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Alle aandacht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,  
kozen we voor FDC.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  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

19
19
5
15

vrijdag 3 en zaterdag 4 april

esprit
heren polo

vila
dames jas

cars
heren jeans

garcia
dames tee div.

cars
kids jeans

14,95

39,95

44,95

39,95

29,95
CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

CRAZY DAYS PRIjS

5garcia
kids tee

12,95
CRAZY DAYS PRIjS

15

heel veel andere 
aanbiedingen!!!

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2009
Zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 2009

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni 2009
Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

BouwBEdrijf midrEth

ARGON-OMNIWORLD
SPORTPARK ARGON - HOOFDWEG - MIJDRECHT

De Ronde Venen - De door de 
provincie georganiseerde informa-
tieavond op woensdag 25 maart 
over de stand van zaken rond de 
problematiek van de polder Groot 
Mijdrecht Noord waar het de zoute 
kwel betreft, bracht een verrassen-
de uitkomst met zich mee. De nieu-
we ‘denkrichting’ om tot herinricht-
ring van de polder te komen dateert 
van 1998 en baseert zich op Plan 
de Venen uit die tijd. Daarmee is de 
besluitvorming rond het gebied ‘te-
rug bij af’! Ruim tien jaar onderzoek 
door allerlei commissies en des-
kundigen, oeverloze discussies over 
en weer, kwade gezichten, leugen 
en bedrog, ellenlange rapporten 
en wantrouwen zijn eigenlijk voor 
niets geweest. Nog even buiten be-
schouwing gelaten wat het allemaal 
heeft gekost tot nu toe. ‘Bovendien 
heeft het rijk aangegeven de proble-
matiek van de zoute kwel in Groot 
Mijdrecht Noord als onderdeel te 
willen (gaan) zien van het bredere 
vraagstuk van de zoetwatervoorzie-
ning voor West-Nederland, waar-
voor de komende jaren een lange 
termijnvisie wordt ontwikkeld’. Al-
dus staat te lezen in de Statenbrief 
van het College van Gedeputeerde 
Staten. Anders gezegd: de provincie 
schuift de problematiek van de zou-
te kwel in de polder op het bordje 
van het rijk.

Op 6 juli a.s. weten we het?
Wat overblijft is het voortbordu-
ren op Plan de Venen waarvoor in 
de jaren negentig een vast beleid is 
ontwikkeld. ‘Enerzijds wordt daarbij 
het noordoostelijk deel van de pol-
der Groot Mijdrecht Noord ingericht 
als nat natuurlandschap (moeras), 
wat leidt tot hoogwaardige verdere 
invulling van de Ecologische Hoofd 
Structuur (EHS). Anderzijds blijft er 
plaats voor landbouwactiviteiten in 
het gedeelte dat daarvoor de bes-
te perspectieven biedt. Ook wordt 

met deze (oude) versie in belang-
rijke mate de bodemdaling tegen-
gegaan en wordt de hoeveelheid 
kwel verminderd. Het belangrijkste 
probleem, het uitmalen van de zou-
te kwel op de boezem, wordt ech-
ter ook met het Plan de Venen niet 
opgelost. Daarvoor is een bijbeho-
rende optie in het leven geroepen, 
namelijk een aanvulling van Plan 
de Venen met technische maatre-
gelen, welke deze ook mogen zijn. 
Of het mogelijk is met betaalbare 
technieken de ‘zoutschokken’ van 
de kwel in de omgeving op te lossen 
of te verzachten, is nog onduidelijk. 
Dat is iets wat verder wordt onder-
zocht. De financiële consequenties 
van deze voorgestelde oplossings-
richting worden op korte termijn in 
beeld gebracht. Conform het PS-
besluit van 8 december 2008 moet 
voor de nog te kiezen variant zicht 
zijn op financiële dekking. Hiervoor 
zal overleg worden gevoerd met be-
trokken partijen als het rijk en het 
waterschap. Uiteindelijk wil (en 
moet) PS uiterlijk 6 juli aanstaande 
een besluit nemen over de te voe-
ren strategie. Op 26 mei wordt het 
statenvoorstel in GS definitief vast-
gesteld; op 22 juni wordt dit bespro-
ken in de commissie RGW waarna 
op 6 juli de besluitvorming door PS 
plaatsvindt.’ Aldus de informatie uit 
de Statenbrief.

Spuugzat
Eén en ander werd tijdens de infor-
matieavond in De Meijert voor een 
met belangstellende inwoners half 
gevulde New York zaal verwoord 
door gedeputeerde drs. Wouter de 
Jong die het dossier Groot Mijdrecht 
Noord heeft overgenomen van ge-
deputeerde Joop Binnekamp. In 
de daaropvolgende discussie met 
de betrokken aanwezigen die als 
vanouds door gespreksleider Nico 
Postma goed werd geleid, kwamen 
alle ins- en outs weer eens aan de 

Polder Groot Mijdrecht 
Noord weer ‘terug bij af’

orde en werd met verbazing gere-
ageerd op het besluit terug te ke-
ren naar het oorspronkelijke Plan 
de Venen. Iets dat bijvoorbeeld niet 
in goede aarde viel bij onder meer 
LTO-voorzitter Utrecht Noord, afde-
ling De Ronde Venen, Antoon Peek. 
Die wees op de destijds gemaak-
te afspraken die nu kennelijk weer 
moeten worden teruggedraaid. Vol-
gens Peek zal een nieuwe opstart 
moeilijk zijn. De aanwezigen in de 
zaal zeiden het gedonder rond de 
polder spuugzat te zijn en vroegen 
de gedeputeerde te zoeken naar 
creatieve oplossingen voor behoud 
van de polder zoals deze nu is met 
blijvende mogelijkheden van wer-
ken en wonen. Het zout in de pol-
der treft niet elke ondernemer in ge-
lijkwaardige zin, als dit al gebeurt… 
Zo blijkt zacht- en roodfruitkweker 
Bloed aan de Poelweg geen enke-
le last te hebben van de kwel. Wie 
de overheerlijke producten van deze 
kweker zomers wel eens heeft ge-
proefd, zal dat met een volle mond 
beamen… Anderen vroegen zich 
terecht af wat al die commissies en 
rapporten voor zin hebben gehad de 
afgelopen tien jaar nu blijkt dat men 
zowel ambtelijk als politiek geen af-
doend antwoord heeft op het vraag-
stuk. De emoties liepen bij enke-
len vaak hoog op. Ook werd in het 
midden gebracht dat bewoners een 
budget was beloofd waarmee zij zelf 
onderzoekingen konden (laten) uit-
voeren. De gedeputeerde kon daar-
op geen antwoord geven omdat hij 
daar geen informatie over had. Net 
zo min als hij kon vertellen wat er 
gaat gebeuren als 6 juli een ade-
quate oplossing voor het probleem 
in de polder niet voorhanden is…

Geen enkele variant voldoet
Intussen hebben de laatst jaren tien 
verschillende varianten de revue 

gepasseerd. De laatste drie, waar-
bij weer werd teruggevallen op een 
plas, dateren van begin dit jaar. Bij 
geen van de varianten werd voldaan 
aan de gestelde criteria, te weten: 
a) een zo duurzaam mogelijk water-
systeem met op den duur voldoen 
aan de Kaderrichtlijn Water zoals 
die door de EU is vastgesteld; b) 
versterking van de natuurwaarden; 
c) een voor de komende tientallen 
jaren blijvende landbouwfunctie in 
een deel van de polder en d) de fi-
nanciële dekking van het project. 
Inmiddels zijn er ook geen nieuwe 
inzichten meer die tot heroverwe-
ging van het Statenbesluit van 8 de-
cember 2008 aanleiding geven. Dat 
betekent dat – zoals het er nu uitziet 
– de optie plas definitief tot het ver-
leden behoort en dat Plan de Venen, 
aangevuld met technische maatre-
gelen, de inzet van de besluitvor-
ming is. Na afloop van de infor-
matieavond kreeg de pers nog de 
gelegenheid zich te onderhouden 
met zowel gedeputeerde De Jong 
als met enkele projectleiders van 
de provincie. Vragen over ‘de zoute 
kwel’ voerden daarbij de boventoon. 
Immers, op de keper beschouwd is 
zo’n kwel toch óók een natuurlijk 
gebeuren? Die laat zich niet afstop-
pen. De blootstelling van de natuur 
aan afwisselend ‘zoete en zoute‘ 
kwel blijkt echter een schadelijke in-
vloed te hebben op de ontwikkeling 
van organismen. Bovendien wordt 
de norm van de waterkwaliteit niet 
gehaald. Dat laatste zou sterk ver-
beteren als voor de variant ‘plas’ zou 
zijn gekozen (maar dan was er geen 
mogelijkheid voor de natuur om zich 
te ontwikkelen). Men is aan het eind 
van zijn keuzemogelijkheden. Des-
gevraagd waarom ontwikkeling van 
bijzondere vormen van de natuur in 
het (zoute) Oosterscheldebekken 
wél mogelijk is, werd geantwoord 
dat daar sprake is van een natuur-
lijke en duurzame zoute - inmiddels 
ook brakke - omgeving in zijn tota-
liteit. Geen sterke wisselwerking zo-
als dat in GMN het geval is.
Hoe dan ook, het probleem van de 
‘zoutschokken’ en daarmee de wa-
terkwaliteit in de polder GMN is 
nog altijd niet opgelost. Maar mis-
schien krijgen de inwoners van de 
polder na 8 juli meer te weten over 
welke (extra) ‘technische voorzie-
ningen’ er zullen worden getroffen 
in het gebied. Voorlopig is de angst 
dat er voor een plas wordt gekozen 
bij hen weggenomen. Ook kan het 
boerenlandleven op bepaalde plaat-
sen worden voortgezet en in stand 
gehouden. Dat is al een stap in de 
goede richting. De inwoners hebben 
al die jaren dus niet voor niets op de 
barricaden gestaan en van hun on-
genoegen laten blijken. Aan de an-
dere kant weet je echter maar nooit 
welke ommezwaai er om politieke 
redenen nog kan volgen. Het wan-
trouwen blijft daardoor groot.   
Wordt vervolgd

Verdachten mishandeling 
aangehouden
Mijdrecht - De politie heeft zes 
jongeren aangehouden omdat zij 
verdacht worden van betrokkenheid 
bij een mishandeling van twee man-
nen in de nacht van zaterdag 7 op 
zondag 8 februari. De twee mannen, 
een 26- en een 27-jarige man uit 
Mijdrecht, waren die bewuste nacht 
uit geweest in het centrum. Op het 
Burgemeester Haitsmaplein werden 
zij belaagd door een groep jonge-
ren. De twee mannen raakten hierbij 

gewond en hebben aangifte gedaan 
van mishandeling. De politie heeft 
na onderzoek op 18 maart twee 
mannen van 18 en 19 jaar en op 
23 maart vier mannen in de leeftijd 
van 17 en 19 jaar aangehouden. Alle 
verdachten komen uit Mijdrecht. De 
jongeren zijn verhoord en tegen hen 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 
De politie sluit niet uit dat er nog 
meer aanhoudingen verricht wor-
den.



