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

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

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

Spaar voor 
gratis dierentuin-

kaartjes
Bij elke ¤15.- 1 gratis spaarzegel

Graag gedaan,
Super deBoer Vinkeveen 

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
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Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

crazy days!

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

40%

10
10
15
1010

vrijdag 28 en zaterdag 29 maart

g-star 
diverse jeans
dames/heren

vero moda
dames vest

kids jeans
meisjes/jongens

esprit
heren polo

vero moda
dames blouse

26,95

19,95

29,95

19,95

CRAZY DAYS kORTInG

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

nU OOk OP 
MAAnDAG OPEn!

SEAT/ VW/ Audi service providerSEAT/ VW/ Audi service provider

Wie heeft iets gezien???
Wilnis - Woensdag 19 maart is er tussen 8.30 en 17.00 uur  ingebroken  
in onze ark die ligt op arkenpark de Duiker in Wilnis.  Ze hebben 
geld meegenomen en sieraden welke ik, van inmiddels overleden 
dierbaren, had gekregen. Tevens de TomTom, het fototoestel en de 
Nintendo van mijn kleinzoon, zaklantaarns?? en misschien nog wel 
meer, daar kom je meestal later pas achter. Mijn vraag is of iemand 
misschien een bootje heeft gezien op de ringvaart ter hoogte van 
CSW. Het is namelijk heel goed mogelijk dat ze op die manier bij de 
ark zijn gekomen. Er lopen daar veel mensen te wandelen of de hond 
uit te laten. En daar het nog geen seizoen is zou dit heel goed op 
kunnen vallen. Of dat ze verdachte personen op De Duiker in Wilnis 
hebben zien lopen. Dit is minder waarschijnlijk, omdat de mensen 
die er wonen niets gezien hebben. Ik hoop dat, als degene dit leest, 
er iets van gevoel loskomt en bijvoorbeeld de manchetknopen, een 
klompje goud, een hoefi jzertje (dat stuk was en in een envelop zat 
om weg te brengen) en een kettinkje+bijpassend armbandje met het 
opschrift Marjo, terug wil brengen. De rest mag hij of zij van mijn 
part houden.
Weet iemand iets? Bel alstublieft naar de redactie van deze 
krant. Tijdens kantooruren: 0297-581698 of stuur een mailtje 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl

De Schakel deelt 
paaspakketten uit 
in Zuiderhof

JAC organiseert Jongerendebat
De Ronde Venen - De JAC heeft 
gemerkt dat er een groot verschil 
bestaat tussen wat de jeugd wil en 
wat de lokale politiek besluit. Daar-
om organiseert de JAC op vrijdag 11 
april een jongerendebat. 
Tijdens deze avond krijg jij de kans 

om in debat te gaan met lokale po-
litici. Onderwerpen die deze avond 
zeker aan bod zullen komen zijn: 
uitgaan, starterswoningen en vei-
ligheid. Het debat zal plaatsvinden 
op het Veenlanden College locatie 
Mijdrecht. De zaal gaat open om 

19.30 uur en om 19.45 uur vangt het 
debat aan; gespreksleider van de 
avond is John Driedonks. 
Twee jaar geleden heeft de JAC al 
een jongerendebat georganiseerd. 
Dit vond toen plaats vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nu 

zijn we twee jaar verder, en kunnen 
we kijken of er wat van de gedane 
beloftes is waargemaakt. Heb je een 
mening? En wil je dat hier iets mee 
gedaan wordt? Kom dan langs!
Voor meer informatie kan je kijken 
op www.jac-derondevenen.nl. 

Vinkeveen -  Leerlingen van groep 
4 van Protestants Christelijke basis-
school De Schakel hebben vorige 
week paaspakketten uitgedeeld 
aan de bewoners van Verzorgings-
tehuis Zuiderhof. Deze paaspakket-
ten werden uitgedeeld uit naam van 
de Riki stichting. De Riki stichting 
verspreidt landelijk 10.000 paaspak-
ketten onder ouderen en kwetsbare 
groepen in de samenleving. Het 
doel van deze actie is het op een 
positieve manier met elkaar in con-
tact brengen van jong en oud. Met 
Pasen en Kerst vorig jaar zijn soort-
gelijke acties gehouden. 
De kinderen van De Schakel wer-
den hartelijk ontvangen in de re-

creatiezaal. Zij zaten samen met de 
bewoners aan verschillende tafels. 
Aan elke tafel kon een ander spel 
gespeeld worden. Zo konden jong 
en oud samen sjoelen, knikkeren 
en diverse behendigheidsspelletjes 
doen. Het enthousiasme van de 
kinderen, de bewoners en zelfs van 
het personeel was groot. Iedereen 
speelde mee. Aan het eind van de 
middag kregen de aanwezige be-
woners hun pakket vol met paaslek-
kernijen uitgereikt. 

De bewoners die niet in de recrea-
tiezaal aanwezig waren kregen het 
paaspakket op hun kamer bezorgd 
door de kinderen. 

Geen witte kerst, dan maar een witte paas
Regio – ‘De koudste paasdagen sinds 44 jaar’ kopten diverse kranten. Het mogen dan wel de koudste zijn, het was ook best 
heel mooi, tenminste, als je niet te lang uitsliep tweede paasdag, want na negen uur was de meeste sneeuw alweer weg. Maar 
omstreeks zeven uur was het nog prachtig.



Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het serviceformulier 
op de website, of via 
tel. (0297) 29 18 00.

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. 
Bij het servicepunt kan bijna 
alles geregeld worden wat te 
maken heeft met het leven 
van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in 
Waverveen, Amstelhoek en 
de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpreeKuur college
Als u iets aan de 
burgemeester en/of wethouder 
wilt voorleggen, kan dat tijdens 
hun spreekuur op dinsdag van 
11.00-12.00 uur. Bel voor een 
afspraak (0297) 29 17 10.

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@
derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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WerKzAAMheden AAn 
deMMeriK in vinKeveen

Aangezien de kademuur langs de Demmerik verzakt 
was, is begin 2008 begonnen met herstel van de 
kademuur. Voorafgaand hieraan vonden eerst 
meet- en andere voorbereidende werkzaamheden 
plaats. Het herprofileren en asfalteren van de 
Demmerik zal plaatsvinden in de weken 14 en 15. 
Als gevolg van de werkzaamheden zullen delen van 
de Demmerik voor autoverkeer minder toegankelijk 
zijn. De werkzaamheden vinden plaats in het gebied 
tussen de hefbrug, richting de Herenweg, en het 
toegangsbruggetje naar de boerderij van Demmerik 
1. Dit deel is in de weken 14 en 15 afgesloten voor 
autoverkeer. Het verkeer zal via een omleidingsroute 
worden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen 
blijven passeren. Behalve de herstelwerkzaamheden 
aan de kademuur, worden onder andere ook 
parkeervakken aangelegd en wordt het wegdek 
opnieuw geasfalteerd. 

buurtbuS: oMleiding 
route in vinKeveen

In verband met de afsluiting van de Demmerik ten 
behoeve van de werkzaamheden die plaatsvinden 
tussen de hefbrug naar de Herenweg en de oprit van 
Demmerik 1, zal de Buurtbus (Lijn 226) dit traject niet 
berijden in de weken 14 en 15 (van 31 maart tot en met 
11 april 2008). De omleidingroute zal door de Buurtbus 
niet worden gevolgd in verband met de vertragingen die 
hierdoor zullen worden veroorzaakt. De Buurtbus zal 

daarom een gedeelte van de route die door Vinkeveen 
loopt, niet berijden in de genoemde perioden. Op de 
rotonde van Industrieweg/Ir. Enschedeweg zal de bus 
direct rechtsaf gaan, richting Wilnis, en bij de volgende 
verkeerslichten linksaf gaan, de Oudhuyzerweg op. 
Daarna komt de buurtbus via de Uitweg weer op de 
bestaande route. Komend vanuit Breukelen, zal ook 
over dit traject worden gereden.

AfSluiting pArAllelWeg 
A2 - WinKel/vinKenKAde
28 MAArt 2008 t/M 15 April 2008

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de 
verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen 
worden werkzaamheden uitgevoerd aan de parallelweg 
A2 tussen viaduct Abcoude en de Winkel (Vinkenkade). 
Vanwege deze werkzaamheden wordt de parallelweg 
in de periode van 28 maart 2008 tot en met 15 april 
2008 tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. De 
afsluiting geldt niet voor (brom-)fietsers en voetgangers. 
Tijdens de afsluiting wordt gezorgd dat de Winkeldijk 
vanuit de richting Abcoude bereikbaar blijft voor 
bestemmingsverkeer. Buitenborgh blijft bereikbaar via 
de Baambrugse Zuwe. Het doorgaande verkeer over de 
Vinkenkade wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de 
A2 en de N201. De omleidingsroute wordt met borden 
aangegeven. Tijdens de afsluiting zal ter vervanging 
van buslijn 126 tussen Vinkeveen Winkelcentrum en 
Plaswijk/Molenkade, in de ochtend- en avondspits op 
weekdagen een pendeldienst worden ingezet. Voor 
meer informatie over de pendeldienst, zie www.bba.nl.

omschrijving

Afsluiting Parallel-
weg tussen Winkel 
en Viaduct Abcoude 
(Vinkenkade) i.v.m. 
werkzaamheden. 
Periode 28 maart 
t/m 15 april 2008

Omleiding alle 
gemotoriseerd verkeer 
tussen Abcoude en 
Vinkeveen

Omleiding alle 
bestemmingsverkeer 
voor Baambrugse 
Zuwe en Vinkenkade 

opmerking

Jachthavens/
Winkeldijk bereikbaar 
voor bestemmings-
verkeer vanaf 
Abcoude

Reis via A2 en N201 
Vinkeveen/Hilversum

Reis via N201, 
Herenweg, 
Baambrugse Zuwe 
en Vinkenkade

openbaar vervoer

Omleidingsroute voor 
openbaar vervoer

Pendeldienst op 
weekdagen in de 
spitsuren

Afsluiting geldt niet voor fietsers & bromfietsers. 

grote belangstelling 
voor boomfeestdag
op de bovendijk in Wilnis vond dit jaar de aftrap plaats van de 
boomfeestdag in de ronde venen. jaarlijks doet de gemeente 
mee aan deze nationale boomfeestdag. vanwege de grote 
belangstelling dit jaar, werd er in de ronde venen zelfs op 
twee dagen geplant, gesnoeid en geknot. Woensdagochtend 
19 maart stond wethouder jacques dekker (groen) klaar 
om samen met ruim 20 leerlingen van basisschool Koningin 
juliana de eerste boom te planten.

Langs de Bovendijk in Wilnis, rondom het recreatieterrein Heinoomsvaart 
komen zo’n 100 populieren. Dit recreatiegebied wordt momenteel herinricht 
om het geschikt te maken als routepunt voor kano-, fiets- en wandelroutes. 
Het planten van de populieren vormt onderdeel van deze herinrichting en 
een mooie aangelegenheid om hier te starten met de Boomfeestdag. In 
samenwerking met Recreatieschap Midden-Nederland, leerlingen van de 
basisschool Koningin Juliana en de gemeente De Ronde Venen werd de 
eerste populier geplaatst als start van de Boomfeestdag. Op verschillende 
locaties in de gemeente gaan leerlingen bomen planten, snoeien of 
knotten. Zo’n 500 leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in De 
Ronde Venen gaan verspreid over twee dagen aan de slag in het openbaar 
groen. Veelal in de buurt van hun school. Zo kunnen de kinderen nog 
regelmatig het resultaat en het nut van hun inspanningen zien.

Hooravond herindeling 
Vecht- en Plassengebied
Wat vindt u? 
Moet de ronde 
venen opgaan in één 
grote gemeente?
op 4 maart heeft het college van gedeputeerde Staten 
van de provincie utrecht een besluit genomen over het 
herindelingsvoorstel voor het vecht- en plassengebied. 
zij stellen voor om de gemeenten Abcoude, de ronde 
venen, breukelen en loenen samen te voegen tot één 
grote gemeente en de gemeente Maarssen zelfstandig te 
laten blijven. 

Op 19 mei is het aan Provinciale Staten van Utrecht om een definitief 
besluit te nemen. Om een goed afgewogen beslissing te kunnen 
nemen willen de Staten de mening van de  inwoners van De Ronde 
Venen horen over het GS-voorstel. Hiervoor is een hooravond 
georganiseerd. Deze vindt plaats op 

Maandag 7 april 2008 vanaf 20.30 uur 
in het gemeentehuis in Mijdrecht

De zaal is vanaf 20.30 uur open voor publiek. De hooravond begint 
om 21.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Wilt u de Statenleden vertellen 
wat u van de herindeling vindt? Meldt u zich dan aan bij mevrouw 
P. Bredt, communicatie adviseur van de Statengriffie. U kunt dit 
telefonisch doen op (030) 258 2522 of per email aan pauline.bredt@
provincie-utrecht.nl. U kunt zich aanmelden tot woensdag 2 april 
2008. Uiteraard bent u ook van harte welkom als toehoorder. 

Meer informatie
Alle informatie over de herindelingsprocedure vindt u op
www.vechtenplassen.nl.

Museumweekend 
in Museum 
de ronde venen 
op 5 en 6 april
Tijdens het museumweekend biedt 
Museum De Ronde Venen iedereen 
gratis een kijkje in het verleden. Het 
thema van het museumweekend is 
dit jaar “de kunst van de waarheid”. 
Bezoekers van Museum De 
Ronde Venen mogen kosteloos 
een rondleiding volgen waarin de 
keiharde realiteit van het werk en 
leven van veenarbeiders centraal 
staat. Tijdens het museumweekend 
is het museum extra lang geopend.
De Ronde Venen was vroeger 
een nat gebied, de thuisplaats van 
veenarbeiders die lange dagen 
maakten met het ontginnen van 
het veengebied. Tegenwoordig 
zijn de dorpskernen vooral 
forensenplaatsen voor het 
industriële Mijdrecht. De sporen 
van het verleden blijken steeds 
meer te vervagen, maar het 
museum houdt herinneringen 
aan het verleden levend. Tijdens 
een rondleiding door het museum 
wordt de waarheid van deze 
herinneringen getoond: bezoekers 
krijgen een inkijkje in het vaak 
harde leven van veenarbeiders in 
dit gebied. Daarbij wordt duidelijk 
hoe de schitterende natuur van 
de Ronde Venen in werkelijkheid 
een product is van de mens, die 
niet altijd even doordacht te werk 
ging. Tijdens het museumweekend 
wordt de tentoonstelling “Devotie: 
geloven en beleven in de Ronde 
Venen” geopend. In deze 
tentoonstelling wordt het geloof 
vanuit verschillende oogpunten 
getoond: de belevingswereld 
van de katholieken tegenover 
de belevingswereld van de 
protestanten. Twee wereld 
met beide een eigen kijk op de 
waarheid. De expositie biedt een 
bijzonder inkijkje in de huiskamers 
van twee verschillende christelijke 
gezinnen, waarin devotie een grote 
plaats inneemt. Het museum is 
tijdens het museumweekend op 
zaterdag 5 april geopend van 13:00 
tot 17:00 uur en op zondag 6 april 
de hele dag geopend van 09:00 
uur tot 17:00 uur. Voor verdere 
activiteiten kunt u terecht bij de 
website van het museum.  
www.museumderondevenen.nl
Museum de Ronde Venen. 
Herenweg 240 Vinkeveen,  
tel. (0297) 262 223.

Aanvullend onderzoek winkels Wilnis dorp 

Werkzaamheden

Op 21 februari 2008 heeft de gemeenteraad advies gegeven over de 
concept Bouwstenen voor de Structuurvisie Wilnis Dorp. Naar aanleiding 
van het advies doet het college van Burgemeester en Wethouders 
aanvullend onderzoek naar de detailhandel in Wilnis Dorp. Winkeliers 
in Wilnis Dorp zijn gevraagd om in een gesprek hun ideeën over de 
toekomst van Wilnis Dorp aan te geven. Op 7 februari 2008 zijn de 
concept Bouwstenen in een Rondeveens Tafelgesprek aan de orde 
geweest. De concept Bouwstenen zijn de resultaten van onderzoeken 
en overleggen voor de Structuurvisie Wilnis Dorp. Het document is 
de voorloper van de Structuurvisie. In de Structuurvisie zullen er pas 
keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van Wilnis Dorp. 
Daarin zal pas aan de orde komen wat bijvoorbeeld de strategie moet 

zijn voor winkels in Wilnis Dorp. Er zijn op dit moment hierover geen 
besluiten genomen. Daarnaast heeft het college van B&W in februari 
twee petities gekregen waarin meningen zijn weergegeven over de 
toekomst van Wilnis Dorp. De ene petitie is ondertekend door bewoners 
en omwonenden van Wilnis Dorp en de andere door ondernemers uit 
Wilnis Dorp en omgeving. Het college is verheugd dat zowel bewoners 
als ondernemers uit Wilnis Dorp en omgeving zoveel betrokkenheid 
tonen bij de toekomst van Wilnis Dorp. De petities geven naast de 
betrokkenheid een helder beeld van de wensen voor de toekomst. 
Deze wensen worden meegenomen in de Structuurvisie. De concept 
Structuurvisie wordt waarschijnlijk in september en de eerste helft van 
oktober 2008 ter inzage gelegd. 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Inzameling Klein Chemisch Afval 
(KCA)

Begin april wordt binnen de bebouwde kommen van De Ronde Venen 
weer klein chemisch afval (KCA) ingezameld. In onderstaand schema 
kunt u zien wanneer de KCA-wagen bij u in de buurt stopt, zodat u er 
het chemisch afval kunt inleveren. De KCA-wagen komt niet in alle 
gebieden. Woont u in het belgebied, dan wordt uw chemisch afval 
alleen na telefonische melding opgehaald op 10 april 2008, tussen 9.00 
-16.00 uur. U dient hiervoor dan wel thuis te zijn. U kunt dit melden aan 
de Servicelijn via telefoonnummer 29 18 00 tot uiterlijk 9 april vóór 16.00 
uur. Het KCA wordt dan bij u persoonlijk opgehaald. U mag het KCA 
NIET aan de weg zetten. Op de afvalkalender 2008 kunt u zien welke 
straten tot het belgebied behoren.

Wat is chemisch afval?
Hieronder vindt u een lijst van producten die onder KCA vallen. U 
kunt chemische producten herkennen aan het KCA-symbool: een 
afvalcontainer met een kruis erdoor. Soms staat er ook een doodskop 
op de verpakking. Is een verpakking leeg, bijvoorbeeld een spuitbus of 
een verfblik, dan is het geen chemisch afval. Het kan dan gewoon in de 
container voor het restafval. Lever lege verpakkingen niet in bij de KCA-
wagen. De volgende producten zijn chemisch afval: 
Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, energiezuinige lampen, 
TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, 
bestrijdingsmiddelen, insecticiden.
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden.
Doe-het-zelf: verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, bij het 
verven gebruikte producten zoals terpetine, thinner, verfafbijtmiddel, 
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, 
kwikschakelaars (zoals ´niet digitale´ verwarmingsthermostaten).
Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur 
of zwavelzuur, zoutzuur.
Vervoer: accu´s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters.

Zo biedt u chemisch afval aan.
- Lever zelf uw chemisch afval in en laat dit beslist niet door kinderen 

doen. Chemisch afval kan levensgevaarlijk zijn!
- Laat producten in de originele verpakking.
- Zorg dat de verpakking goed afgesloten is.
- Medicijnen en injectienaalden kunt u ook inleveren bij de apotheek.
- Batterijen kunt u ook inleveren bij ongeveer 35 winkels in de 

gemeente.

MenInGVORMenDe RAADsVeRGADeRInG 
27 MAARt 2008

Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  19.30 uur 
Tot:  22.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2008.

Agenda
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde 

agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG 6 en 13 maart 2008.
4. Aankoopplan Marickenland (Raadsvoorstel 00/2008)
 Eigenaren in Marickenland geven aan dat ze alleen voor meer dan de 

marktwaarde grond willen verkopen voor de aanleg van het natuur- en 
recreatiegebied. Ook is meer zekerheid nodig over de uitvoering van 
het plan voor zowel inwoners als overheid. Daarom stelt het college 
aan de raad voor om in te stemmen met een nieuw aankoopplan van 
de stuurgroep Marickenland. 

5. Recreatievisie Marickenland (Raadsvoorstel nr.  0016/08)
 Er is een recreatievisie opgesteld, waarin keuzes voor de recreatie 

in Marickenland worden beschreven. Voorgesteld wordt om de 
Recreatievisie vast te stellen. Na aanvulling van het ontwerp 
bestemmingsplan met de recreatievisie, het aankoopplan en enkele 
andere onderzoeken en ontwikkelingen wordt het in mei 2008 ter visie 
gelegd. 

6. Aankoop grond Marickenzijde raadsvoorstel (Raadsvoorstel 
nr.0014/2008)

 De raad wordt verzocht een krediet van € 860.000 beschikbaar te 
stellen voor het aankopen van grond voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Marickenzijde te Wilnis. Het krediet wordt te zijner 
tijd ten laste gebracht van de grondexploitatie Marickenzijde.

7. Verlengen intentieovereenkomst Estafetteproject. 
 (Raadsvoorstel nr. 0008/08).
 De voortgang van het Estafetteproject heeft vertraging opgelopen als 

gevolg van het locatie-onderzoek naar alternatieve sportparklocaties 
en de besluitvorming daarover. Een besluit over het voor het project 
uit te voeren haalbaarheidsonderzoek en gekoppeld daaraan 
over het al of niet omzetten van de intentieovereenkomst in een 
samenwerkingsovereenkomst wordt thans voorzien in oktober 
2008. Omdat de looptijd van de op 12 juli 2007 tussen gemeente 
en Rabobank Veenstromen / Rabo Vastgoed B.V. gesloten 
intentieovereenkomst is bepaald op één jaar, moet de looptijd worden 
verlengd waarvoor de raad haar instemming moet geven.

8. Vrijstelling verplaatsen woonschip en oprichting schuur Arkenpark 
De Plashoeve 32 te Vinkeveen (Raadsvoorstel nr. 0009/2008)

 Aanvraag om vrijstelling tot het verplaatsen van een woonschip naar 
Arkenpark De Plashoeve 32 en oprichten van een schuur op het 
perceel Arkenpark De Plashoeve 32 Vinkeveen

9. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2007-
2010(Raadsvoorstel nr. 0011/08)

 Het college heeft in een vierjaren plan vastgelegd op welke wijze zij 
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil uitwerken. 
De activiteiten opgenomen in het plan richten zich op alle inwoners, 
maar speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare inwoners. Inwoners 
weten met het plan wat zij van de gemeente op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning kunnen verwachten.

10. Digivenen (Raadsvoorstel nr. 0017/08)
 Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de 

basisregistraties en in het verlengde daarvan de digitale 
dienstverlening te verbeteren is een plan van aanpak gemaakt. Dit 
realisatieplan DigiVenen beschrijft de activiteiten die verricht moeten 
worden, de planning en de inzet van mensen en middelen die 
daarvoor nodig zijn. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het 
realisatieplan DigiVenen en de voor de uitvoering hiervan benodigde 
middelen beschikbaar te stellen.

BesluItneMenDe RAADsVeRGADeRInG 
27 MAARt 2008

Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  22.30 uur (uiterlijk tijdstip, vangt aan als
   de meningsvormende raad is afgerond)
Tot:  23.00 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 maart 2008.

Agenda
1. Vaststellen agenda.
2.  Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering 
 d.d. 21 februari 2008.
3. Akkoordstukken.
3a. Beslissing op bezwaar (Raadsvoorstel nr. 0007/08).
 Er zijn 38 bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van de 

raad om de locatie “De Driehoek” aan te wijzen als de locatie die 
tijdens de intentiefase van het Estafetteproject wordt uitgewerkt als 
toekomstige locatie voor de voetbalverenigingen Argon en CSW. 
Door de Commissie. Bezwaarschriften is een advies uitgebracht over 
de bezwaarschriften, zodat de raad nu een besluit kan nemen op de 
bezwaarschriften.

3b. Reconstructie Baambrugse Zuwe (Raadsvoorstel nr. 0012/2008)
 Dit betreft een voorstel voor een herstart van de voorbereiding van 

de reconstructie van het gedeelte van de weg gelegen tussen de 
Herenweg en huisnummer 128 teneinde op de kortst mogelijke 
termijn een definitieve oplossing voor de problematiek van de jaarlijks 
terugkerende (water)overlast te creëren. Voorts wordt voorgesteld 
onderzoek te doen naar de meest geëigende oplossing voor het 
resterend gedeelte van de weg.

4. Aanbeveling herbenoeming burgemeester 
 (Raadsvoorstel nr. 00/2008)
5. Voorstel benoeming griffiemedewerkers 
 (Raadsvoorstel nr. 00/2008)

Waar en wanneer stopt de KCA-wagen?
tijdstip  plaats
1 april  Mijdrecht
08:15-09:00 uur  Diamant, hoek Turkoois
09:15-10:00 uur  Aquamarijn, hoek Granaat
10:15-11:00 uur  Parkeerplaats winkelcentrum Hofland
11:15-12:00 uur  Hofland, parkeerterrein tegenover snackbar
12:15-13:00 uur  Brunel, hoek Kamille
13:15-14:00 uur  Roerdomp, hoek Taling
14:15-15:00 uur  Grote parkeerplaats aan de Grutto
15:15-16:00 uur  Pr. Margrietlaan, parkeerterrein

2 april  Mijdrecht
08:15-09:00 uur  Viergang, hoek Molenwiek
09:15-10:00 uur  Viergang, hoek De Vang
10:15-11:00 uur  Wipmolen, hoek Proostdijstraat
11:15-12:00 uur  Bozenhoven, bij Dr. Schaepmanplantsoen
13:15-14:00 uur  Parkeerplaats winkelcentrum Proosdij
14:15-15:00 uur  Parkeerplaats Bozenhoven tegenover Hema
15:15-16:00 uur  Burg. Haitsmaplein

3 april  Wilnis
08:15-09:00 uur  Veenman, hoek Wagenmaker 
09:15-10:00 uur  Raaigras, hoek Timotheegras
10:15-11:00 uur  Molmlaan
11:15-12:00 uur  Past. Kannelaan, hoek Burg. De Voogtlaan
13:15-14:00 uur  Dorpsstraat

8 april  Vinkeveen
08:15-09:00 uur  Loopveltweg, bij speelveld
09:15-10:00 uur  Waverbancken, hoek Aetsveld
10:15-11:00 uur  Waterhoenlaan, hoek Scholeksterlaan
11:15-12:00 uur  Pijlstaartlaan, hoek Plevierenlaan
13:15-14:00 uur  Kerklaan bij kerk

9 april  Waverveen/Amstelhoek/De Hoef
08:15-09:00 uur  Parkeerplaats Selijnsweg bij speelplaats
09:30-10:15 uur  Engellaan, bij gebouw Buurtvereniging
10:30-11:15 uur  Menno Simonszstraat
13:15-14:00 uur  De Hoef, Oostzijde, hoek Merelslag 

niet wachten op de KCA-wagen?
Wilt u niet wachten op de KCA-wagen, dan kunt u klein chemisch afval 
ook naar het afvalbrengstation in Mijdrecht brengen.

Bedrijfs KCA
KCA van bedrijven wordt tijdens deze inzameling niet geaccepteerd. 
Bedrijven kunnen het ook niet aanbieden aan het gemeentelijk KCA-
depot. Men dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met een 
erkend bedrijf dat KCA mag innemen. 

takkendag op 
donderdag 27 maart 2008

Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. Dit jaar 
is op 27 maart de eerste takkendag. Tijdens deze takkendag kunt u 
uw grof tuinafval gratis aanbieden langs de openbare weg. Om de 
inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn voor deze 
takkendag een aantal spelregels opgesteld:

• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare 
weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de 
inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat 
anderen er los tuinafval bij leggen.

• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare 
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt 
NIET meegenomen.

• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst 

neemt het afval dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan 20 

kilo zijn.

• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval en 
tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gft-container. Dit kunt u 
op takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.

Het belgebied
In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is 
aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk 
woensdag 26 maart vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn, tel. 
(0297) 29 18 00. Op de afvalkalender 2008 kunt u zien welke straten tot 
het belgebied behoren.

nota bene
Er is via inwoners van de gemeente een klacht binnengekomen over 
het betalen van een boete voor het verkeerd aanbieden van afval. 
Personen nemen contact op met inwoners en doen alsof ze bij de 
gemeente werken of namens de gemeente bellen en leggen deze 
boetes op. Let op, want dit zijn geen gemeentelijke activiteiten of reële 
boetes. Deze personen geven zich onterecht uit als gemeentelijke 
medewerkers. Gemeente De Ronde Venen werkt niet op deze manier. 
Bij formele berichten ontvangt u een brief van de gemeente met daarin 
telefoonnummers en contactpersonen vermeld waar u terecht kunt voor 
meer informatie.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, nMe-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. Voor 
informatie over de activiteitenkalender kunt u contact 
opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, 
email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. een uitgebreide 
activiteitenkalender is te lezen op de website van de 
gemeente: www.derondevenen.nl. 

