur van
begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn

Betreft: sluiting
begraafplaats en ruiming van
het graf met nummer 200
Uithoorn - Een reactie op uw voornemen om
de begraafplaats Zijdelveld te gaan sluiten. Wij
zijn hier, door onze vakantie, sinds kort van op
de hoogte en zijn ontdaan en geschokt door dit
nieuws. Sinds het jaar 2003 zorgen mijn man en
ik voor het graf met nummer 200. Hierin rusten de
opa en oma van mijn man: Cornelia Luijten-van
Staveren en Petrus Luijten. Wij hebben de zorg en
het onderhoud van dit graf destijds overgenomen
van onze (schoon)ouders, die te slecht ter been en
te ziek waren om dit nog zelf te kunnen doen. Wij
hebben een aantal jaren geleden nog de grafsteen
laten repareren, die wij op een dag kapot hebben
aangetroffen. Onze bemoeienissen destijds met de
kapotte steen werden ons overigens niet in dank
afgenomen door de beheerder van de begraafplaats, maar dit terzijde. Ik ben vervolgens drie
middagen bezig geweest met het opnieuw schilderen van alle letters en cijfers op de steen.

brandende kaars bij opa en oma. Dit graf is niet
het enige graf dat door ons verzorgd wordt. In
Mijdrecht en Wilnis liggen ook familieleden, die de
eer gegeven moet worden van een mooie en verzorgde rustplaats. Dit even om aan u te illustreren,
dat wij niet te beroerd zijn om verschillende gemeenten af te rijden om voor onze overledenen te
blijven zorgen in dit opzicht. Mijn schoonvader is
een jaar geleden overleden, en wij zijn blij en trots
dat hij nog heeft mogen meemaken dat wij voor
het graf van zijn ouders zorgen. Het lijkt ons niet
nodig om aan u in deze brief uit te leggen waarom wij het zo belangrijk vinden om onze overleden dierbaren te bezoeken en hun graven te onderhouden. Daarop heeft u als bestuur al diverse
reacties gekregen. Mocht dit wél uitleg van onze
kant behoeven, dan toont dat alleen maar aan dat
u eigenlijk niet weet wat uw plannen veroorzaken
bij de nabestaanden.

Beplant
Wij hebben het graf opnieuw beplant, en zijn zelf
het knippen, schoffelen en opruimen bij gaan houden. In de kerstnacht brengen wij ieder jaar een

Emoties
Ja, u bent zich ervan bewust dat dit hele verhaal
emoties zal oproepen. Wat ons betreft dekt dat
woord de lading niet. Is het zorg dragen vóór, en

Busje gestolen, heeft iemand
iets gezien?
Uithoorn/De Ronde Venen - In de nacht
van woensdag 5 augustus op donderdag
6 augustus is ons busje vol met goederen
en materiaal met een waarde van ongeveer
8000,- euro gestolen, excl. de waarde van het
busje. De diefstal vond plaats bij de Muur
in de wijk Legmeer in Uithoorn tussen 1 uur
nachts en 6 uur ochtends. Het gaat om een
donkerblauw busje van het merk Hyundai dat
voor ons huis geparkeerd stond. Van het busje
is waarschijnlijk de achterruit losgemaakt om
te zien wat er in het busje zat. Het enige dat wij
hebben teruggevonden is namelijk het rubber
van de achterruit. Het busje is de volgende dag

volledig uitgebrand teruggevonden in de buurt
van Waverveen. Volgens de politie was het
busje leeggehaald. Ik zou graag willen weten
of er iemand iets heeft gezien of gehoord wat
ertoe kan leiden om de daders te vinden.
Heeft u informatie dan neemt u graag met mij
contact op, telefoonnummer 0645329417 of
met de politie in Uithoorn op telefoonnummer
0900-8844, u komt dan in een toetsenmenu
terecht. Uithoorn valt onder Amsterdam, u
kunt dan naar het politiekantoor Uithoorn
vragen onder vermelding van het mutatienr.
09241221.