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
(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.

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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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uitgelicHt
elke week wordt op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad 
van de ronde venen geportretteerd. Waarom 
is hij of zij actief in de lokale politiek en 
wat moet er in ieder geval nog voor de 
verkiezingen worden gerealiseerd? 
deze week: Anja pieneman.  

Anja Pieneman (46) is getrouwd en woont in Mijdrecht. 
Ze heeft een zoon van 22 jaar die in Amsterdam woont. 
Anja is in Amsterdam geboren, maar woont inmiddels al 
dertig jaar in Mijdrecht. Ze is momenteel manager van twee 
dameskledingzaken in Nieuwegein. Daarvoor heeft ze 
onder andere bij de Rijkspolitie gewerkt. Ze is al jaren actief 
in De Ronde Venen in de voormalige commissie Welzijn. 

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Het Diner van Herman Koch. Een vlot geschreven roman 
waarin wordt gediscussieerd of ouders verantwoordelijk 
kunnen worden gehouden voor de daden van hun kinderen. 
Een vrij luchtige roman, maar toch met een ethische 
ondertoon. Daarnaast is het ook een geluid dat in de 
politiek regelmatig terugkeert. 

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
Sinds begin jaren ‘90 ben ik actief in de lokale politiek en 
sinds zes jaar raadslid voor Ronde Venen Belang. 

Waar maakt u zich druk over?
Over de leefbaarheid binnen Nederland (en specifiek De 
Ronde Venen) voor de mensen met een lager inkomen. We 
weten allemaal dat veel van deze mensen steun en hulp 
nodig hebben. We zijn nu hard op weg, maar we zijn er nog 
zeker niet in deze tijden van economische achteruitgang. 

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Ik heb niet specifiek een programma waar ik voor thuis zou 
blijven. Het zijn de actualiteiten programma’s van onder 
andere RTV Utrecht, die het nieuws uit de regio weergeven, 

waar ik graag naar mag kijken. Daarnaast is een goede film 
op z’n tijd ook plezierig. 

Waarom zit u in de raad?
Niet om alleen kritiek te leveren. Maar om daadwerkelijk de 
samenleving daar waar nodig te ondersteunen en met de 
fractie tot goede beraadslagingen te komen. Daarnaast merk 
ik dat wanneer je in de raad zit, mensen gemakkelijk contact 
met je zoeken om van hun probleem ons probleem te maken. 
Die gaan wij vervolgens proberen op te lossen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Ik zou graag nog de realisatie van het cultuurhuis mogelijk 
willen maken om zo een positief geluid af te geven aan 
de inwoners. Zeker met alle onrust omtrent de eventuele 
herindeling. 

Wie is uw politieke idool?
Er is niet specifiek een persoon die ik als voorbeeld zie. 

Ik houd van personen met een duidelijk geluid die hun 
politieke doel voor ogen houden.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Specifiek voor de toekomst van De Ronde Venen een 
betere vertegenwoordiging van de vrouwen in onze 
gemeenteraad. Die is op dit moment nog zeer karig te 
noemen.

lievelingsplek in de ronde venen?
Het kleine parkje gelegen tussen het begin van de 
Hoofdweg en de Midrethstraat. Dit is een nostalgische 
plek van Mijdrecht die vroeger als startstation fungeerde 
voor onder andere Koninginnedag. Daarnaast is het 
nabijgelegen huis de geboorteplek van mijn overleden 
schoonvader. Ik vind het persoonlijk fijn dat dit park goed 
wordt onderhouden. Alleen jammer dat het beeld niet meer 
intact is

Anja Pieneman in het 
parkje aan het begin 
van de Hoofdweg. 
,,Jammer dat het 
beeld in het park 
niet meer intact is”.

gevonden en 
verloren 

voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag van 
gevonden en verloren voorwerpen 
overgegaan van de politie naar 
de gemeente. U kunt ook kijken 
bij www.verlorenofgevonden.nl. 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven:

gevonden voorWerpen 
2009 WeeK 12 en 13

• Herenfiets met 3 versnellingen
• Jongensfiets met 21 

versnellingen
• Damesfiets met terugtraprem
• Herenfiets
• Geld
• Shawl
• 2 herenhorloges

verloren voorWerpen 
2009 WeeK 12 en 13

• Zilveren Siemens Beng GSM
• Zwarte portemonnee met 

diverse pasjes o.a. Rijbewijs, 
bankpas en ziekenfondspas Z&Z

• Beige portemonnee 10x5 cm + 
drukkertje + ritsje met rijbewijs, 
geld en museumjaarkaart

• Trouwring met een gouden en 
zilveren rand en 6 rijtjes kleine 
diamantjes inscriptie Carel 

 6-7-2001
• Zwart digitaal waterdicht 

sporthorloge 
• Zilveren armband met kristallen 

aan de bovenzijde
• Zilveren armband met een zwart 

steentje en er omheen veel 
glinstersteentjes

• Kussen van een 
invalidenwagentje

• Zwart velours mapje met 
Volvo instructie en een groene 
verzekeringskaart 

Succesvolle 
kennismaking 
(voor)scholen Wilnis
Donderdag 26 maart kwamen 45 leerkrachten van basisscholen, 
pedagogisch medewerksters van de kinderopvang en leidsters van 
de peuterspeelzalen uit Wilnis, bij elkaar om nader met elkaar kennis 
te maken. Iedereen die aanwezig was, heeft op een voorschool 
(peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) of op een basisschool of buitenschoolse 
opvang te maken met de zorg voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Om 
deze zorg in één lijn te laten verlopen is een goede samenwerking tussen 
de verschillende organisaties van belang. De kennismakingsavond werd 
georganiseerd door de werkgroep Brede School Wilnis en had een 
informeel en ontspannen karakter. Onder het genot van een hapje en 
drankje werd de samenwerking alvast geoefend. Wethouder van Breukelen 
las een verhaal voor van Roald Dahl, waarbij verschillende aanwezigen 
geluiden maakten bij diverse terugkerende woorden. Daar werd veel 
creativiteit voor gebruikt. Tijdens de avond werden de onderlinge contacten 
verstevigd, zijn afspraken gemaakt om bij elkaar op locatie te gaan kijken 
en werden werkervaringen uitgewisseld. 

nieuwe website 
voor iedereen met 
trouwplannen 
Op welke plaatsen in De Ronde Venen 
kan ik trouwen? Welke ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand voltrekt het huwelijk? Wat kost het om te trouwen in het 
gemeentehuis? De gemeente De Ronde Venen krijgt dagelijks vragen 
over zaken die met de ‘mooiste dag’ te maken hebben. Logisch, want de 
huwelijksvoltrekking moet perfect verlopen en een groot feest zijn. Een 
goede voorbereiding is daarbij van essentieel belang. Voor alle mensen 
met trouwenplannen in De Ronde Venen is daarom een speciale website 
gemaakt: www.trouweninderondevenen.nl. Op deze website is alle 
gemeentelijke informatie te vinden die nodig is om er een feestelijke en 
onvergetelijke dag van te maken. Op de site is achtergrondinformatie te 
vinden over trouwen, welke trouwlocaties er zijn en wat een huwelijk kost. 
Ook wordt op de site informatie gegeven over geregistreerd partnerschap 
en ondertrouw. De website www.trouweninderondevenen.nl heeft een 
stemmige lila achtergrond en is voorzien van fraaie foto’s. Gezien het 
feit dat er jaarlijks vele tientallen huwelijken in De Ronde Venen worden 
voltrokken, verwacht de gemeente deze grote groep mensen van dienst te 
zijn met het aanbieden van de gezochte informatie op één plek.

Kandidaat 
gemeenteraadsleden 
gezocht
Om de vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
Normaliter zouden de verkiezingen in maart 2010 zijn. Als de 
Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met het voorstel van wet 
tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen 
en De Ronde Venen, zal de nieuwe gemeente Vecht en Venen 
op 1 januari 2010 een feit zijn. In dat geval zal nog dit jaar (medio 
november) een nieuwe gemeenteraad worden gekozen.
Iedere burger, die de Nederlandse nationaliteit bezit, kan zich 
aansluiten bij een politieke partij, die meedoet aan de verkiezingen 
en solliciteren naar een plaats op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraad. Geïnteresseerden worden opgeroepen zich zo snel 
mogelijk aan te melden bij een van de volgende contactpersonen.

cdA
Jan van Loo, Viergang 5, 3642 BJ Mijdrecht, 
06  53 323 309, j.vanloo@derondevenen.nl 

cu
N. Mertens, Boezemmolen 96, 3642 BE Mijdrecht, 
0297 24 20 09
D. Brouwer, Burg. Van Baaklaan 34, 3648 XV Wilnis, 
0297 28 42 20  

d66
M. Brunia, Koningsvaren 60, 1391 AL Abcoude, 
0294 28 29 28, d66@brunia.nl 

gemeentebelangen 
B. van Broekhuijsen, Roerdomp 39, 3641 TG Mijdrecht, 
0297 25 69 67, broek39@xs4all.nl 

groen links
W. Klaassen, 2e Zijweg 13,3641 PK Mijdrecht, 
0297 28 51 77, wrklaassen@planet.nl
Chris Duif, Haagwinde 49, 1391 XX Abcoude, 
0294 28 41 00, ch.duif@xs4all.nl

pvdA 
H. van den Dungen, harry@harryvandendungen.nl

ronde venen belang
A. Goldhoorn, Dodaarslaan 18, 3645 JD Vinkeveen, 
anco.goldhoorn@planet.nl 

Sgp
Gerrit Olieman, Hoofdweg 6,  3646 AX Waverveen, 
geng.olieman@kliksafe.nl 

vvd (opgeven voor 15 april 2009)
F. Lugtmeijer, Dodaarslaan 90, 3645 JE Vinkeveen, 
0297 21 39 44, flugtmeijer@cs.com 

vvW voor samenwerkende kernen
T. van der Meer, Kerklaan 15, 3645 ES Vinkeveen, 
0297 26 33 12, toonvandermeer@casema.nl 
M. Verbruggen, Bijleveld 13, 3645 XS Vinkeveen, 
0297 26 30 92, mirjamv13@gmail.com

communicatie onderzoek
De gemeente De Ronde Venen is op dit moment bezig met een 
onderzoek naar de communicatie met en naar jongeren. Deze week 
krijgen 500 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar een 
enquêtelijst opgestuurd. De gemeente wil graag weten hoe zij jongeren 
op een effectieve manier kan bereiken met informatie die voor hen 
interessant en belangrijk is. Ook wil de gemeente weten aan welke 
informatie jongeren behoefte hebben.