29 MAARt 2008 
Handen uit de mouwen in de Botshol
Vrijwilligerswerkzaamheden in de Botshol van 9.15 tot 16.00 uur. 
Verzamelen bij de werkschuur van Natuurmonumenen aan de 
Botsholsedijk bij nr. 30 in Waverveen. Meenemen: eten, drinken, 
laarzen, regenkleding, mok en lepel, eventueel extra kleding. Er wordt 
gezorgd voor koffie en soep. Uiterlijk 27 maart aanmelden. Aanmelden/
meer informatie: (020) 623 46 89 of (0251) 65 54 17.

tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs. 
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs zaterdag 29 maart 
2008. Locatie: Bassischool Vlinderbos, Veenweg 117a in Wilnis. 
Aanvang: 09.00 - 11.30 uur. Informatie: Ingeborg Zwartendijk tel.(0297) 
28 87 28.

tuinwerkochtend in de nMe tuin van de Woudreus
Het is de eerste werkochtend van het seizoen. Ook geïnteresseerd 
om een aantal keer per jaar in deze tuin te werken? Informeer dan 
op het bovenstaande telefoonnummer. Wat krijgt u ervoor terug: 
gezelligheid (de tuinwerkgroep bestaat uit ca. 25 mensen) kennis van 
natuurvriendelijk tuinieren jaarlijks een uitstapje en etentje, verzorgd 
door de medewerkers van het NME-centrum, als dank. Het tuinseizoen 
is van maart tot november. In deze periode wordt u ongeveer 6 keer 
ingeroosterd. U hoeft geen kennis te hebben van planten of tuinieren. 
De tuin wordt ingezet bij educatieve activiteiten, zoals centrumlessen 
voor het basisonderwijs, natuurpad over kleine beestjes in de tuin, 
informatie over milieu- en natuurvriendelijk tuinieren. De tuin is vrij 
toegankelijk. Daarnaast worden twee keer per jaar speciale open dagen 
georganiseerd. Kijk voor meer informatie over de educatieve tuin op 
http://home.wanadoo.nl/ivnrvu. Vanaf 9.00 uur bij NME-centrum De 
Woudreus: Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Informatie: (0297) 27 36 92.

 Activiteitenkalender De Ronde Venen



Te koop:
T.e.a.b. 6 zwarte cd boxem 60 cd’s per box. 
Tel. 0297-283197
Te koop:
28 Konsalik boeken 1 euro p.st. al-
les voor 25 euro. Tel. 0297-241906
Gevraagd:
Voetbalplaatjes 23, 31, 62, 31, 243 
veel ruilen. 
Tel. 0297-284885
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook 
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12 Oprichten van een garage Reguliere bouwvergunning 
  fase 1 2008/0146 13-3-2008
Mennonietenbuurt 15 Oprichten van een dubbel woonhuis Reguliere bouwvergunning 
  fase 1 2008/0145 13-3-2008

Mijdrecht
Hofland 184 Vernieuwen van een winkel/woonhuis Reguliere bouwvergunning 
  fase 2 2008/0150 14-3-2008

Vinkeveen
Achterbos 4a-8 Oprichten van een bijgebouw (berging) Lichte bouwvergunning 2008/0140 11-3-2008
Muyeveld 27 Maken van een veranda Lichte bouwvergunning 2008/0144 13-3-2008

wilnis
Mijdrechtse Dwarsweg 6 Oprichten van een landhuis Reguliere bouwvergunning 
  fase 1 2008/0147 13-3-2008
Wilnisse Zuwe 62, 
park Veenvliet Plaatsen van een stacaravan Reguliere bouwvergunning 2008/0131 6-3-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

BOuwpLANNEN

Met ingang van 27 maart 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
bouwplannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

wilnis
Herenweg 273 Oprichten van 2 loopbruggen Reguliere bouwvergunning 2008/0063 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw ziens-
wijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze 
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken. 

VERGADERING ADVIESCOMMISSIE VOOR hEt OuDERENBELEID

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid vergadert op maandag 31 maart 2008. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom de vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in vergaderkamer 6 in het gemeente-
huis. De agenda ziet er als volgt uit:
  1.   Opening
  2.   Vaststelling agenda
  3.   Spreektijd bezoekers
  4.   a. Vaststellen verslag vergadering 25 februari 2008  /  b. Zaken n.a.v. bovengenoemd verslag
  5.   Afhandelinglijst vergadering 25 februari 2008
  6.   Ingekomen en uitgegane post
  7.   Bijgewoonde vergaderingen
  8.   Reacties vanuit de rondzendmap 
  9.   Rondvraag
 10.  Afsluiting  
 

ALGEMEEN MANDAAtBESLuIt 2008.1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 4 maart 2008 hebben besloten het Algemeen 
mandaatbesluit 2008.1 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen 
mandaatbesluit 2007.3, vastgesteld op 16 oktober 2007. Via het mandaatbesluit hebben Burgemeester en Wethouders en 
de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de 
uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast 
als gevolg van personele wijzigingen. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Genoemd besluit 
ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het 

gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden ver-
kregen.

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

De hoef
De Hoef Oostzijde 27 Verplaatsen van een sloot en het 
 dempen van een sloot (nabij) Aanlegvergunning 2007/0828 13-3-2008

Mijdrecht
Hofland 180, 182, 184 Realiseren van een zwembad en 
 erfverharding Bouwvergunning 2008/0049 14-3-2008
Koraal 9 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak en het vergroten van 
 een dakkapel op het achtergeveldakvlak Bouwvergunning 2007/0464 13-3-2008
Scholekster 13 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0094 14-3-2008
Tuinderslaan 7 Vergroten van een woning door middel 
 van een dakverhoging Bouwvergunning 2007/0884 17-3-2008
Westerlandweg 12 Oprichten van een woning Bouwvergunning fase 1 2007/0826 17-3-2008

Vinkeveen
Achterbos 2 Vernieuwen van een bijgebouw en het 
 plaatsen van een zwembad Bouwvergunning 2008/0096 14-3-2008
Groenland 44 Vergroten van een woning met een 
 dakopbouw Bouwvergunning 2008/0084 17-3-2008
Winkeldijk 19a-R63a Vernieuwen van een chalet Bouwvergunning fase 2 2008/0021 18-3-2008

waverveen
Nessersluis 24 Aanleggen van een verhard 
 toegangspad en een dam Aanlegvergunning 2007/0554 19-3-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen 
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide 
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die 
in die fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, 
als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningen-
rechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 
VERLEENDE KApVERGuNNINGEN

De gemeente heeft op 18 maart 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke boom   

Vinkeveen   
Kievitslaan (ter hoogte van nr. 75) 1 plataan vervangen rioolput

De verleende kapvergunningen liggen van 26 maart tot 7 mei 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Ie-
dereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen 
voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 29 17 86.
 

wIjZIGING GEMEENSChAppELIjKE REGELING FACILItAIRE DIENSt 
utREChtSE RECREAtIESChAppEN (FDuR)

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 98 jo 26 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken de Plas-
senraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o., het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de 
Plassenraad van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Provinciale Staten van de provincie Utrecht en het algemeen 
bestuur van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, bekend dat zij op respectievelijk 27 
juni 2007, 5 juli 2007, 13 juli 2007, 24 september 2007 en 4 juli 2007/30 januari 2008 hebben besloten tot het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen (FDUR). Het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland heeft op 15 februari 2008 de wijziging van de regeling vastge-
steld.De tekst van de wijziging is gepubliceerd in het provinciaal blad van de provincie Utrecht. Tevens is de tekst van de 
wijziging en de integrale tekst van de Gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland te vinden op de website 
van Recreatie Midden-Nederland: www.recreatiemiddennederland.nl. U kunt de tekst van de wijziging inzien ten kantore 
van Recreatie Midden-Nederland, Kanaalweg 95b, 3533 HH te Utrecht of een afschrift opvragen via tel. (030) 29 74 000, 
e-mail: info@recreatiemiddennederland.nl. Korte toelichting wijziging: De Gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst 
Utrechtse Recreatieschappen is een samenwerkingsverband van de vier hiervoor genoemde recreatieschappen en de 
provincie Utrecht, ten behoeve van het personeelsbeheer en het beheer van gezamenlijke middelen. Het aanpassen van 
de Gemeenschappelijke Regeling FDUR vormt de afronding van de reorganisatie ‘Koersvast’. De wijziging van de regeling 
behelst de invoering van een nieuwe naam voor de organisatie: Recreatie Midden-Nederland. Tevens worden de volgende 
nieuwe taken toegekend aan de gemeenschappelijke regeling: het doen van beleidsvoorstellen aan de besturen van de vier 
afzonderlijke recreatieschappen betreffende gemeenschappelijke uitgangspunten en het bespreken van gemeenschappe-
lijke thema’s en waar nodig en gewenst optreden als coördinator bij het afstemmen van beleid.

GRAtIS KABAAL
LEt Op! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels t
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

 weekblad de Nieuwe Meerbode
 Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht

Vinkeveen Herenweg 34 - 3645 DR
Aalsmeer Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRAtIS KABAALtjES wORDEN GEpLAAtSt
ONDER DE VOLGENDE VOORwAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SCHOENEN SPORT LEDERWAREN

Winkelcentrum Lindeboom 6, Mijdrecht
Telefoon 0297-281875

MODE OP DE VOET GEVOLGD

aanstaande vrijdag 

is de voetenspecia-

list van het D.O.C. 

weer aanwezig 

voor een

GRATIS
controle van uw 
voeten.

Maak een
afspraak en 
vraag geheel
vrijblijvend om 
advies.

DAG
VRIjDAG

28 MAART A.S.
Bij Smit Schoenen & Sport

VOETENCONTROLE

Mijn naam is Frans Helmer uit Mijdrecht. Ik was fysio therapeut en 
had 3 praktijken en een sportschool. 12,5 jaar geleden ben ik 
ook iets nieuws gaan doen. Dit heeft mij gebracht tot waar ik nu 
in het leven sta. Met een eigen trainingscentrum leer ik mensen 
om een 7-cijferig inkomen te verdienen. Sta jij ook open voor iets 
nieuws?
Bel mij dan op: 06 - 52 38 29 78 of stuur een e-mail naar:

franshelmer@doeietsnieuws.nl

Mijn naam is André van Doorn uit Mijdrecht. Ik heb 9 jaar als 
zelfstandig ondernemer een reclamestudio gehad, maar ben door 
Frans ook iets nieuws gaan doen. Ik heb nu geen deadlines meer, 
geen personeel, geen pand en kan niet failliet gaan. Dat alles 
bevalt mij zo goed dat ik je er graag alles over vertel. Wellicht 
zie jij ook mogelijkheden om je toekomst een nieuw perspectief 
te geven. 
Bel mij op: 06 - 21 52 59 23 of stuur een e-mail naar: 

andre@doeietsnieuws.nl

Zou je ook minder willen werken 
en er niet op achteruit gaan? 
Of die verre reis maken waar 
je altijd al van hebt gedroomd? 
Misschien een ander huis met wat 
meer ruimte? Neem je toekomst 
in eigen hand en zorg dat je niet 
afhankelijk bent van anderen. 
Bepaal zelf je toekomst en als je 
die nu ook nog kunt invullen met 

leuk werk, leuke mensen en een 
voortreffelijke verdienmogelijkheid, 
dan ben je echt toe aan iets 
nieuws.
Voor meer informatie kijk je op 
www.doeietsnieuws.nl
en bel voor een vrijblijvende 
afspraak. Wij zullen door middel 
van een bedrijfsanalyse al je 
vragen beantwoorden.

Aangeboden:
Busfiets voor bos bloemen. 
Tel. 0297-283995

Te koop:
Vouwfiets 24 inch met licht 35 euro. 
Tel. 0297-286179

Te koop:
T.e.a.b. 6 zwarte cd boxem 60 cd’s 
per box. 

Tel. 0297-283197
Gevraagd:
Antieke treinen en stoom-
machines. Ook ander oud 
blikken speelgoed.
 Vrijbl. info. 
Tel. 0297-778469

Te koop:
T.e.a.b. 6 zwarte cd boxem 
60 cd’s per box. 
Tel. 0297-283197

Te koop:
Herenfiets Altra 3 versen. tr.remmen 
75 euro. 
Tel. 0297-562970



De Hoef - Het stuk, dat de toneel-
vereniging ‘De Opregte Amateur’ uit 
De Hoef begin april op de planken 
brengt, speelt in een rusthuis, maar 
erg rustig is het daar niet. De eige-
naar, opa Arnold Hameleers, laat 
het runnen van zijn rusthuis over 

aan zijn dochters en het personeel 
en hij gedraagt zich eerder als (las-
tige) gast. Dan besluiten Wies en 
Thea hun vader een lesje te lezen, 
maar opa krijgt ze door … of toch 
niet… of juist wel? Een ding is ze-
ker, opa heeft een toezegging zwart 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, 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 huisartsen-
post Ziekenhuis Amstelveen, tel. 
020-4562000.

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis, 
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis, 
tel: 0297-250114. 
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen 
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: 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 verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

MORPHEUS 60 JAAR!

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

PROFITEER NU VAN DE 
60 JUBILEUM AANBIEDINGEN!

Professionele voorlichting over 
goed en gezond slapen

Morpheus al 60 jaar
toonaangevend in
slaapcomfort
Mijdrecht - Het is 60 jaar geleden 
dat Morpheus, de Slaapvoorlichter 
voor Gooi en Vechtstreek, Utrecht 
en Amstelland,  haar deuren open-
de. Inmiddels zet de derde generatie 
in het familiebedrijf de traditie voort: 
levering van hoogstaande kwaliteit 
en vergaande serviceverlening in 
dromenland.
Als slaapkamer- en beddenspeci-
aalzaak is Morpheus al decennia 
lang een vertrouwd adres voor een 
goed bed en alles daaromheen. De 
filosofie van het bedrijf – met vier 
vestigingen en ruim vijftig mede-
werkers – stelt de individuele sla-
per voorop: een klant krijgt gedegen 
advies dat gericht is op zijn of haar 
specifieke slaapwensen, mogelijk-
heden en omstandigheden. De ex-
pertise van het bedrijf beslaat ook 
de inrichting van uw slaapkamer:  
van gestoffeerde boxsprings, lin-
nenkasten, tienerbedden en  com-
modes tot de nieuwste trends in 
slaapkamertextiel.
Alle geleverde producten zijn van 
hoge kwaliteit en kennen een bij-
behorende garantiebepaling. En de 
serviceverlening is permanent en al-
lesomvattend. 

Service van niveau
Morpheus draagt serviceverlening 
hoog in het vaandel. Naast de pro-
fessionele voorlichting bij aankoop 
van een product, wordt aan de na-
zorg veel aandacht besteed. De in-
stallatie en montage van een nieuw 
bed, nieuwe slaapkamer of kast 

is gratis, waarbij meteen de oude 
spullen worden meegenomen. In-
dien gewenst kan, om een leverpe-
riode van een matras te overbrug-
gen, een bodem in bruikleen wor-
den geleverd. Het ruilen van arti-
kelen is altijd bespreekbaar.  En bij 
een verhuizing kan Morpheus de bij 
haar aangeschafte producten voor u 
demonteren en deze in het nieuwe 
huis herinstalleren. Een unieke ga-
rantiebepaling zorgt er tot slot voor 
dat de klant tot in lengte van jaren 
verzekerd is van een probleemloze 
nachtrust. 

Garantie in het kwadraat
Morpheus kiest voor levering van al-
leen de beste producten op het ge-
bied van slaapkamers, met de bijbe-
horende garantietermijn. Toch vindt 
zij dit niet voldoende:  bij de levering 
van producten van toonaangevende 
fabrikanten garandeert zij alle gele-
verde artikelen gedurende de totale 
levensduur tegen fabricage- en/of 
constructiefouten.
Kosten van transport, voorrijden en 
verzending die hiermee gemoeid 
zijn, komen allemaal voor rekening 
van Morpheus.
De kwaliteit van de donsdekbedden 
en –kussens houdt Morpheus in ei-
gen hand: in het eigen donsatelier 
worden alle producten naar per-
soonlijke voorkeur gevuld en afge-
werkt. Uiteraard kan ook bestaand 
materiaal worden bijgevuld en is de 
eigen wasserij inzetbaar voor een 
opfrissing van uw dekbed.

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

   Goed geschoten...

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

Woorden 
zijn hierbij 
(bijna) 
overbodig
Uithoorn – Deze week kregen we van een bewoner uit Uithoorn 
deze twee foto’s opgestuurd. Hij schreef de tekst; “ Kerk dicht, erg 
handig. Heb je gelijk een opslagterrein voor je bouwmateriaal!”. 
Het is toch in en in triest wat er hier gebeurt met deze prachtige kerk. 
Wie grijpt er in voordat deze kerk vanzelf een bouwval wordt.

Uithoorn - In de nieuwbouwwijk Legmeer west is wel een heel bi-
jzonder speelveld. In plaats van het bordje speel veld was een bord 
visvijver of aanlegplaats beter op zijn plaats geweest. De kikkers  
hebben genoeg vrije ruimte om hun baantjes te trekken.
Foto locatie: speelveld tussen Veldmuis en Dwergmuis in Legmeer 
west. 

Is bordje met ‘buurt 
vijver’ niet beter?

Toneelvereniging De Opregte Amateur

Zwart op Wit

Ballet of moeilijk standje? Opa Hameleers in “gesprek” met een Zweudse 
Scheune.

op wit gedaan.
Er wordt wel een beroep op uw 
voorstellingsvermogen gedaan voor 
deze voorstelling, want in dit toneel-
stuk wordt een toneelstuk opge-
voerd, waarin een toneelstuk wordt 
opgevoerd. Onze toneelspelers, die 
dus toneelspelers spelen, die toneel 
spelen, raakten af en toe de draad 
kwijt, zeker in dat deel, waarin de 
toneelspelers, die onze toneelspe-
lers spelen de draad kwijt raakten, 
terwijl de toneelspelers, gespeeld 
door de toneelspelers, die onze to-
neelspelers spelen het juist heel 
goed begrepen. Bent u daar nog? 
Bovenstaande zin mag u gerust nog 
een paar keer lezen; hij klopt, maar 
of het nu allemaal helder is…. Wij 
hebben de rode draad inmiddels 
teruggevonden en hebben dus de 
taak deze avond u ook figuurlijk aan 
de hand mee te nemen om niet ho-
peloos te verdwalen in de intriges in 
deze door Frits Criens geschreven 
luchtige komedie.

Voorstellingen
De voorstellingen vinden plaats in 

het tot schouwburg omgebouw-
de gemeenschapshuis ‘De Spring-
bok’ in De Hoef, Oostzijde 61a, op 
vrijdagavond 4 en zaterdagavond 5 
april a.s. om 20.00 uur.
 
Omdat het afgelopen najaar beide 
voorstellingen al in de voorverkoop 
uitverkocht raakten, raadt men u 
aan kaarten te reserveren, bij voor-
keur per e-mail (toneeldehoef@live.
nl); telefonisch kan dat bij Ronald 
Wieman 0297-593291.

(Kaarten 6,- euro p.p., donateurs 
4,- euro en kinderen t/m 12 jaar 2,- 
euro). Tevens wordt de mogelijk-
heid geboden kaarten van te voren 
af te halen op dinsdag 1 april (geen 
grap) in de Springbok van 19.00 tot 
20.30 uur. Dan hoeft u niet in de rij 
te staan op de dag zelf.

U wordt van harte uitgenodigd deze 
voorstellingen bij te wonen.
Na afloop van de voorstellingen is er 
gelegenheid om samen met de ac-
teurs een hapje en een drankje te 
nuttigen.

Digitale camera verloren
Mijdrecht - ‘Gisteren, 24 maart, 
tussen 8.00 en 9.00 uur heb ik mijn 
digitale camera verloren in het park 
bij de wijk Wickelhof/Twistvlied in 
Mijdrecht.
Het is een zwarte camera van het 
merk Panasonic, lumix DMC TZ3, 
met 10x optische zoom. Er zat een 
kaartje in van 2G die bijna helemaal 
vol stond met foto’s.  De camera zat 
in een zwart hoesje. Er staan hele 

dierbare foto’s op van mijn kinde-
ren, waaronder de eerste verjaardag 
van mijn dochter van afgelopen za-
terdag.
Er liepen veel mensen in het park 
rond dat tijdstip. Veel mensen die 
de hond uitlieten en ook ouders met 
jonge kinderen. Misschien heeft ie-
mand de camera gevonden. Ik zou 
graag met diegene in contact willen 
komen. 0620037231.’
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MARKTPLEIN
We zijn alweer een aardig eindje gevorderd 
in het oude dorp en komen nu terecht op het 
Marktplein. Als je de oude foto’s van vroeger 
bekijkt dan valt je wel meteen op hoeveel er 
veranderd is. Die prachtige oude pandjes, waar 
zijn ze gebleven? En dan te weten dat er nog 
meer van die karakteristieke pandjes op de 
nominatie staan om te verdwijnen. Hoe staat 
het dan met het behoud van het dorpsgezicht 
waar het college altijd mee loopt te leuren. 

Maar goed, daar gaat dit verhaal niet over. We be-
ginnen bij de vroegere boerderij  van Van Grieken. 
In 1937 werd daar het gemeentehuis gebouwd 
door, zoals in ons eerdere stuk vermeld, Grandpère 
Molière. In het gemeentehuis kon je visaktes ha-
len, vergunningen en dergelijke. In de uitbouw 
was een cel waar landlopers werden vastgehou-
den die opgepakt waren voor stroperij. Natuurlijk 
kon je ook trouwen in het gemeentehuis en als je 
veel geld had werd de loper voor je uitgerold. Uit-
hoorn was in die dagen behoorlijk katholiek en als 
je voor de wet getrouwd was, was je pas echt get-
rouwd na de inzegening in de kerk. Op foto’s zie 
je hoe Koninginnedag toen nog op 31 augustus 
de verjaardag van koningin Wilhelmina gevierd 
werd. In die tijd liep het schooljaar van 1 april tot 
1 april en op de laatste dag van de vakantie moest 
je in het défi lé lopen dat afgenomen werd door 
burgemeester Koot. 

Ook op oude foto’s zie je dat de Wilhelminakade 
regelmatig overstroomd werd door het water uit 
de Amstel richting de huizen in de Julianalaan en 
de Irenelaan. Dat gebeurde soms vier tot vijf keer 
per jaar. Dat had te maken met het feit dat er toen 
in die dagen geen kademuur was. Die werd pas 
aangelegd in de jaren na de oorlog in ‘46/47 en 
in de jaren zestig werd de kademuur nog eens 
25 cm opgehoogd, omdat er steeds meer regen 
kwam en dus vaker overstromingen. We steken 
het Marktplein over en komen bij de winkel van 
Van der Schinkel.  Die had een slijterij en bottelde 
zelf zijn limonade in kogelfl esjes. Dan kwam de 
winkel van Dirk van Hilten. Dat was toen een tex-
tielwinkel met werkkleding en babykleding. Later 
werd deze zaak overgenomen door Blok omdat, 
toen Dirk gestorven was, hij geen opvolger had. 
De inhoud van de winkel werd verplaatst naar 
Marktplein 12 en voortgezet door Blok. Piet Walra-
ven kocht toen het leegstaande pand en had aan 
de ene kant zijn woonhuis en aan de andere kant 
zijn winkel. Nu is in het voormalige woonhuis een 
viswinkel gevestigd en ernaast zit een bloemen-
zaak. Naast Van Hilten was een dubbel woonhuis, 
met aan de ene kant kantoor van de kaashandel 
Jac de Hoop en aan de andere kant het kantoor 
van de Nederlandse Middenstandsbank(NMB). In 
de jaren zestig fuseerde die met de Rotterdamse 
Bank en eind jaren zeventig met de Amrobank. La-
ter werd Jac de Hoop uitgekocht en overgeheveld 
naar de Makro. Het pand werd door de ABNAmro 
gesloopt en er kwamen appartementen die wel 
in de oude stijl werden gebouwd. Dat duurde 
echter twee jaar en dat kwam omdat er een ato-
ombomvrije kelder, die diende voor het archief, in 
werd gebouwd. 
Naast deze panden was het café van Van der Zij-
de en nog weer later werd het café overgenomen 
door Theo van Dam. Theo was de eerste die op het 
Marktplein in een caravannetje patat en kroket 
ging verkopen en dan wel midden op het Markt-
plein. Je kon patat met mayonaise of piccalilly krij-
gen, meer smaken had Theo niet. Voor-al tijdens 
de kermis draaide de zaak heel goede avonden. 
Na Theo werd de zaak overgenomen door Jac 
Hermans. Dat was eind jaren vijftig de eerste gro-
te supermarkt op het dorp. Om de zaak een beetje 
te promoten werden alle gezinnen die op num-
mer zes woonden in het hele dorp uitgenodigd 
voor een feestelijke avond. Daarnaast was het si-
garenzaakje van Jongkind, waar sigaren, tabak en 
pruimtabak werden verkocht. in de jaren vijftig 
werd dat overgenomen door Dirk Tijsterman die 
een bloemenwinkeltje dreef. 
De huidige trapgevel is te danken aan het feit dat 
er brand uitbrak in de slaapkamer (oorzaak onbe-
kend). De fi rma Strijland herbouwde de gevel van 
het huis met vroeger een soort zadeldak. Naast 
Tijsterman had je bakker Van der Bijl. Dat waren 
twee broers van wie er één in de Piet Heinlaan 
woonde en de ander in de woning naast de bak-
kerij en als je over het hek ging hangen werd je 
meteen weggestuurd door mevrouw Van der Bijl. 

Aardig was wel dat met Koninginnedag het pand 
van Tijsterman mooi versierd werd met bloemen.  
Naast Van der Bijl kreeg je een winkeltje waar An-
nie Blok  in huisde. Dan kwam slagerij Jo Reuling en 
daarnaast was een pandje met de schoenenwin-
kel van Dirks die de hele dag aan het lipbijten was. 
Hij had wel de service dat je pas hoefde te betalen 
als je de kinderbijslag had gehad voor de armere 
mensen. Alledrie de pandjes zijn al voor de oorlog 
gesloopt en er is later een dubbel pand gebouwd 
voor slager Jo Reuling en Dirks. Blok was toen al 
bezig om in de Dorpsstraat te komen.
Elk jaar werd er een paaskoe gekocht door slager 
Reuling en Spaan en geshowd door het hele dorp 
en dan geslacht. Naast het dubbele winkelpand 
was de garage van Hendrik de Jong, bijgenaamd 
de Sterke. Voordat er een garage kwam stond er 
een groot herenhuis dat later gesloopt is voor 
de doorbraak naar de Julianalaan. Toen werd de 
Oranjewijk gebouwd. Via de garage kwam je in de 
Julianalaan. Maar daarover volgende keer.   

VAN VROEGER    NAAR NU    



Mijdrecht - Vorige week heeft het 
bij de jeugd zeer populaire pro-
gramma HIHI met SISI opname ge-
maakt bij Backstage hairfashion in 
Mijdrecht. Het programma wordt 
gepresenteerd door Yes-R, de be-
kende artiest die nu een top 40 no-
tering heeft met de  hit  ‘Uit Elkaar’. 
In dit programma wordt aan kin-
deren gevraagd of zij bij hun va-
der, moeder, juffrouw, meester een 
grap willen uithalen die dan gefilmd 
wordt door een verborgen camera. 
Dit keer hadden Ruben, Milja, Loek 
en Shivanie van de Hoflandschool 
zich opgegeven. Zij wilden graag 
een grap uithalen met hun Juf Pa-
tricia. Het idee was om juf Patricia 
naar de kapsalon te ‘lokken’ voor 
een make-over waarbij ze een vol-
ledig nieuwe coupe zou krijgen. In 
werkelijkheid wilden ze dat de juf 
juist een hele gekke coupe zou krij-
gen. Aan Backstage hairfashion, zij 
organiseren immers vaker make-
overs, werd gevraagd of ze mee wil-
den doen met deze verborgen ca-
mera actie. Met een smoes werd de 
juf naar de kapsalon gelokt. Ze wist 
niet anders dan dat ze een avond-
je verwend zou worden en compleet 
anders de kapsalon zou verlaten. De 
kinderen kwamen na eerst wat an-
dere opname gemaakt te hebben 
rond 18.00 uur in de kapsalon. Hier 
werd de hele verborgen camera 
act samen met Yes-R nog een keer 
doorgenomen.

Blinderen
De kinderen gingen vervolgens 
de spiegels blinderen zoals bij een 
echte make-over. Daarna gingen ze 
achterin de kapsalon zitten, waar 
ze via een monitor alle verrichtin-
gen in de salon konden volgen. De 
spanning liep op, zou de juf wel ko-
men en zou ze echt niets in de ga-
ten hebben? Rond 19.00 uur kwam 
de juf samen met haar vriendin bin-
nen en begon de make-over. Tegen 
juf Patricia werd gezegd dat er op-
namen gemaakt werden voor een 
film voor de website, hier trapte ze al 
volledig in. Met behulp van de kleu-
rensjaals, modellenboeken en kleu-
renwaaiers werd besproken hoe de 
nieuwe coupe eruit zou gaan zien.  

Vervolgens gingen de haarstylisten 
aan de gang, na ruim anderhalf uur 
was het eindresultaat bijna klaar. De 
finishing touch was het volledig roze 
en paars spuiten van het haar van 
de juf. Het moment was aangebro-
ken dat de juf haar nieuwe ‘coupe’ 
kon zien. Bij de eerste blik was Juf 
Patricia er stil van… Ze keek in de 
spiegel en begreep er eigenlijk he-
lemaal niets van, eigenlijk was het 
een grote teleurstelling. Maar op dat 
moment renden de kinderen de sa-

lon in en toen werd het een beet-
je duidelijk. De juf was goed in de 
maling genomen, en ze heeft niks 
doorgehad. 
Van Yes-R kreeg ze vervolgens de 
bekende hihi met SISI trofee. De 
juf heeft het heel sportief opgevat 
en heeft beloofd dat ze de kinderen 
een keer zal terugpakken...
Deze aflevering wordt op 2 april om 
18:30 uitgezonden op Nickelodeon, 
een fotoverslag kan je zien op 
www.backstage-hairfashion.nl 

TV opname bij Backstage 
hairfashion

Alternatief voorstel ChristenUnie/SGP voor Aankoop-
plan Marickenland:

‘Vrijwilligheid blijft en er 
komt een eerlijke prijs: 
kortom, Fair Trade’
De Ronde Venen - Komende don-
derdag, 27 maart, behandelt de 
Rondeveense gemeenteraad het 
aankoopplan Marickenland. Het 
gaat om een betrouwbare overheid, 
het gaat om een eerlijke prijs. Wordt 
de tot nu toe bij hoog en bij laag be-
loofde vrijwilligheid losgelaten en 
wordt het drukmiddel van onteige-
ning in stelling gebracht? Krijgen 
de huidige grondeigenaren en –ge-
bruikers een eerlijke prijs of gaan zij 
de rekening betalen? ChristenUnie/
SGP heeft geen vertrouwen in het 
voorliggende plan en komt met een 
ander voorstel. Na indringende ge-
sprekken met verschillende grond-
eigenaren.
Als de samenleving kiest voor na-
tuur en recreatie, dan moet de sa-
menleving hiervoor een eerlijk prijs-
kaartje betalen; Fair Trade dus. Pri-
maire waarborg hiervoor is de van 
meet af aan afgesproken vrijwillig-
heid. Die vrijwilligheid is de garantie 
voor een eerlijk prijskaartje. Alleen 
met respect voor vrijwilligheid blijft 
er voldoende gelijkwaardigheid tus-
sen partijen.