Allround Break-de-week
vakantie activiteiten
De Ronde Venen - Op woensdag
5 en donderdag 6 augustus waren
de allereerste Allround Break-deweek vakantie activiteiten. Op 5 augustus was er rondom Allround een
sport-en speldag. Er werden allerlei sporten en spelletjes gedaan, zoals voetballen, basketballen, skilopen en snoephappen (eerst in een
bak water en daarna in een bak
bloem!!). Het witte team won en
kreeg een lekkere fles champagne
(geen echte natuurlijk, maar wel lekker). Op 6 augustus was het tijd voor
de speurtocht. Van 10.00-12.00 uur
werd er, lopend, een speurtocht door
Mijdrecht gedaan. Een leuke route
die bijvoorbeeld langs een kerkhof
leidde en waarbij er allerlei opdrachten gedaan moesten worden. Daarna werd er in Allround geluncht. En
toen iedereen zijn boterhammen op
had, stapten de deelnemers op de

fiets voor deel 2 van de speurtocht.
Na een fietstocht met allerlei vragen
en opdrachten, eindigde de speurtocht bij Klinkhamer in Vinkeveen en
was het tijd om lekker af te koelen in
het frisse water. De meiden wonnen
de speurtocht en kregen een bak vol
heerlijke snoepjes.
Ook deze week zijn er Allround
Break-de-week activiteiten. Op
woensdag 12 augustus is er van
10.00 tot 17.30 uur een theaterdag.
’s Ochtends worden er improvisatietoneel spelletjes en -oefeningen gedaan (beetje zoals de Lama’s). Daarna gaan de deelnemers in groepjes
een leuk optreden voorbereiden. Je
kunt je voor de theaterdag op 12 augustus tussen 9.30-10.00 uur aanmelden bij Allround. De theaterdag
kost 2 euro p/p. Wel even zelf een
lunchpakketje meenemen. Limonade zal door de leiding geschonken

Winnaars Tour de France actie zijn bekend

Een onvoorspelbare tour
blijkt uit de vele inzendingen
Regio – Honderden inzendingen
ontvingen we weer met onze jaarlijks terugkerende Tour de France
prijzenfestival. Maar het bleek dat
de Tour 2009 onvoorspelbaar was.
Niemand van de vele inzenders had
het 100% goed. Vooral het voorspellen wie de bolletjestrui zou winnen, bleek erg moeilijk. Slechts twee
deelnemers wisten of raadden dit,
maar hadden dan de andere vragen
en zeker de winnaar niet goed.
Voor deze twee hebben we in ieder een van de vijf troostprijzen, een
heerlijke taart, die beschikbaar werd
gesteld door de Hema in Mijdrecht.

De winnaar van de prachtige racefiets, beschikbaar gesteld door Blom
en Blom Fietsexperts uit Mijdrecht,
is geworden Jessica Kooyman uit
Vinkeveen. Zij had net als de overige winnaars slechts twee antwoorden fout: de bolletjestrui en de vraag
‘hoeveel coureurs rijden de tour uit’.
Deze vraag heeft de doorslag gegeven bij de prijzenverdeling. Jessica
zat er het dichtst bij.
Eric Veul uit Uithoorn wint de cadeaubon ter waarde van 100 euro,
aangeboden door Sijbrants en Van
Olst uit Uithoorn, C. Kroon uit Wilnis wint een horloge, aangeboden

door juwelier Nant Hartel uit Wilnis.
Peter Stam uit Mijdrecht ontvangt
een waardebon van 75 euro, aangeboden door Smit Schoenen uit
Mijdrecht, P. Oudshoorn uit Wilnis
gaat heerlijk uit eten bij brasserie
de Waard in Wilnis met een bon ter
waarde van 75 euro. J van Veul uit
Uithoorn ontvangt een waardebon
ter waarde van 50 euro, aangeboden
door DUO Sports uit Uithoorn. Alex
Hendriks uit Mijdrecht is de winnaar
van een courmetschotel voor 4 personen, die hem wordt aangeboden
door slager Gert Stronkhorst uit Uithoorn. Jordy Vis uit Wilnis ontvangt