De gemeente vraagt iedereen die de enquêtelijst krijgt, deze in te vullen 
en terug te sturen met behulp van de retourenvelop. 



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. 

3 ApRil 2009
Matheus passion door het dudok ensemble
Locatie: RKJohannes de Doper in Mijdrecht. Anvang: 19.30 uur. 
Toegang: Kaarten reserveren kan via: info@cultura-drv.nl De 
toegangsprijs bedraagt 22,50 euro voor volwassenen en 20 euro 
voor 65+ en houders CJP. Tekstboek en consumptie zijn bij de 
prijs inbegrepen. Gereserveerde kaarten liggen een half uur voor 
de voorstelling voor u klaar. Reserveringen zijn pas definitief 
als uw betaling op ons bankrekeningnummer 50.83.96.468 tav. 
Stichting Cultura, Mijdrecht is bijgeschreven. Gedurende 10 
dagen voorafgaande aan de betreffende voorstelling zijn ook 
kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop bij: Boekhandel Mondria, 
winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht en bij Drogisterij De Bree 
aan de Herenweg 12 in Vinkeveen.

levensboek maken
Het doel van de cursus “Levensboek” maken is voor jezelf een 
overzicht te krijgen van belangrijke aspecten en ervaringen die in je 
leven zijn gebeurd. Met behulp van verschillende thema’s worden 
herinneringen opgehaald, die deelnemers kunnen gebruiken voor 
hun levensboek. De cursus bestaan uit 6 bijeenkomsten. 
Toegang: Gratis. Informatie: Nel Verhoek van Stichting De 
Baat.(0297) 23 02 80.n.verhoek@stichtingdebaat.nl 

4 ApRil 2009
Toneelvereniging W.i.K. speelt de klucht 
“De verkeerde koffer”
Het is een klucht in 3 bedrijven geschreven door Peter Damen. 
Locatie: Het oude parochiehuis in Mijdrecht. Aanvang: 20.15 de zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Entree: Losse kaarten kosten € 7,50 en zijn 
te bestellen bij Henny Breewel, tel .(0297) 28 39 79.

in de Janskerk worden liederen gezongen uit 
“Van liefde ongekend”.
De koren Rejoice, Cum aude en Excelsior vertolken de liederen 
onder leiding van Wim van Dijkhuizen. De zang wordt begeleid door 
Bert Kruis, Peter van Dongen, Grada van Ankeren en trompettist 
Renata Groen. Locatie: Janskerk Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis.

5 ApRil 2009
Koopzondag Mijdrecht
Locatie: Centrum Mijdrecht.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Nieuwe Meerbode - 1 april 2009 pagina 3

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.

AGENDA MENiNGVORMENDE 
RAADSVERGADERiNG 9 ApRil 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 april 2009.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling verslagen RTG’s van 16 en 18 maart 2009.
5. Vaststelling woonplaatsgrenzen (Raadsvoorstel nr. 0012/09)
 In het kader van de totstandkoming van de basisregistraties voor adressen 

en gebouwen dient de exacte begrenzing van de woonplaatsen te worden 
vastgesteld. Dit voorstel richt zich op de vaststelling van de grenzen 
van de woonplaatsen Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, 
Waverveen en Wilnis overeenkomstig de bij het concept-besluit behorende 
woonplaatstekening.

6.	 Verzoek	om	ontheffing	van	het	bestemmingsplan.	
 (Raadsvoorstel nr. 0099/08)
 Aan de Herenweg 40a te Vinkeveen zal een naschoolse opvang gerealiseerd 

worden. Om ten behoeve van de naschoolse opvang gebruik te kunnen 
maken van de buitenruimte, dient een ontheffing van het bestemmingsplan 
te worden verleend

AAGENDA BESluiTNEMENDE 
RAADSVERGADERiNG 9 ApRil 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 april 2009.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering 
 van 5 en 9 maart 2009.
4. Akkoordstukken.
 Voorgesteld wordt mevrouw drs. E. Appel eervol ontslag te verlenen 
5.	 Benoeming	griffier	(Raadsvoorstel	nr.	0013/09)
 Voorgesteld wordt om de heer M. de Graaf te benoemen tot griffier.
6. Sluiting.

Denkend aan Holland zie ik...
Trage rivieren, laagland of  golven die op het rulle strand 
stuk slaan. Het onderwerp “Hollands landschap” roept 
bij een ieder een ander beeld op. Hoe de clubleden 
van fotoworkshop de Ronde Venen dit onderwerp 
fotografisch	in	beeld	hebben	gebracht,	is	de	hele	maand	
april in het gemeentehuis te zien.

Voor het ene clublid is het Hollands landschap een groot, wijds, 
groen vlak. Voor het andere clublid mag een knotwilg niet ontbreken, 
terwijl het volgende clublid juist zand, duinen en water als het 
ultieme Hollandse landschap ervaart. Allemaal hebben ze gelijk! Het 
onderwerp valt niet in één beeld te vangen en daarom hangen er in 
de gevarieerde expositie achttien foto’s die het Hollands landschap 
stuk voor stuk op een prachtige manier belicht hebben. Voor meer 
informatie en foto’s: www.fotoworkshop.nl, pagina expositie.

iNzAMEliNG KlEiN CHEMiSCH AfVAl (KCA) 
DOOR KCA WAGEN

De KCA wagen rijdt weer. Deze week en volgende week vindt de jaarlijkse 
inzameling van het klein chemisch afval (KCA) plaats. 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 donderdag 9 april 2009, 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 8 april vóór 16.00 uur. 
Het KCA wordt dan bij u persoonlijk opgehaald. U mag het KCA NIET aan 
de weg zetten. Op de achterkant van de afvalkalender 2009 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.

Waar en wanneer stopt de KCA-wagen?
Tijdstip  plaats
Woensdag 1 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
Donderdag 2 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
Dinsdag 7 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
Woensdag 8 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.

OffiCiElE BEKENDMAKiNGEN
De	officiële	bekendmakingen	en	mededelingen	zijn	een	publicatie	van	de	gemeente	De	Ronde	Venen.	In	deze	rubriek	staan	offi-
ciële	bekendmakingen	en	mededelingen	die	voor	u	van	belang	kunnen	zijn.	Bijvoorbeeld	van	bouwplannen	of	verkeersbesluiten	
bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 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
Amstelkade 64, 65 Plaatsen van een vlaggenmast Reguliere bouwvergunning 2009/0145 19-3-2009
Piet Heinlaan 17 Vergroten van een woning met een 
 aanbouw aan de achterzijde Lichte bouwvergunning 2009/0139 17-3-2009

Mijdrecht
Molenwiek 75 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0111 5-3-2009

Vinkeveen
Achterveld Realiseren van een legakker Reguliere bouwvergunning 2009/0112 5-3-2009
Muijeveld 95 Vergroten van een woning met een dakop-
 bouw en het oprichten van een tuinberging Reguliere bouwvergunning 2009/0142 17-3-2009

Waverveen
Selijnsweg 7 Vergroten en veranderen van een garage Reguliere bouwvergunning 2009/0123 9-3-2009

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.)

 
VOORNEMEN TOT ONTHEffiNG BESTEMMiNGSplAN

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 2 april 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Fluitekruid 21, 23 Realiseren van 5 parkeerplaatsen 
 (tussen nr. 21 en 23) Reguliere bouwvergunning 2008/0678 A
Taling 19 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2009/0117 B

Vinkeveen
Areknpark De Plashoeve 42 Vernieuwen van schoeiingen en steigers Lichte bouwvergunning 2009/0064 C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening. 
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen. 
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burge-
meester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontheffing 
waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder 
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de 
behandelend ambtenaar kenbaar maken. 

Heeft u een slimme oplossing 
voor een probleem bij u in 
de buurt? Of een idee over 
het verbeteren van onze 
dienstverlening?

Ga dan naar het ideeënloket van 
Inwoners AanZet op 
www.derondevenen.nl.
Hier kunt u uw idee aandragen aan 
de gemeente.

inspirerend idee?

Expositie in gemeentehuis
Van 1 april tot en met 31 mei exposeert de 
fotoworkshop in het gemeentehuis. 
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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
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN 

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

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

Mijdrecht
Hofland 48, 50, 52, 54 Veranderen van een bestaande buitengevel Bouwvergunning 2009/0074 20-3-2009
Schattekerkerweg 1b Oprichten van een woning met bijgebouw 
 (nabij de Westerlandweg) Bouwvergunning fase 2 2008/0649 23-3-2009

Vinkeveen
Groenland 18 Vergroten van een woning met een 
 dakopbouw Bouwvergunning 2009/0066 23-3-2009

waverveen
Botsholsedijk 28 Gedeeltelijk vernieuwen van een garage Bouwvergunning 2009/0085 23-3-2009

winlis
Oudhuijzerweg 4 Veranderen van de oostgevel 
 van een woning Bouwvergunning 2009/0086 24-3-2009
Burg. Padmosweg 142 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Bouwvergunning 2009/0099 19-3-2009

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 bodemon-
derzoek 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. 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen 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 voorzieningenrechter, 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 BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt ONthEFFING

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 3 Oprichten van een woning (nabij nr. 3) Bouwvergunning 2008/0763 23-3-2009
Baambrugse Zuwe 124 Oprichten van een woonhuis Bouwvergunning 2008/0755 23-3-2009

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. Belangheb-
benden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voor-

zieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VERKEERSBESLuIt BRuNEL

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de 
volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Brunel 
11,3641 VG Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 1 april 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen 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 voorzieningenrechter, 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.
 