Onteigenen
Er is de achterliggende jaren geen 
actief aankoopbeleid gevoerd, er is 
niet reëel in onderhandeling getre-
den. Logisch dus dat er nauwelijks 
voortgang is geboekt met grond-
aankopen voor recreatie en natuur. 
Maar dat gebrek aan voortgang kan 
hier op geen enkele wijze de zit-
tende grondeigenaren en -gebrui-
kers verweten worden, maar enkel 

de overheid. Dan is het geen manier 
van werken om de rekening nu neer 
te leggen bij de huidige grondeige-
naren en –gebruikers. Zo is onteige-
ning niet te rechtvaardigen.
De stelling dat niet meer kan en 
mag worden geboden dan de ac-
tuele agrarische dagwaarde al-
hier is zeer onbevredigend. Zodra 
het gaat over de prijs van de grond 
wordt formeel-juridisch geen kop-
peling erkend tussen Marickenland 
en Marickenzijde. Maar die koppe-
ling is er natuurlijk gewoon domweg 
wel. Woningbouw in Marickenzijde 
kan alleen als Marickenland natuur 
wordt. Aan de ene kant van de weg, 
voor de grondeigenaren in Maric-
kenland, is grofweg vier euro per 
vierkante meter het maximum. Aan 
de andere kant van de weg, in Ma-
rickenzijde, wordt het tienvoudige 
betaald, met daarbij nog een extra 
bouwmogelijkheid, om een wijkont-
sluiting te kunnen realiseren. Zo is 
onteigening niet te rechtvaardigen.

Vrijwilligheid
In juni 2001 is er één geslaagde 
transactie gesloten, gekoppeld aan 
een bedrijfsverplaatsing. Hier is 
overeenstemming bereikt over een 
prijs waarmee op een andere plaats 
een vergelijkbaar bedrijf kon wor-
den opgestart. Dat is een goede ba-
sis en aanpak.
Het aankoopplan van het college 
bevat ook een aantal goede elemen-
ten. Dat zijn de rood-voor-groenre-
geling en de ruimte voor zelfrealisa-
tie. Deze elementen neemt Christe-

nUnie/SGP uiteraard gewoon mee. 
Maar dan in combinatie met vrijwil-
ligheid in plaats van onteigening. En 
met ruimte voor hogere financiële 
vergoedingen.
ChristenUnie/SGP heeft de volgen-
de kernpunten geformuleerd voor 
een nieuw/ander aankoopplan:
De afgesproken vrijwilligheid blijft 
in stand met inachtneming van punt 
2;
Onteigening kan slechts aan de or-
de komen, niet nu, maar na 2014, 
als uiterste middel voor een beperkt 
aantal noodzakelijkerwijs te verwer-
ven resthectare, met een maximum 
van 5% van circa 500ha, nadat:
# eerst op vrijwillige basis het over-
grote deel van de te verwerven 
gronden is verworven.
# andere resterende percelen waar 
mogelijk zijn ingepast door voortge-
zet gebruik in zelfrealisatie.
Er komt een rood-voor-groenrege-
ling voor Marickenland.
De mogelijkheid wordt geboden om 
nu grond te verkopen en geld te 
ontvangen met voortgezet gebruik 
om niet tot en met 2014.
Ingeval van bedrijfsverplaatsing 
wordt een prijs dan wel (aanvullen-
de) vergoeding geboden, die onder-
nemers in staat stelt ergens anders 
daadwerkelijk een goede, nieuwe 
start te kunnen maken.
In algemene zin wordt een prijs ge-
boden die meer recht doet aan de 
marktwaarde in het licht van de 
koppeling tussen Marickenzijde en 
Marickenland dan de actuele agra-
rische dagwaarde alhier.

DORST in een nieuw jasje
Mijdrecht - Het V.I.O.S. dweilorkest 
DORST heeft de afgelopen maan-
den de nodige veranderingen on-
dergaan. Met nieuw muzikaal lei-
der Ronald Arkesteijn werd druk 
gewerkt aan een nieuwe festivalset. 
Als klap op de vuurpijl zal DORST 
tijdens de jaarlijkse V.I.O.S. Kijk- en 
Luisterdag ook nog letterlijk in een 
nieuw jasje worden gestoken.

Al weer enige jaren wordt opgetre-
den in het huidige tenue. Maar door 
wisseling van en uitbreiding met 
muzikanten - zowel in aantal als 
voor sommigen in omvang - bleek 
niet van alle maten meer voldoen-
de voorradig. Een mooi moment om 

eens naar iets nieuws uit te kijken. 
Gelukkig bleek de sponsor van de 
huidige kleding “d’Hersigny Texti-
les” wederom mee te willen denken 
en werken.

Dit Mijdrechtse bedrijf, al meer dan 
100 jaar dé toonaangevende leve-
rancier van kleding en borduurwerk, 
stond weer klaar om een bijdrage te 
leveren aan hét plaatselijke dweilor-
kest. De grote vraag bij de samen-
stelling van het kledingpakket was 
of voortgeborduurd moest worden 
op de bestaande geel/zwarte kleu-
rencombinatie met het bekende lo-
go. Degenen die het antwoord op 
deze vraag willen weten, worden 

van harte uitgenodigd om op zon-
dag 30 maart a.s. naar het V.I.O.S. 
clubhuis De Notenkraker aan de 
Windmolen 77 te Mijdrecht te ko-
men. Om 14.00 uur begint daar de 
Kijk- en Luisterdag.
Naast dat leden van V.I.O.S. indivi-
dueel of in groepsverband optreden, 
zal DORST acte de présence geven. 
Behalve dat dus de nieuwe kleding 
getoond wordt, zal ook de nieuwe 
festivalset ten gehore worden ge-
bracht.

Zie voor het laatste nieuws over 
DORST www.dweilorkest-dorst.nl. 
Meer weten over V.I.O.S.?
Kijk dan op www.vios-midreth.nl.

Ronald Taams is gek van 
sterrenkijken
De Ronde Venen - Vindt u het ook 
zo verwonderlijk dat soms als je ’s 
avonds naar de lucht kijkt je geen 
enkele ster ziet en dan opeens is 
er weer een nacht met, het lijkt wel 
miljoenen, flikkerende lichtjes daar 
hoog boven je. Het blijft fascinerend 
en het is helemaal leuk om nog een 
beetje de namen te weten ook en 
kijken of je ze kunt herkennen. Dat 
toch best veel mensen in de ster-
ren geïnteresseerd zijn bleek weer 
tijdens de sterrenkijkdagen. Roland 
Taams, die die dagen al sinds enke-
le jaren organiseert, vertelt hoe hij 
aan die hobby gekomen is. “Als klei-
ne jongen was ik al vol bewondering 
voor alles wat met sterren en plane-
ten te maken heeft. Ik wilde op een 
gegeven moment een telescoop ko-
pen, maar dat vonden mijn ouders  
te duur. En toen kreeg ik zes jaar ge-
leden de kans om mijn eerste teles-
coop te kopen. Het was een semi-
professionele telescoop.  Het eerste 
wat ik toen deed was boeken kopen 
over sterren en planeten en op in-
ternet zoeken naar sterrenwachten.” 
Voor Roland is de mooiste planeet 
Saturnus. “Omdat die zoveel ringen 
heeft. Voor het oog zie je maar twee 
ringen maar het zijn er veel meer. 
In totaal wel 64 ringen. Toen ben ik 
de hele avond naar Saturnus gaan 
kijken met diverse vergrotingen en 
natuurlijk ook naar de maan. Dat is 
echt romantiek voor de astronomie. 
Als beginneling ben je enthousiast 
en zie je dingen die de echte pro-
fessionelen natuurlijk al lang ge-
zien hebben.” Maar het bleef niet bij 
die ene telescoop. “Die liefde voor 
de astronomie wordt steeds groter 
en dan ga je ook aan astrofotogra-
fie doe. 

Camera
Met een camera uit de jaren twintig 
waar ik een zelfontspanner op had 
gemaakt ben ik toen gaan fotogra-
feren. Voor mooie foto’s van Satur-
nus heb je een lange belichtingstijd 

nodig. Dat is ook zeer geschikt om 
nevelfoto’s te maken. Alles draait 
om de precisie.” De aarde draait 
en de telescoop draait mee met de 
draairichting van de aarde. De mooi-
ste foto’s maak je als het ’s winters 
koud is, langer donker, en een rus-
tige atmosfeer, en windstil weer. De 
aarde heeft een bepaalde stralings-
warmte en het oppervlakte van de 
aarde wordt opgewarmd door de 
zon. Door die stralingswarmte zie 
je de sterren vonken. Rond een ster 
is gasophoping. Dat komt door een 
ontploffing van de ster lang gele-
den waarbij gassen en röntgen en 
infraroodstraling zijn ontstaan. Dat 
zijn kleuren die met het blote oog 
niet waarneembaar zijn, maar wel 
met een camera met lange sluiter-
tijd. Roland wilde toch zijn hobby 
nog meer uitbreiden en is toen lid 
geworden van een werkgroep as-
tro-fotografie. “Je leert mensen ken-
nen om meer technieken te leren en 
uit te testen. Je kunt filmpjes maken 
van Saturnus en Jupiter.” Daarna 
heeft Roland zijn tweede telescoop 
gekocht. De eerste telescoop was 
een lenzenkijker en de tweede een 
spiegelkijker. De lenzenkijker is voor 
planeetfotografie en maanwaarne-
ming en de spiegelkijker voor nevel-
fotografie. 

Lichtjaren
Met de spiegelkijker kom je in de 
deep sky, de gebieden die een aan-
tal lichtjaren van de aarde zijn ver-
wijderd zoals de Orionnevel die 
1500 lichtjaren hier vandaan verwij-
derd is en de Andromeda lichtnevel 
35 lichtjaren. Orion is in verhouding 
groter dan het hele stelsel. 

En toen kwam de droom van Rol-
and: Een eigen sterrenwacht op te 
starten. “Ik wil het sterrenkijken po-
pulair maken, vooral onder de jon-
geren.” Wat de locatie betreft denkt 
Roland aan de Willespoort waar 
ook de sterrenkijkdagen plaatsvon-

den. Dat heeft vooral te maken met 
het feit dat de Willespoort gericht is 
op allerlei technieken. De bedoe-
ling zou dan zijn dat geïnteresseer-
den dan een keer in de twee weken 
naar de sterrenwacht komen. Je zou 
kunnen denken aan films over al-
les wat met sterrenkunde te maken 
heeft, bepaalde projecten op school 
waarbij je projectmatig de telescoop 
zou kunnen gebruiken. Je zou een 
vereniging kunnen oprichten waar-
van de leden zelf kunnen bepalen 
welke onderwerpen aan bod ko-
men. Je zou dan in het weekend op 
vrijdag of zaterdag sterren kunnen 
kijken en dan wordt er uitleg gege-
ven. Roland vindt dat het sterrenkij-
ken voor iedereen zou moeten zijn 
van 7 tot 99 jaar zegt hij en dan het 
hele jaar door. Vanaf dat de sche-
mering valt wordt het sterren kij-
ken bijzonder maar ook aan zons en 
maansverduistering kun je natuur-
lijk aandacht aan besteden, verder 
kometen, en vallende sterren. Rol-
and zoekt sponsors en vrijwilligers 
die aan een dergelijk project willen 
meewerken. Dat zelfs meisjes ge-
interesseerd zijn bleek weer uit het 
verhaal van Roland. “Twee meisjes 
van rond de zestien jaar keken ook 
door de telescoop en snapten niet 
wat ze zagen ‘Zijn dat bommenwer-
pers?’
Toen Roland het had uitgelegd 
draaide de stemming om en werden 
ze helemaal enthousiast “Wat is dat 
mooi”.
Tijdens de sterrenkijkdagen werd 
ook een presentatie gegeven over 
de dvd die Roland zelf gemaakt had 
met prachtige muziek met als start 
de eerste maanlanding in 1969 en 
overal kon je foto’s bekijken van de 
verschillende planeten.
Volgend jaar is een jubileumjaar 
want de telescoop bestaat dan 400 
jaar en het is de vijfde keer dat Ro-
land de sterrenkijkdagen organi-
seert. ‘Er komt iets groots’, belooft 
Roland.

Bijeenkomst van
‘de Christenvrouw’
De Ronde Venen - De vereniging 
‘de Christenvrouw’ heeft haar bij-
eenkomst op donderdag 27 maart 
a.s. in gebouw ’t Kruispunt van de 
Christelijk Gereformeerde kerk te 

Mijdrecht aan de Koningin Juliana-
laan 22. De spreekster van deze 
avond is mevrouw G. Kamphuis uit 
Abcoude van de Stichting Why We 
Care. Mevrouw Kamphuis corres-

pondeert met gevangenen in voor-
namelijk Thailand. Zij bezoekt hen 
ook een aantal keer per jaar. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom! Aanvang 20.00 uur.
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OPEN TAFEL
De volgende open tafel is donderdag 24 april 
2008 in verzorgingshuis Zuiderhof. Aanmel-
den voor deze open tafel kunt u bij bij mevrouw 
Z. Kranenburg uitsluitend op di. 15 april tus-
sen 9.30 en 10.30 uur: tel. 287942.
Kosten  8,50, incl. 1 drankje. 

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

activiteiten in april 2008

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUIS-
ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUIDER-
HOF

VINKEN-
OORD

MARIA
OORD

(Brinkzicht)

OVERIGE

* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl

* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838

Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofl and 6, Mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur
en  zaterdag van  9.00 - 13.00  uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon 23 02 80

* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
tel: 28 55 90

Voor meer informatie over de plusbus en 
aanmelding kunt u contact opnemen met de 
servicepunten in de gemeente.

Bent u mantelzorger en wilt u regelmatig de 
mantelzorgkrant ontvangen? Meld u aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, 
Kerkvaart 2, Mijdrecht, 0297-230288.

ST
IC

H
TI

N
G

ST
IC

H
TI

N
G

U kunt bij het Servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• fi nanciële diensten van Rabobank Veenstromen

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
telefoon: 0297-587600
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
telefoon: 0297-587600
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
telefoon: 0297-587600
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl 

Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en 
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht (oneven weken)

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De 
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, 
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen 
en Zuwe Zorg.

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van Rabobank Veenstromen.

Partner bij
Zelfstandigheid

Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 288

www.swo-derondevenen.nl
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STICHTING  SAMENLEVEN DE BAAT

ACTIVITEITEN
VAN

DE BAAT

‘s Morgens zingen 
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Gymnastiek

Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.30
Koersbal
St. Spel &
Sport 55+

09.00
Biljarten

10.30
Volksdansen

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkrans-

gebed
11.00

Stagym

17.00
H. Mis

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten
Ouderen  buiten 
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

Onze contactmorgen ‘Samen op weg’
wo. 16 april Diavoorstelling IJsland

door dhr. Butink

Ouderenmiddag in de Roeping
do. 10 april Spelmiddag

do. 24 april Bloemen diashow door
Joop Flierman te Alphen a/d Rijn

www.swo-derondevenen.nl

PROGRAMMA
PLUSBUS

elke do.
14.00-16.00

Koersbal

do. 10  april
10.00-11.00 

Rollator spreekuur
in Servicepunt Wilnis

vr. 4 april
15.00

Eucharistieviering

vr.middag
25 april 14.00

Aldi, Kerkvaart
Koffi edrinken bij

La Farola

15.30-16.15
Zitgymnastiek

(behalve op
1 april)

Boodschappen-
dagen do.ochtend

3-04 10.00 u
Lidl of Plus Nieuw-
boer, Pr. Margrietln

koffi e drinken
 La Farola

vr.ochtend
11-04

10.00 u
C1000, Leicester,

koffi e drinken
La Farola

vr.middag
11-04 14.00 u
Aldi, Kerkvaart,
koffi e drinken

La Farola

vr.avond
11-04

16.30 u
‘Het Kookpunt’

do.ochtend
17-04 10.00 u

C1000, Leicester,
koffi e drinken

La Farola

do. 3 april 14.30 Cinema 55+
Film Zuwe Maria-Oord (Welzijnszaal) 5 euro

Zaal open vanaf 14.00 uur

Steunpunt Mantelzorg
9 april Alzheimercafé Zuiderhof

Toegang v.a. 19.30 uur. Programma begint
20.00 uur. Thema: ‘Juridische aspecten’

vr. 11 april
17.00-20.00

Kookpunt Eendracht
7 euro

ma. 7 & 21 april
14.00

Kaart/Spelmiddag

wo. 9 & 23 april
10.45-11.45 
Rabobank/

Servicepunt

do. 10 april
19.00

Filmavond
 (Koepelzaal)

vr. 11 april
15.00

Weeksluiting 
Geref. Gemeente

do. 17 april
10.30

Marktplein
(Koepelzaal)

vr. 18 april
15.00

Weeksluiting
De Rank

vr. 25 april 15.00
Weeksluiting Chr. 

Geref.kerk
vr. 25 april 20.00

Oranjekoor
(Koepelzaal)

di. 1 april
20.00

Klaverjassen

do. 3 en 17 april
14.00

Sjoelen

vr. 25 april
14.00
Bingo

di. 1 april 14.30
Sjoelen

wo. 2 en 16 april
10.45-11.15

Rabo/Servicepunt

do. 3 april 10.00
Kerkhof’s Modeshow

+ verkoop
zo. 6 april

Inloopzondag

di. 8 april 14.30
Bingo

vr. 11 april 14.30
Ouderenkoor
zangmiddag

ma. 14 en 28 april
13.45 Kaarten

di. 15 en 22 april
Sjoelen

wo. 16 april
Gerardus Majella

25 jaar!
wo. 23 april 12.00
Gezam. maaltijd

wo. 24 april 10.15
Opening vlindertuin

vr. 25 april 15.30
Café Hans

di. 29 april 9.30
Decibel

hoortoestellen
di. 29 april 14.30

Henk Zaal fi lmmiddag

wo. 30 april 9.30
Koninginnedag

op groot scherm

wo 2 en 16 april
11.30-11.45

Rabo/Servicepunt
wo 2 april 14.30-16.00

Knikkerspel

do. 3 en 17 april
14.30-16.00 Creatief

vr. 4 en 18 april
19.00-20.00

Eucharistieviering

za. 5 april 14.30-16.00
Bingo

ma. 7 en 21 april
14.00-16.00

Klaverjassen

do. 10 april
14.30-15.30

Zingen rond
het orgel

vr. 11 april
10.00-12.00
Manatura

Modeshow

ma. 14 en 28 april
14.30-16.00

Quizmiddag

do. 24 april 12.00
Opel Tafel
za. 26 april

14.30-16.00
Spelmiddag

wo. 30 april 10.00
Koninginnedag-

concert:
Con Amore

wo. 2 april
Bingo

vanaf 19.00 uur

do. 3 april
Filmmiddag

vanaf 14.00 uur

do. 10 en 24 april
Muziekmiddag
vanaf 14.00 uur

di. 15 april
Bingomiddag
vanaf 14.30 uur

za. 26 april v.a. 10.30 
Koffi econcert

met ‘The Mainstream  
Jazz combo’

wo 30 april
Koninginnedag

Hele dag braderie
op terrein  Maria-oord

do.middag
17 april 14.00

Boni en/of markt.
Koffi e drinken bij

La Farola

vr.ochtend
25 april 10.00

C1000 Leicester.
Koffi e drinken bij

La Farola

Uitstapjes
(ex. consumpties)

do 3 april 14.30
Filmmiddag

Maria-oord 5 euro

vr. 4 april 10.00
Riga Ranch

(=volgeboekt)

do. 10 april 10.00
Sealife,

Scheveningen
(=volgeboekt)

vr. 18 april 10.00
Boerenlunch

Theehuis Noordhoek, 
Noorden + bezoek 

curiosawinkel/kaarsen-
makerij 14 euro

do. 24 april 11.00
Naar bollenvelden,

niet Keukenhof
(v.a. 12.00 uur open)

prijs 15 euro

Passage, afd. Vinkeveen
& Waverveen

in Herv. ver.gebouw Vinkeveen
di. 22 april 19.30

Prisidente, verrassingsavond

Plusbus op zoek naar
vrijwilligers

Wekelijks rijdt de plusbus een aantal se-
nioren naar de winkels om gemeenschap-
pelijk boodschappen te doen. Mensen die 
zich hebben aangemeld bij het Service-
punt worden thuis opgehaald en naar 
verschillende winkels gebracht. Zo staan 
er in april bijvoorbeeld de C1000, de Lidl, 
Boni, Aldi en een bezoek aan de markt op 
het programma. Ook als men niet meer 
zo goed ter been bent kunnen zij mee met 
de plusbus want de rollator kan mee en 
bij elke rit zijn twee vrijwilligers om te hel-
pen met het tillen van de boodschappen. 
Na het boodschappen doen staat de kof-
fi e klaar in La Farola. 

Voor deze activiteit van De Baat zijn wij 
op korte termijn op zoek naar nieuwe vrij-
willigers die als begeleider of als chauf-
feur minimaal 1 maal per maand ingezet 
kunnen worden. U kunt ook worden in-
gezet als begeleider  of chauffeur bij de 
uitstapjes die wij wekelijks aanbieden aan 
senioren. Zo staan bijvoorbeeld in april 
bezoeken aan Sealife, de Bollenvelden en 
theehuis de Noordhoek op het program-
ma. Zo kom je nog eens ergens.

De vrijwilligers die zich aanmelden als 
chauffeur krijgen vooraf een rijvaardig-
heidstraining zodat je veilig de weg op 
gaat.  Om eens te ervaren hoe leuk dit 
vrijwilligerswerk is nodigen we je uit om 
een dagje mee te gaan als begeleider. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Nicole Wolf, coördinator. 

Word lid van Cinema 55+ 
Als u lid wordt van Cinema 55 + wordt 
u regelmatig op de hoogte gehouden van 
fi lms die we in de Cinema draaien. Zo 
staat er deze maand bijvoorbeeld Calen-
der Girls. Cinema 55 + draait haar fi lms 
op de eerste donderdag van de maand 
in de fi lmzaal van Maria-Oord. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij de Servicepunten 
of bij de receptie van Maria-Oord. 

Samen eten bij het
Kookpunt
Elke tweede vrijdag van de maand kunt u 
mee eten bij het Kookpunt, eetcafé voor 
senioren in basisschool de Eendracht. Als 
u van koken houdt kunt u ook meewerken 
aan het bereiden van de maaltijd. Vindt u 
het lekker dat er voor u gekookt wordt??? 
Ook prima. Ook voor deze activiteit zijn wij 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We wil-
len graag extra Kookpunten gaan organi-
seren omdat wij steeds meer mensen te-
leur moeten stellen. Voor meer informa-
tie over deze activiteit kunt u terecht bij 
Pim Jongsma, stichting De Baat, 0297-
230280.

Vele handen……
Actieve senioren gezocht voor het 
(mee) organiseren van de dag van 
de ouderen. 

Vindt u het leuk om af en toe vrijwil-
ligerswerk te doen maar wilt u zich 
niet het hele jaar binden? Dan is dit 
misschien wel wat voor u. Het lokaal 
comité dag van de ouderen organi-
seert jaarlijks de dag van de ouderen. 
Deze dag wordt jaarlijks rond 1 ok-
tober gehouden en trekt jaarlijks zo’n 
250 mensen. 

We zijn op zoek naar mensen die 
graag organiseren, praktisch zijn 
ingesteld en een paar uurtjes per 
maand hiervoor kunnen vrijmaken. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Pim Jongsma, stichting De Baat, 
0297-230280.
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Dat is nog eens echt eieren zoeken...

Wel 200 paaseieren verstopt bij 
kinderboerderij de Olievaar 

Uithoorn - Zo door 
het jaar heen wor-
den er verschillende 
activiteiten georga-
niseerd bij kinder-
boerderij de Olievaar. 
En natuurlijk worden 
dan de nieuwe aanwinsten qua 
dieren gepresenteerd. Zo kwam 
in september Bob van elf jaar op 
de kinderboerderij en in decem-
ber met de activiteit kon Sharon 
van tien jaar door het aanwezige 
publiek bewonderd worden. En 
ook dit keer met Pasen werd Bob 
ingezet en werd hij voor de huif-
kar gespannen. Hij zag er prachtig 
uit met versierde knoppen en al. 
Dus een lust voor het oog. Betsy, 
die als koetsier fungeerde bij Ri-
the met de huifkar, vertelt dat hij 
zelfs een heel versierd tuig heeft 
“Dat heeft de vorige eigenaar nog 
gemaakt en soms tuigen we Bob 
daarmee op maar voor deze ge-
legenheid vonden wij het nu een 
beetje teveel van het goede.” Dat 
er behoorlijk wat animo was om 
een ritje met de huifkar te ma-
ken bleek wel uit de lange rijen 
die stonden te wachten. Het was 
zelfs zo druk dat er op een gege-
ven ogenblik maar besloten werd 
om geen kaartjes meer te vragen 
(die waren trouwens al ander-
half uur daarvoor uitverkocht) en 
zo konden de kinderen zonder 
kaartje ook een ritje maken. Want 
aan teleurgestelde gezichtjes heb 
je natuurlijk ook niks. 

Opleiding
Betsy, één van de drie begelei-
ders/beheerders, vertelt dat zij 
een speciaal koetsiersexamen 
heeft moeten afl eggen. “Ik mag 
nu wel met één paard rijden maar 
als je een wagentje wilt mennen 
met twee paarden moet je een 
extra aantekening halen.” Ook 
een aantal van de vrijwilligers 
gaat een opleiding volgen om 
met de paarden te kunnen rijden. 
En met behulp van af en toe een 
tikje met het zweepje sjokte Bob 
er rustig van door, net zo lang tot 
Betsy vond dat het tempo wel iets 
opgevoerd kon worden en hop, 
daar ging het in draf een ritje door 
het bos achter de kinderboerderij. 
Door het hekje werd Bob naar het 
kleine parkeerterrein geleid en 
daar werd de huifkar gekeerd en 
ging het weer terug naar de boer-
derij. Een ritje van ongeveer tien 
minuten. De meeste kinderen ge-
noten van het ritje en sommigen 
waren zelfs geïnteresseerd in het 
paard zelf. Heel af en toe was er 
een kindje dat toch wel wat bang 

werd en er 
halverwege af wilde, maar ja, dat 
wordt toch een beetje moeilijk, 
dus maar even volhouden.  “De 
huifkar is gesponsord en er wordt 
vaak op de woensdag een ritje 
met de huifkar gemaakt. Het is 
wel ons ding van de kinderboer-
derij”, vindt Betsy. Sinds een paar 
maanden is er ook een bak waar 
de cliënten van de kinderboer-
derij en van het kinderhospice 
kunnen rijden. Ook buiten op het 
terrein was het druk en zag je 
overal kinderen op de klimrekken 
en in de zandbak of zich staan te 
vergapen aan de kalkoenen die 
rondliepen en de eenden. 

Geitjes
Binnen in de hokken waren net 
kleine geitjes geboren die over 
elkaar heendolden of toch maar 
even een slokje bij moeder gin-
gen halen. De marmotjes waren 
rustig en ook het varkentje lag 
lekker te knorren. Binnen was het 
ook een drukte van belang met 
vaders en moeders die wacht-
ten tot hun kinderen geschminkt 
waren. Vrolijke feestgezichtjes 
met alle kleuren van de regen-
boog zag je overal opduiken. De 
schminksters hadden het er maar 
druk mee en hadden nauwelijks 
tijd om even te praten. ’s Morgens 
kon je paaseieren zoeken. Dat 
was nog een hele klus want die 
waren overal op het terrein ver-
stopt en het waren wel meer dan 
200 eieren. Als je een ei gevonden 
had kon je het inleveren tegen 
een chocoloade ei. En ook het 
knutselen was niet vergeten. Je 
kon een mooie paassteker maken 
met een vogeltje met veren erop 
en die kon je dan in een plant ste-
ken. Overal zag je moeders lopen 
met de versierde paasstekers die 
hun kinderen gefabriceerd had-
den. Gelukkig bleef het droog, al 
kwam er af en toe toch wel een 
koud windje opzetten. Maar goed, 
in de huifkar kon je lekker tegen 
elkaar aan gaan zitten en binnen 
in de kinderboerderij was het ook 
lekker warm. Zelfs gingen enkele 
enthousiastelingen op het terras 
zitten want aan het loket kon je 
koffi e of een ander drankje kopen 
of iets te eten en ook daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Zo-
wel voor kinderen als voor vaders 
en moeders een gezellig begin 
van de eerste paasdag.     



Nieuwe Meerbode  - 26 maart 2008 pagina 15

Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn 
bracht jong en oud in de Paassfeer

Uithoorn – De diverse winkelcentra in Uithoorn weten 

wel hoe je de bezoekers moet verrassen en hoe ze sfeer 

en gezelligheid kunnen brengen rond de feestdagen. 