het bezoeken van de graven, niet een voortvloeisel uit
de tradities van het christelijk geloof? Is dit niet voortgekomen uit alles waar ons geloof voor staat? Denken wij maar eens aan de Bijbel, en wat er geschreven
staat over onze doden in het boek Apocalyps, onder
andere. Wat zegt Jezus over het eren van de doden?
Leest u maar eens. U zult het dan wellicht met ons
eens zijn, dat wij ons allemaal diep behoren te schamen over de manier waarop wij nu met onze doden
omgaan. Zeker gezien de plannen die u nu heeft met
het kerkhof. Want: hoe moet dat nu straks op de Dag
des Oordeels, als God onze overledenen roept om op
te staan? Wilt u daar straks staan, en God vertellen dat
u geld nodig had, en daarom alle resten van de overledenen maar hebt opgeruimd? Dood is immers dood,
ze lagen in de weg? Nu is voor God natuurlijk niets
onmogelijk, maar ik zou persoonlijk die schande voor
Zijn aangezicht niet kunnen en niet willen dragen. Wij
zien het dan ook als onze christelijke plicht om u hier
dan ook even op te wijzen.
Geen respect
Je vraagt je als doodgewoon mens dan ook af, wat er
hierna zal gebeuren. Als er al geen respect is voor een
gewone katholieke begraafplaats, welke graven worden er dan in de toekomst geruimd? Die van de verzetshelden, de oorlogsslachtoffers? En hoe gaan wij
hen dan ooit nog op een mooie manier eren en herdenken? Wij kunnen dan immers net meer naar een
monument, want dat is er dan niet meer! Nu willen wij
niet suggereren dat opa en oma verzetshelden waren,
maar zij hebben wél de oorlog meegemaakt. En de gevolgen daarvan gedragen tot op het moment van hun
dood, zijn de mensen, die geholpen hebben om o.a.
Uithoorn, én de grond waarop u nu dagelijks loopt,
weer op te bouwen. Maar ook de andere mensen die
begraven liggen op Zijdelveld verdienen méér eer dan
u hen nog wilt geven. Zoals wij nu, in het dagelijkse leven, geschenken zijn van God aan elkaar, zo zijn
ook onze overledenen geschenken van God aan ons,
de levenden. Want zonder die overledenen, waaruit wij
geboren zijn, waren wij er toch ook niet? Misschien
wat simpel gesteld, maar een waarheid als een koe.
Gevoelige kwestie
De manier waarop u als bestuur bent omgegaan met
deze gevoelige kwestie, vinden wij dan ook geen reclame voor het katholieke geloof en de katholieke
kerk. Hoe zou het toch komen dat de kerken leegstro-

men? Wedervraag: hoe kom je in een kerk die er niet
meer is? Als de basis van je geloof, de voedingsgrond,
je afgenomen word, waar ga je dan als gelovige naartoe? Alles wat ons geloof tot ons geloof maakt: Het is
weg, of het móet weg. Om plaats te maken voor alles, waarvoor wij in de Bijbel gewaarschuwd worden!
Natuurlijk kan geen mens ons het geloof op zich afnemen. Gelukkig niet! Maar de beleving en zingeving
kunnen behoorlijk verpest worden. Ik vraag me werkelijk af, hoe u hiermee omgaat. Heeft ú geen familieleden begraven liggen op Zijdelveld? Nee? Denkt u dan
eens aan uw eigen dierbare overledenen, die elders
begraven liggen. Hoe zou ú het vinden, als er zo met
ú als nabestaande werd omgegaan? Wij vragen ons
ook af, of er mensen in de toekomst zijn, die bovenop
de resten van een begraafplaats zouden willen wonen.
Men moet er niet aan denken! Welnu, wij vertrouwen
erop dat de Goede God hier uiteindelijk Zijn oordeel
over zal vellen. Wij hebben er als verzorgers en nabestaanden in ieder geval geen 2000 euro voor over, om
opa en oma nog 10 jaar te kunnen en mogen bezoeken. Opa en Oma hebben hun rustplaats wat ons betreft gewoon verdiend.
Net als alle andere dierbaren die daar begraven liggen. We vinden het tegenwoordig een schande als er
graven beklad, vernield en ontheiligd worden. Vréselijk, wat erg. Maar een hele begraafplaats opruimen
voor een niet zo heilig doel mag wel? Dit is op meerdere vlakken onterend. Maar het allerergste vinden
wij nog wel de on-katholieke houding die is aangenomen. U bent nu niet bepaald een prachtig boegbeeld
te noemen voor de katholieke gemeenschap.
Wij wensen u allen wijsheid toe, en zullen voor u bidden. Ook voor de overledenen, en alle andere nabestaanden.
Te zijner tijd zullen wij zelf het graf ontdoen van alle
spulletjes die wij hebben neergezet. Wij verzoeken u
vriendelijk ons op de hoogte te brengen van de dag en
het tijdstip waarop u voornemens bent om grafnummer 200 te gaan ruimen. Zodat wij op een waardige en
katholiek verantwoorde wijze God om vergeving kunnen bidden voor die onvergeeflijke gebeurtenis.
Met vriendelijke groeten,
Louis en Astrid Luijten
Hendrikstraat 25
1432 JJ Aalsmeer