VAStStELLING hANDhAVINGSBELEID GEMEENtE DE RONDE VENEN 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 maart 2009 heeft besloten het handha-
vingsbeleid gemeente De ronde Venen 2009 vast te stellen. Het laatste handhavingsbeleid is vastgesteld in mei 2003, het is verouderd 
en daarom is, mede omdat een actueel handhavingsbeleid verplicht is vanuit Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 
besloten om een nieuw handhavingsbeleid op te stellen. Integrale handhaving richt zich op het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie 
van de handhaving door een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende handhavingstaakvelden.Het ministerie van VROM 
(dat handhaving ziet als een cyclisch proces) heeft integrale handhaving vorm gegeven door programmatische handhavingprogramma’s 
aan te beiden aan gemeenten. Het handhavingsbeleid dient als leidraad voor dit cyclische proces. Een handhavingsprogramma dient 
ieder jaar geschreven te worden met daarin de zaken die het komende jaar gehandhaafd gaan worden. Vervolgens dient er ieder jaar een 
monitor geschreven te worden over de behaalde resultaten. Het handhavingsbeleid treedt de dag na die van bekendmaking in werking.

ter inzage legging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in 
het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 
wEt GELuIDhINDER- tERINzAGELEGGING (DEFINItIEVE) BESChIKKING hOGERE wAARDEN INGEVOLGE DE wEt 
GELuIDhINDER VOOR DE wONINGEN AMStELKADE 125D EN AMStELKADE x2 (AChtER AMStELKADE 125C). 

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 24 maart 2009 een beschikking hogere waarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting opgesteld voor  de woningen Amstelkade 125d en Amstelkade x2 (achter 125c) gemeente De Ronde Venen 
vanwege de aanleg van de omlegging N 201 (Amstelhoek).Inzien van de stukken: De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van woensdag 1 april 2009  tot en met dinsdag 5 mei 2009 ter inzage bij de Provincie Utrecht in de leesbalie A2 van het provincie-
huis, Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht (openingstijden van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur). De ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen ook zes weken ter inzage in het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen. Beroep:Tegen deze beschik-
king kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die 
tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren heb-
ben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen 
ten opzichte van de ontwerp-beschikking. Het beroep staat open voor belanghebbenden. Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de 
beschikking waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van de 
beschikking waarop het geschil betrekking heeft, worden overgelegd. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor indiening van een beroepschrift is € 145,- grif-
fierecht verschuldigd voor een natuurlijke persoon en € 288,- voor een rechtspersoon. Indien beroep is ingesteld tegen deze beschikking 
kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd. Informatie: Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met A.A.M. (Rien) Bakker, afdeling Milieu, Provincie Utrecht, (030) 25 83 569.

Paasactiviteiten
voor groot en klein bij

Albert Heijn Leicester

Mijdrecht - Van 30 maart tot 14 april staat Albert Heijn Leicester te Mijdrecht hele-
maal in het teken van Pasen. Onder het motto ‘Voor de feestdagen’ vinden er diverse 
activiteiten plaats in de winkel. Woensdag 8 april kunnen onze kleinste klantjes een 
paashaaskoek komen versieren. Donderdag 9 april kunnen klanten komen proeven 
van het bijzondere paasassortiment. Alle inwoners van Mijdrecht zijn van harte uitge-
nodigd om mee te doen met een van de activiteiten in de winkel.

Paashaaskoek versieren voor kleinste klanten

“Ook de kleinste klanten kunnen bij ons al helemaal in de paasstemming komen”, 
aldus supermarktmanager Mohamed Albadichi. “ Woensdagmiddag 8 april vanaf 
14.00 uur zijn alle kinderen van harte welkom om hier hun paashaaskoek schitterend 
te versieren met heel veel lekkers. Na afl oop mogen kinderen de koek natuurlijk mee 
naar huis nemen. Het enige wat zij vooraf moeten doen is zich aanmelden in de win-
kel. Ook hebben we in de hele periode voor Pasen een paaskuikenspeurtocht in de 
winkel voor kinderen tot en met 10 jaar. Na afl oop levert de ingevulde speurkaart een 
kleurplaat en een leuke verrassing op.”

Paasproeverij

Albert Heijn Leicester organiseert op donderdag 9 april van 16.00 tot 19.00 uur een 
uitgebreide proeverij. Alle klanten zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Er is veel lekkers 
te proeven van rijkgevulde palingsalade met zalm tot ambachtelijke cheesecake.

Kroon op de paastafel
Voor een uitgebreide theetijd thuis heeft Albert Heijn ook nog een feestelijk 
paaschocoladeassortiment. Maar klanten kunnen ook zelf aan de slag met 
het uitgebreide asssortiment bakproducten. Met de speciale bakvormen is in 
een handomdraai de lekkerste cake en hartige taart te maken. Om vervolgens 
de tafel helemaal compleet te maken met het vrolijk gekleurde lente-servies. 
Er zijn borden, schalen, kommen en eierdopjes verkrijgbaar met een vrolijke 
uitstraling die de kroon op een mooi gedekte paastafel zijn.

Albert Heijn aan Leicester 13 
in Mijdrecht is maandag tot 
en met zaterdag geopend van 
8.00 tot 20.00 uur. Koopavond 
op vrijdag tot 21.00 uur.

Koopcentrum mijdrecht

Koopzondag

5 april
v.a. 13.00 tot 17.00 uur

GezelliGheid op straat

poffertjes, suikerspin

diverse kinderattracties

zoals touwtje trekken,

minicars, draaimolen

nieuwe voorjaarscollectie

mijdrecht Gastvrij en GezelliG

Te koop:
Hippe meidenkast 120x50x90 cm 80 cm 
hang 40 cm leg onder over hele breedte 2 
laden 150 euro. 
Tel. 0297-241383

Aangeboden:
Binnendeur opdek blank hout 201x83 cm 
t.e.a.b. Houten boekenkast 100x190x30 
cm. 
Tel. 0297-274846

Te koop:
Orig. lampen op voet voor buiten een 150 
hg. Hogedrukspuit merk KEW een koop 
200 euro. 
Tel. 0297-261529

Aangeboden:
Gratis af te halen: ±100 lichtgrijs geme-
leerde terastegels 40x40 voor ±16 m2. 
Tel. 0297-272085/
06-33930703

Te koop:
4-pers. grijze Cabanon tent. Verplaatsba-
re voorwand pyramidetent met extra lui-
fel 2 slaapcabines 150 euro. 
Tel. 0297-241043

Te koop:
Nomad kinderslaapzak 160x140 17,50 
euro. Houten kleutertafel + stoel 20 eu-
ro. Mini Jenga nw. 5 euro. Dvd pira-
tes of car. 7,50 euro. Tel. 0297-274764
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INFORMATIEF

COLOFON

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Schakelen

De Stichting Welzijn Wajir is nog steeds niet een rijke stichting die aan alle 
aanvragen uit Wajir kan voldoen. Die functie heeft de stichting nog steeds 
niet.
Wel kunnen we meedenken, de mensen trainen en capabeler maken en 
contacten leggen. Zo heeft onze adviseur inmiddels een indrukwekkend 
netwerk aan contacten in Wajir opgebouwd.
We hebben de indruk dat nog veel organisaties en overheidsinstellingen 
hard werken maar nog slecht met elkaar communiceren en samenwerken.
Het lijkt wel of ieder op zijn terrein vreselijk zijn best doet, maar die inspan-
ningen nog slecht kan inpassen in het grote geheel.
Omdat de stichting veel goede relaties en inmiddels een goede reputatie  
heeft, kunnen we onbevangen mensen en organisaties aan elkaar ‘linken’, 
schakelen, en tijdens ons werkbezoek hebben we daar diverse voorbeelden 
van gezien.

Toen ik in ons hotel naar de vergaderruimte liep zat een man alleen aan de 
maaltijd. Ik wenste hem smakelijk eten waarop hij aan ons vroeg wie wij 
waren. Na mijn uitleg natuurlijk de wedervraag: wie bent u?
Hij bleek mijnheer El Said Karara, een Egyptenaar en dè veiligheidsfunctio-
naris voor Kenia van de Verenigde Naties.
Hij was op inspectiereis in noordoost Kenia en was bezorgd over de veilig-
heid daar. Ik vroeg hem of hij wist dat het district Wajir al jaren heel veilig 
was, of hij het Wajir Peace and Development Agency  en de coördinator 
Abdi Billow wel kende. Nog nooit van gehoord.
Het contact was snel gelegd: één telefoontje en na een kwartier zaten beide 
heren druk in  gesprek, dat voor beiden heel vruchtbaar was.

Zo hebben we ook rapporten van de ene organisatie of overheidsinstelling 
kunnen doorspelen naar een andere.
Het maken van een sociale kaart met alle spelers op het terrein van ontwik-
keling kan een belangrijke stap vooruit zijn.
U merkt wel: onze taak zit er nog lang niet op.

Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Is uw huisdier 
zoek?

Vermist
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet 
Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencompl) grens Uithoorn Amstelveen -  
 poes. Wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,  
 grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
 “Mimi”.
- Hofland in Mijdrecht - Jack Russel, kruising. Wit/lichtbruin, heeft  
 chip en draagt lichtblauw bandje met steentjes. 
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht - gecastreerde kater. Zwart met 
 witte  sokjes, bef en buik. Rechtsonder kin wit streepje, is 4 jaar  
 en heet “Billy”.

Gevonden
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Industrieterrein Uithoorn - zwart/grijze kat
- Zijdelweg in Uithoorn - zwarte kater met witte buik en sokken.
 Vrij fors.

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

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden:  06-53315557

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440 

Uitvoering Matthäus 
Passion op 3 april in de 
Johannes de Doperkerk
De Ronde Venen - Op  de grens 
van Mijdrecht/Wilnis wordt op vrij-
dag 3 april in de Johannes de 
Doperkerk aan het Driehuisplein 
2 te Mijdrecht/Wilnis de Matthäus 
Passion door het Dudok koor en or-
kest uitgevoerd. Verdere medewer-
king verlenen het Haags Matrozen-
koor en 6 solisten. Het concert be-
gint om 19.30 uur. J.S. Bach noemde 
de Matthäus Passion, waarin het lij-
densverhaal van Jezus Christus uit-
gebeeld wordt, zelf zijn opmerkelijk-
ste compositie, zowel qua bezetting 
en uitvoeringstijd. In die traditie zal 
ook de uitvoering in de Johannes 
de Doperkerk staan. Het Dudok En-
semble met vaste dirigent Erik van 
Nevel heeft ieder jaar de Matthäus 
Passion op het programma staan en 
bestaat uit een kerngroep van 40 
zangeressen en zangers en eenzelf-
de aantal instrumentalisten, zowel 
beroeps als semi-professioneel.

De solisten zijn Josie Ryan-so-
praan, Michelle Mallinger-alt, Ro-
derick Blom en Ambroz Bajec La-
pajne- tenor, Marijn Zwitserlood en 
Michiel Meijer-bas. Deze uitvoering 
van de Matthäus Passion gebeurt in 

samenwerking van Stichting Vrien-
den van het Monument Johannes 
de Doper en Stichting Cultura De 
Ronde Venen.
Het Prins Bernard Cultuurfonds, di-
verse instellingen en bedrijven uit 
De Ronde Venen hebben een bij-
drage verleend. 