Stond vorige week winkelcentrum Amstelplein volop in 

de belangstelling, de zaterdag voor Pasen was het win-

kelcentrum Zijdelwaard dat er voor gezorgd had dat de 

bezoekers en hun kinderen zich prima konden vermaken. 

Twee lieve paasvrouwtjes deelden heerlijke dingen uit 

aan de kinderen en hun ouders. Twee leuke paas-

hazen schminkten je of maakten de leukste 

beesten van ballonnen. De kinderen 

genoten en pa en ma konden rustig 

hun boodschappen doen.



Biljartteams de Kuiper/
van Wijk kwelgeesten 
voor DIO
De Ronde Venen - De uitslagen 
van speelweek 30 brengen de span-
ning weer helemaal terug in de 
competitie.
Met name de teams van De Kuiper/
van Wijk waren in de Willisstee te 
sterk voor de  viertallen van Dio. De 
Kuiper/van Wijk 1 bewees het twee-
de team een goede dienst door met 
7-2 van Dio 1 te winnen. Zelf pakte 
De Kuiper/van Wijk 2 ook 7 punten 
tegen Dio 2. Bob’s Bar 3 zorgde voor 
de andere verrassing door het op de 
2e plaats staande De Schans met 7-
2 te verslaan.

Ook in de Willisstee werd de kortste 
partij van de week gespeeld en de 
hoogste serie van de week gemaakt. 
Jan van der Meer won in slechts 15 
beurten van Paul Schuurman. Hen-
ny Hoffmans produceerde in zijn 
partij tegen Kees de Zwart met 34 
caramboles = 34% de hoogste serie 
van de week.

Bob’s Bar 3 was met 7-2 ongenaak-
baar voor De Schans. Stefan Vos 
had maar 17 beurten nodig om Dirk 
van Yperen kansloos te laten. Tobias 
Hagenbeek gaf in 20 beurten John 
Beets het nakijken. Jeroen Ploeg 
had geen moeite met Hans Dikkers. 
Henk Doornekamp redde de eer 
voor De Schans.
De Kuiper/van Wijk 1 had met 7-2 
geen enkel ontzag voor Dio 1. Jan 
van der Meer was de grote man van 
De Kuiper/van Wijk 1. Pieter Coe-
nen en Derk Bunders zorgden dat 
de andere punten in Wilnis bleven. 
Eric Brandsteder redde de eer voor 
Dio 1.
De Kuiper/van Wijk 2 rekende op 
het tweede biljart in de Willisstee 
met 7-2 af met Dio 2.

In vorm
De mannen in vorm zijn Kees de 
Zwart, Nico Koster en Martien He-
ijman. Alleen Rob ten Den moest de 
eer laten aan Pieter Stokhof. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won 
verdiend met 7-2 van Cens 1. Cor 
van der Kraats zorgde voor de enige 
twee punten van Cens 1. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 bleef 
rode lantaarndrager door 4-5 verlies 
tegen De Kromme Mijdrecht 1. Ger-
rie Hözken had maar 22 beurten no-
dig om in een spannende wedstrijd 
van Caty Jansen te winnen.
De Paddestoel 1 won nipt met 5-4 
van De Vrijheid. Bert Loogman en 
Dave Meier zorgden door winst in 
25 beurten voor de punten van De 
Vrijheid.

Kromme Mijdrecht 2 verloor met 4-5 
van De Merel/Metaal Mijdrecht 4.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 kwam 
met 4-5 net iets tekort tegen Cens 
2. Bob’s Bar 2 won verdiend met 7-
2 van De Paddestoel 3. Hans Bras 
was op stoot door in 18 beurten van 
een goed spelende Jos van Wijk te 
winnen.

De Paddestoel 2 was met 5-4 iets 
sterker dan Bob’s Bar 1. Jim van 
Zwieten was in 20 beurten klaar met 
Jeroen Schijf. Pim de Jager zorgden 
met de winst op Florian Veerhuis dat 
het extra punt voor De Paddestoel 
2 was.

Stand 2e periode (na 11 wedstrij-
den):
1. Dio 1 71 punten
2. De Schans  66 punten
3. De Kuiper/van Wijk 2 64 punten  
4. Bob’s Bar 3  61 punten
5. Cens 2 57 punten.   

De Vinken D1 kampioen
Regio - Zaterdag 15 maart j.l. werd 
er door de Vinken D1 pupillen ge-
streden voor een plek alleen boven-
aan in de 3e klasse tegen OVVO D2 
uit Maarssen. Alleen bij verlies kon 
concurrent Tempo D2 uit Alphen a/
d Rijn nog langszij komen. De Vin-
ken  had in een rechtstreeks duel uit 
tegen Tempo op 8 maart het kampi-
oenschap al binnengehaald, in een 
spannende wedstrijd werd het een 
3-3 gelijkspel. Het enige verliespunt 
van de Vinken.
De Vinken speelt met 5 om 5 ge-
zellige, enthousiaste en leergierige 
11/12 jarige dames en heren waar 
hun coaches Hein Aafjes en Helene 
Kroon dan ook erg trots op zijn.

Belangrijke 1e helft.
Meteen na het beginfluitsignaal van 
juist gediplomeerd scheidsrech-
ter Kelvin Hoogenboom, miste Ke-
vin van Vliet nipt de ingestudeer-
de startbal van de Vinken. Gelukkig 
kon de voor deze wedstrijd aange-
wezen aanvoerster Robin van der 
Vliet er met een prima doorloopbal 
1-0 op het scorebord zetten. Wa-
ren het de zenuwen, of toch een 
beetje laksheid, het duurde name-
lijk een hele tijd voordat Vivian Kui-
per er met een goed uitgespeel-
de doorloopbal er 2-0 van maakte. 

Een OVVO heer scoorde hierna het 
enige doelpunt van zijn ploeg. Een 
goede aanval van de Vinken leverde 
een mooi afstandschot van Gideon 
Leeflang 3-1. Daniël Winkel zorgde 
via een kansje onder de korf nadat 
hij met Jelle Mul en Nele Pijnenburg 
al vele ballen had onderschept, voor 
de 4-1 ruststand.

Na de Rust.
Na de rust leek de wedstrijd ge-
speeld. Aanvallen met o.a. Wiske 
Kamminga, Dorien Verbruggen Jes-
per Rijnders met vele kansen wer-
den helaas niet omgezet in doel-
punten. Pas in de laatste 2 minu-
ten wisten Jesper Rijnders en Dani-
el Winkel er nog 3 knap gespeelde 
diepteballen in te gooien waarvan 1 
in de allerlaatste seconde. Zo had 
de 2e helft nog wat glans en kon 
We Are the Champions door sport-
hal De Boei galmen.

Prachtige gouden medailles werden 
met de Vinken wit/blauwe linten om 
de nekken van de zeer blije speel-
sters en spelers gehangen.
De terechte kampioenen maakte 
een buiging voor hun luid applau-
disserende trouwe publiek, en kij-
ken alvast uit naar de veldcompeti-
tie die in april begint.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 28 maart is 
er prijsklaverjassen in café de merel 
in Vinkeveen. Er worden vier giffies 
gespeeld. 

De aanvang is 20.00 uur. De uit-
slag van de laatste speelavond is als 
volgt:
1. Antoon v. Breukelen 7663 pnt
2. Loes Verbruggen 7058 pnt
3. Nathilda de Zwart 6940 pnt

4. Annelies Blokdijk 6764 pnt
5. Rob v. Achterbergh 6631 pnt
De poedelprijs was voor William 
Mayenburg met 5405 punten. 

De voorlopige prijsklaverjasavonden 
zijn 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 
en 20 juni en 4 juli en vinden plaats 
in café de Merel, Arkenpark MUR 
43, Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 
02097-264159.

Cor Mastwijk begeleid acteurs 
goede tijden, slechte tijden
De Ronde Venen - Cor Mastwijk 
is gevraagd om enkele acteurs van 
de soap Goede Tijden, Slechte Tij-
den te begeleiden om enkele zelf-
verdedigingsituatie’s te trainen.  De-
ze scene’s zullen worden gebruikt 
in de serie en dit moet er natuur-
lijk professioneel uit zien. Natuur-
lijk was Cor direct bereid om hier-

aan mee te werken en op 2de Paas-
dag stond hij op de set met enkele 
acteurs die hij diverse Taekwondo 
en zelfverdediging technieken heeft 
aangeleerd. Het was een leuke mid-
dag waarin naast hard werken voor 
de acteurs ook gelachen werd en de 
acteurs waren zeer tevreden over de 
professionele aanpak van Cor.
 “ Natuurlijk is het belangrijk dat de 
technieken realistisch en geloof-
waardig overkomen op televisie en 
wil ik een perfect product afleveren”, 
aldus Cor die tevreden was over het 
resultaat. 
Er mag nog niets gezegd worden 
over de inhoud en ook mogen er 
geen foto’s worden gepubliceerd 
van de acties om zo de uitzending 
geheim te houden. Het zal in ieder 
geval snel duidelijk worden als de 
aflevering wordt uitgezonden. De 
uitzending zal over ongeveer vier á 
vijf weken te zien zijn en deze keer 
met werk achter de schermen van 
Cor Mastwijk uit Vinkeveen die hier-
mee weer laat zien dat Mastwijk 
Taekwondo een bekende naam is in 
Nederland op het gebied van Tae-
kwondo en zelfverdediging.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 18 maart het paas koppel 
klaverjassen gehouden.

Met een goede opkomst werden er 
spannende strijden geleverd ,waar-
mee het koppel Jan van de Linden 
- Martien de Kuijer als beste uit de 
bus kwamen met 5313 punten, 2e. 
werden Natasja  Blom - Ruud van 
der Schaft met 5287 punten, 3e. 

Theo Kranendonk - Cor de Haan 
met 5213 punten, 4e. Annelies Blok-
dijk - Noor Haak 4882 punten, 5e. 
Jopie en Gerrit de Busser met  4810 
punten. Nel de Koning en Gerda 
Vaneman waren de gelukkigen met 
de laatste prijs. Met de verzorging 
van de mooie prijzen door Natasja, 
Edwin en Cor ging niemand na de-
ze gezellige avond met lege handen 
naar huis.

Incompleet dames 1 Atalante 
verliest van koploper
De Ronde Venen - Zaterdagmid-
dag 15 maart 2008 in de Verheijhal 
te Amsterdam speelden de dames 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame tegen de 
nummer 1 uit de competitie, Vick-
sburg Amsterdam D2. Thuis hadden 
de dames jammer genoeg kansloos 
verloren en ze waren dus uit op re-
vanche!
Als eerste een bedankje aan Loes 
Kuijper en Natalie Jansen van da-
mes 2 die hun middag opgaven 
om vol enthousiasme mee te rei-
zen en te spelen tegen dit altijd las-
tige Vicksburg. Helaas moesten we 
die dag Janine Könemann, Marlieke 
Moen, Lotte Schreurs en Carin van 
Tellingen missen vanwege verschil-
lende redenen. 
Met een compleet andere basis 
startten de dames van Atalante toch 
vol enthousiasme en inzet. De pas-
sen van o.a. Nancy Schockman la-
gen goed en er werd lekker gesla-
gen. Het blok van Vicksburg stond 
goed, maar Mirjam van der Strate 
zag toch vaak de kans er langs of 
via het blok punten te scoren. Ata-
lante voelde dat er misschien van-
daag wel wat punten te halen waren 
tegen Vicksburg. Toch konden ook 
de meiden van Vicksburg de pass 
goed brengen en scoorden ze veel 
punten. De servicedruk van Atalante 
bleek ook niet genoeg te zijn en ze 
verloor de eerste set met 25-17. 

Peppraat
Na een oppeppend praatje van trai-
ner/coach Sjaak Immerzeel bleven 
de dames positief en zetten de ach-
tervolging in. Loes Kuijper van da-
mes 2 bleef in de basis om via het 
midden een andere aanval te cre-
eren. De set werd goed begonnen 
en Atalante nam al snel een kleine 
voorsprong. Dit mede door goede 
passen en goede aanvallen van o.a. 
Suzanne Heijne die de ballen lek-
ker raakte en veel directe punten 
scoorde. Ook werd er veel gebruik 
gemaakt van Irma Schouten die de 
niet altijd goed gezette ballen toch 
nog wist te scoren. De laatste pun-

ten van de set zijn vooral te danken 
aan de invallende Loes Kuijper die 
erg attent aan het net was en ook 
een aantal directe servicepunten 
binnen haalde, 21-25. 
Yes! Het eerste puntje was een feit 
en de meiden wilden nu erop en er-
over. De derde set begon aardig ge-
lijk op, maar aan de kant van Ata-
lante was er veel miscommunicatie 
en dit resulteerde af en toe in on-
nodige opstellingsfouten. De mei-
den probeerde terug te komen met 
veel goede aanvallen van Inge Tan-
ja op het midden, maar er werden 
veel ballen gehaald door de tegen-
stander. De set-up kwam er ook niet 
altijd goed uit en veroorzaakte wat 
druk bij de spelverdeelster Laura 
Kuijl, die wist dat ze niet gewisseld 
kon worden. Natalie Jansen van da-
mes 2 werd aan het net ingebracht 
om voor extra aanvalskracht te zor-
gen. Helaas kwam Atalante zelden 
tot een aanval en werd er weinig 
gebruik van haar kunde gemaakt. 
Het mocht allemaal niet meer ba-
ten en deze set ging helaas verlo-
ren 25-20.

Verwarrend
Met de nogal verwarrende derde 
set in het achterhoofd en de hitte 
en vermoeidheid die goed af te le-
zen was van de koppies toonde ie-
dereen wel de wil en inzet om er so-
wieso nog 2-2 van te maken. De te-
genstander liet, door ballen via het 
blok te spelen, de meiden van Ata-
lante op het verkeerde been staan 
en scoorde zo veel puntjes. Atalante 
streed voor wat zij waard was, maar 
helaas was het niet genoeg. Deze 
set ging verloren 19-25 en daarmee 
was ook de 3-1 eindstand een feit.
Atalante heeft van de nummer 1 
uiteindelijk wel een puntje weten 
af te snoepen, maar misschien had 
er met een compleet team toch iets 
meer in gezeten. Volgende wedstrijd 
staan de meiden van Atalante da-
mes 1 weer klaar om op 28 maart 
in onze eigen Boei, AVV Keistad om 
19.30 te verwelkomen. 
U komt toch ook?

Supportersvereniging De 
Lijnkijkers hoofdsponsor 
van SV Argon jeugd
Mijdrecht - Zoals waarschijnlijk 
bekend heeft sv Argon een grote 
jeugdafdeling. Alle kinderen kunnen 
bij Argon heerlijk bezig zijn met hun 
favoriete sport, lekker voetballen. 
Dit geldt voor alle niveaus, van su-
per fanatieke tot aan liefhebbers die 
lekker bezig willen zijn. Beide cate-
gorieën  zijn voor Argon belangrijk! 
Het draaiend houden en waar mo-
gelijk of nodig nog verder verbe-
teren van zo’n grote afdeling vergt 
naast veel inspanning ook de nodi-
ge euro’s. Gelukkig kan Argon zich 
gelukkig prijzen met vele sponsors 
die de club en in dit geval de jeugd 
een warm hart toedragen. Zonder 
hen zou het niet mogelijk zijn om de 
sportieve en sociale aspiraties waar 
te kunnen maken.
Hoofdsponsor van de Argon jeugd 
is de supportersvereniging van sv 
Argon: “De Lijnkijkers”. Deze ver-
eniging heeft ongeveer 130 leden. 
De supportersvereniging bestaat al 
sinds 1972 en heeft vele dingen bin-
nen Argon mogelijk gemaakt, zo-
als de bouw van de tribune bij het 
hoofdveld en enkele jaren geleden 
een verbouwing in de kantine. Door 
middel van diverse acties zorgen 
zij voor inkomsten, welke dan weer 
binnen Argon besteed kunnen wor-
den. 

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten van De 
Lijnkijkers om gelden binnen te ha-
len zijn: het verzamelen en verkopen 
van oud papier;  een testactie bij 
de thuiswedstrijden van Zondag 1, 
waarbij het juist voorspellen van de 
rust- en eindstand de uitdaging is; 
tijdens het voetbalseizoen op elke 
maandag avond klaverjassen; 

klaverjastoernooien en een keer per 
maand op vrijdag een druk bezoch-
te bingo avond, met mooie prijzen.

Het bestuur van Argon is blij met 
en trots op onze supportersvereni-
ging! Niet alleen vervult zij een be-
langrijke sociale en maatschappe-
lijke functie in De Ronde Venen en 
specifiek in Mijdrecht, de financiële 
ondersteuning die zij aan de Argon 
jeugd biedt is grandioos. Toch leuk 
om te weten welke leuke en zinvol-
le dingen “De Lijnkijkers” allemaal 
doen, wellicht iets voor u om u aan 
te sluiten bij deze vereniging? 

Dat u daarmee de Argon jeugd on-
dersteunt maakt het alleen nog 
maar beter! Voor meer informatie 
kunt u een e-mailtje sturen naar  
delijnkijkers@svargon.nl, u bent van 
harte uitgenodigd!

PK Sport doet mee aan de 
Nationale Sportweek 2008
Vinkeveen -   Van 28 maart tot 
en met 5 april vindt voor de vijfde 
keer de Nationale Sportweek plaats. 
Sportverenigingen, scholen en ge-
meenten organiseren in het hele 
land proeflessen, sportdagen, de-
monstraties en clinics. Zo kan ieder-
een ontdekken hoe leuk, gezond en 
gezellig het is om te sporten, voor-
al als je dat samen met een vriend 
of vriendin doet. Ook PK Sport doet 
mee aan de Nationale Sportweek. 

Bel snel voor een afspraak en kies 
uit het grootte sportassortiment. Ie-
dereen kan gratis meedoen aan de 
nationale sportweek zo kan je zelf 
ervaren hoe leuk het is om te spor-
ten. Het wordt nog leuker als je dat 
samen met een vriend of vriendin 
doet. Om iedereen te stimuleren om 
samen te sporten heeft de Nationale 

Sportweek dit jaar als thema: ‘Regel 
een sportdate!’. 

Meer sporten
De Nationale Sportweek is in 2004 
in het leven geroepen om meer 
mensen aan het sporten te krijgen. 
Het is een initiatief van de georgani-
seerde sport (NOC*NSF), de sport-
detailhandel (Mitex), het sporton-
derwijs (KVLO), de sportleveran-
ciers (FGHS) en de Vereniging Sport 
en Gemeenten. De Nationale Sport-
week krijgt onder meer steun van 
BN’ers die als ambassadeur optre-
den, zoals Jochem van Gelder, Yvon-
ne van Gennep en Hans Dijkstal, en 
van de sponsors: het Ministerie van 
VWS en de Alliantie School & Sport. 
Bel snel! En maak GRATIS kennis 
met de vele sportmogelijkheden bij 
PK Sport. 

Schaatsers verbeteren 
zich in Heerenveen
De Ronde Venen -Bram de 
Vries(65) heeft samen met zijn klein-
zoon Noah Boogaard(9), René Elen-
baas(49) en Esther van Leeuwen(13) 
van IJsclub Nooitgedacht uit Wilnis, 
deelgenomen aan de internationale 
wedstrijden in Heerenveen.
Op het uitstekende ijs van Thialf 
werd eerst op woensdag 19 maart 
de door Bram georganiseerde 5e 
Internationale Lange afstandsdag 
gereden met deelnemers(sters) uit 
Nederland, Rusland, Canada, Duits-
land, Noorwegen en Italië. René 
reed voor het voor het eerst van 
zijn leven een 10 kilometer en reed 
met een tijd van 16.56.59 gelijk het 
clubrecord met ruim een halve mi-
nuut aan flarden!
De daarop volgende donderdag en 
vrijdag was voor het eerst de Inter-
nationale Sprintvierkamp door Bram 
georganiseerd en daaraan deed 
naast de voormelde nationaliteiten 
zelfs een Australiër mee!
Esther reed de eerste dag op de 
500m en de 1.000m vlak boven haar 
PR’s, kwam op de 2e dag jammer 
genoeg ten val op de 500m, maar 
reed op de 1.000m een prima PR 
met 1.51.49.
Noah reed op de 1ste dag zo-
wel op de 500m(56.74) als op de 
1.000m(1.59.85) een  PR, om dat op 
de 2e dag nog eens dunnetjes over 
te doen: 500m in 55.88 en de 1.000m 
in 1.58.52!

Bram kwam op de 1ste dag tot 45.40 
op de 500m(beste seizoentijd) en op 
de 1.000m tot 1.31.44, op de 2e dag 
verbaasde hij zichzelf door met een 
tijd van 45.06 slechts 0,02 sec. ach-
ter te blijven bij zijn beste tijd ooit in 
Europa. Zijn  2e 1.000m in 1.31.35 
was goed genoeg voor een 2e plaats 
in het eindklassement met een pun-
tentotaal van 181.855. Dit puntento-
taal was maar liefst 4 punten beter 
dan het wereldrecord, maar helaas 
voor Bram deed de wereldkampioen 
All round Wim Brand ook mee en 
diens puntentotaal was nog beter 
en dus het nieuwe wereldrecord.

De strijd tussen Bram en zijn klein-
zoon blijft spannend en nog steeds 
is de verwachting gerechtvaardigd, 
dat de kleinzoon over 3 jaar zal ze-
gevieren. De ontwikkeling van het 
laatste jaar ziet er als volgt uit met 
de beste tijden van vorig jaar tussen 
haakjes:
Bram: 300m    29.25              (29.51) 
Noah:              35.86             (39.08)
500m               45.06             (45.44) 
                        55.88            (58.99)
1000m             1.30.16        (1.32.03)
                        1.58.52       (2.08.14)
De kleinzoon maakt dus grote vor-
deringen, maar opa geeft zich niet 
zomaar gewonnen.
Het seizoen zit er op en na een 
maandje rust kan de zomertraining 
beginnen.
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Dierenarts Enno Steenhuis Geertsma stopt
Kliniek gaat over naar

dierenartsenpraktijk Mijdrecht

De Ronde Venen - Maandag 31 maart is het 
de laatste dag dat dierenarts Enno Steenhuis 
Geertsema in zijn praktijk aan de Molmlaan in 
Wilnis zijn patiënten behandelt en/of medicij-
nen voorschrijft. Begin april stopt hij met zijn 
activiteiten, alhoewel hij met plezier nog een 
paar jaar was doorgegaan in het vakgebied.

“Door de toenemende verzakelijking die in andere 
dierenartsenpraktijken plaatsvindt, zie ik de ple-
zierige verhoudingen met de veehouders, zoals ik 
deze ervaar, onder druk komen te staan. Daarnaast 
ondervindt mijn toegewijde assistente Marjolein 
van Eijk steeds meer moeite om vanuit Brabant 
naar de praktijk in Wilnis te komen. Verder heb ik 
ook geen directe opvolger. Dit zijn de voornaam-
ste argumenten waarop ik dit besluit heb geno-
men. De praktijk en het patiëntenbestand worden 
voortgezet door de Dierenartsenpraktijk Mijdrecht 
aan Bozenhoven, pal tegenover het tankstation en 
autodealer Van Nieuwkerk. Daar zijn eigenaren met 
hun huisdieren vanaf 1 april van harte welkom.” De 
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht nam vorig jaar ook 
al de praktijk van dierenarts Berry Pieper over. Op 
2 april neemt Enno Steenhuis Geertsema met een 
receptie in De Meijert afscheid.

Dierenarts in Limburg
Enno Steenhuis Geertsema is 33 jaar dierenarts ge-
weest, waarvan een groot aantal jaren in De Ronde 
Venen. Van huis uit is hij als boerenzoon geboren 
en getogen in het Groningse Wirdum bij Appinge-
dam. Hij volgde de HBS in Appingedam en trad in 
militaire dienst. Hij wilde van kind af aan al veearts 
worden, maar dat ging niet van een leien dakje om-
dat de markt voor diergeneeskunde al overvol was. 
Daarom studeerde hij eerst in Wageningen aan de 
Landbouwhogeschool totdat er een plaats vrij-
kwam in Utrecht voor de opleiding veearts. Daarop 
studeerde hij in 1976 af. Hij was toen 30 jaar.
Enno: “Twee dagen na mijn afstuderen kreeg ik via 
een studiegenoot de kans om met 200 koeien en 
200 varkens aan boord van een schip naar Ghana 
te mogen varen. Dat land kocht in Nederland vee in 
het kader van de ontwikkelingssamenwerking om 
verder mee te fokken in dat Afrikaanse land. Maar 
er moest een veearts mee die de bevallingen bij de 
koeien goed moest laten verlopen. Een Nederland-
se handelsorganisatie betaalde de hele reis en het 
halfjarige verblijf voor mij in Ghana. Het was een 
hele belevenis, maar ik heb wel een prachtige tijd 
gehad en er heel plezierige herinneringen aan over 
gehouden. Vervolgens ben ik gaan werken in een 
algemene dierenartsenpraktijk in Horst, Limburg. 
Dat was in de tijd dat we aan het begin stonden 
van de ontwikkelingen in de bio-industrie. Inmid-
dels was ik getrouwd met Carla die ook dierenarts 
is. Hoe vind je elkaar zou je zo zeggen. In die tijd 
was er nog geen plaats voor een dierenartsenecht-
paar in één praktijk. Reden waarom ik daar toen 
ben opgestapt.”

Dependance
Om kort te gaan, via verschillende praktijken in 
onder meer Bergambacht bij Schoonhoven en Al-
phen a/d Rijn kwam Enno Steenhuis Geertsema in 
Mijdrecht terecht, waar dierenarts Bram Burggraaf 
zijn praktijk wilde overdragen omdat hij ermee op-
hield. Er was toen ook al een gevestigde dierenarts, 
namelijk Berry Pieper. Met hem heeft Enno de prak-
tijk bijna twintig jaar voortgezet. Samen vormden 
zij ook een maatschap. In de laatste jaren van die 
samenwerking was Marjolein van Eijk al assistente 
bij hen. Zij is de dochter van Maarten van Eijk op de 
Bovendijk in Wilnis. Omdat vrije vestiging van die-
renartsen in de regio toentertijd tot de mogelijkhe-
den behoorde, meende men vanuit de maatschap 
dat het beter zou zijn als er in Wilnis een soort de-
pendance zou worden opgezet. Dat werd in 1993 
op de hoek van de Molmlaan en Pieter Joostenlaan 
gerealiseerd. Vanwege een hernieuwde taken-
verdeling besloten beide dierenartsen eind jaren 
negentig elk hun eigen weg te gaan. Uit de maat-
schap heeft Enno Steenhuis Geertsema toen het 
pand aan de Molmlaan gekocht.
Ook Marjolein van Eijk verhuisde met hem mee. 
Sindsdien heeft hij hier zelfstandig als dierenarts 
én veearts gewerkt. Het laatste ook omdat in de 
loop der tijd veel veehouders in de regio zijn hulp 
inriepen voor hun veestapel en de paarden. Enno 
Steenhuis Geertsema was tot voor kort nog een 
van de vijf dierenartsen in Nederland die als één-
manszaak een redelijk grote huisdierenpraktijk in 
bedrijf heeft (gehad).

Echtgenote Carla heeft in de tijd dat Enno praktijk 
hield in De Ronde Venen, zelf nog een tijdlang als 
dierenarts gewerkt bij praktijken in Hoofddorp, 
Aalsmeer en op het Europaplein in Amsterdam. 

Uiteindelijk heeft zij haar activiteiten beëindigd toen 
hun drie kinderen opgroeiden. In de praktijk aan de 
Molmlaan behandelde Enno alle kleine huisdieren 
en daarbuiten de grote huisdieren, vee en paarden 
op locatie. De bijgaande foto’s van Alie Boer en Nol 
Baars geven daarvan een kleine indruk. Als allround 
dierenarts was hij aanspreekbaar voor alle ziektege-
vallen bij alle dieren. “Het begrip ‘veearts’ is tegen-
woordig niet meer in zwang omdat het slechts één 
facet van het dierenarsenaal belicht, terwijl de arts 
toch ook huisdieren behandelt”, legt Enno uit. “Daar-
om noemt iedereen zich tegenwoordig dierenarts. 
Dat geeft een breder cachet aan de zaak. Niettemin 
studeert iedereen als veearts af en zijn er de laatste 
tijd allerlei specialismen in opkomst. Maar als iemand 
mij met veearts aanspreekt heb ik daar geen moeite 
mee, integendeel zelfs. Ik ben dus best trots op die 
benaming. Als zodanig ben ik bevoegd om alle be-
handelingen bij dieren uit te voeren. Men moet mij 
zien als een huisarts voor dieren in de eerstelijns dier-
geneeskunde. Als ik daarbij constateer dat het ziek-

tebeeld of de afwijking nader onderzoek en voort-
gaande behandeling vraagt, roep ik de hulp van een 
specialist in.
Wat dat betreft gebeurt er in de diergeneeskunde 
hetzelfde als bij de menselijke geneeskunde. Er zijn 
zelfs specialisten voor tumorbehandelingen en het 
voorschrijven van chemotherapie, CT-scans uitvoe-
ren, speciale operaties en dergelijke. Kortom, alles is 
mogelijk en het wordt bovendien aangeboden in de 
diergeneeskunde. De specialisten hebben ook alle 
faciliteiten daarvoor in huis.”