worden. Verder zijn er nog spullen
voor de optredens nodig. Dus heb je
nog leuke verkleedkleren, pruiken,
oude lakens, papier, goocheltrucs,
jongleerattributen enz. enz., neem
het dan vooral mee!
Op donderdag 13 augustus is van
10.00-16.00 uur de Spektakeldag.
Dan staan er op de parkeerplaats
voor Allround een grote opblaasbare hindernisbaan (17 meter) en een
buikschuifbaan.
Je mag gratis meedoen aan de
spektakeldag en je hoeft je niet van
te voren aan te melden.
Jc Allround, Rondweg 1a Mijdrecht.
Tel: 0297 272829 of 0297 230280. Wil
je meer weten over de Break-deweek? Neem dan contact op met
Wendy de Waal.
Dat
kan
op
eerdergenoemde telefoonnummers of via mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

ook een waardebon van 50 euro van
DUO Sports uit Mijdrecht En Peter
de Braver uit Uithoorn wordt de eigenaar van een wieleroutfit, hem
aangeboden door de Rabobank
Veenstromen uit Mijdrecht. Koen de
Best uit Mijdrecht krijgt een levensmiddelenpakket van Super de Boer
uit Vinkeveen ter waarde van 50 euro en Raymond de Graaff uit Vinkeveen ontvangt een wieleroutfit aangeboden door de Rabobank Regio
Schiphol uit Uithoorn.
Troostprijzen
De vijf troostprijzen, ontvangen ieder een overheerlijke taart, aangeboden door de Hema uit Mijdrecht.
De winnaars van deze taarten zijn:
Chantal Beets uit Wilnis, Gerrit Vis
uit Wilnis, Suzan Gersen uit De
Kwakel, Jose Kroon uit Wilnis en T.
van Bemmelen uit de Amstelhoek. U
hoeft zelf niets te doen. Onze redactie neemt de komende week telefonisch contact met u op om een afspraak te maken om de prijs te mogen overhandigen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bestelbusje uitgebrand
Waverveen - Een bestelbusje ging
in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus jl. in vlammen op.

busje bleek onlangs in Uithoorn te
zijn gestolen. Het voertuig is door
een takelwagen weggesleept.

Rond 02.10 uur kregen de politie en
brandweer de melding van een autobrand op de Veldweg. Ter plaatse
bleek het niet om een auto, maar om
een bestelbusje te gaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat
het voertuig geheel uitbrandde. Het

De politie vermoedt dat er sprake
is van brandstichting. Aan getuigen
die hebben gezien wie het busje
daar geparkeerd heeft en/of getuige is geweest van de brandstichting,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.

Jeugdig KDO 1 verslaat
Altior in eerste oefenduel
De Kwakel - KDO 1 heeft afgelopen zondag haar eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen winnend weten af te sluiten. In Langeraar tegen Altior won KDO met 01 door een late goal van Sven Vlasman. Onder toeziend oog van vele
supporters ontspon zich een boeiend duel, waarbij kansen aan beide kanten te noteren waren. Nummer 10 aan Kwakelse zijde, Sven
Vlasman, wist in de 80e minuut de
wedstrijd in Kwakels voordeel te be-

slissen. Bij KDO kregen o.a. eerstejaarsselectiespelers Sebastiaan Hofer, Rick ten Brink, Joeri Stange en
Patrick van der Nesse de kans om
zich in de picture van trainer Ron
Langhout te spelen.
Aanstaande zondag speelt KDO
haar tweede oefenwedstrijd in
Nieuwveen tegen Nicolaas Boys. De
wedstrijd begint om 14.00 uur en
u bent bij dezen dan ook weer van
harte uitgenodigd om bij het eerste
te komen kijken!