Entree
De entreeprijs bedraagt voor vol-
wassenen 22,50 euro, voor 65+ en 
houders CJP 20,- euro, waarin tekst-
boek en consumptie inbegrepen 
zijn. Toegangsbewijzen kunnen be-
steld worden op www.cultura-drv.
nl en zijn in voorverkoop verkrijg-
baar bij:
DA –drogisterij Nap, Dorpsstraat 59, 
Mijdrecht, Boekhandel Mondria, de 
Lindeboom 11, Mijdrecht, Drogis-
terij de Nagtegaal, Dorpsstraat 30, 
Wilnis, Drogisterij De Bree, Heren-
weg 12, Vinkeveen en voor zover de 
voorraad strekt aan de ingang van 
de kerk vanaf 18.45 uur.
Uitgebreide  informatie is eveneens 
te vinden op www.cultura-drv.nl.
Een unieke gelegenheid om de Mat-
thäus Passion zo dichtbij huis te 
kunnen beluisteren en te beleven! 

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdag-
avond 4 april organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige kien-
avond in het gebouw van KnA nabij 
het winkelcentrum Legmeer. 

De zaal is open om 19.00 uur en het 

kienen begint om ca. 20.15 uur. Op 
deze avond kunt u weer vele mooie 
en aantrekkelijke prijzen winnen.

De opbrengst is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van de bekende 
Uithoornse missionarissen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 3 
april organiseert Supportersvereni-
ging De Lijnkijkers weer een bingo-
avond in het clubgebouw van de sv 
Argon. Aanvang 20.00 uur. De kaar-

ten kosten 0,50 euro per stuk. Uiter-
aard weer vele mooie prijzen waar-
onder een wasdroger.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis!

www.morpheus.nl

WAKKER WORDEN!

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 VOORJAARSAANBIEDINGEN!



Mijdrecht - Hoewel de economi-
sche situatie in ons land nu niet 
bepaald rooskleurig genoemd kan 
worden, zien sommige startende 
ondernemers daarin juist aanleiding 
om zichzelf met iets nieuws op de 
markt te presenteren! Dat getuigt 
niet alleen van moed en geloof in 
eigen kunnen, maar geeft hen ook 
min of meer het (virtuele) recht op 
aandacht en het toekennen van op-
drachten. Natuurlijk als daar be-
hoefte aan is. Zo’n startende onder-
nemer is Richard van Groen, woon-
achtig met zijn gezin in Mijdrecht. 
Richard (42) is gepokt in gemazeld 
in de wereld van verhuizingen van 
A naar B, of dit nu binnen of bui-
ten de eigen regio, in Nederland of 
daarbuiten is, waar dan ook ter we-
reld. Hij wilde méér servicegericht 
werken dan alleen maar een ‘ver-
huisklus’ opknappen. Daar zit nog 

al wat aan vast. Behalve het leegha-
len van een ruimte, inpakken, inla-
den, transporteren, uitladen, uitpak-
ken, neerzetten, eventueel monteren 
en installeren, begeleiden, verzeke-
ren, alle papierwerk en wat er nog 
meer bij komt kijken, dient er vaak 
óók te worden ingespeeld op een 
stukje emotie van de bewoner(s). 
Richard haakt hierop in met zijn ei-
gen Verhuis Service Van Groen, dat 
per 1 maart 2009 is opgestart en in-

geschreven bij de Kamer van Koop-
handel.

Persoonlijke benadering
“Met opzet Verhuis en Service los 
van elkaar omdat het beide onder-
werpen zijn waaraan separaat veel 
aandacht zal worden besteed. El-
ke verhuizing is een persoonlij-
ke belevenis,” legt Richard uit. “En 
in dat licht gezien hebben we bij-
voorbeeld voor senioren een apar-
te verhuisservice in het leven ge-
roepen. Ik heb respect voor senio-
ren waarvan het merendeel de vroe-
gere normen en waarden hanteert 
zoals die destijds zo gewoon wa-
ren. Daar kan ik mij helemaal in vin-
den. Daarnaast hebben zij met hun 
werk en inzet Nederland groot ge-
maakt. Dat sluit goed aan bij onze 
mentaliteit waarbij we willen verhui-
zen op de ‘ouderwetse’ manier: ge-

zellig, informeel en met respect voor 
de inboedel en wat hen dierbaar is. 
Inspelen op gevoelens en de tijden 
waarop zij willen of moeten verhui-
zen. Bijvoorbeeld vanuit hun eigen 
huis naar een aanleunwoning, se-
niorenappartement of zorgcentrum. 
Ook als zij voor de laatste keer moe-
ten verhuizen (…) kunnen wij dat 
voor de nabestaanden respectvol 
verzorgen. Lege woningen leveren 
wij bezemschoon op, schroef- en 

spijkergaatjes van schilderijhaakjes 
worden door ons dicht geplamuurd, 
verpakkingen opgeruimd. In het 
nieuwe huis wordt de inrichting op 
zijn plaats gezet, worden wandver-
sieringen en gordijnen opgehangen 
als dat nodig is en een bloemetje op 
tafel gezet als een ‘welkom namens 
uw verhuizer.’ Zo gaat dat, want wij 
houden van een persoonlijke bena-
dering en afwerking. En we kijken 
daarbij niet op een uurtje méér voor 
hetzelfde geld.” Maar ook voor ‘ge-
wone’ verhuizingen is Van Groen in 
de markt en dat gaat vanuit dezelf-
de gedachte en hoge servicegraad. 
Dat geldt evenzeer voor bedrijfsver-
huizingen en verhuizingen van bij-
zondere (kostbare) interieurs, waar-
onder ook die in de museum-, me-
dische en laboratoriumsector. Ri-
chard neemt zelf deel aan het ver-
huizen en verzorgt de complete be-
geleiding. Eén en ander tegen alles-
zins keurige tarieven die hij op aan-
vraag graag in de vorm van een of-
ferte aan u bekend maakt.

Eén aanspreekpunt
Hoe doet hij dat? Richard werkt 
vanuit kantoor aan huis en is zeven 
dagen per week bereikbaar. Om-
dat hij goed thuis is in de verhuis-
branche huurt hij zelf betrouwba-
re en professionele mensen, mate-
rieel, transport en eventuele opslag-
ruimte op maat in. Zelf zit hij daar-
bij als een spin in het web, waar-
door de opdrachtgever(s) voor alle 
activiteiten altijd één aanspreekpunt 
hebben. Dat is wel zo gemakkelijk 
en daardoor zijn de communicatie-
lijnen ook kort. ‘Doen wat je zegt 
en hebt beloofd’ staat hoog in het 
vaandel bij Richard, evenals klant-
vriendelijkheid en meedenken op 
een breed vlak, van overleg tot be-
geleiding, van planning tot uitvoe-
ring. En wat meer is: zijn echtgeno-
te Conny staat vierkant achter zijn 
ideeën en de zaak die hij heeft op-
gestart. Richard ervaart het als heel 
belangrijk dat de achterban hem 
volop steunt. Inmiddels is er ook een 
website in gang gezet die uitgebrei-
de informatie over de verschillen-
de onderwerpen en verhuismoge-
lijkheden biedt:  www.vangroenver-
huisservice.nl. Daarnaast is Richard 
van Groen Verhuis Service altijd per 
telefoon bereikbaar voor meer ant-
woorden op vragen en/of het ma-
ken van een afspraak: 0297-250016 
of 06-29570343.
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Ferrari actie: win een weekend Ferrari F430 rijden!

Van Kouwen kiest voor 
Shell en start uniek
Mijdrecht - Recent heeft van Kou-
wen, GM dealer met vestigingen in 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam 
en Mijdrecht ervoor gekozen om 
met Shell in zee te gaan voor het le-
veren van motorolie. Shell, één van 
de grootste oliemaatschappijen ter 
wereld en een Nederlands bedrijf, 
staat bekend om z’n hoogwaardi-
ge olieproducten. Theo van Kou-
wen, directeur Van Kouwen Groep: 
“Als leek zou je zeggen: olie is olie, 
maar niets is minder waar. Met ech-
te goede olie in je motor, loopt je 
auto mooier, stiller, zuiniger en heeft 
een schonere uitstoot. We hebben 

gezocht naar de beste kwaliteit en 
dat gevonden bij Shell, dus vanaf nu 
krijgt iedere klant bij ons Shell olie 
in z’n motor bij een onderhouds-
beurt, overigens zonder dat we er 
meer voor rekenen! Dat Shell het 
goed doet blijkt uit de jarenlange 
samenwerking tussen Shell en Fer-
rari. Alle Ferrari’s, ook de Formule 1 
auto’s, zijn voorzien van Shell olie. 
Gezien de hechte band Shell-Ferrari 
hebben we een leuke actie bedacht 
die loopt tot 1 juni: Iedereen die z’n 
auto (Opel, Chevrolet, Saab of GM-
USA) bij één van onze vestigingen 
in onderhoud brengt (ook lease-au-

to’s) maakt kans op één van de 4 te 
verloten weekenden Ferrari rijden. 
U kunt trouwens ook meedoen als 
u een ander merk heeft. Naast de 
weekenden verloten we 12 testritten 
van een uur onder iedereen die een 
reserve-liter Shell Helix Ultra 5W30 
bij ons koopt in de actieperiode. 
Overigens heeft iedereen prijs, want 
zowel de onderhoudsklanten als de 
kopers van een reserve-liter krijgen 
een schaalmodel van de Ferrari FXX 
kado! De Ferrari F430 waar u mee 
gaat rijden staat in onze vestiging 
Mijdrecht in de showroom, neemt u 
gerust een kijkje!”