Langzaam afbouwen
De veranderingen die Enno om zich heen en in zijn 
vakgebied ziet plaatsvinden, wil hij op deze leef-
tijd niet als een nieuw begin zien. Vijf jaar geleden 
zou hij dat nog wel hebben overwogen, zo geeft 
hij aan. Marjolein overweegt binnen haar woonge-
bied in Brabant een baan als assistente te zoeken. 
“Zij heeft dit werk altijd voortreffelijk en met grote 
betrokkenheid voor de dieren en de eigenaren 
gedaan. Het is een groot goed voor een dierenarts 
als je over zulke medewerksters kunt beschikken”, 
geeft Enno met grote tevredenheid aan. Hij heeft 
de laatste jaren altijd een prima samenwerkings-
verband gehad met de dierenartsenpraktijken in 
Aalsmeer en Uithoorn. De Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht maakt daar nu ook deel van uit. “De 
dierenartsenpraktijk in Uithoorn wilde mijn ves-
tiging wel overnemen en het patiëntenbestand 
onderbrengen op Bozenhoven. Men heeft mij ge-
vraagd of ik voorlopig nog drie dagen in de week 
op parttime basis mijn diensten wil aanbieden in 
Uithoorn. Daar heb ik ja op geantwoord en dat ga 
ik nog zo’n acht weken doen. Op die manier bouw 
ik wat langzamer af dan er meteen een punt achter 
te zetten. Lijkt me gevoelsmatig voor mijzelf ook 
beter.”

Fietsen
De praktijk aan de Molmlaan wordt opgeheven. De 
apparatuur en de voorraden gaan naar Mijdrecht 
en Uithoorn. Het pand is eigendom van Steenhuis 
Geertsema. Eén van zijn kinderen woont er nu bo-
ven. De benedenverdieping zal waarschijnlijk weer 
in oude staat van woonhuis worden teruggebracht. 
Maar het kan ook als kantoorruimte worden ver-
huurd. Desgevraagd blijkt dat het nu nog te vroeg 
is om daar definitief een besluit over te nemen. 
Wat hij gaat doen met zijn vrijetijd die hij nu krijgt? 
Enno: “Ik zit al 25 jaar bij de Lions en op die basis 
zet ik mij samen met anderen in voor de samenle-
ving. En passant heb ik mij als vrijwilliger opgege-
ven als chauffeur van de buurtbus Uithoorn-Breu-
kelen… Maar ik fiets ook graag en dan bedoel ik 
grote tochten op de racefiets. Ik ben destijds lid ge-
worden van Toerclub De Merel in Mijdrecht en nu 
inmiddels ook voorzitter. Verder wil ik in het open 
land graag nesten van weidevogels gaan zoeken 
en bestuderen. Ik heb mij nooit aan hobby’s in de 
zuivere zin van het woord kunnen wijden omdat 
het vakgebied mij helemaal opslokte.”

Enno is van mening dat er op termijn teveel 
dierenartsen zullen afstuderen. “Het is de 
vraag of die allemaal aan de bak komen. Im-
mers, veehouders kunnen steeds meer zelf op 
het gebied van geboorten en zelfmedicatie. 
En door uitsanering zullen er op den duur ook 
minder veeboeren zijn. De sector heeft dus 
steeds minder dierenartsen nodig. Bovendien 
is er een uitspecialisatie merkbaar in zowel de 
rundveesector, bij de paarden en de varkens. 
Dat zijn afzonderlijke specialismen waarbij de 
specialisten elkaar niet meer kunnen vervan-
gen. Op een gegeven moment zijn het er teveel. 
Daardoor wordt de markt dunner en komt men 
steeds moeilijker aan werk. Op die manier doet 
men ook de noodzakelijke ervaring niet op.

Al met al is het niet gemakkelijk om werk te 
krijgen. Helemaal als men geen praktijkerva-
ring heeft. De instroom blijft echter groot waar-
bij het opvalt dat 90 procent van de studenten 
vrouw is.” Aldus Enno die hierbij veehouders 
en eigenaren van (huis)dieren bedankt voor 
het jarenlang getoonde vertrouwen in zijn 
diensten als dierenarts. “Het gaat u allen én uw 
dieren goed!”
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja, Ja, 
alle bomen weg

Bomen. Bomenweg. Weg met bomen. Weg bo-
men. Dodenweg. Het moet maar weer eens over 
bomen gaan. Eerst dit even. Ik kijk op een be-
sneeuwd garagedak. De ruiten van de auto’s zijn 
dichtgevroren maar toch heb ik het gevoel dat 
het voorjaar wordt. Het is zeven uur en de zon 
schijnt. De vogels zingen ondanks de kou hun 
vrolijke lied. De narcissen staan in bloei en de 
krokussen al weer een paar weken. Op het in-
dustrieterrein spiegelt het zwarte glas. Door de 
open deur komt heerlijke frisse lucht naar bin-
nen. Je ruikt het. 
Mensen met honden ruiken het verschil in de 
lucht tussen avond en ochtend en deze paas-
zondagochtend helemaal. De bomen, planten en 
bodembedekkers hebben gedurende de nacht al 
het stof en vuil opgeslagen en gedeeltelijk op-
genomen. 
Wat moeten wij mensen nu zonder bomen, strui-
ken, planten en bodembedekkers? Dan moeten 
wij met een schoonmaaktrein langs de straten 
en wegen. Wat moeten wij nu zonder vogels? 
Is dat het leven wat wij willen? Is dat de natuur 
die wij willen? Ik kan het haast niet geloven. Is 
de enige hobby die ons nog overblijft rijden over 
wegen zonder bomen. Winkelen in centra zon-
der bomen. Fietsen over fietspaden zonder bloe-
menbermen. Parkeren op het Burg. Haitsmaplein 
zonder bomen. Zitten op banken van het Raad-
huisplein zonder bomen. Lopen in straten zon-
der bomen. Kijken naar lanen zonder bomen. ( 
dat zijn geen lanen. ) Bomen, ze worden overal 
omgezaagd of het niets is. Bij duizenden voor de 
aanleg van wegen. Alles wordt onwerkelijk kaal. 
Er dreigt gevaar voor de mooiste en opvallendste 
boom van Mijdrecht. 
Die meer dan 80- jarige rode beuk op de hoek 
van de Pr. Bernhardlaan en de Hoofdweg. Kunt 
u dat niet geloven? Ik kan het eigenlijk ook niet 
geloven. Maar als het aan Westhoek Wonen ligt 
dan moet die weg. Daar moeten huizen komen. 
Er dreigt echt gevaar voor deze prachtige boom. 
Die boom moet blijven, vindt u ook niet? Die 
boom moet blijven. Je kunt toch niet alle bo-
men, planten, struiken maar zomaar weghalen? 
Dat mag niet. De economie sloopt alle groen en 
bomen. Dat doen de economen. Dat doen de 
banken. Dat doen de politici. Die strijden niet 
voor bomen. Ja! Ja! Wij hebben weer een boom-
plantdag achter de rug. Wij kennen elk jaar een 
boomplantdag. Mijn kinderen hebben ook een 
boom geplant. Weg! Die bomen zijn gewoon al 
weg. Ja! Ja! Zo gaat dat. De gemeente betrekt de 
jeugd bij het planten van bomen om hun gevoel 
bij te brengen voor de waarde daarvan en van de 
natuur, en wat gebeurt er? Ja! Ja! Wat gebeurt 
er? Diezelfde overheid hakt die bomen weer met 
het grootste gemak om zonder echt verantwoor-

ding af te leggen. Weg bomen. Gewoon zeggen: 
“Die bomen staan in de weg.” 
Ze staan helemaal niet in de weg. Ze staan naast 
de weg. Maar toch moeten ze weg omdat er ka-
bels enz. gelegd moeten worden. Projectontwik-
kelaars, woningbouworganisaties, de gemeente 
en andere overheden zijn wat betreft bomen 
beslist niet te vertrouwen. Het gezegde; “Boom-
pje groot plantertje dood” gaat allang niet meer 
op. Ja! Ja! Ze zijn echt niet te vertrouwen die 
machtshebbers. In de bomen nabij Recidance zat 
een kolonie roeken. Vijf jaar geleden! Uitspraak! 
“Die bomen gaan niet weg.” Nu! Ja! Ja! Bomen 
weg! Weg bomen! Weg roekenkolonie! Ach! Wat 
maak je je druk over een roekenkolonie? Zo gaat 
het gewoon. 
Vandaag de roekenkolonie. Morgen de 80-jarige 
boom aan de Hoofdweg. Ze beloven van alles 
maar doen het gewoon niet. Bij de bouw van 
nieuw Avondlicht zouden de bomen aan de kant 
van de Kerkvaart blijven staan. Dat duurde maar 
even toen het klaar was, toen waren ze weg. Er 
is nog een poging gedaan om ze terug te krijgen. 
Mooi niet. Ja! Ja! 
De overheid is niet te vertrouwen. In de tuin van 
het burgemeestershuis van Haitsma huisden bij-
zondere vogels. De bomen zouden blijven staan. 
Mooi niet. De overheid en de projectontwikke-
laars zijn wat dat betreft  niet te vertrouwen Bij 
boerderij Twistvliet stonden zeer oude bomen, 
die moesten gepaard worden. Mooi niet!!!! De 
overheid en de politiek zijn niet te vertrouwen. Ja! 
Ja! Alles wordt omgezet in beton, asfalt, steen, 
staal, en glas. Zwart en grijs zijn de modekleuren. 
Niet alleen buiten maar zelfs binnen de gebou-
wen. Kil, strak en zakelijk. 
Het drukt uit hoe wij worden gemaakt. Wij wor-
den gerobotiseerd. Alles wat natuur is wordt 
langzamerhand als overlast beschouwd. Ja! Ja! 
De natuur wordt te duur!!!
 

John B. Grootegoed
 
Nog even dit. Bij de Boei is de parkeerplaats ver-
nieuwd. Helemaal op nieuw bestraat. Het is nog 
niet klaar. Maar goed. Donderdagavond! Voor de 
trap aan de achterkant ligt een plas van 7 á 8 m 
breed. De parkeerplaats is alleen nog te bereiken 
via de afgang voor de gehandicapten. En dan? Wat 
dan. De wegen liggen hoog en droog. De parkeer-
plaatsen staan vol met water. De auto’s zijn niet 
droog te bereiken. Ja! Ja! Goed gedaan gemeente. 
Goed gedaan wethouder. Er zouden vier gehandi-
captenplaatsen komen en op z’n minst drie. Hoe-
veel zijn er? Een!! Zeggen en schrijven één!! Ja! Ja! 
Overheid. Overheid. Wat nu?  Witte Paas in 2008. 

Om te onthouden .

Fietspad langs N 201
Naar aanleiding van het stukje in de Nieuwe Meer-
bode van 19 maart jl. wil ik (en velen met mij) u 
laten weten het roerend eens te zijn met de schrij-
ver H. Koene uit Mijdrecht. Tussen dit inmiddels 
verbrede fietspad en de rijbaan hoort inderdaad 
een vangrail te liggen die enige bescherming kan 
geven aan de fietsers. Het verbaast mij ook dat dit 
niet meteen is meegenomen bij de reconstructie 

van dit fietspad. Daar de N 201 na de omlegging 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen net zo druk blijft 
als nu is het zeker nodig dat hier aandacht aan 
wordt geschonken. Een stevige vangrail moet er 
komen!! En geen houten hekje zoals er ook wel 
eens heeft gestaan.

W. Kranenburg/Amstelhoek

Waar is ons parochie-
bestuur mee bezig?

Afgelopen week stond ik in de Schans naar ons 
kerkgebouw te kijken en het was triest wat ik zag. 
Grote bouwhekken voor het kerkplein en tegen de 
gevels van ons kerkgebouw grote stapels bouw-
materiaal en pallets van de aannemer, die naast 
het kerkgebouw aan het bouwen is. 
Navraag leerde mij, dat de parochianen van de 
Schans voor de derde keer door ons parochiebe-
stuur zijn geschoffeerd. 
De eerste keer toen dit bestuur 5 dagen voor 
Kerstmis het kerkgebouw aan de Schans sloot, 
wat niet nodig was omdat het elektrotechnische 
rapport al op 18 oktober bekend was en men de 
hele maand november de gelegenheid had om de 
noodzakelijke aanpassing te doen aan de elektri-
sche bedrading. 
Het behoefde niet veel te kosten om de kerk 
brandveilig te maken, maar dat moest van het be-
stuur wachten. 
Het rapport van de bouwkundige staat van het 
kerkgebouw is al sinds 2004 bekend bij het be-
stuur en sindsdien is daar niet veel verandering in 
gekomen, zodat deze actie op dat tijdstip niet te 
rechtvaardigen is.
De tweede keer toen het bestuur half januari het 
parochiecentrum sloot omdat de verzekeraar het 
niet meer wilde verzekeren vanwege brandgevaar 
in het kerkgebouw.
Dit parochiecentrum is in 1996 gebouwd volgens 
de voorschriften van de brandweer, de wand tus-
sen het kerkgebouw en het centrum is minimaal 
een half uur brandvertragend.
Ook de elektriciteit en blusmiddelen maken geen 
deel uit van het kerkgebouw, zodat er niets in de 

weg stond dit gebouw opnieuw te verzekeren.
Het verhaal van dhr. Bosma in de “De Nieuwe 
Meerbode” dd.16 januari 2008 waarin hij stelde 
dat het kerkplein gevaarlijk was vanwege rond-
vliegende dakleien, houdt ook geen stand omdat 
niemand de laatste jaren een stukje daklei van 
het kerkgebouw gevonden heeft. En nu de derde 
keer met het kerkplein, de afspraak met de aan-
nemer voor de uitbreiding van het winkelcentrum 
was dat hij het kerkplein niet kan gebruiken voor 
opslag en transport van bouwmaterialen, deze af-
spraken zijn door de aannemer op 14 november 
2007 bevestigd.
Echter, op 26 februari 2008 heeft het bestuur in 
afwijking van deze afspraken de aannemer toe-
stemming gegeven het kerkplein te gebruiken, 
wat nu niet bevorderlijk is voor de fundering van 
de torens en het aanzien van het kerkgebouw. 
Ook in een gesprek van enkele parochianen met 
2 heren van het kerkbestuur is op de vraag: “Wat 
gaat het parochiebestuur doen om de onvrede 
en de verdeeldheid onder de parochianen weg te 
nemen?” (wat veroorzaakt is door de handelwijze 
van dit bestuur), werd geantwoord: “We weten het 
niet, maar als iemand meent in een andere paro-
chie naar de kerk te gaan moet hij dat doen”.
Als dit het Katholieke gedachtegoed is van ons 
parochiebestuur zet ik daar een groot vraagteken 
achter en ben benieuwd naar hun volgende ac-
tie.

Wim Röling, bouwkundige.
 (tot 20 december 2007 belast met het onderhoud 
van de kerk aan de Schans.) 

Recreatievisie Marickenland
Donderdag 27 maart a.s. zal de gemeenteraad van De 
Ronde Venen de ‘Recreatievisie Marickenland’ behan-
delen.
In de recreatievisie staat genoemd dat grondeigena-
ren en agrariërs neutraal tot zelfs negatief hebben ge-
ageerd op recreatieve bedrijfsactiviteiten.

Dit beeld willen wij nuanceren.

1. Een visie maken op basis van één enkele werksessie 
met grondeigenaren kan geen volledig beeld geven.

2. Ten tijde van de werksessie Marickenland (sept. 
’07), waarop de ‘Recreatievisie Marickenland’ o.a. is 
gebaseerd, waren diverse agrarische ondernemers 
nog 100% bezig met continuering van hun agrari-
sche bedrijfsvoering dat volgens de gemeente onein-
dig kon worden voortgezet. Maar recentelijk (januari 
2008) heeft de gemeente aangegeven dat het agrari-
sche gebruik in 2014 beëindigd moet zijn. Grondeige-
naren hebben niet kunnen inspelen op dit gewijzigde 
beleid.

3. Er zijn diverse grondeigenaren die niet van plan 
waren om hun toekomstplannen in het openbaar te 
bespreken, om het risico te lopen dat mede-belang-
hebbenden in het gebied met dat plan aan de haal 
zouden gaan. Onder deze grondeigenaren zijn ook 
personen aanwezig die nog nooit een gesprek (ken-
nismakings- of aankoopgesprek) met de gemeente 
hebben gehad, dus ook niet op die wijze in staat zijn 
gesteld hun eventuele recreatieve bedrijfswensen te 
uiten.

4. Gemeente De Ronde Venen bleef tot februari 2008 
aangeven dat zelfrealisatie in Marickenland niet mo-
gelijk was. Dit standpunt werd pas gewijzigd toen be-
langhebbenden de gemeente hadden gewezen op het 
wettelijk recht op zelfrealisatie. Hierdoor is het zeer 
aannemelijk dat de ‘Recreatievisie Marickenland’ on-
voldoende is berekend op zelfrealisatie en de wensen 
van grondeigenaren.

5. Grondeigenaren met hectares (10-duizenden m²) 
agrarische grond zijn niet te vergelijken met grond-
eigenaren met slechts enkele honderden vierkanten 
meters grond rondom de woning. Gemeente De Ron-
de Venen heeft deze grondeigenaren onder dezelfde 
noemer in de ‘Recreatievisie Marickenland’ geplaatst, 
terwijl er een groot verschil in belang was:
- grondeigenaren met 10-duizenden m² grond die bij 
de ontwikkeling van een natuur of recreatiegebied 
vervangende bedrijfsactiviteiten op hun gronden en in 
hun opstallen dienen te bewerkstelligen (ter vervan-
ging van de huidige agrarische bedrijfsactiviteiten)
- grondeigenaren in Marickenland met slechts enkele 
honderden vierkante meters grond rondom de woning 
(woonboerderij), die nadrukkelijk tegen vormen van 
recreatie waren onder het mom van ‘not in my bac-

kyard’ (NIMBY).

6. Diverse grondeigenaren hebben tijdens de werk-
sessie Marickenland aangegeven positief te staan 
tegenover bepaalde vormen van recreatieve bedrijfs-
activiteiten in Marickenland (camping, pannenkoe-
kenboerderij, recreatiewoningen, hooiberghutten, ho-
reca, manege, kinderboerderij etc.). Dit is echter in de 
‘Recreatievisie Marickenland’ weggelaten.

7. Negatief werd door grondeigenaren gereageerd op 
o.a. maïsdoolhof, vogelkijkhutten, vogeluitkijkposten 
en vissteigers, aangezien hiermee geen droog brood 
te verdienen valt. Immers, huidige grondeigenaren die-
nen in de toekomst een vervangend (gezins)inkomen 
binnen de bouwkavel  (dat de gemeente niet voor-
nemens is aan te kopen) te genereren. Immers, bij 
vrijwillige verkoop van hun gronden zijn zij verwijt-
baar werkloos, en dat betekent geen uitkering. Dus 
dit soort eigenaren MOETEN realistische –financieel 
haalbare- bedrijfsalternatieven vinden (en dat is een 
maïsdoolhof, vogeluitkijkpost, vissteiger etc. niet).

8. Gemeente De Ronde Venen heeft in een persbe-
richt laten weten (27-02-2008) uit te gaan van circa 
3 dagrecreatiebedrijven in de hoek Wilnis/Mijdrecht. 
Indien dit betekent dat het zwembad en museum on-
der dagrecreatiebedrijven zullen vallen, dan zullen er 
nog (te) weinig kansen overblijven voor de vestiging 
van recreatiebedrijven op agrarische bouwkavels, het-
geen in tegenspraak met de ‘Recreatievisie Maricken-
land’ is. Bovendien zal het bieden van recreatieve be-
drijfsmogelijkheden voor huidige eigenaren/agrariërs 
voorop moeten staan.

9. In de recreatievisie staat dat: “In het nieuwe be-
stemmingsplan Marickenland gaat de gemeente uit 
van bebouwing voor recreatieve bedrijvigheid op (en 
aansluitend op) bestaande bouwkavels. Grondeige-
naren mogen geen (recreatieve) bebouwing buiten de 
bestaande bouwkavels plaatsen. Maar de gemeente 
gaat zelf wel een museum + VVV-kantoor + NME-
centrum (met horecavoorziening) midden in het open 
gebied plaatsen (buiten bouwkavels), hetgeen oneer-
lijk (dubieus) is ten opzichte van grondeigenaren die 
niet in het open gebied mogen gaan bouwen.

Kortom, de ‘Recreatievisie Marickenland’ geeft een 
onterecht beeld en houdt onvoldoende rekening met 
direct belanghebbenden (grondeigenaren), en dient 
uit het oogpunt van helderheid niet in de huidige vorm 
te worden vastgesteld. Een visie die een vertekenend 
beeld van de werkelijkheid aangeeft, waarin voorstel-
len van grondeigenaren zijn weggelaten, is niet ge-
schikt om te worden vastgesteld.
 

Met vriendelijke groet,
Grondeigenaren in Marickenland

Marickenland
De gemeenteraad van De Ronde Venen bespreekt 
donderdag 27 maart het aankoopplan voor Maric-
kenland. In Marickenzijde wil men graag  een woon-
wijk van 950 woningen bouwen. De  950 woningen 
mogen  alleen gebouwd worden als de rest van het 
middengebied tussen Vinkeveen, Waverveen, Wilnis 
en Mijdrecht wordt aangekocht door de overheid en 
omgezet wordt naar recreatie of natuur.
Het nu agrarische gebied krijgt dus een gebiedsfunc-
tie en is wisselgeld voor de woningbouw.

Vrijwilligheid
De grondverwerving zou plaatsvinden op vrijwillige 
basis en de bedrijven/eigenaren mochten geen hinder 
of schaduwwerking ondervinden van de planontwik-
kelingen. Ook zou de bestemming agrarisch blijven 
met een wijzigingsbevoegdheid naar natuur als de 
gronden zouden zijn verworven. Deze beloftes zijn 
meerdere malen vastgelegd. 
Enkele grondeigenaren hebben slechts een oriënte-
rend gesprek gehad, ook in de uitnodigingsbrief  voor 
een dergelijk gesprek was aangeven dat men niet voor 
een aankoopgesprek kwam. Nu komt men plotseling 
met een zwaar middel: onteigening om de hoek, en 
dan wel op korte termijn……
De altijd beloofde vrijwilligheid is ingelost voor een 
ontoereikend aankoopplan.
De doelstelling is dat de grond zo goedkoop mogelijk 
wordt verworven.

Familiebedrijven  al generaties lang en verplaat-
singskansen
In Marickenland hebben we te maken met een groot 
aantal grondeigenaren en een aantal agrarische fa-
miliebedrijven. De familie bedrijven zijn al generaties 
lang hier gevestigd, de intentie om te verhuizen is er 
niet. Nu wordt de verplichting opgelegd…… En bo-
vendien is het aankoopplan niet toereikend om  goed 
te kunnen verplaatsen.
In  vele gebieden in Nederland moeten agrarische 
bedrijven verplaatsen voor verschillende doeleinden. 
Over het algemeen kan een bedrijf bij verplaatsing 
voor een weg of een  nieuwbouwwijk genoeg geld ge-
nereren om te kunnen verplaatsen. Als familiebedrijf 
zet  men zich immers dan eerder over de sociale en 
emotionele problemen heen omdat het nieuwe bedrijf 
groeikansen  met zich meebrengt.

Als het aankoopplan zo blijft, dan worden onze eige-
naren zo goedkoop mogelijk onteigend. Ze moeten 
verplicht verhuizen,  en  zoeken tussen de andere 
zoekenden  die voor  andere projecten goed worden  
weggeholpen met voldoende financiële middelen, dus 
dat wordt lastig, zo niet onmogelijk. Bovendien is er 
een schaarste op de markt…….er zijn bijna geen cou-
rante agrarische bedrijven te koop!

Rood voor groen
Een onderdeel van dit plan is een specifieke invulling 
van de rood-voor-groen-regeling. Maar dat onderdeel 
is nog niet klaar dus dat is vreemd, want dan weten 
we helemaal niet wat het is, en weet de raad ook niet 
waar ze een besluit over gaat nemen. Een onderdeel 
van zo’n regeling is bijvoorbeeld een extra bouwmo-
gelijkheid voor een huis. In ruil hiervoor moet je wel 
uit de opbrengsten van die bouwmogelijkheid; zelf de 
sloopkosten/sanerings/ van de aanwezige schuren/
grond betalen en  de kosten van een bestemmings-
plan en de op de loerliggende belastingaanslag be-
talen……en of het dan nog iets oplevert is de vraag! 
En dan heb je dus mooi je land ingeleverd en een stuk 
van je erf verkocht en dan………
Bovendien is het natuurlijk zo dat een verplaatser er 
helemaal geen baat bij heeft om eerst nog een soort 
projectontwikkelaar te spelen op zijn oude stek.  Die 

moet voor het nieuwe bedrijf zorgen en voor de dieren. 
Want voor dieren is het ook een ingrijpend gebeuren 
zo’n verhuizing.

Mogelijkheden bouwblok
Als de agrarische bestemming van de huidige bouw-
blokken worden omgezet naar andere bedrijfsdoel-
einden wil men dat 50% van de gebouwen wordt ge-
sloopt. Dit is een vreemde regeling vooral als men zegt 
dat de vertrekkende agrariër zoveel mogelijk kansen 
moet krijgen om te kunnen vertrekken!  Bovendien is 
dit ook raar omdat er in hetzelfde gebied een voor-
beeldbedrijf is waar men dat niet heeft toegepast…..
waarom bij de rest dan wel?

Waardebepaling en schadeloosstelling
Het plan is op basis van  aankoop op werkelijke 
waarde en schadeloosstelling. De schadeloosstelling 
is voor slechts de kosten die gemaakt worden i.v.m. 
de verplaatsing en die moet je alle aantonen.  Een koe 
die niet kan wennen op haar nieuwe adres en daar-
door ziek wordt…..tja dat is dan weer lastig aan te 
tonen….
Reiskosten en reistijden  naar de werkkring buiten het 
boerenbedrijf die toenemen omdat je het gebied ver-
laat?  …Tja, dat is dan ook weer lastig.
Het zijn zo maar van die voorbeelden………

Het plan zou moeten uitgaan van een waarde die 
wordt betaald voor de rode contouren. Dat geeft 
kansen.  Bovendien is het landelijk steeds vaker het 
nieuws dat men uitgaat van bijvoorbeeld complex-
waarde. Wij zijn van mening dat ook bij dit plan uit-
gegaan moet worden van minimaal complexwaarde. 
Immers de koopprijs van ieder huis dat in Maricken-
zijde wordt gebouwd is opgehoogd met een aantal 
duizenden euries voor  Marickenland. En dat is maar 
één bewijs…

Wat ook heel vreemd is dat  men grond aankoopt in 
Marickenzijde voor een weg voor € 42,- m2 en dat men 
hier wil uitgaan van misschien € 4,- m²? En de bouw-
grond die door de gemeente wordt verkocht hoeveel 
zal dit zijn  …€ 600,- m²?? 
Vreemd is ook dat woonwagenstandplaatsen in Wes-
terheul  IV voor een goed bedrag worden verplaatst: 
ruim € 300.000,- voor 600 m² grond dat ze van de 
gemeente huurden (= € 500,- p. m²), maar dat de 
grondeigenaren worden onteigend tegen € 4,- p. m².  
Rechtsgelijkheid?  Gelijkheidsbeginsel? 

 Tevens heeft een pachtboer van ± 25 hectare in 2001 
nog Hfl. 2.500.000,- (= Hfl. 10,- p. m²) van gemeente 
De Ronde Venen ontvangen voor verplaatsing uit het 
Marickenland. Ook deze boer had geen grond, maar 
kreeg als pachter (= huurder) 7 jaar geleden al meer 
dan grondeigenaren nu voor hun eigendom krijgen, 
en daarvoor ook nog moeten verplaatsen.

Opkomen voor je belangen
Met een aantal actieve mensen uit het middengebied 
steken we vaak de koppen bij elkaar en hebben we 
ook gezamenlijk vragen gesteld. Veel vragen worden 
beantwoord maar ook vele vragen niet ……Vele ant-
woorden zijn niet onderbouwd en die onderbouwing 
komt er ook later niet, als je daar om vraagt geeft men 
aan al beantwoord te hebben en dat is opmerkelijk/
teleurstellend ….. en geeft geen vertrouwen in een 
goede behandeling op het moment dat je als eigenaar 
aan tafel moet om je deportatie te gaan regelen.

De burger centraal?….We hopen op beterschap…

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

PASEN IN DE SCHANS!
Tussen Kerstmis en de tijd rond Pasen,

Blijven de Schansparochianen zoekende hazen.
Het is een tijd van voorbereiding en bezinnen,

Maar nog steeds mogen wij de Schanskerk niet binnen.
Je kunt het toch als bestuur niet verkopen,

Een kerk met zoveel historie te willen slopen.
Het parochiecentrum, bijna 13 jaar oud, is nu ook dicht,

Dit vindt het bestuur hun plicht.
De mensen van de bouw lopen geen gevaar,
Enkel voor parochianen is het onveilig daar.

Vliegende leien ’t stond zelfs in de krant,
De leien waren echter van een gebouw aan de overkant.
Telkens weer wordt door het bestuur iets anders bedacht,

En de parochianen geshockeerd en in verwarring gebracht.
Halve waarheden, dan weer dit, dan weer dat,

Wij hebben het met dit bestuur helemaal gehad.
In het dagelijks bestuur geen enkel vertrouwd gezicht,

Enkel op zichzelf en niet op de parochianen van de Schans gericht.
Hun mening is: een fusie kost mensen,

Waarom zouden ze dan luisteren naar onze wensen?
Daar hebben ze geen boodschap aan,

Zij hebben alles juist heel goed gedaan.
De fusie is echt niet geslaagd,

Het dagelijks bestuur wordt daarom uitgedaagd,
Om in gesprek te gaan met de Actiegroep Open de Kerk,

Gesteund door een groot deel van de Schansparochianen, Samen Sterk!
Wij willen graag praten over een bestuur in evenwicht,

Dat is het bestuur zeker aan ons verplicht.
Om op deze manier de weg te vinden naar Samen Een,

Daar moeten we met z’n allen heen!!!