Nieuw in De Ronde Venen: 
Verhuis Service Van Groen

Prijzenregen en kampioenen 
voor wedstrijdparen 
Danscentrum Colijn
Uithoorn - De afgelopen weken 
stonden er weer een aantal wed-
strijd op stapel en de dansparen van 
de familie Colijn hebben weer uit-
zonderlijk goed gepresteerd. Op 14 
maart was er een NADB wedstrijd in 
Steenwijk. Jan en Marianne Kooij-
man behaalden daar een 4e prijs in 
de Senioren A2 klasse. De volgen-
de dag was het de beurt aan de ju-
nioren. Daar werden Christiaan van 
Toor en Erina Bassaly kampioen in 
de Debutanten 2 klasse. Dit was de 
eerste wedstrijd in deze , voor hen , 
nieuwe klasse!! 29 maart was er een 
wedstrijd in Tilburg onder auspiciën 
van de DMN. Tijdens deze wedstrijd 
regende het pas echt prijzen voor 
de dansparen van Colijn: de ballr-
roomdansen; Arjan Pouw en Jenni-
fer Koenen werden 4e in de C-klas-
se. Dion v.d. Klaauw en Angela Es-
huis behaalden een 3e plaats in de 
B-klasse en Jeffrey Slof en Suzan-
ne v.d. Schilden werden kampioen 
in dezelfde klasse!! Selmar Smit en 
Charlotte Rietveld en Christiaan van 
Toor en Erina Bassaly moesten de 
eer hoog houden in de A-klasse. Dit 
hebben zij goed gedaan; Selmar en 
Charlotte behaalden een 5e plaats 

en Christiaan en Erina werden 2e!! 
Tot slot behaalden Dion en Angela 
ook nog een 5e plaats in de B-klas-
se Latijnsamerikaanse dansen.
Deze prestaties zijn natuurlijk mooi. 
Het wedstrijdseizoen is zo goed als 
afgelopen en is voor de dansparen 
van Colijn bijzonder goed verlopen. 
Dit is vooral te danken aan de inzet 
van de paren zelf; naast de regulie-
re lessen trainen zij bijzonder hard; 
iedere zaterdagmorgen staat het 
danscentrum in het teken van de 
wedstrijdtrainingen. Daarnaast vol-
gen de paren nog diverse extra les-
sen bij Axel en Stella Colijn. Stella 
Colijn heeft in het verleden al eens 
een Nederlands Kampioen afgele-
verd en is still going strong.
De familie Colijn maakt zich inmid-
dels op voor de start van het einde 
van het seizoen; aanstaande zater-
dag vindt het afdansen plaats van 
de jeugdafdeling. Zij sluiten daar-
mee het eerste deel van het dans-
seizoen af. Daarna volgt nog een 
deel en dansen zij in juni nog een 
keer af, gevolgd door het school-
kampioenschap. Dit is het hoogte-
punt van het jaar voor de leerlingen; 
het is natuurlijk ontzettend leuk om 

tegen dansparen van je eigen dans-
school te dansen! Wat betreft de pa-
ren loopt het seizoen nog even door; 
zij dansen af op woensdag 20 mei 
a.s. Op 16 mei staat het slotbal voor 
de paren gepland. Daarnaast sluit de 
ballettak (popshow, hip hop, break-
dance) van het danscentrum het 
seizoen af op zaterdag 6 juni tijdens 
de Night of the Proms. Een schitte-
rend spektakel waarin alle ballet-
leerlingen prominent in de belang-
stelling zullen staan. Natuurlijk is er 
ook weer een mistery guest…..
De inschrijvingen voor het seizoen 
2009/2010 gaan eind april weer van 
start dus wanneer u of uw kinderen 
ook willen genieten van dansles op 
niveau in welke categorie dan ook: 
www.colijndancemasters.nl.
Danscentrum Colijn werkt uitslui-
tend met gediplomeerde leerkrach-
ten. Dit resulteert in een uitgeba-
lanceerde en goed opgebouwde les 
met aandacht voor de techniek. Dit 
is van belang voor de dansontwik-
keling van u en uw kinderen, kies 
voor professionaliteit en kwaliteit! 
Neem voor uzelf en uw kinderen 
geen genoegen met minder! U bent 
het waard!

Het ziet er naar uit dat het gaat lukken

Opknappen winkelcentrum 
Zijdelwaard een grote stap 
dichterbij
Uithoorn - Sinds enkele jaren is de 
gemeente Uithoorn in overleg met 
Delta Lloyd over de ontwikkeling 
van het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein, waarvan Delta Lloyd de eige-
naar is.
Tussen gemeente en Delta Lloyd is 
in 2004 een intentieovereenkomst 
gesloten waarin procesafspra-
ken zijn vastgelegd en er ligt een 
Masterplan (gemeenteraad, 2006), 
waarin de uitgangspunten voor de 
herontwikkeling zijn verwoord en 
opgetekend. De gemeente heeft al 
die tijd onderhandeld met een be-
drijf dat was ingehuurd door Del-
ta Loyd, maar kwam er niet echt 
uit. De onderhandelaars van Del-
ta Loyd wilden betaald parkeren in-
voeren voor de door hen te realise-
ren parkeergarage, maar daar voel-
de de gemeenteraad niets voor. Dit 
leek een bottelnek te worden voor 
de plannen, maar er is nu weer 
licht in de duisternis. De gemeen-
te spreekt nu rechtstreeks met de 
directie van Delta Loyd en het be-
taald parkeren schijnt nu geen echt 
breekpunt meer te worden. De ge-
meente en Delta Lloyd zijn overeen-
gekomen om een nieuwe intentie-
overeenkomst te sluiten om de haal-
baarheid van het Masterplan te on-
derzoeken. Het initiatief ligt bij Del-
ta Lloyd en de gemeente is een be-
langrijke partner in het proces. De 
betrokkenheid van de gemeente is 
zowel publiekrechtelijk (planolo-
gische procedures, bestemmings-
plan) als privaatrechtelijk (grondin-

breng). Daarnaast kan ze, afhan-
kelijk van de haalbaarheid, een ac-
tieve rol spelen bij onderdelen van 
het project, waaronder de herinrich-
ting van de openbare ruimte. De ge-
meente is voornemens, bij uitblijven 
van initiatieven van Delta Lloyd, zelf 
de openbare ruimte aan te pakken.

Voor de zomer
Het project bevindt zich aan het be-
gin van de haalbaarheidsfase. Het 
doel van het project is om te komen 
tot een gerevitaliseerd winkelcen-
trum Zijdelwaardplein passend bin-
nen de “Uitgangspunten Winkelcen-

trum Zijdelwaardplein” en het bijbe-
horende Masterplan.
In de eerste fase wordt een nieu-
we intentieovereenkomst gesloten 
tussen de eigenaar van het winkel-
centrum (initiatiefnemer) en de ge-
meente om in gezamenlijkheid te 
komen tot een financieel en maat-
schappelijk haalbaar plan in de vorm 
van een definitief ontwerp voor de 
uitbreiding en opwaardering van het 
winkelcentrum Zijdelwaardplein.
Zoals het er nu naar uitziet zal dit 
haalbaarheidsplan nog in de raad 
van mei /juni in de raad worden be-
handeld.

Foto’s met schaduw
De Ronde Venen - De lente is be-
gonnen, de zomertijd is weer inge-
gaan en de zon gaat steeds uitbun-
diger schijnen. Zonneschijn veroor-
zaakt schaduw en schaduw is het 
thema van de expositie van foto-
workshop De Ronde Venen. Deze 
foto-expositie is de gehele maand 
april in gezondheidscentrum Croon-
stadt te zien.

Schaduw en fotograferen kan een 
lastige combinatie zijn. Op een zon-
nige (vakantie)foto wordt een scha-
duw al snel een te zwart vlak.

Voor de clubleden reden genoeg om 
de schaduw dan maar eens tot on-
derwerp van de foto te bombarde-
ren. Als de lens op donkere scha-
duwvlakken op strepen wordt gefo-
cust, kan er een prachtig lijnenspel 
ontstaan.
Langgerekt in voor- en najaar, ver-
rassend met kunstlicht, maar ook 

het brein uitdagen tot puzzelen... 
wat is dit? Het kijken naar schadu-
wen komt eigenlijk sterk overéén 

met het bekijken van een fotone-
gatief. Goede reden om deze expo-
sitie met een positieve blik te aan-
schouwen.
Voor meer foto’s en informatie:  
www.fotoworkshop.nl
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Alleen met een speciaal zonnefi lter voor is het
 verantwoord om naar de zon te kijken,  anders niet!

Sterrenkijkdagen in Wilnis
Wilnis - In het kader van het Jaar 
van de Sterrenkunde 2009 wordt 
over de hele wereld in de periode 
2 tot en met 5 april 2009 de ma-
nifestatie “100 uur Astronomie” 
gehouden, waarbij het publiek de 
gelegenheid krijgt om met instru-
menten de sterrenhemel te obser-
veren.  In Nederland zijn dan voor 
de 33-ste keer op rij de Landelijke 
Sterrenkijkdagen. Op 65 plaatsen 
door heel Nederland is het publiek 
(jong en oud!) welkom. Sterren-
wachten en (groepen) amateurs 
hebben dan hun telescopen op-
gesteld. Ook in Wilnis staan de te-
lescopen weer opgesteld bij helder 

weer. Dit jaar is het voor de vijfde 
achtereenvolgende keer dat deze 
dagen georganiseerd worden. Een 
jubileumjaar dus voor de Amateur 
astronoom Roland Taams! Voor hem 
persoonlijk is het de vijfde keer. Dit 
jaar zijn de dagen met behulp van 
de Sterrenwacht de Ronde Venen 
i.o. en de Astrovereniging Omega 
Centauri afdeling Het Groene Hart, 

georganiseerd.

De bedoeling is dat het publiek 
kennis kan nemen van de wereld 
van sterren en planeten en van de 
mooie hobby astronomie. In het ka-
der van het internationale jaar van 

de Sterrenkunde worden er leuke 
activiteiten georganiseerd. Uiter-
aard staan de telescopen opge-
steld bij mooi en helder weer maar 
daarnaast heeft de Astrovereniging 
Omega Centauri ook een prijsvraag 
uit geschreven. 
Deze prijsvraag is mede door ESA-
ESTEC uit Noordwijk en Space 
–Expo uit Noordwijk, ondersteund. 

DE EERSTE PRIJS 
IS EEN HEUSE MP4- SPELER! 

Voor meer informatie over deze 
prijs vraag kunt u kijken op de 
website van de vereniging. www.
omegacentauri.nl 

Opening 
Op vrijdag avond vanaf 18.00 gaan 
de deuren open van de Openbare 
Basis School de “Willespoort”in 
Wilnis open. Om vervolgens om 
19.00 uur een grandioze opening te 
laten zien. Tegelijkertijd met deze 
“Grand Opening”, zal de Marathon 
van 48 uur van start gaan. De As-
trovereniging zal in het kader van 
100 uur astronomie een 48 uurs 
Marathon gaan houden. Tijdens 
deze Marathon zullen er een aan-
tal vrijwilligers maarliefst 48 uur 
aanwezig blijven! Dus ook de hele 
nacht! Tijdens deze 48 uur kunnen 
de mensen uiteraard ook langsko-
men. Er zullen “live webcast”zijn 
van de grootste telescopen ter 
wereld. Via een internet verbinding 
zullen deze beelden live te zien zijn 
op het grote scherm in de Openba-
re Basisschool de Willespoort. Met 
deze Marathon wil de vereniging 
Geld ophalen voor een goed doel! 
Een groot gedeelte van het opge-
brachte geld zal ten goede komen 
aan het IYA2009 organisatie. Deze 
organisatie heeft als een van de 
doelstellingen dat Wetenschap, 
techniek, natuur, ruimtevaart en 
sterrenkunde bevorderd gaat wor-
den in de ontwikkelingslanden. 
Tijdens deze Marathon kunnen de 
bezoekers een vast bedrag doneren 

of een bedrag per uur doneren. 

Telescopen
Op zaterdag 4 april komt Dhr. Fred 
Kamphues samen met een echte 
astronoom, David Raban, een pre-
sentatie geven over hun werk met 
de VLTI( Very Large Telescope- In-
terferometer) deze telescoop is 
de grootste die onder begeleiding 
staat van ESO, European Southern 
Observatory, in Chili. Het hoofd-
kwartier van ESO bevindt zich 
in Europa (in Garching, vlak bij 
München) en de waarnemingsfa-
ciliteiten op twee locaties in Chili: 
de berg La Silla, ten oosten van La 
Serena, en de berg Cerro Paranal, 
ten zuiden van Antofagasta. Op 
Paranal bevindt zich de Very Large 
Telescope (VLT), de belangrijkste 
optische/infrarode telescoop ter 
wereld. 

15.00 - 15.45 uur Lezing: De Very 
Large Telescope Interferometer 
(VLTI) technologie - Fred Kamp-
hues (taal Nederlands)
15.45 - 16.30 uur Science with the 
VLTI - David Raban (Taal Engels)
16.30 - 17.30 uur Doorlopende di-

ashow “Los Cielos de Chile” - Fo-
tografi e van Stéphane Guisard en 
Fred Kamphues

 
Fred Kamphues maakte onder-
deel uit van het Fokker Space 
team dat de VLTI delay lines ont-
wikkelde voor ESO. Hij werkt 
momenteel in opdracht van TNO 
aan onderdelen voor de Gaia 
ruimtetelescoop. Fred is ook een fa-
natiek fotograaf en trok een maand 
door Chili om unieke foto’s te ma-
ken van een aantal observatoria. 
David Raban is een astronoom, die 
promoveert aan de Leidse Ster-
renwacht op interferometrische 
waarnemingen met de VLTI. David 
en zijn collega’s zijn pioniers in het 
bestuderen van zwakke signalen 
van Actieve Galactische Nuclei. 
David werkt bij TNO aan de ont-
wikkeling van nieuwe generaties 
instrumenten voor telescopen. 
Stéphane Guisard werkt voor ESO 
als optical engineer aan de VLTI in 
Paranal. 
Stéphane’s foto’s van de sterrenhe-
mel in Chili zijn wereldberoemd.

Studentensatelliet 
Delfi -C3 is de eerste universiteits- 
en studentensatelliet die in Neder-
land is gebouwd. Het project is een 
samenwerkingsverband tussen 
de Delftse faculteiten Luchtvaart- 
en Ruimtevaarttechniek (L&R) en 
Elektrotechniek, Wiskunde en In-
formatica (EWI). Ruim twee jaar 
zijn studenten bezig geweest met 
de bouw van de satelliet. Op dins-
dag 29 april 2008 is Delfi -C3 gelan-
ceerd vanuit India. Ook zal tijdens 
de sterrenkijkdagen in Wilnis een 
model staan van deze, toch wel 
Bijzondere Satelliet. Van de ster-
renkijkdagen is ook dit jaar weer in 
handen van Stichting “De Koepel” 
te Utrecht. De toegang is veelal 
gratis, maar bij sommige sterren-
wachten wordt een kleine entree-
prijs gevraagd. 
Bij helder weer kunt u met eigen 
ogen kraters op de Maan zien, de 
ringen van Saturnus bewonderen 
en veel meer sterren zien dan u ge-
wend bent!

Maan met kraters
De maan is 2 april in de schijnge-
stalte van eerste kwartier en de da-
gen daarna meer dan half verlicht 
en prima zichtbaar. Met een teles-
coop zien we tientallen kraters op 
de maan. Saturnus is de hele avond 
prominent aanwezig. Een telescoop 
toont de beroemde ring en een of 
meer maantjes bij de planeet. Het 
sterrenbeeld Orion staat aan ‘s 
avonds in het zuidwesten. Onder 
de drie gordelsterren in het midden 
van dit sterrenbeeld zien we met 
het blote oog – als het goed helder 
is – een klein vlekje. De verrekijker 
laat een duidelijk neveltje zien en 
een telescoop biedt een prachtige, 
grillige nevelvlek met sterretjes 
erin: de beroemde Orionnevel. Het 
is een gebied van waterstofgas 
tussen de sterren, op 1500 lichtjaar 
van ons vandaan, waar nog steeds 
nieuwe sterren geboren worden.

Dit zijn slechts enkele hoogtepun-
ten van de vele mogelijkheden aan 
het nachtelijk fi rmament. We ho-
pen op een stralend heldere hemel, 
maar mocht het bewolkt zijn, dan 
kan men in ieder geval uitleg krij-
gen over de instrumenten en overal 
is gelegenheid tot discussie over 
hemelverschijnselen: Zon, maan, 
planeten, sterren, verre melkweg-
stelsels, de grootte van het heelal 
en natuurlijk ook over de hobby 

sterrenkunde. 

Interesse gewekt?
Kom dan naar de sterrenkijkdagen 
in Wilnis. Het beloofd hele leuke en 
interessante dagen te gaan worden 
en we hopen uiteraard allemaal dat 
het mooi en helder weer gaat wor-
den. Is het geen helder weer dan 
blijft er nog genoeg te doen op de 
Openbare Basisschool de Willes-
poort in Wilnis. Adres: Vossestaart 
1.
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de website www.omegacen-
tauri.nl of contact opnemen met de 
voorzitter van de Astrovereniging 
Omega Centauri, Roland Taams op 
06-10225188.



Wilnis - Het college van B&W wil de 
Willisstee een eenmalige bijdrage 
van 50.000,- euro verlenen en daar-

naast de jaarlijkse subsidie struc-
tureel verhogen met 11.000,-. Ook 
stelt het college voor een deskundig 
onderzoek te laten uitvoeren naar 

het meerjaren onderhoudsplan. Het 
college kwam tot deze conclusie na 
onderzoek van de financiële positie 

van de Willisstee. 
Aanleiding hiervoor is het verzoek 
van de Willisstee om een sluitende 
begroting te krijgen door de jaarlijk-

se subsidie structureel te verhogen 
van 138.746,- euro naar 208.000,- 
euro. Uit het financiële onderzoek 
kwam naar voren dat het tekort op 
de exploitatiebegroting wordt ver-
oorzaakt door hoge ramingen van 
de energielasten, een bijdrage in 
het groot onderhoudsfonds en 
fonds vervanging gymtoestellen en 
de rente en aflossing van de kortdu-
rende lening bij Rabobank. 
Gezien de verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor de instand-
houding van basisvoorzieningen 
wordt de eenmalige bijdrage voor-
gesteld van 50.000,- euro. Daarmee 
kan de Willisstee de kortdurende le-
ning bij de Rabobank aflossen wat 
het exploitatietekort met ongeveer 
25.000,- euro terugbrengt. 
Het voorgestelde onderzoek naar 
de meerjaren onderhoudsbegroting 
moet uitwijzen welke bedragen bin-
nen het voorgestelde subsidiebe-
drag gereserveerd kunnen worden 
voor groot onderhoud en de ver-
vanging van gymtoestellen. De uit-
komsten daarvan leiden mogelijk tot 
nieuwe afspraken.
Besluitvorming over de voorgestelde 
aanpak en toekenning van de een-
malige subsidie en structurele voor-
hoging is voorzien in de raadsverga-
dering van donderdag 7 mei.
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Extra subsidie voor de 
Willisstee

Wat is dit toch? 
Is het een kunstwerk?

Mijdrecht - Het heeft een hele tijd 
op het terrein gestaan waar het nieu-
we zwembad wordt gebouwd. Dat 
rare ding op vijf poten, met openin-
gen in de zijkant en een omgekeer-
de trechter er bovenop. De ‘blikken 

man’ uit de musical The Wizz?? Een 
barbecue?? Een stuk uit de ruim-
te?? Nee, dat stelt het niet voor. Er 
staat wel een naam op: Slokop. 
Aan de andere kant van de Veen-
weg zijn bedrijven vanaf okto-

ber vorig jaar regelmatig bezig ge-
weest met sleuven te graven en 
een (water)bermfilter aan te leggen. 
Woensdag 25 maart stond het ding 
daar ineens in de kuil van het berm-
filter met een laag water eronder, 
naast de rotonde bij de Veenweg. 
Dat bermfilter zuivert op natuurlijke 
wijze (licht) vervuild regenwater, af-
komstig van het bedrijventerrein. Dit 
maakt onderdeel uit van de revitali-
sering van het terrein. Desgevraagd 
blijkt dat menigeen in de veronder-
stelling verkeert dat het apparaat 
daar een functie heeft. Het ziet er 
immers technisch uit, toch? Voor-
bijgangers kijken er meesmuilend 
naar, Waternet weet van niets, de 
bouwers van het zwembad ook niet.
De gemeente gevraagd. Daar kwam 
het hoge woord eruit. ‘Het is een 
kunstwerk, ehhh, pardon, toege-
paste kunst op techniek’, zoals ons 
dat afgelopen vrijdag werd voorge-
houden. Het is een creatie van Arj-
en Lancel. Achterliggende gedachte 
is dat met de Slokop zichtbaar wordt 
gemaakt dat water van het bedrij-
venterrein naar het filter wordt ge-
pompt. Als de pomp aanslaat, komt 
er water uit de neus van het appa-
raat en wordt dus visueel duide-
lijk dat het bermfilter ‘functioneert’. 
Maar zover is het nog niet want het 
kunstwerk moet nog verder worden 
voltooid. Zo wordt er onder andere 
licht in aangebracht waardoor het 
ook ‘s avonds zichtbaar is. Wat de 
kosten hiervan zijn? Geen idee. Dat 
verneemt u te zijner tijd als het offi-
cieel wordt ‘ingewijd’.