Actiegroep Open de Kerk,
opendekerk@live.nl

Aankoopplan Marickenland
Marickenland ligt in het middengebied tussen 
de dorpen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Wa-
verveen. Hier staat de bouw van 950 woningen 
gepland in combinatie met de ontwikkeling van 
een 500 hectare natuur- en recreatiegebied. Voor 
dit project is een samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen de gemeente Ronde Venen, de 
provincie Utrecht, de ministeries van VROM en 
LNV en Staatsbosbeheer. Na ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst is er een pers-
bericht van VROM (d.d. 27-01-2005) uitgegeven, 
waarin genoemd staat dat er een combinatie is 
tussen het woningbouwgebied en het natuur- en 
recreatiegebied: “Het plan Parklandschap com-
bineert de ontwikkeling van een natuur- en re-
creatiegebied in een laaggelegen polder mét wo-
ningbouw (rood voor groen).” (citaat) Donderdag 
27 maart a.s. zal de gemeenteraad van De Ronde 
Venen het ‘Aankoopplan Marickenland’ behande-
len. Dit ‘Aankoopplan Marickenland’ stuit echter 
op lokaal verzet.

Onteigening
Grootste knelpunt in het ‘Aankoopplan Maricken-
land’ is de opgenomen mogelijkheid van ontei-
gening, tot ongenoegen van ondergetekenden. 
Jarenlang is toegezegd dat verkoop in Maricken-
land op basis van vrijwilligheid zou zijn, en dat 
het huidige (agrarische) gebruik onbeperkt kon 
worden voortgezet, en dan plots de vrijwilligheid 
inleveren voor…. een ontoereikend aankoopplan.

Onteigeningswaarde: ca. 4½ euro p. m²
En verslik u niet in de grondwaarde waartegen 
gemeente De Ronde Venen wil gaan onteigenen. 
Tot op heden had gemeente De Ronde Venen een 
budget om tegen een bedrag van ca. € 3,50 p. m² 
gronden in Marickenland aan te kopen. Dit wordt 
door een provinciale bijdrage –voor het aankopen 
tegen volledige schadeloosstelling- met 30% ver-
hoogd (ca. € 1,- extra p. m²) van een schamele € 
3,50 naar een luttele € 4,50 p. m². Voor 4,50 moet je 
wijken voor woningbouw! Immers, zoals genoemd 
in het projectplan Marickenland (d.d. 28-04-2005): 
“de woningen mogen slechts worden gebouwd 
indien ook het natuur- en recreatiegebied wordt 
aangelegd.” (citaat)  Vervolgens moet je maar zien 
hoe je met deze ‘fooi’ een nieuw volwaardig be-
drijf opzet (verplaatst). Want van die € 4,50 moet 
je niet alleen nieuwe landbouwgronden elders 
zien aan te kopen, maar ook de notaris, make-
laar, verhuiskosten van vee en inboedel (waar-
onder melkinstallatie, stalinrichting etc.), moeten 
uit die luttele € 4,50 p. m² betaald worden. En dit 
bedrag wordt niet geïndexeerd; dus tot 2012 wil 
men gaan aankopen tegen een grondwaarde op-
gemaakt in 2004. Het behoeft geen betoog dat dit 
onvoldoende is. Oftewel, agrariërs worden t.b.v. 
woningbouw uit het gebied gewerkt, maar hier-
voor niet gecompenseerd. 

Meer vraag dan aanbod
En waar kunnen de agrariërs heen? Momenteel 
is er door de economische voorspoed in de land-
bouw, in combinatie met een grondhonger van 
gemeenten en projectontwikkelaars een tekort 
aan agrarische gronden en boerderijen. Krapte 
op de grondmarkt werkt prijsopdrijvend. Worden 
ze verbannen uit hun geboortestreek waar hun 
ouders en grootouders al jarenlang een agrarisch 
bedrijf runden, en moeten ze nu maar aan de an-
dere kant van Nederland hun heil vinden? Want 
een complete boerderij met gronden á € 4,50 p. 
m² in de omgeving vinden, is een utopie. Wordt 
dit straks ook de oplossing voor het tekort aan 
betaalbare woningen (betaalbare woningen in 
Groningen)?

50% slopen
Gemeente De Ronde Venen heeft aangegeven dat 
in het bestemmingsplan Marickenland zal worden 
opgenomen dat de huidige agrarische bedrijfsbe-
bouwing slechts voor andere bedrijfsdoeleinden 
kan worden gebruikt, als 50% van de agrarische 
bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt. 

Dit is nog een extra belemmering (vooral voor 
agrariërs die willen verplaatsen), immers, wie 
gaat er iets kopen waarvan je de helft moet gaan 
slopen? 50% slopen = onverkoopbaar = kapitaal-
vernietiging.

Rood-voor-groen
Tevens staat er in het raadsvoorstel ‘Aankoopplan 
Marickenland’ dat er een rood-voor-groen-rege-
ling komt, dat extra bouw- en gebruiksmogelijk-
heden zal geven. In januari 2008 werd nog door 
gemeente De Ronde Venen aan grondeigenaren 
medegedeeld dat deze rood-voor-groen-regeling 
in maart 2008 gereed zou zijn, maar nu ‘komt’ 
deze (slechts). Maar wanneer? Met welke in-
houd? Hoe kan je als gemeenteraad iets gaan 
vaststellen dat er nu niet is, en dat volgens de ge-
meente ook geen onderdeel zal worden van het 
bestemmingsplan Marickenland, maar het kader 
zal vormen voor maatwerkafspraken bij grond-
verkoop. Oftewel, grondeigenaren en raadsleden 
moeten er maar op vertrouwen dat er een even-
tuele, toepasbare en werkzame rood-voor-groen-
regeling zal komen (?). Echter, hoe kan je stellen 
dat deze regeling extra mogelijkheden zal geven 
als de uitgangspunten nog niet bekend zijn? Ook 
de gemeente is tegenstrijdig in het geven van 
informatie m.b.t. de mogelijkheden van de rood-
voor-groen-regeling. In een persbericht van 28-
02-2008 stelt gemeente De Ronde Venen dat: “is 
toegezegd dat de rood-voor-groen-regeling ook 
voor eigenaren van minder dan 10 hectare grond 
geldt en ook in het natuurgebied van toepassing 
zal zijn”. Maar, maar enkele weken daarvoor kre-
gen grondeigenaren nog te horen dat de rood-
voor-groen-regeling niet toepasbaar is binnen de 
Ecologische HoofdStructuur (EHS). Let wel 65% 
van Marickenland is gelegen binnen de EHS. Hoe 
reëel is de rood-voor-groen-regeling werkelijk, 
zeker gezien de terughoudendheid van de ge-
meente om deze op papier te stellen?

Amendement
Op basis van bovengenoemde zijn ondergeteken-
den (behoudens de rood-voor-groen-regeling die 
er zal komen, maar ten tijde van vaststelling van 
het aankoopplan nog niet bekend zal zijn) zeer 
content met het concept-amendement van Chris-
tenUnie/SGP, waarvoor wij zeer helder onze steun 
willen uitspreken. Met name de opmerking van 
ChristenUnie/SGP dat het in stelling brengen van 
het instrument onteigening te ver gaat, en zij zich 
met het amendement willen vasthouden aan de 
afgesproken vrijwilligheid spreekt ons zeer aan.

Onvoldoende
Gemeente De Ronde Venen stelt dat: “Het verko-
pen van grond en eventueel complete bedrijven 
moet voor hen aantrekkelijker worden. De stuur-
groep Marickenland verwacht dat de nieuwe re-
gelingen tegemoet komen aan de wensen van 
veel eigenaren” (citaat)

Echter:
onteigening 
rood-voor-groen-regeling zonder inhoud  ko-
men absoluut niet tegemoet aan de wensen van 
ondergetekenden. En het bieden van volledige 
schadeloosstelling is niet meer dan normaal, en 
geen aantrekkelijke regeling, iemand welke voor 
minder verkoopt boert achteruit. Ondergeteken-
den zien zich letterlijk en figuurlijk ‘uitgemolken’ 
om de woningbouwambities van de gemeente te 
vervullen.

	 Met	vriendelijke	groet,
	 17	grondeigenaren	in	Marickenland
	 B.	Bloed,	Waverveen
	 A.	Boer,	Vinkeveen
	 W.	Bon,	Abcoude
	 W.	Börger	en	C.	Smit,	Vinkeveen
	 G.	Kroon,	Vinkeveen
	 C.	Hogendoorn,	Wilnis
	 J.	Plomp,	Vinkeveen
	 E.	Schreurs,	Vinkeveen
	 C.	Spruijt,	Vinkeveen
	 H.	v.d.	Toorn,	Wilnis
	 D.	Treur,	Wilnis
	 J.J.	Verweij,	Wilnis
	 A.J.	Verweij,	Vinkeveen
	 G.	Verweij,	Vinkeveen
	 G.W.M.	van	Vliet,	Waverveen
	 B.	Voorend,	Vinkeveen,	
	 J.	van	Wijk,	Waverveen

Voor reacties, vragen, opmerkingen etc.  kunt u 
bovengenoemden een e-mail sturen aan: mooi-
platteland@hotmail.com

Kanovereniging zoekt 
nieuwe teamleden

De	 Ronde	 Venen- Binnen de ka-
novereniging De Ronde Venen is 
in de tweede helft van 2006 een 
begin gemaakt met het opstarten 
van een kano-polo team. Het be-
gin was best lastig omdat voor deze 
wedstrijdsport nogal wat materiaal 
aangekocht moet worden alvorens 
echt aan de gang te kunnen. Met 
beperkte middelen is het team van 
start gegaan en met aanpassingen 
en improviseren is het prima gelukt. 
In 2007 is er het hele jaar getraind 
en is er voor het eerst meegedaan 
aan de nationale kano-polo compe-
titie. Het basismateriaal is aanwezig, 
zo beschikt de club over 8 kajak die 
voor de wedstrijden beschikbaar zijn 
en zijn er helmen en speciale ped-
dels aangeschaft. Door het vertrek 
van een paar teamleden is de basis 
nog smal en kan het team prima ex-
tra man / vrouwkracht gebruiken.   

Wat is kanopolo?
Kanopolo is een dynamische bal-
sport in teamverband. De sport oogt 
als een kruising van waterpolo, rug-
by en basketbal, maar dan in kano’s. 
Op een veld van 20 bij 30 meter spe-
len twee teams tegen elkaar. Beide 
teams mogen met vijf spelers in het 
veld liggen, en maximaal drie wissels 
achter de hand houden. Doel is om 
de waterpolobal, met de kenmerken-

de gele kleur, in het doel van de te-
genstander te gooien. Dit doel is één 
bij anderhalve meter groot en hangt 
exact twee meter boven het water. 
De vliegende keeper houdt zijn doel 
schoon met zijn peddel. Kanopolo is 
een zeer spectaculaire sport; spelers 
dienen alle facetten van topsport te 
combineren. Kracht, uithoudingsver-
mogen, techniek en tactisch inzicht. 
De toppers in deze sport beschikken 
over een perfecte controle over de 
boot en kunnen op volle snelheid 
varend de bal met de peddel mee-
nemen. Met een verwoestend schot 
belandt de bal vervolgens in het 
doel.  Na invoering van de aange-
paste regels ontwikkelde kanopolo 
zich razend snel. 

De dynamische balsport werd po-
pulair over de hele wereld. De sport 
combineert facetten van diverse spor-

ten met el-
kaar; snel-
heid, tech-
n i s c h e 
b e h e e r -
sing van 
de boot, 
k r a c h t , 
t a c t i s c h 
inzicht, en 
teambuil-
ding. Vele 
k a n o ë r s 
s p r e e k t 
dit aan en 
maken de 
o v e r s t a p 
naar het 

kanopolo. 
In Nederland 
wedstrijdsport is in Nederland een 
“kleine” sport als er gekeken wordt 
naar het aantal verenigingen en 
het aantal sporters die deze sport 
beoefenen. Maar ondanks dat is 
Nederland altijd één van de toon-
aangevende landen geweest in het 
internationale kanopolo. Al in 1994 
reikte Nederland tot de halve fina-

les van het WK en in 2003 is Neder-
land Europees geworden. In 2004 
is de nationale ploeg in Japan zelfs 
wereldkampioen geworden. Voor 
beginnende spelers en teams en 
de jeugdteams zijn dit soort toer-
nooien alleen om van te dromen. 
Door de indeling in diverse poules 
kunnen ook zij prima op hun eigen 
niveau presteren. De teamleden 
gaan weer van start met de training 
op de zaterdagochtend en op een 
doordeweekse avond om zich voor 
te bereiden op de toernooien en de 
landelijke competitie. De competitie 
wordt in twee weekenden gespeeld. 
Na de winterstop zal het weer even 
wennen worden om de vaardighe-
den van deze balsport weer onder 
de knie te krijgen. 
Zelfs voor sporters die aan een bal-
sport zijn gewend is het lastig. De 
werpbeweging is helemaal anders 
omdat het onderlichaam vast zit in 
de kajak en de worp niet kan onder-
steunen. Het vinden van de balans 
in je kajak terwijl een tegenstander 
over je boot heen vaart is toch even 
wennen. Ook het maken van een 
doelpunt valt tegen met een doel op 
2 meter boven het water. Dit jaar is 
er een derde klasse toegevoegd en 
hierdoor zal het team beter tot zijn 
recht komen. Vorig jaar kwam het 
uit in de 2e klasse met meer erva-
ren teams waardoor het verschil 
in resultaat te groot was. Door het 
vertrek van twee meer ervaren 
teamleden is er sterk behoefte aan 
versterking van het team. Zowel in 
de breedte als in ervaring door in-
stroom van de wat meer ervaren 
kanoër / polospeler. Ook minder er-
varen leden zijn welkom. De praktijk 
is dat al varende de zaak het snelst 
wordt opgepakt. Het team start op 
29 maart om 8.30 met de 1e training 
vanaf de botenloods en oefent bij de 
boodschappen steiger pal onder de 
N201. Belangstellende zijn van harte 
welkom om te komen kijken of om 
mee te doen.

Drie keer scheepsrecht 
voor Kür Viertal Aa-ruiters
Regio - De Aa-ruiters uit Baam-
brugge, genoemd naar het riviertje 
de Aa bij Nieuwe ter Aa in Utrecht, 
doen voor het eerst mee aan de Mer-
rell Cup, een landelijke competitie-
wedstrijd voor viertallen. Het begon 
zonder veel pretenties met wekelijks 
oefenen en napraten bij het centrale 
punt Stal Panta Rhei in Waverveen, 
gewoon voor de gezelligheid. Maar 
het leverde al drie keer klinkende 
winst op in de competitiewedstrijden 
in Houten, Dronten en op 16 maart in 
Lisse! “Kippenvel, zo mooi!”, vonden 
de supporters die de laatste keer 
kwamen aanmoedigen. Het lukte in 
Lisse wel heel erg goed, met een 
optimale timing die een droompro-
tocol van 75,92% opleverd. Een hele 
rij achten en zelfs een negen prijkte 
op de puntenlijst voor de muziek. 
Die muziek in sfeervolle lounge-stijl 
werd speciaal gecomponeerd voor 
het viertal door Steef Buitenbos (31), 
een broer van kopruiter Barbara 
Buitenbos. Dat de muziek op maat is 
gecomponeerd, was kennelijk goed 
te zien en te horen. 
Steef Buitenbos noemde de Kür 
‘In presence of strings’, oftewel in 
het bijzijn van strijkers. Al voor hij 
de video van de proef zag, had hij 
inspiratie. “Ik wilde graag echt iets 
anders maken. Iets ruimtelijks voor 
die vier paarden. Iets krachtigs en 
nieuws!”, zegt hij. Dit was de aller-
eerste keer dat Steef Buitenbos iets 
voor paarden schreef. Hij zong ook 
zelf in en voegde alle instrumenten 
met de computer toe. Hij vond het 
erg leuk om te doen. En de Aa-rui-
ters vinden het heel bijzonder om op 
deze eigen gecomponeerde muziek 
te kunnen rijden.  

Inspraak
Het viertal van de Aa-ruiters bestaat 
uit Barbara Buitenbos (De Lage 
Vuurse) met Ricardo, Milou de Haan 
(Waverveen) met Leonardo, Patricia 
Visser (Abcoude) met Ocaro, Debo-
ra Pijpers (Abcoude) met Wolfgang,  
Renata Pijnaker (Baambrugge) 
met Valentino en Astrid Elkerbout 
(Ouderkerk). Vaste commandant is 
Constans Manganas, ook voorzit-
ter van de 
Aa-ruiters, 
uit Wa-
v e r v e e n . 
Comman-
dante in 
Lisse was 
C l a a r t j e 
van Andel 
(Abcoude) 
die ook de 
creatieve 
c h o r e o -
grafie van 
de Kür 
voor haar 
reken ing 
nam. “Maar iedereen had inspraak 
hoor”, zegt Claartje. 
Het gezamenlijk oefenen in Wa-
verveen heeft de club al veel meer 
gebracht dan drie gewonnen wed-
strijden. Dat is ouderwetse gezellig-
heid en saamhorigheid. Ook meld-
den enkele sponsors zich spontaan 
aan. Autoschadebedrijf Pijnaker 
zorgde voor dekens en chabrak-
ken, De Man Consultancy voor witte 
handschoenen en plastrons, dres-
sagedirect voor witte bandages en 
vader Buitenbos ontwierp prachtige 
plastronspelden met twee keer de 
letter A. 

De Aa-Ruiters weten zeker dat de 
uitstraling van plezier met elkaar ook 
zichtbaar is in hun optreden. Ze zien 
nu uit naar de finalewedstrijd op 
zaterdag 29 maart in Wanroij in de 
buurt van Nijmegen. Daar ontmoe-
ten zij op dit Nederlands kampioen-
schap voor het eerst de traditioneel 
zeer sterke viertallen uit Zuid-Ne-
derland. 

“Er is veel gebeurd in onze voorbe-
reidingen. Een val van een amazone, 
een klap van een paard tegen een 
ruiterbeen, van alles. Maar hoe het 
ook afloopt, het plezier van deze 
maanden met elkaar trainen en be-
zig zijn neemt niemand ons meer 
af. We zijn zelfs van plan om door 
te gaan van de zomer met een ex-
tra viertal op lager niveau en met dit 
viertal van de klasse M naar de ho-
gere klasse Z over te stappen”, aldus 
commandante Constans Manganas, 
de spil van het geheel op wiens stal 
Panta Rhei in Waverveen steeds 
hard wordt geoefend.

Titelprolongatie Patrick Bos
Regio - Terwijl de Jeugd na zijn ti-
telstrijd letterlijk binnen druppelde 
en buiten de sneeuwvlokken vrolijk 
neerdwarrelden maakten een kleine 
dertig renners zich klaar voor de ti-
telstrijd in de overige categorieën. 
De kou en de nattigheid zorgden 
voor een tempo dat niet extreem 
hoog lag. Toch staakte menig ren-
ner voortijdig verkleumd of verzo-
pen de strijd. Binnen tien ronden 
leek er al een serieuze vluchtgroep 

te ontstaan toen een drietal nieuwe 
leden zijn visitekaartje af wenste te 
geven. Nieuwelingen Dilan van der 
Aar en Karel Brasser reden samen 
met B-Amateur Pierre Deen weg uit 
het kleumende peloton. Routinier 
Jeroen van Hoeijen waagde de over-
steek naar het drietal en goed sa-
menwerkend verdween het kwartet 
uit het zicht van het peloton. Eenlin-
gen of kleine groepjes slaagden er 
niet in tot bij de koplopers te komen, 
maar toen de beide Nieuwelingen 
tekenen van slijtage begonnen te 
vertonen en het peloton de achter-
volging serieus ter hand nam, slonk 
de voorsprong zienderogen. Toen 
na een uur en 5 ronden de Nieuwe-
lingen moesten afsprinten was de 
voorsprong nog net groot genoeg 
om ervoor te zorgen dat Dilan en 
Karel loon naar werken kregen en 
onderling konden uitmaken wie met 
de titel aan de haal zou gaan. Dilan 
won de sprint overtuigend van Karel 
en in het peloton sprintte Derk Abel 

Beckeringh naar de 3e plek.  Niet 
veel later werden de twee overge-
bleven koplopers ingerekend door 
de resten van het peloton en begon 
de finale voor de B-categorie. Bij het 
ingaan van de laatste ronde waagde 
Pim Bonstra een poging, Jeroen van 
Hoeijen worstelde zich naar zijn wiel 
en Cor Baas liet zich meezuigen. In 
een bloedstollende millimetersprint 
pakte Cor Baas de titel vóór Jeroen 
van Hoeijen en Pim Bonstra. Hierna 
konden de overgebleven renners 
van de A-categorie uitmaken wie er 
met de titel en de wisselbeker naar 
huis mocht. Het groepje overlevers 
bestond o.a. uit Auke Broex, titelver-
dediger Patrick Bos, Daniël Korevaar 
en Alex de Vries. Hoewel iedereen 
een jaar lang na had kunnen denken 
over de vraag ‘Hoe Patrick van pro-
longatie af te houden?’ had niemand 
het antwoord klaar. Patrick Bos be-
wees in ieder geval dat baanrenners 
ook in kou, sneeuw en regen uit de 
voeten kunnen. 



Overheerlijk paasontbijt 
bij o.b.s. De Pijlstaart
Vinkeveen – Donderdagmorgen 
20 maart was het weer tijd voor het 
jaarlijkse paasontbijt bij o.b.s. De 
Pijlstaart.
De klassen zagen er feestelijk uit, 
de tafels waren vrolijk gedekt en 
voorzien van de nodige zelfgemaak-
te paasversiering. Zoals eierdop-

jes, mandjes en placemats. Op ie-
der bord lag een overheerlijk vers 
croissantje en op de tafels stonden 
mandjes met verse bolletjes en ei-
eren.
Leerlingen, leerkrachten en de di-
verse hulpouders hebben zich te 
goed gedaan aan al dit lekkers. Ter-

wijl de bovenbouw al weer druk aan 
het werk was, hebben de kinderen 
uit de groepen 1 en 2 nog geno-
ten van een poppenkastvoorstelling 
die uiteraard helemaal in het teken 
stond van Pasen. Er kan weer terug-
gekeken worden op een geslaagd 
paasontbijt.

Gemeenten bundelen
krachten in Stichting 
PAUW Werk
De Ronde Venen - Op 19 maart is 
door de wethouders Sociale Zaken 
van 9 gemeenten in de provincie 
Utrecht een stap vooruit gedaan in 
regionale samenwerking op het ge-
bied van arbeidsmarktbemiddeling 
via Stichting PAUW Werk. Stichting 
PAUW Werk is opgericht door PAUW 
Bedrijven, het SW-bedrijf van wes-
telijk Utrecht. Deze stichting vervult 
een belangrijke taak in het bemid-
delen naar werk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De 9 gemeenten voor wie PAUW 
Werk deze taak vervult zijn: Ab-
coude, Breukelen, Loenen, Lopik, 
Maarssen, Nieuwegein, IJsselstein, 
De Ronde Venen en Vianen. De wet-
houders van deze gemeenten fun-
geren vanaf dit moment als Raad 
van Toezicht van de Stichting PAUW 
Werk.

Nóg meer service
De statuten van Stichting PAUW 
Werk werden vandaag zódanig aan-
gepast dat er in de toekomst nog 
meer service geboden kan worden 

aan de gemeenten. Enerzijds door-
dat de betrokken wethouders, door 
hun zitting in de Raad van Toezicht 
van de stichting, meer sturing kun-
nen geven en invloed uit kunnen 
oefenen op de ontwikkeling van 
producten. Anderzijds zijn de mo-
gelijkheden van de stichting uitge-
breid. Zo kunnen er nu bijvoorbeeld 
ook mensen met een WWB-uitke-
ring in dienst worden genomen. Zij 
kunnen zo werkervaring opdoen en 
begeleid worden naar een plek op 
de arbeidsmarkt. 
Stichting PAUW Werk biedt produc-
ten en diensten aan gericht op ar-
beidsontwikkeling en reïntegratie 
van een brede doelgroep van men-
sen met een achterstand tot de ar-
beidsmarkt. De achtergrond is veel-
al zeer divers: het gaat om mensen 
met een uitkering vanuit de WWB, 
WIA, WAJONG of WSW. De pro-
blematiek is hetzelfde, alle groepen 
hebben hulp nodig bij het vinden 
en soms ook het behouden van een 
geschikte baan. Stichting PAUW 
Werk ondersteunt de gemeenten 

hierbij door het aanbieden van tra-
jecten gericht op werk, het bemid-
delen naar werk, scholing en het tij-
delijk in dienst nemen van mensen 
om ze op te leiden.
Stichting PAUW Werk is opgericht 
door PAUW Bedrijven, het SW-be-
drijf (sociale werkvoorziening) van 
de 9 gemeenten. PAUW Bedrijven 
biedt werk aan zo’n 550 mensen 
met een (arbeids)handicap.
PAUW Bedrijven heeft twee ves-
tigingen, in Breukelen en IJssel-
stein. PAUW Bedrijven opereert op 
de markt als commerciële onderne-
ming, zowel in de levering van pro-
ducten en diensten als in detache-
ring van medewerkers bij opdracht-
gevers. Producten en diensten lig-
gen op uiteenlopende terreinen als 
schoonmaak, groenonderhoud, ver-
pakken, metaalbewerking en elek-
tromontage. PAUW Werk kan uit-
stekend gebruik maken van de faci-
liteiten en expertise van PAUW Be-
drijven voor het vergroten van ar-
beidsvaardigheden en het vinden 
van passend werk.

Paasfeest op de Jozefschool
Vinkeveen - Het thema van het 
paasfeest was: “nieuw leven”.

In de aula was een broedmachine 
met eieren neergezet, hierin zijn he-
le mooie kuikentjes geboren.
De kinderen gingen afgelopen week 

elke dag wel even kijken bij de kui-
kentjes. Vorige week hebben de kin-
deren “lootjes” getrokken. Voor de 
klasgenoot op het lootje moesten ze 
een paasontbijt klaar maken.
Donderdag was het zover, alle kin-
deren kwamen op school met hun 

versierde schoenendoos met een 
paasontbijt erin.
Na het ontbijt werd er voor gelezen, 
de kinderen uit de hogere klassen 
haalden kinderen uit lagere klassen 
op en gingen samen een boekje le-
zen. 

Toneelvereniging OKK speelde de sterren van de Hemel

Hilarische situaties in het 
klooster
Mijdrecht - Je zal maar tot een 
nonnenorde behoren waar het al-
lemaal relaxed toegaat, waar de 
paters vaak op bezoek komen om 
koffie te drinken en dan ook nog 
taart meenemen. Dan opeens vindt 
de priores van de orde dat de wa-
re godsbeleving ver te zoeken is en 
dat daar maar eens verandering in  
moet komen.
Daar word je als non, en zeker als je 
nog jong bent en wel van een pret-
je houdt niet blij van. Maar ja, re-
gels zijn regels en je moet natuur-
lijk gehoorzamen aan je ‘baas’ of in 
dit geval ‘bazin’. Het begint allemaal 
ontspannen in het eerste bedrijf van 
de Nonnen van Navarone die, zoals 
Jooph Huijsman regisseur en schrij-
ver van het stuk meldt, een bestaan-
de orde is. Een van de nonnen speelt 
een leuk frans liedje op de gitaar en 
de anderen zitten gezellig te mens-
erger-je-nieten. Dan komt de prio-
res Imelda binnen, en klaagt steen 
en been dat er geen toekomst meer 
is voor de orde en het kloosterle-
ven: “Wij zijn een ras dat op ster-
ven na dood is. Niemand voelt zich 
meer geroepen om toe te treden. Er 
moet iets veranderen”. Dat gebeurt 
dan ook en wel heel rigoureus. Ten 
eerste de kleding, want de nonnen 
lopen nu in korte rokjes en t-shirts. 
Zuster Helena voelt er eigenlijk niet 
zoveel voor, maar ja: “Ik kan moei-
lijk als enige in een minirok blijven 
lopen”.

Nieuweling
In het tweede bedrijf komen pater 
Camillus en een nieuweling name-
lijk Victor binnen met een grote ge-
bakdoos in hun handen en verwon-
deren zich over de stilte.
Victor wil eigenlijk wel graag weten 
hoe de nonnen zijn en pater Camil-
lus doet uit de doeken dat er best 
wel een paar nonnen bij zijn die 
een lust voor het oog zijn. Dan komt 
Imelda binnen, bijna onherkenbaar 
gekleed in een echt habijt. Camil-
lus wil Imelda een zoen geven. Maar 
ja, de tijden zijn veranderd en “pa-
ter camillus uw gedrag is beneden 
peil en uw kleren zijn ook niet zoals 

het hoort. U moet volgende keer een 
soutane dragen”. Camillus is niet 
echt onder de indruk en vraagt waar 
de koffie blijft. Maar ook dat hoort 
tot het verleden en dan begint Ca-
millus er toch echt wel genoeg van 
te krijgen en wil samen met Victor 
vertrekken. Zuster Hyacinta heeft 
nogal wat problemen met haar ha-
bijt en verkleedt zich op het toneel. 
Wat in ieder geval door Victor bij-
zonder gewaardeerd wordt, die ook 
nog wel even en handje helpen wil. 
Maar ja, dan moeten de habijten 
ook nog even ingezegend worden. 
Het is echter al een tijdje geleden 
dat Pater Camillus dat moest doen 
en zijn kennis is toch wel wat ver-
vaagd, maar met hulp van Victor die 
net examen heeft gedaan komt Ca-
millus met een paar indrukwekken-
de Latijnse teksten en gooit er nog 
wat Gloria Halleluja’s, Veni Vidi Vici, 
Ora et labora doorheen. Dat is nog 
maar het begin want als je als non 
teruggaat in de tijd dan hoort er ook 
gebiecht te worden en wat moet je 
nou biechten. “Ik heb parfum ge-
bruikt op plaatsen die niet toepas-
selijk zijn”. “In de kapel?”, vraagt Pa-
ter Camillus “Nee tussen mijn bor-
sten”. 

Zusters
Het wordt zelfs zo erg dat de zusters 
zelf de penitentie toe mogen passen, 
en gaan trappen op degene die ge-
straft moet worden. Hilarisch is het 
ook als Zuster Theresia de andere 
zusters leert hoe zij kunnen opstij-
gen, en dan op het deuntje van de 
Pink Panther in ganzenpas over het 
toneel lopen. Camillus en Victor pro-
beren zich toch maar aan te passen, 
en komen met soutanes die tot hun 
knieeen reiken. “Er zijn geen souta-
nes meer te krijgen dit is het enige 
wat wij nog konden bemachtigen”. 
Alletwee verheugen zij zich op het 
eten, want zuster Imelda nodigt hen 
uit om te blijven. Maar dat valt even 
tegen. Want het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat het smaakt, en vindt 
zuster Imelda “Breng nu je lichaam 
maar in een ongemakkelijke hou-
ding”. Het valt niet mee om je aan 

de strenge regels te houden en stie-
kem proberen de zusters er onder-
uit te komen. De een loopt met een 
walkman op als Imelda het niet ziet. 
De ander eet gauw een banaan. En 
zuster Imelda heeft nog wat prettigs 
in petto, namelijk de zelfkastijding. 
Iedereen krijgt een zweepje maar er 
is één te weinig. Camillus & Victor 
vinden alletwee dat de ander maar 
het zweepje moet krijgen. “Ik ga wel 
even een wandeling in de tuin ma-
ken”, vindt Camillus.
Ook de zusters zijn niet van giste-
ren en doen net of ze zich zelfkas-
tijden. Maar ze slaan gewoon op de 
grond onder het slaken van harde 
kreten. Uiteindelijk wordt het zelfs 
Imelda allemaal te veel. In het laat-
ste bedrijf zie je de zusters in flitsen-
de kleding. Camillus & Victor doen 
ook maar even hun soutane uit, en 
dansen met ontbloot bovenlijf sa-
men met de zusters. Later gaan ze 
maar even een biertje drinken op 
de hoek. De leden van toneelgroep 
OKK waren heel blij met de spel-
lessen van Jooph met improvisatie-
lessen en geheugentraining geoe-
fend werden. “Er zit genoeg talent 
in, ik wil de groep gewoon op een 
hoger niveau brengen”, aldus Huijs-
man. In november is het een jubile-
umjaar voor OKK omdat zij dan 60 
jaar bestaan. Dit wordt iets speci-
aals, maar in ieder geval een stuk 
van Brecht”. De achterliggende ge-
dachte van het stuk is op een komi-
sche manier laten zien dat tradities 
veranderen”. Aldus Huijsman. Zus-
ter Imelda vond vooral het strenge 
karakter van haar rol erg leuk om te 
spelen. “Ik  had nogal een lap tekst 
in het begin, dus ik ben er maar 
gauw mee begonnen”, aldus Imelda. 
Camillus vindt vooral het samenspel 
met Victor geweldig. “Wij zijn leuke 
tegenpolen en we wijken ook soms 
af van het script”. 

Camillus moest wel even wennen 
aan de pruik “Dat was de eerste 
keer, maar wel een uitdaging. Het is 
gewoon een supergrappig stuk en 
het is leuk om een beetje te impro-
viseren”. 

Lentekriebels?

Voorjaarsvoordeel op
Occasions bij Bernault
Mijdrecht - Bent u op zoek naar 
een betrouwbare en betaalbare au-
to? De Occasions van Bernault zijn 
van binnen en buiten gecheckt en 
staan garant voor jarenlang rijple-
zier. De komende maand zijn de oc-

casions extra voordelig!
Bij aanschaf van een occasion kan 
de klant kiezen uit een uitgestelde 
betaling van 6 maanden of een fi-
nanciering tegen een actierente van 
4,9%. 

De actieperiode loopt van vrijdag 21 
maart t/m zaterdag 19 april 2008.

Het uitgebreide aanbod occasions 
van Bernault is te vinden op:
www.autobernault.nl
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Natuur 
dichtbij
huis

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

Mijn steenuil bleek 
een valk te zijn

ER zijn kerkuilen, 
ransuilen en steen-
uilen. Kerkuilen zijn 
grote vogels met 
een gezicht, rans-
uilen zijn iets kleiner 
en hebben oortjes. 

Steenuilen zijn klein, onge-
veer zo groot als een duif. Ze 
zijn de koddigste en leukste 
onder de uilen.
Alledrie de uilen komen in de 
venen voor. Zo weet ik dat 
kerkuilen genesteld hebben 
in een boerenschuur aan 
de Kromme Mijdrecht en dat 
ransuilen leven bij de Kerk-
vaart. Ook steenuilen komen 
voor. Jarenlang bewoonde 
een paartje een nestkast aan 
de Hoofdweg. Nu is de kast 
helaas leeg. Steenuilen zijn 
zeldzaam en lijken steeds 
zeldzamer te worden. Ze ho-
ren tot de beschermde vogels 
en staan dan ook op de rode 
lijst.
Ik heb maar een paar keer 
een steenuil in het echt ge-
zien. Mijn eerste keer was een 
Hongaarse steenuil die me 
aankeek vanaf het dak van 
een kapotte schuur. Daarna 
nog twee keer in het Ronde-
veense. Eén keer zat een uil in 
een oude boom en ging tegen 
de schemering op jacht boven 
een weiland in de Mijdrechtse 
polder, de andere keer vloog 
hij gewoon lekker overdag 
in het zonnetje. Ik leerde de 
steenuil herkennen aan zijn 
uiterlijk, zijn bewegingen en 
zijn schrille roep.
Boven het nieuwe Wickelhof-
park vloog ook weleens een 
steenuil, zo werd me gemeld. 
Ik had hem niet gezien, maar 
toen er op een plek vlakbij het 

park een heleboel kleine 
braakballen lagen raapte ik 
die voorzichtig op en legde 
ze thuis te drogen. Mooi 
glad waren ze met een klein 
puntje aan een uiteinde. 
Met gepaste trots vertelde 
ik over mijn vondst aan een 

echte kenner. De braakbal-
len waren van een vogel die 
onder de kap van een huis 
schuilt en daar de boel ook 
flink onderschijt. 
De uilendeskundige volgde 
het spoor van flatsen, bekeek 
de braakballen en kwam tot 
de conclusie dat het niet van 
een steenuil kon zijn. In de 
braakballen van steenuilen 
zitten wat schildjes van tor-
retjes en wat zandige resten 
van wurmen. Ze zijn klein en 
er zit een puntje aan, maar 
ze zijn pluizig en absoluut niet 
glad. Het was jammer voor 
mij, maar uitwerpselen en 
braakballen bleken niet van 
een steenuil maar van een to-
renvalk te zijn. Mijn uil bleek 
letterlijk een valk te zijn.
Nu maar hopen dat de valk 
het speciaal voor hem in het 
Wickelhofpark neergezette 
vogelhuis ontdekt. De steen-
uilenwerkgroep zal wel voor 
goede behuizing van de 
steenuilen zorgen.

ria Waal

Bescherm de steenuil: De 
steenuilenwerkgroep van het 
IVN wil graag in kaart bren-
gen hoe het met deze zeld-
zame vogels gaat. Ziet u wel-
eens een steenuil, neem dan 
alstublieft contact op met Pety 
Huussen, tel. 0297 283117.
Op  www.uilen.org. Zijn mooie 
foto’s van steenuilen te zien.

Alweer 20 jaar Soos De Cirkel!
De Ronde Venen - In het najaar 
van 1987 stak een aantal vrijwilli-
gers de koppen bij elkaar om weke-
lijks een gezellig ‘avondje uit’ te or-
ganiseren voor verstandelijk gehan-
dicapten van alle niveaus uit regio 
De Ronde Venen. 
Soos De Cirkel was geboren en dat 
daar vraag naar was kun je wel stel-
len. 20 Jaar geleden zijn ze begon-
nen met zo’n 20 deelnemers, nu 
staat de teller al op 62 leden. 
De Soosavonden worden elke dins-
dagavond, met uitzondering van de 
maanden juni, juli en augustus, van 
19.30 tot 21.30 uur gehouden in het 
Prinsenhuis in Mijdrecht en is on-
der begeleiding van een achttal en-
thousiaste vrijwilligers. Tijdens deze 
avonden worden er tal van activitei-
ten georganiseerd, zoals disco- en 
bingo-avonden, dartswedstrijden, 
het spelen van allerlei (gezelschaps-
spellen maar ook worden er diver-
se cursussen gegeven. Hierbij valt 
te denken aan bijvoorbeeld koken, 
naaien, tekenen, computeren, boet-
seren, salsadansen,etcetera. 

Geld nodig
Gelukkig kunnen zij mede dank-
zij een aantal sponsors ook wat ex-
tra’s doen. Zo vieren ze elk jaar uit-
gebreid het kerstfeest en kunnen ze 

zelfs met elkaar genieten van een 
heerlijk kerstdiner. 
Maar het absolute hoogtepunt waar 
de deelnemers echt naartoe leven 
is de Playbackshow, die om het jaar 
wordt georganiseerd in Partycen-
trum De Meijert in Mijdrecht. Vol-
gend jaar, rond maart/april 2009, 
zullen zij er voor de 10e keer voor 
zorgen dat het dak eraf gaat!

Sterker nog: ter ere van hun 20-ja-
rig bestaan zullen zij op 5 april a.s. 
tijdens een feestavond voor leden 
en genodigden, de zaal al eens flink 
op z’n kop zetten. En dat dát gaat 
lukken, is absoluut zeker met Line-
dancing, Discotheek Mark Vork en 
optredens van Berry Bukman (Hans 
van Veen) en Dansschool Nicole!
Maar om dit alles te kunnen (blij-
ven) realiseren is er geld nodig. Met 
giften, in welke vorm dan ook, be-
zorgt u de deelnemers dé avond 
van hun leven. Eventuele donaties 
kunt u storten op rekeningnummer 
13.52.18.640 t.n.v. Vrienden van de 
Soos.
 
Voor vragen en/of informatie om-
trent Soos De Cirkel kunt u con-
tact opnemen met Angela van Adri-
chem, telefoonnummer 0297 - 593 
545 / 06-23 93 78 15.

Rectificatie
Aangepaste tarieven
bij Kunstuitleen en

galerie Timeless
Uithoorn - Kunstuitleen en ga-
lerie Timeless biedt de moge-
lijkheid dat iedereen tegen be-
taalbare prijzen kunstwerken 
kan huren en/of kopen. In de 
uitgave van De Nieuwe Meer-
bode van 19 maart jl. is hier-
over een artikel verschenen. Per 
abuis zijn hier tarieven vermeld 
die niet meer overeenkomen 
met de actualiteit. Door de gro-
te prijsverschillen in kunst wordt 
inmiddels een nieuwe tariefre-
geling gehanteerd. Om kunst-
werken te kunnen huren moet 
men lid worden van Timeless 
Kunstuitleen. Daarvoor betaalt 
u onveranderd een éénmalig 
inschrijfgeld van 15.- euro Ver-

volgens maandelijks 2 procent 
van de galerieverkoopwaarde 
van het kunstwerk aan huur. 
Van het huurbedrag wordt de 
helft opgespaard. Het spaarbe-
drag wordt uiteindelijk in min-
dering gebracht op de verkoop-
prijs bij eventuele aankoop van 
het kunstwerk. De uit te lenen 
kunstwerken zijn verzekerd en 
kennen een beperkt eigen ri-
sico. Ze mogen onbeperkt in 
bruikleen blijven, maar zonder 
bijkomende kosten worden ge-
ruild als men iets nieuws wenst. 

Voor nadere informatie kunt u 
de website bezoeken:
www.kunstuitleen-timeless.nl

Voor de ChristenUnie/SGP is plan van Ronde Venen Belang te vrijblijvend

”Worden de mensen niet blij
gemaakt met dode mus?”
De Ronde Venen - Afgelopen week 
heeft Ronde Venen Belang een idee 
gelanceerd met betrekking tot het 
aankoopplan Marickenland. Chris-
tenUnie/SGP sluit zich hier niet bij 
aan, maar komt met een eigen voor-
stel. Waarom? Wat is het verschil?
ChristenUnie/SGP heeft met be-
langstelling kennisgenomen van 
het plan van Ronde Venen Belang. 
Fractievoorzitter Hendrik Palm heeft 
ook contact gehad met Anco Golds-
hoorn van Ronde Venen Belang voor 
een goed begrip van de inhoud van 

het voorstel en wat er van verwacht 
mag worden.
ChristenUnie/SGP stelt voorop, dat 
zij samen met Ronde Venen Belang 
(RVB) de overtuiging delen dat het 
voorliggende aankoopplan van het 
college ontoereikend is. Maar ver-
volgens gaan de wegen uiteen.
Het idee van RVB is ‘slechts’ een 
motie en wordt dus geen besluit. 
Het RVB-idee laat het voorliggende 
aankoopplan van het college, inclu-
sief het in stelling brengen van de 
onteigening, geheel intact. Kenne-

lijk heeft RVB niet al te veel moeite 
met die onteigening, terwijl dit voor 
ChristenUnie/SGP in de huidige si-
tuatie te ver gaat.

Dode mus
Dat het RVB-idee een motie is, be-
tekent dat de raad hiermee aanvul-
lend een aantal ‘wensen’ uitspreekt. 
Of en hoe die uitgevoerd gaan wor-
den is hoogst onzeker.

Het RVB-idee bewandelt creatieve 
wegen. Praktisch bezwaar van deze 

creatieve wegen is, dat boeren pro-
ject-ontwikkelaren moeten worden 
om er heel misschien nog een beet-
je goed uit te kunnen springen.

Maar nog bezwaarlijker is het feit 
dat niet bekend is of deze creati-
viteit bij de provincie, etc. door de 
beugel kan. En of er dus wat van te-
recht gaat komen. Daarmee bestaat 
het gevaar dat mensen worden blij 
gemaakt met een dode mus’, aldus 
Hendrik Palm, fractie voorzitter van 
ChristenUnie/SGP.

Extra energie + meer weerstand + sterke botten + gelukkiger

Stap op en step mee tijdens de
‘opstepdag’
Regio - De Nederlandse Autoped 
Federatie organiseert 29 maart a.s. 
voor de tweede keer de landelijke 
opstepdag.

Op maar liefst 60 locaties in heel 
Nederland kunt u ‘opstappen’ en zo 
kennismaken met het steppen als 
vervoer, recreatie of sport.

Zo kunt u een recreatief tocht-
je steppen of aan een steptry-out 
meedoen.
De autoped kent de afgelopen jaren 
een opmars in het straatbeeld van 
Nederland.

Niet verwonderlijk, want veel men-
sen ontdekken de gezonde eigen-
schappen die de autoped te bieden 
heeft, of het nu gaat om een recre-
atief vervoermiddel, de perfecte ma-
nier om het figuur en de algehele 
conditie op peil te houden of een 
pure sportmachine…

Alles is mogelijk! Ook in uw regio 
kunt u op 29 maart a.s. kennis ma-
ken met dit gezonde vervoersmiddel. 
Vanaf 10.00 tot 17.00 uur bent u van 

harte welkom bij 
Blik op de wei, 
Ringdijk Tweede 
Bedijking 33 in 
Mijdrecht.

Op deze loca-
tie kunt u tegen 
gereduceerd ta-
rief een leuke 
route van onge-
veer 5 km step-
pen en zich te-
vens ‘onder het 
genot van een 
kop koffie’ laten 
voorlichten over 
de autoped als 
vervoer, recrea-
tie en sport.

Voor aanmelden 
voor 29 maart is 
niet nodig.

Alle opsteppun-
ten in het land 
en meer info 
vindt u op: www.
opstepdag.nl
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www.guntherwijma.nl
P. Ghijsenlaan 19a
1506 PW  ZAANDAM
075-6141616

Rendementsweg 24m
3641 SL  MIJDRECHT
0297-231050

Bouw gestart bedrijfs-
verzamelgebouw
‘De Nijverheid’
REGIO - Projectontwikkelaar Se-
lect Project B.V. uit Alkmaar reali-
seert aan de Nijverheidsweg 21 in 
Mijdrecht 28 bedrijfsunits met een 
oppervlakte van ca. 50 m². Het pro-
ject omvat een tweetal bouwblok-
ken met elk 14 units. De units zijn 
voorzien van een elektrisch te be-
dienen overheaddeur van 4,2 m 
hoog en 3,8 m breed met geïnte-
greerde loopdeur. Het opleverings-
niveau van de units is casco met al-
le nutsvoorzieningen afgedopt tot in 
de meterkast. Hierdoor kan de ko-
per de unit zo inrichten dat deze op-
timaal te gebruiken is. De units heb-
ben een zeer goede breedte-/ diep-
teverhouding van 5 m bij 10 m.
Op de kop van elk gebouw is een 
tweetal units gelegen welke zijn 
voorzien van een raampartij en ex-
tra loopdeur. 
Oplevering 4e kwartaal 2008
De oplevering van de units staat 
gepland voor het 4e kwartaal van 
2008. Afgelopen week is gestart 
met de heiwerkzaamheden. 
Gunther & Wijma bedrijfsmakelaars 
verzorgt de verkoop van het project. 
Inmiddels is reeds 40% van de units 
verkocht. Er zijn veel geïnteresseer-
den en de verwachting is ook dat al-
le 28 units verkocht zijn aan het ein-
de van dit jaar.

Goede ligging
De units zijn zeer geschikt voor klei-
nere en groeiende bedrijven. Tevens 
zijn er reeds enkele units verkocht 
aan particulieren voor stalling van 
de caravan of boot. Het bedrijven-
terrein is door een uitstekende in-

Van links naar rechts: Mikel Bregman (Select Project B.V.), Tom Gunther en 
Sander Caldenhove (Gunther & Wijma bedrijfsmakelaars)

frastructuur heel gemakkelijk te be-
reiken. Het complex is gesitueerd op 
een perfecte locatie nabij de N201. 

Uitstekend bereikbaar per auto van-
af de A8 en A10 en tevens een goe-
de busverbinding.

Berliner Editie: 2,3     Documentnaam: Monumenten Pagina:  �

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de 
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren 
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor mo-
numentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel, dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeur-
de in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. 
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke 
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Dit keer Dorpsstraat 8 te Mijdrecht. Vrijstaand woonhuis gebouwd in 1900. Nu een gemeentelijk monument met drie ster-
ren. Een van de weinige oude panden die de sloopwoede in de Mijdrechtse Dorpsstraat hebben overleefd. De oorspronkelijke 
bebouwing bestond uit boerderijen. Dat open karakter is in de loop van de 19e eeuw door de bouw van woonhuizen geheel  
verdwenen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Mijdrecht aangewezen als kerngemeente met als gevolg vestiging van industrie, 
bankgebouwen en winkelpanden. Veel historische panden zijn daarna verbouwd of afgebroken met als topper in 1995 de sloop 
van het voormalige doktershuis en het naastgelegen koetsierhuis uit 1870. Allemaal voor winkels. Foto Nico van Eijk.

Oud Wilnis: Hoe was dat?

Opbrengst voor bloemlegging 
Canadese vlieger
Wilnis - Veel mensen hebben be-
hoefte om terug te zien. Dit geldt 
ook voor een terugblik op het dorps-
gebeuren in het verleden.
Hiervan zijn gelukkig beelden be-
waard gebleven. Bewegende beel-
den, zoals oude films uit de jaren 
vijftig en soms nog van daarvoor, 

maar ook stilstaande beelden van 
oude prenten die op dia zijn gezet.
De heren Herman van Soest en Floor 
Groenendijk hebben uit de toch wel 
vele beschikbare gegevens een 
avondvullend programma gemaakt 
dat zij op donderdag 3 april aan-
staande om 20.00 uur zullen pre-

senteren in de Willisstee. De zaal is 
open om 19.30 uur. Bovendien zal er 
een film worden vertoond over het 
ontstaan van Wilnis en wijdere om-
geving. Een film, welke enkele jaren 
geleden is geproduceerd door leden 
van de Videoclub De Ronde Venen. 
Ook is er een overzicht van het dorp 

Wilnis rond 1950 in 
miniatuur nagebouwd 
door Jan Bluemink.
Deze interessante 
avond is voor een-
ieder vrij toeganke-
lijk. Na afloop echter 
zal een collecte wor-
den gehouden waar-
van de opbrengst be-
schikbaar zal worden 
gesteld aan het Comi-
té Herdenking 1940-
1945 Wilnis.
Het comité zal dit ge-
bruiken voor het fi-
nancieren van de 
bloemleggingen op 
de graven van de drie 
in 1943 omgekomen 
Canadese vliegers 
tijdens de nationa-
le herdenking op de 
begraafplaats van de 
Hervormde Kerk op 4 
mei.

De vroegere zondagdans-
avond in ‘de Vier Balken’
Regio - Deze te houden reünie is op 
een plaats waar velen van u, lezers, 
hun partner/vrienden of vriendin-
nen hebben leren kennen. Deze ver 
in de omtrek bekende lokaliteit  De 
Vier Balken in Haarzuilens was op 
de  zondagavond de dansgelegen-
heid voor eenieder die al of niet op 
zoek was naar een geschikte part-
ner of om gezellig uit te gaan.
In de voorbije jaren is er in de ge-
schiedenis van ‘de Balken’ wel het 
één en ander gebeurd, de continu-
iteit van de wekelijkse dansavond 
stond op het spel door de autolo-
ze zondag en zo regelde de eige-
naar de welbekende Gerard Milten-
burg bussen naar de plaatsen in de 
verre omtrek (De Hoef, Zevenhoven, 
Wilnis/Mijdrecht, W.Verlaat, Kame-
rik, Woerden, Montfoort, IJsselstein, 
Harmelen, Vleuten, De Meern, Bun-
nik, Houten, Schalkwijk en Kocken-
gen om er maar van te noemen.

Geregeld
Hij had het zo geregeld dat hij van 
de zondagavond een dansclub had 
gemaakt voor leden en op deze ma-
nier kreeg hij ontheffing om bussen 
te laten rijden (zo had iedereen toch 
zijn dansavond en Miltenbug zijn 
nering (in 1973).
Toen de grote brand een week voor 
kerstmis (de zaak helemaal volge-
boekt met reserveringen).
Hierbij ging de gehele bovenbar en 
toiletgroep verloren en de zalen res-
taurant en keuken liepen veel roet 
en waterschade op.
Er is toen 24 uur van ma tot zat ge-
werkt om op 1e kerstdag klaar te 
zijn en de gasten te ontvangen.
De jaren verstreken maar van af-
name van de populariteit was geen 

sprake, het dansen ging door van 8 
uur tot 11.30 uur en later tot 12.00 
uur waarbij het toegang krijgen tot 
de dansavond het ‘netjes gekleed 
zijn’ een must was (heren verplicht 
een stropdas, had je hem niet dan 
kon je hem huren of je regelde hem 
in het dorp bij iemand).
Ook na het tragische ongeluk van 
Gerard Miltenburg, waarbij hij het 
leven verloor, werd de zaak voort-
gezet door zijn oudste broer Henny 
die dit op dezelfde wijze deed. En de 
zaak was inmiddels ook uitgebreid 
met de vrij/zaterdagavond DISCO in 
de bovenbar.
Niet veel later kwam daar de zon-
dagmiddag bij.

Reünie
Dit alles heeft tot begin jaren ’90 ge-
duurd.
Toen begon het verloop, in deze ja-
ren rezen de grote disco’s en danse-
vents de pan uit.
Het was toen dat men het roer heeft 
bijgesteld en men zich meer met het 
eten en drinken, de bruiloften/par-
tijen/vergaderingen is gaan bezig 
houden.
Het was tot dan toen we van vele 
mensen van toen te horen kregen;
Joh! Wat was dat toch leuk hé op die 
oude dansavonden van vroeger met 
die live bands en de disco met die 
en die en die.. we zouden het graag 
nog eens over willen doen!  Welnu... 
de Vier Balken bestaat dit jaar 40 
jaar, een uitstekende gelegenheid 
om een reünie te organiseren, Lucas 
Hoogstraten, Johan Schiere, Rob 
Pieterson (de nieuwe eigenaar) ne-
men het voortouw, zij zullen ervoor 
gaan zorgen dat het weer een ou-
derwetse zondagdansavond wordt 

met een live band van weleer, Stage 
Fright uit Montfoort en de Disco bo-
ven. Dit alles zal plaatsvinden op za-
terdag 12 april a.s. van 21.00 uur tot 
02.00 uur in de Vier Balken te Haar-
zuilens. Kaarten te koop 10,00 euro 
bij: zie de flyer, of www.vierbalken.nl 
consumptiemunt á 1,80 euro.
de 

‘De Dolfijn’ 
neemt duik...
Uithoorn - Kinderen van de school 
Dolfijn zijn dinsdag 18 maart een 
uurtje wezen sporten in zwembad 
De Waterlelie. Dit in het kader van 
het project ‘6 on the move’ voor kin-
deren van ongeveer 10 en 11 jaar 
van de basisschool. De bedoeling 
is de jongens en meiden leren om-
gaan met voeding en beweging. Het 
project wordt door scholen gevolgd 
in samenwerking met de GGD Am-
stelland de Meerlanden. Na schaat-
sen op de winterbaan in Amstel-
veen, een sportochtend op Thamen-
school en lessen in de klas mochten 
de kinderen nu een duik nemen in 
het zwembad. Om wat losjes te ma-
ken moesten de jongens en meiden 
eerst enkele banen zwemmen en 
werd een oefening met een bal ge-
daan. Daarna begon een waterzes-
kamp met onder andere touw han-
gen, lopen op het water en een flink 
portie aquagym waarbij alle spie-
ren gebruikt werden. De laatste tien 
minuten mocht er vrij gezwommen 
worden. Na een uur waterpret gin-
gen de kinderen voldaan terug naar 
school.
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Basisscholieren verwen-
nen bewoners van bejaar-
dencentra met paaspakket

De Ronde Venen - Vorige week, 
net voor de paasdagen verrasten 
leerlingen van basisschool de Scha-
kel, de Sint Jozefschool uit Vinke-
veen en de Eendracht uit Mijdrecht, 
de bewoners van Maria-Oord, Zui-
derhof en Avondlicht met een leuk 
paaspakket. Op woensdag gingen 
de leerlingen van de Sint Jozef-
school naar Maria-Oord en Vinken-
oord in Vinkeveen om pakketjes uit 
te delen.
Op donderdag gingen de leerlin-
gen van De Eendracht naar Nieuw 
Avondlicht in Mijdrecht om samen 

met de ouderen pannenkoeken te 
eten en pakketjes uit te delen.
De Riki Stichting hoopt door deze 
actie ook andere personen, instan-
ties of bedrijven enthousiast te ma-
ken en te stimuleren iets te bete-
kenen voor ouderen in hun stad of 
dorp. Bedrijven zouden zich bijvoor-
beeld kunnen ‘verbinden’ aan nabij-
gelegen verzorgingshuizen en hen 
ondersteunen met financiële mid-
delen of mankracht, door het finan-
cieren van uitstapjes of door werk-
nemers in te zetten als vrijwilliger bij 
allerlei activiteiten voor ouderen.

Zorg voor iedereen

Meer informatie over de functie kun 
je vinden op www.zuwe.nl of bel 
met Loes Winkel, Alphacoördinator, 
telefoon 0348-437 000, bereikbaar 
van maandag t/m donderdag tot 
12.30 uur.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)

Paasontbijt op de
Proostdijschool
Mijdrecht - Op de Proostdijschool 
werd ook dit jaar weer een geza-
menlijk paasontbijt gehouden. Na-
dat iedereen op het keuzemenu 
had aangegeven wat hij of zij graag 
wilde eten, werden de menu’s ver-
deeld. De leerlingen maakten niet 
hun eigen ontbijt, maar een ontbij-
tje voor elkaar. 

Ook dit jaar hebben de kinderen en 
hun ouders weer hun best gedaan 
om alles er zo mooi mogelijk uit te 
laten zien. En dat is ze weer gelukt. 
Het zag er allemaal prachtig versierd 
uit. Nadat alle ontbijtjes bewonderd 
waren, was het tijd gezellig met el-
kaar te eten. De ontbijtjes smaakten 
heerlijk en iedereen genoot ervan.

De 34e Wilnisse
Rommelmarkt
Wilnis - Op zaterdag 3 mei wordt 
de 34e Wilnisse Rommelmarkt weer 
gehouden op het kerkplein van de 
Hervormde Kerk en de Stationsweg. 
De opbrengst van de Rommelmarkt 
gaat dit jaar geheel naar ‘Stichting 
Jemima’, een tehuis voor gehandi-
capte kinderen en jong volwasse-
nen in Beit Jala (Westbank, vlakbij 
Bethlehem), in Israël. U kunt haar 
steunen met uw overbodige, maar 
nog wel bruikbare spullen.
De organisatoren halen, als u in De 
Ronde Venen woont, graag deze 
spullen bij u op!

U kunt uw spullen opgeven via de 
website: www.rommelmarktwilnis.nl 
Of u kunt deze telefonisch doorge-
ven op: 06 – 13 28 53 26 (bereik-
baar tussen 18.00 u en 20.00 uur). 
De spullen worden wekelijks opge-
haald op dinsdagavond. Daarnaast 
kunt u de spullen ook zelf komen 
brengen bij de familie Meijers aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wil-
nis. 
En natuurlijk zien de organisatoren 
u graag terug op zaterdag 3 mei!
Kijk voor meer informatie op www.
rommelmarktwilnis.nl

Kleding- en Speelgoed-
beurs op Vlinderbos
Wilnis - Op zaterdag 29 maart aan-
staande vindt op de Jenaplanschool 
Vlinderbos in Wilnis weer de jaar-
lijkse Kleding- en Speelgoedbeurs 
plaats. De school verandert op die 
dag voor even in een grote winkel 
waar allerlei koopjes te halen zijn.
Naast (tweedehands) kinder-
kleding (maat 92 t/m 176) en 
(buiten)speelgoed, worden er ook 
boeken, skates, schaatsen, kinder-
fietsen en kindercd’s e.d. verkocht.
Voor de kinderen is er een video en 

kleurhoek.
De beurs wordt gehouden op zater-
dag 29 maart van 09.00 uur tot 11.30 
uur.
Van de opbrengst is 60% bestemd 
voor de verkopers en 40 % voor de 
school.
Spullen die niet worden verkocht, 
kun je schenken aan het goede doel 
(Kindertehuis in Hongarije).
Het adres van de school is Veenweg 
117A in Wilnis en iedereen is wel-
kom!

Speelgoedbeurs in
Vinkeveen
Vinkeveen - Peuterspeelzalen ‘De 
Rakkertjes’ en ‘De Duikelaar’ orga-
niseren weer de succesvolle speel-
goed- en kinderkledingbeurs op za-
terdag 12 april a.s. De beurs wordt 
gehouden in de nieuwe Peuter-
speelzaal van de Duikelaar aan de 
Pijlstaartlaan 7-9. De verkoop vindt 
plaats tussen  10.00 en 11.30 uur. 
60% van de opbrengst is voor u en 
40% van de opbrengst gaat naar de 
peuterspeelzalen. Van deze extra in-
komsten kopen de peuterspeelzalen 
nieuw groot materiaal en speelgoed 
voor de kinderen en worden de vrij-
willigsters in het zonnetje gezet. 
U kunt er terecht voor zomerkleding 

vanaf maat 62 t/m 176, speelgoed, 
boeken, skates, kinderfietsen, cd’s 
e.d. Er is voor kinderopvang gezorgd. 
De niet-verkochte artikelen kunnen, 
indien men dat wenst, worden ge-
schonken aan een goed doel. 

Wanneer u artikelen op deze beurs 
wilt laten verkopen, u hoeft namelijk 
niet zelf op de beurs te staan, kunt u 
vóór donderdag 10 april contact op-
nemen  met Simone Kalkhoven, te-
lefoon 0297–326156, of na 18.00 uur 
met Kristie Beyeman, telefoon 0297- 
263851. Zij geven u meer informatie 
over het inbrengen en ophalen van 
de spullen.

Lentekriebels op de
Twistvliedschool
Mijdrecht - Op maandag 17 maart 
startte op de Twistvliedschool ‘De 
week van de lentekriebels’. 
Tijdens deze week staat het verliefd 
zijn en de bijbehorende seksuele 
voorlichting centraal.
De week werd geopend door middel 
van het oplaten van een heel grote

wensballon. Tijdens het opstijgen 
van deze ballon sprak iedere groep
zijn eigen wens uit.
De kinderen kregen ook allemaal 
een eigen ballon met een wens-
kaartje mee naar huis. Deze moch-
ten zij weggeven aan iemand an-
ders die zij erg lief vinden.

Zonnebloem organiseert 
paasbrunch
Vinkeveen - De Zonnebloem af-
deling Vinkeveen/Waverveen heeft  
een paasbrunch georganiseerd voor 
50 van haar gasten. Rond 11.00 uur 
werden de gasten verwelkomd met 
een glaasje champagne, of iets an-
ders, in de Boei in Vinkeveen. De 
ruimte was voor de gelegenheid in 
een vrolijke lentesfeer ingericht. Tot 
ongeveer 14.00 uur kon men in al-
le rust genieten van allerlei heer-
lijke gerechten. Tussendoor was er 

alle gelegenheid om gezellig wat 
met elkaar te praten. Op de zater-
dag daarna werd bij alle gasten van 
de Zonnebloem een paaspakketje 
bezorgd. Dat gebeurde niet alleen 
in Vinkeveen en Waverveen, maar 
ook in de andere plaatsen in de re-
gio, zoals Mijdrecht, Wilnis, De Hoef 
en Abcoude. Dit alles (paasbrunch 
en paaspakketjes) was mogelijk ge-
maakt dankzij de financiële bijdrage 
van de Rikistichting.

Ze zijn er weer!
Jetix knikkers bij Boni
Mijdrecht -  Vanaf 25 maart gaat 
Boni weer knikkeren! En niet zo-
maar, samen met een aantal collega 
supermarkten en JETIX brengt Boni 
maar liefst 35 miljoen knikkers in de 
markt! Kids kunnen in totaal 57 ver-
schillende knikkers sparen. Om de 
introductie van de knikkers luister 
bij te zetten, vindt er dit jaar ‘Knikke-
ren met Sterren’ plaats! Als klap op 
de vuurpijl kunnen kids zich, naast 
allemaal nieuwe knikkers en knik-
kergadgets, dit jaar ook verheugen 
op het officiële JETIX Nederlands 
Kampioenschap Knikkeren! 
Vanaf 24 maart ontvangen Boni 
klanten 10 weken lang bij elke 10 
euro aan boodschappen een gratis 
Jetix knikker. De eerste 6 weken de 
normale Jetix knikker en als klap op 
de vuurpijl de laatste 4 weken een 
aantal supermooie bonken. Ook is 
er elke week weer een aantal artike-
len in de aanbieding waar men een 
gratis knikker bij ontvangt.
Daarnaast zijn er dit jaar allerlei 
nieuwe, coole knikker gadgets te 
krijgen, waaronder een knikker rug-
zakje, 3 joekels!, een speciale knik-
kerpot en nog veel en veel meer.

Finale
Heel veel knikkernieuws dit jaar met 
een grote knikkerfinale op 4 mei, tij-
dens het officiële JETIX NK Knikke-
ren
Via alle scholen in Nederland, maar 
ook individueel, kunnen kids zich 
opgeven voor het officiële JETIX NK 
Knikkeren op 4 mei. Voor die tijd 
vinden er ook voorrondes plaats op 
3 verschillende locaties. Oud-knik-
ker kampioenen en verse talenten 
worden uitgenodigd om deel te ne-

men aan deze feestelijke en span-
nende voorrondes. Scholen kunnen 
ook hun eigen scholenkampioen-
schap organiseren, waarna in totaal 
zo’n 1000 winnaars samenkomen 
voor de grote strijd om de vijfde NK 
Knikker titel.
Om de hele knikkeractie te onder-
steunen heeft JETIX een groot aan-
tal bekende Nederlanders benaderd 
om deel te nemen aan de knikker-
hype. Klaas-Jan Huntelaar, André 
van Duin, Jeroen van der Boom en 
Johnny Heitinga zijn maar een paar 
namen op het verlanglijstje van de 
kinderzender voor het introductie-
programma van de knikkers ‘Knik-
keren met Sterren’. Of de actie slaagt 
is nog even spannend, maar dat de 
BN’ers erbij willen zijn, staat buiten 
kijf. JETIX zendt korte interviews uit 
van de gevraagde sterren vanaf 21 
maart bij JETIX. JETIX doet ook uit-
gebreid verslag van alles rondom 
knikkeren in speciale uitzendingen 
van ‘Knikker NIEUWS’. Deze jour-
naal-achtige items zijn vanaf 1 april 
- dan begint de knikker actie offici-
eel - iedere week te zien (zaterdag 
9.00 uur, woensdag om 7.45 uur en 
vrijdag om 12.25 uur) bij JETIX.
Het JETIX Nederlands Kampioen-
schap Knikkeren is bedoeld voor 
leerlingen van groep 3-8 van de ba-
sisschool. JETIX ondersteunt het NK 
Knikkeren dat op 4 mei aanstaan-
de voor de vijfde keer wordt gehou-
den. Daarnaast ondersteunt men de 
knikkertour die dit jaar in 3 steden 
het plaatselijke kampioenschap or-
ganiseert. Ook stimuleert JETIX de 
organisatie van schoolkampioen-
schappen. De knikkers zijn verkrijg-
baar bij de Boni in Mijdrecht.

Ledenvergadering
Mijdrecht - De Oranjevereniging 
Mijdrecht houdt haar jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering op woens-
dag 16 april a.s. om 20.00 uur in De 

Meijert.
Leden en donateurs worden uitge-
nodigd deze vergadering bij te wo-
nen. 

Buurtbus:
Omleiding route in
Vinkeveen
De Ronde Venen - In Vinkeveen 
worden momenteel werkzaamhe-
den verricht aan de Demmerik, tus-
sen de hefbrug naar de Herenweg 
en de oprit van Demmerik 1. Deze 
werkzaamheden leiden ertoe dat 
binnenkort, in de weken 14 en 15 de 
Demmerik moet worden afgesloten 
voor autoverkeer. Dat is dus vanaf  
31 maart t/m 11 april a.s. Dit bete-
kent dan ook dat de Buurtbus (Lijn 
226) het gedeelte Vinkeveen in die 
periode NIET kan rijden. 
Op de rotonde van Industrieweg/
Ir. Enschedeweg zal de bus direct 

rechtsaf gaan, richting Wilnis, en bij 
de volgende verkeerslichten linksaf, 
de Oudhuyzerweg op. Daarna komt 
de buurtbus via de Uitweg weer op 
de bestaande route. Komend van-
uit Breukelen zal ook over dit traject 
worden gereden. “Wij zijn er ons van 
bewust dat dit veel ongemak met 
zich meebrengt voor de passagiers 
van de buurtbus en hopen dat de 
werkzaamheden volgens planning 
zullen verlopen. Hierdoor kunnen 
wij van de Buurtbus na de werk-
zaamheden, dus na 11 april 2008, u 
allen weer volledig van dienst zijn.”

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Komende vrij-
dag 28 maart is er weer Veenhart-
filmavond. De Veenhartfilmavond is 
voor iedereen die dicht bij huis wil 
genieten van de betere films en er 
vrijblijvend over door wil praten, met 
openheid en respect voor ieders op-
vatting. De Veenhartkerk is een kerk 
die op een eigentijdse en creatie-
ve manier kerk probeert te zijn. Een 
kerk die er niet alleen wil zijn voor 
zichzelf, maar voor De Ronde Venen. 
Zij wil een plek zijn waar ruimte is 
voor iedereen die bezig is met reli-
gie of nadenkt over zingeving. Alle 
activiteiten, ook de Veenhartfilma-
vonden, zijn bedoeld om op een uit-

dagende manier met religie en zin-
geving bezig te zijn. 
De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan  
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film start 
om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De 
film wordt vertoond op een groot 
scherm en na afloop is er een drank-
je en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de film-
avonden? Kijk op de website www.
veenhartkerk.nl en geef je op voor 
de Veenhartfilmladder, dan word je 
maandelijks op de hoogte gehou-
den. 
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Na op gepaste wijze af-
scheid te hebben genomen van de 
degradanten uit de A-lijn, vorige 
week is reeds vermeld wie dit “lot” 
ten deel viel herhaling zou te pijn-
lijk? zijn, en de nieuwkomers uit de 
B-lijn welkom te hebben geheten 
werd gestart met de Paasdrive.
Onder het genot van gebak en een 
drankje werd in de A-lijn gespeeld 
met 16 paren. Eerste werden An Hei-
meriks en Ank Reems met 64.58%, 
gevolgd door Trudy van den Assem 
en Refina Troost met 61.61%. Als 

derde eindigden Thecla Maarschalk 
en Rees van der Post met 52.98%
 
In de B-lijn, eveneens met 16 pa-
ren, werden eerste Tilly van Dijk en 
Jany van der Ent met 59.82%, twee-
de waren Corinne van der Laan en 
Anne Tolsma met 58.33%, als derde 
plaatste zich het paar Ploon Roelof-
sma/Marja Slinger met 57.44%.

Volgende week start dan de nieuwe, 
en laatste alweer voor dit seizoen, 
competitie.

Diplomagym van 
DWS goed geslaagd
Uithoorn - Op tweede Paasdag 
heeft DWS de gymnastiek afdeling 
van KDO uit De Kwakel zijn onder-
linge wedstrijden gehouden. Geluk-
kig is gymnastiek een binnensport. 
De zeldzame paassneeuw was er 
namelijk de oorzaak van dat al-
le buitenactiviteiten van het Willem 
Verlaan toernooi afgelast waren. 

Na even ingeturnd te hebben ging 
de donderdag groep als eerste van 
start. De kinderen hadden alle oe-
feningen in de les al diverse malen 
geoefend. Toch waren sommigen 
helemaal kwijt wat ze ook al weer 
moesten doen. Zij keken vragend 
naar de kant voor hulp. Die kregen 
zij natuurlijk. Een eerste wedstrijd is 
altijd even wennen.
De medailles werden als volgt ver-
deeld in deze groep. De 1e plaats 
met 37,9 punten was voor  Misty 
Kas, 2e plaats met 37,6 punten werd 
gedeeld door Chanel Swaab en Isa-
bella v.d. Knaap.  Misty kreeg  twee 
maal een 8 voor balk en lange mat, 
Chanel een 8 voor sprong en zelfs 
een 8,5 voor ringen, Isabella had 4 
cijfers van 7,5 of hoger.
De jongens werden apart beoor-
deeld. De eerste twee plaatsen la-
gen zeer dicht bij elkaar. Zip Vork 
werd hier 1e met 36,1 punten en Mi-
chael Westerbos 2e met 36 punten. 
Zip had twee maal een 8 voor rin-
gen en sprong en Michael een 8,5 
voor sprong.
De aanmoedigingsprijs voor alle 
kinderen uit (school)groep 2 is ge-
gaan naar Shamilé Ratterman. Zij 
kreeg een 1e prijs medaille. Met een 
score van 36,3 was zij zelfs als 4e 
geëindigd van alle meisjes. Dat had 
ze vooral te danken aan een hele 
goede sprong waar zij een 9 voor 
kreeg.

Dichtbij
Bij de tweede ronde waren 15 meis-
jes en 5 jongens aan de beurt. Bij de 
meisjes lag de einduitslag zeer dicht 
bij elkaar.
1e werd hier Lynn van Wees met 
37,8 punten, 2e werd Charlotte Kleijn 
met 37,7 punten, 3e werd Inge Rijn-
ders met 37,6 punten en 4e Kayleigh 
Kooyman met 37,4 punten.
Bij de ringen haalde Kayleigh als 
enige een 8. Bij balk waren dat Lynn 
, Charlotte en Katja Bertoen. Bij lan-
ge mat waren Lynn, Inge, Tess de 
Beij en Sterre Zethof goed voor een 
8 of hoger. Maar bij sprong wer-
den de beste cijfers gehaald. Daar 
sprongen Kayleigh, Famke van Rijn, 
Inge, Rosa Koeleman,Tess, Sterre,en 
Charlotte naar een 8 of hoger. 
Bij de jongens werd Daan Busker-
molen met voorsprong 1e met 37,2 
punten. Hij werd gevolgd door Coen 
Holland die 2e werd met 36,2 pun-
ten. Coen had wel het hoogste cijfer 
van de jongens behaald, namelijk 
een 8,5 bij de lange mat waar Daan 
een 8,2 had. Maar bij de andere on-
derdelen was Daan iets beter.

Verdeeld
De laatste groep was verdeeld in 
een jongens groepje van twee jon-
gens, een selectie groep meisjes en 
een niet-selectie groep. Het verschil 
is dat de selectie groep sinds januari 
twee keer in de week traint en drie 
keer per jaar wedstrijden heeft met 
andere verenigingen.
De jongens hielden het spannend. 
Bij ringen stil en lange mat haalden 
ze hetzelfde cijfer. Maar bij de an-
dere drie onderdelen was Menno 
Schouten toch iets beter dan Bart 
en ging er dus met de medaille van-
door. Menno had een totaal van 36,3 
punten en Bart 35,4.
Bij de meisjes was de 1e plaats voor 
Susanne van Zaal met 37,4 punten, 
de 2e plaats voor Aline van Rijn met 
37 punten en de 3e plaats voor Qui-
rine van Bijsterveldt met 36,6 pun-
ten.
Zij haalden alledrie een 8 bij de balk. 
Bij sprong was er nog een 8 voor 
Aline en Susanne.
Bij de selectie meisjes werd er twee 
maal boven de 40 punten gescoord. 
De 1e plaats was voor Sophie Mee-
kel met 40,9 punten, de 2e plaats 
voor Maysa Broeren met 40,4 pun-
ten en de 3e plaats voor zus Pau-
la Meekel met 39 punten. In deze 
groep werd 13 maal een 8 of hoger 
gescoord, met als uitschieter een 9 
voor de handstand halve draai bij 
sprong van Maysa.
Het was jammer dat een aantal kin-
deren niet mee konden doen, omdat 
ze een lang weekend op stap wa-
ren met de familie. De opkomst was 
echter zo goed dat deze onderlinge 
wedstrijden  zeker volgend jaar weer 

BMX nationale wedstrijd 
te Luijksgestel
Uithoorn - Vanwege de Olympische 
Spelen begint het BMX seizoen ook 
een maand eerder dan anders.
Zo waren we dus met 22 rijders van 
U.W.T.C. Uithoorn te gast op de baan 
van Luijksgestel,
zaterdagmiddag 22 maart trainen en 
zondag 23 maart de wedstrijddag.
We hadden onder deze 22 rijders 
twee nieuwe debutanten die het na-
tionaal gaan proberen en
wel in de categorie boys 10 jaar 
Thomas van der Wijngaard en Arjan 
van Bodegraven.
Michiel Jansen voegde zich bij de 
Elite klasse i.v.m. de Olympische 
Spelen, maar kwam helaas
niet verder als de manches.
De uitslagen van de rijders die wel 
verder kwamen waren;
Bart van Bemmelen            Boys 7-    
manches 1-1-1         finale 2e
Roberto Blom                    Boys 11    
manches 4-4-4         halve finale 7e
Tom Brouwer                    Boys 11    
manches 2-2-1         halve finale 3e 
finale 7e
Wiljan Brouwer                  Boys 12    
manches 4-4-3         kwart inale 4e 
halve finale 7e

Roan van de Berge             Boys 13   
manches 2-2-2         halve finale 2e 
finale 7e
Pim de Jong                      Boys 14   
manches 1-1-1         kwart finale 3e 
halve finale 4e finale 4e
Rowan Voshart                  Boys 14   
manches 6-4-4         kwart finale 6e
Arno van Vliet                   Sportklasse  
manches 1-1-5     kwart finale 6e
Mike Pieterse                    Sportklas-
se  manches 3-2-1      kwart finale 
1e halve finale 5e
Erik Schoenmakers             Sport-
klasse  manches 3-4-?      kwart fi-
nale 8e
 
Remon v.d. Greft, Mitchell de Kuijer 
waren in blok 2 ‘smiddags aan de 
beurt maar kwamen 
helaas niet verder dan de manches. 
Michael Schekkerman werd in de 
manches 1-4-3 en in de halve fina-
le 5e!

De eerstvolgende wedstrijd is zon-
dag 30 maart a.s. een Noord-Hol-
land Cup te Uithoorn,
daarna volgt weer een BMX natio-
nale wedstrijd te Oss 2.

Ook de kleintjes komen 
aan bod bij DWS
De Kwakel - Begin april start er een 
nieuw uur bij DWS gymnastiek, een 
afdeling van KDO in De Kwakel.

Het uur is speciaal bedoeld voor 
startende gymnasten uit groep 1, 2 
en 3. 
De onderste leeftijdsgrens is bij 
DWS altijd 5 jaar geweest. Voor dé-
ze groep willen we de grens verla-
gen naar 4 jaar.  Daar is toch een 
bepaalde behoefte aan .

De lessen zullen gericht zijn op ba-
sisvormen van bewegen. Rollen, 
duikelen, lopen, springen, zwaaien, 
balanceren, klimmen, en meer.
Het uur zal gegeven worden op don-
derdag in de sporthal van KDO van 
half vijf tot half zes.
De eerste les is op donderdag 3 

april. Er mag natuurlijk eerst een 
keertje meegedaan worden voordat 
er besloten wordt om lid te worden 
van DWS/KDO.
Dus; vind je het leuk om te gymmen 
of is het goed voor je om te gym-
men, kom dan op 3 april naar de 
sporthal van KDO, dan kan je het 
uitproberen.

Volgend seizoen worden de twee 
jongste groepen gesplitst in een uur 
voor groep 1, 2 en 3, 
én een uur voor groep 3 en 4.
De starters uit groep 3 komen eerst 
in de groep 1,2 en 3. 
Pas als ze wat vaardiger zijn, stro-
men ze door naar het uur van groep 
3 en 4.
De lessen bij DWS worden gegeven 
door Bettie Sontrop-van Meerlant.

Legmeervogels F6 wint  
paastoernooi Hoofddorp
Uithoorn - Tegen alle 
(weers)verwachtingen in ging het 
toernooi gewoon door en bij vertrek 
zag het er ook best zonnig uit. Een-
maal uit de kleedkamer in Hoofd-
dorp werd het snel anders.
Amper was de eerste wedstrijd te-
gen Hoofddorp F5 begonnen of het 
begon te hagelen, te stormen en de 
temperatuur daalde tot net boven 
het vriespunt. Van de wedstrijd wer-
den we ook al niet warm. 
De eerste wewrd verloren met 4-0.  
Gelukkig is het toernooi in Hoofd-
dorp altijd goed georganiseerd en 
hoeven ze tussen de wedstrijden 
door maar heel kort te wachten. 
Gelijk tijd voor revanche tegen Pur-
mersteijn F7 uit Purmerend. Het 
weer werd beter en het spel ook. 
Legmeervogels was veel in de aan-
val, af en toe moest Jeroen Jrifat 
nog wel ingrijpen, maar Mau(rits) 
Kok en aanvoerder Jimmy Gijsel 
konden de tegenstander goed van 

het doel weghouden. Middenvel-
ders Bart Schukking en Yoren Teb-
bertman zorgden voor de nodige 
druk  richting het doel van de te-
genstander en Damon Groenendal 
en inleenkracht Sebastiaan, dank 
je wel) Mooij namen de keeper van 
Purmersteijn onder schot. 
De wedstrijd wonnen we uiteindelijk 
met 1-0 door een combinatie tussen 
Yoren Tebbertman en één van de te-
genstanders.

Na deze winstpartij was er geen 
houden meer aan. Ondanks dat er 
bij de laatste tegenstander, Argon 
F5, enkele reuzen rondliepen, had-
den ze geen enkel ontzag en won-
nen we deze wedstrijd makkelijk 
met 3-0.

De tweede plaats in onze poule le-
verde voor Legmeervogels F6 de dik 
verdiende eerste beker van 2008 
op. 

Paasdrive 2008 “De Legmeer”
Uithoorn - Woensdagavond 19 
maart jl. speelden de leden en do-
nateurs van de bridgevereniging 
“De Legmeer” zijn traditionele Paas-
drive . 
Vooraf koffie met roomsoes en de 
chocolade eitjes waren ook present. 
De drive werd  Top-Integraal ge-
speeld verdeeld over drie lijnen. De 
spelers uit de A en de B lijn waren 
verdeeld over de B en de C lijn. In 
de A lijn speelden de overige deel-
nemers. In de C lijn speelden ook de 
twee ere voorzitters Rita Vromen en 
Wim Sam samen. 
Zij eindigden uit eindelijk in een veld 
van 42 paren op de achtste plaats 
met 56.15%. Gerda Schavemaker 
en Francis Terra zorgden weer voor 
een goed gevulde prijzen tafel. Tus-
sen de rondes door werden hartige 
hapjes en een drankje verstrekt. 
Er werd goed gescoord deze avond. 
De eerste plaats ging naar het paar 
Joop van Delft en Toon Overwater  
met 63,75%. Gevolgd door Greet 
Overwater en Guus Pielage met 
60,00%. Een goede derde plaats 

ging naar Rie Sudmeijer en Lidy 
Krug zij scoorden 59,90%. Eveneens 
en nette score voor Frans Kaandorp 
en Gerda Schavemaker zij wer-
den vierde met 58,33%. Vijfde wer-
den Luuk Smit en Lijnie Timmer met 
58,02%. Anneke en Co de Weerdt 
legden beslag op de zesde plaats 
met 57.81%. Als zevende plaatsten 
zich Jan Egbers en Ben Remmers 
met 57.40%. 
Deze voornoemde paren mochten 
als eerste de prijzen tafel bezoeken, 
proficiat voor deze paren. De overi-
ge prijzen werden verdeeld over een 
van te voren benoemde plaatsing. 
 
Bent u ook geïnteresseerd in bridge, 
dan is het mogelijk ter kennisma-
king  een keer mee te spelen. 

Bent u dat, neem dan telefonisch 
contact op met Mieke van den Ak-
ker 0297-346027 of met de secre-
taris Gerda Schavemaker 0297-
567458. Voor de volledige uitslagen, 
kijk dan op het internet, www. nbb-
portal.nl/1007/.

 Waterpolo special
Niké neemt deel aan Wa-
terpolo Slottoernooi
Uithoorn / De Ronde Vene -  Am-
stel-pupil Niké van Duijkeren (12 
jaar) wist in de afgelopen weken de 
selectie van het meisjesteam onder 
13 jaar van de Kring Amsterdam ’t 
Gooi te behalen. 
Zij en haar team namen na de se-
lectierondes deel aan het landelijk 
Kring Slottoernooi.
Het slottoernooi wordt elk jaar door 
de Koninklijke Nederlandse Zwem-
bond georganiseerd. De verschil-
lende waterpolo regio’s (kringen) in 
Nederland houden voorafgaand aan 
het toernooi selectie kringtrainin-
gen, waaraan jeugd uit verschillen-
de leeftijdsklasses kan deelnemen. 
Tijdens het toernooi spelen de ver-
schillende teams (één uit elke kring) 
tegen elkaar om de landstitel.

Fanatiek
Niké van Duijkeren, al enige jaren 
fanatiek speelster in het pupillen 
team van Zwem en Polovereniging 
de Amstel, besloot in november vo-
rig jaar ook aan deze kringtrainin-
gen deel te nemen. Uit een groep 
van iets minder dan 30 meisjes in 
de leeftijd van 11 en 12 jaar werd 

tijdens een aantal selectierondes 
gedurende verschillende trainin-
gen (onder leiding van professione-
le waterpolotrainers) het team ge-
vormd. Ook Niké wist dankzij haar 
inzet en kwaliteiten het team te be-
halen.
De eerste rondes van het toernooi 
werden op 8 en 9 maart gespeeld 
in zwembad het Pagecentrum te 
Stadskanaal (Groningen), gevolgd 
door de finalerondes een week later 
in zwembad de Kwakel te Utrecht. 

Het team van Kring Amsterdam ’t 
Gooi moest het tijdens het toernooi 
onder andere opnemen tegen de re-
gio’s Gouwe Rijnstreek, Noord Hol-
land, Utrecht en Rotterdam. 

Helaas wist het team van Niké geen 
hoge ogen te gooien tijdens het 
toernooi en moesten de meiden de 
winst overlaten aan andere teams. 

Toch is de Amstel heel trots op de 
jonge Niké en belangrijkste is dat zij 
door haar deelname veel ervaring 
op heeft kunnen doen voor het ver-
volg van haar waterpolo carriere.

De Tweehead en de 
Skiffhead
Uithoorn - Voor de roeiliefhebber 
is er komend weekend weer veel te 
genieten, want dan worden zater-
dag, 29 maart de Tweehead en zon-
dag 30 maart de Skiffhead georga-
niseerd. Uit heel Nederland m ko-
men roeiers om aan deze wedstrij-
den mee te doen. Er zijn zelfs een 
buitenlanders die hun kunnen wil-
len uit proberen op de Amstel.

Er zijn van de Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter 8 inschrij-
vingen voor deze twee wedstrijden, 
die georganiseerd worden door  Ko-
ninklijke Amsterdamsche Roei- en 
Zeilvereeniging de Hoop te Amster-
dam.  De jeugd moet 2.500 meter 
roeien en de senioren en veteranen  
7.500 meter. De  senioren starten in 
Ouderkerk a/d Amstel en zij, als ook 
de junioren, finishen in Amsterdam.

Zaterdag
Zaterdag In de Tweehead doen bo-
ten mee, waarin je met z´n tweeën 
roeit. 
Op zaterdag starten Marit en Susan-
ne Margaroli om ongeveer 13.00 uur 
in het jeugdveld met rugnummer 
133. Zij starten bijna op poll positi-
on, namelijk als tweede in hun veld. 
Later, om 15.00 uur, starten Jorg 
Santen met Mark Verwijs en Jan 
Röling met Marco van Zanten. Alle 
vier de roeiers staan er om bekend 
dat zij technisch uitstekend roeien. 
Bovendien roeien deze koppels  al 
een aantal jaren met elkaar, zodat 

een goed klassering verwacht kan 
worden.

Zondag 
Op zondag wordt de skiffhead voor 
de 58e keer georganiseerd. Men 
roeit dan in skiffs, éénpersoonsbo-
ten.

Om 13.00 uur starten  een vijftal 
roeiers van Michiel de Ruyter.  De 
roeiers zijn Jacco Tolenaars , rug-
nummer 398, Jorg Santen, rugnum-
mer 407, Simen Grootjans, rugnum-
mer 417, Eric Onderdelinden, rug-
nummer 418 en Alexander Brokx, 
rugnummer 526. Alexander start als 
één na laatste van zijn blok. Voor 
hem is dat best lastig, want hij is een 
goede roeier met een stevige haal, 
zodat hij vele tegenstanders zal in-
lopen. Op de bochtige Amstel  is dat 
best lastig, maar voor de toeschou-
wers levert dat veel kijkplezier  op.
Voor de Hoop is het een knappe 
prestatie om deze wedstrijden te or-
ganiseren. Men moet bedenken dat 
er op zaterdag 292 ploegen starten 
en op zondag 318 ploegen.

Op zondag 6 april organiseert Mi-
chiel de Ruyter een opendag van 
11.00 uur tot 14.00 uur. Iedereen die 
wat meer wil weten over roeien of 
kanoën is dan welkom. De leden van 
Michiel de Ruyter komen uit het ge-
bied dat ligt tussen Kudelstaart en 
Vinkeveen.  Het adres is Amsteldijk 
Zuid 253 in Uithoorn. Men kan ook 
de website bezoeken: www.mdr.nu
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