Kinderen scholencomplex 
Hofland tellen de dagen af
Mijdrecht - Komende vrijdag 3 
april zal om 9.45 uur het geheel ver-
nieuwde schoolplein rond het scho-
lencomplex Hofland feestelijk wor-
den geopend. Er is enkele weken 
hard gewerkt, eerst door de kinde-
ren onder leiding van hoveniers-
bedrijf Streekstra, daarna door een 
groot aantal ouders en tenslotte 

door de leverancier van de speeltoe-
stellen. Dankzij gelden opgebracht 
uit een door de kinderen gehou-
den sponsorloop, maar vooral door 
de financiële steun van SC Johnson 
en het RABOfonds Dividend voor 
de samenleving kon het plein wor-
den aangekleed met aantrekkelijke 
speltoestellen, voetbaldoelen en be-

planting. Het geheel levert een aan-
trekkelijke speelomgeving voor de 
scholen, de buitenschoolse opvang 
en voor de hele wijk Hofland.

Nog even wachten tot ook de on-
dergrond is aangebracht (zie foto) 
en dan kan er volop gespeeld wor-
den. 

Open dag bij Tuincentrum 
Rijdes trok veel bezoek
Wilnis - Hoewel de weersomstan-
digheden afgelopen zaterdag nog 
(lang) geen recht deden aan het 
voorjaar, namen veel tuinliefheb-
bers er toch maar alvast een voor-
schot op. 
Mede daarom was het gezellig druk 
bij onder andere Tuincentrum Rij-
des aan de Uitweg 17 in Vinkeveen. 
Dat opende het ‘tuinseizoen’ tradi-
tioneel met een Open dag, iets wat 
veel nieuwsgierige bezoekers aan-
lokte vanwege het grote voorjaars-
aanbod aan (frisbloeiende) planten. 
Niet in de laatste plaats omdat ook 
tuinarchitect/hovenier Patrick Bou-
langer met een eigen hoek aanwe-
zig was om belangstellenden te ad-
viseren bij de aanleg of renovatie 
van hun tuin.
Voor kinderen was er een spring-
kussen en een draaimolen en ze 
konden zich laten schminken. Voor 
liefhebbers van poffertjes was er 
een ‘kraam’ waar men met een por-
tie van deze Hollandse lekkernij 
even op verhaal kon komen, alvo-
rens verder te ‘bloemshoppen’. Ge-

let op de grote belangstelling kan 
men bij Rijdes gerust spreken van 
een geslaagde Open dag.

Bloemrijk aanbod
In de overdekte ruimte van ruim 1.300 
vierkante meter hebben bezoekers 
een uitgebreide keuze in bloeiende 
planten, vaste planten, kamerplan-
ten, vetplanten, cactussen, sierpot-
ten en woondecoraties. Maar er is 
ook een groot assortiment aan tuin-
planten en éénjarig goed dat buiten 
op 600 vierkante meter oppervlak 
een plaatsje heeft gekregen. Voor 
de deur is er ruime parkeergelegen-
heid op eigen terrein. Tuincentrum 
Rijdes onderscheidt zich door een 
groot en prachtig gekleurd aanbod 
aan snijbloemen en bloeiende plan-
ten. Een typisch familiebedrijf met 
Marc en Esther Rijdes in de hoofdrol 
dat met een enthousiast team aan 
medewerk(st)ers nog ouderwetse 
service biedt en klantvriendelijkheid 
ten toon spreidt. Daarnaast houdt 
men een aantal specialismen in ere 
op het gebied van bloemsierkunst, 

grafwerk, bloemenmanden en han-
ging baskets alsook bloemstukken 
en boeketten voor onder andere 
verjaardagen, jubilea, bruiloften en 
begrafenissen. Hier vindt men trou-
wens alles om ook tuin, terras of bal-
kon leuk aan te kleden met bloem-
bakken en kuipplanten, afscheidin-
gen en schuttingen. Maar ook pot- 
en tuinaarde en alles voor het on-
derhoud van de tuin, inclusief mest-
stoffen en diverse zaden, echter met 
uitzondering van tuingereedschap-
pen. Marc: “We kopen bloemen en 
planten van goede kwaliteit zelf in 
op verschillende veilingen en kun-
nen daardoor scherpe prijzen han-
teren. Daarnaast werken we veel sa-
men met tuin- en plantgerelateerde 
bedrijven en hoveniers. Op die ma-
nier hebben we een breed aanbod 
van mogelijkheden en toepassin-
gen voor onze klanten.” Bij Tuincen-
trum Rijdes is iedere tuin- bloemen- 
en plantenliefhebber altijd van harte 
welkom om in een rustige sfeer vrij-
blijvend het aanbod te komen bekij-
ken. Zeker nu het voorjaar wordt!

Familie staat centraal bij 
de Klimboom
De Ronde Venen - Afgelopen week 
mochten de kinderen van  Ministek 
uit Wilnis iemand uitnodigen om op 
het kinderdagverblijf een kijkje te 
nemen. Iedere ochtend stond om 
10.00 uur de koffie klaar en werden 
de opa’s, oma’s, tantes, ooms of an-
dere bekenden verwelkomd. In de 
centrale hal werd eerst verteld hoe 
een dagje op Minstek er uitziet en 
daarna mochten de gasten naar de 
groep. Op alle groepen stond al een 
tijdje het thema ‘Familie’ centraal. 
Allerlei activiteiten hebben  de afge-
lopen periode in het teken gestaan 
van dat thema. Het ontvangen van 
familie was een mooie afronding 
van dat thema. 
Het werken met thema’s is op al-
le dagverblijven van De Klimboom, 
waar Ministek onderdeel van uit-
maakt, gebruikelijk. Rondom een 

thema worden gedurende een be-
paalde periode activiteiten aangebo-
den. Wat de afgelopen week betreft: 
leuk om te zien dat er veel mensen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
om eens rond te kijken. Vooral leuk 
omdat je als bezoeker het kind waar 
je voor komt in de eigen groep be-
zig kunt zien. 
Na deze drukke week staat er ko-
mende week weer iets belangrijks te 
gebeuren:  op 1 april gaat de nieuwe 
verticale groep van start. Konden in 
deze groep eerst alleen peuters van 
twee tot vier jaar worden opgevan-
gen, vanaf 1 april is de groep ge-
schikt voor kinderen van nul tot vier 
jaar. Door  deze wijziging kan er te-
gemoet gekomen worden aan de 
grote vraag naar babyplaatsen.

Komt er 1 januari 2010 nu 
een herindeling of niet?

(Artikel in de Nieuwe Meer-
bode van 25 maart 2009)

In genoemd artikel is onder an-
dere aandacht gegeven aan het 
betoog van de fractievoorzitter 
van het CDA, Jan van Loo, tijdens 
de hoorzitting inzake de herin-
deling van de Vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken van 
de Tweede Kamer op 20 maart jl. 

De heer Van Loo sprak namens 
de fracties CDA, De Combinatie 
(PVDA, GroenLinks en niet ge-
bonden progressieve mensen), 
VVD, VVW voor Samenwerkende 
Kernen en D66 De Ronde Venen 
in de Raad van de gemeente De 
Ronde Venen en gaf aan dat de 
herindeling er niet toe mag lei-
den dat onze inwoners het kind 
van de rekening worden want 

in dat geval is er onvoldoende 
draagvlak voor herindeling.
Van Loo drong hierbij aan op een 
veel ruimere financiële compen-
satie.

Het fotobijschrift vermeldde ech-
ter abusievelijk een verkeerde 
tekst.
De tekst diende te zijn: GEEN 
GELD, GEEN DRAAGVLAK!
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Vrijdagavond elf uur. De spanning 
was om te snijden. 
Alle optredens waren achter de 
rug. Het niveau was nog nooit zo 
hoog geweest.
Terwijl de jury zich beraadde wa-
ren er gastoptredens van dans-
school Nicole, Margot Blans (win-
nares in de Pepsihal vijf laar ge-
leden) en Niels van de Berg. Ook 
de schoolleiding verraste het pu-
bliek met een onaangekondigd 
optreden. Zij bleken onverwachte 
talenten in huis te hebben. 
Intussen werd de spanning steeds 
groter. Na het laatste optreden 
namen de presentatoren Domini-
que Engers en Ralf Grevelink het 
woord. De grote envelop met de 
uitslag van de jury werd openge-
scheurd. Wie zou een van de vijf 
prijzen in de wacht slepen?.
Allereerst de aanmoedingsprijs. 
Die ging naar twee zeer getalen-
teerde brugklassers: Kevin van 
Vliet (bariton) en Karel Bakkeren 
(vleugel)
De prijs voor de meest originele 
act ging naar de Mario Brothers 
met hun act geïnspireerd op een 
computerspel “Game over 2,5 10 
2/3.
De derde prijs was voor Angelica 
van Laar en Hannah Pauw met “If 
that what it takes”.
De tweede prijs was voor Marijn 
van der Meij, Dave van Wees, Mi-
guel Tillart, Yalinc Okyay en Pie-
ter Hoogerwerf met het nummer 
“Pizzaslicer decapitation-comfo-
tably numb”

 Eindelijk was dan nu het mo-
ment aangebroken  dat de win-
naar  van de VLC Talentenjacht 
2009 bekend zou worden ge-
maakt. Even was het doodstil, 
maar toen, na een lichte aarze-

ling, kwam het hoge woord eruit: 
“En de winnaar van de 25e VLC 
trofee is: het nummer “Meaning” 
door Buiske Boone (zang), Remco 
de Jonge(gitaar) en Lisa van der 
Plas(piano). Applaus, een oorver-
dovend gejuich en zielsgelukkige 
winnaars die elkaar in de armen 
vielen.
Daarna mochten de winnaars nog 
een keer hun nummer ten gehore 
brengen, waarna geheel onver-
wacht ook nog de heer Ruud van 
der Vliet, directeur van de Rabo-
bank Mijdrecht, de winnaars uit-
nodigde deel te nemen aan de fi-
nale van het Rabo Talentenpodi-
um tijdens het AJOC festival op 1 
juni. Hoofdprijs: een reischeque 
van 2000 euro.
 
Als afsluiting van dit geweldige 
feest bedankte rector Karin van 
Oort alle medewerkers en met na-
me de jury, de technici (bijna al-
lemaal leerlingen van de school!) 
en de organisatatoren .
Een staande ovatie viel docent 
Remco Tieman ten deel, die als 
coördinator een jaar lang met 
de voorbereidingen is bezig ge-
weest.
En toen was het weer tijd om 
richting Der Ronde Venen te ke-
ren. De deelnemers waren vol-
daan na deze fantastische erva-
ring om in zo´n professionele set-
ting , voor zo´n groot publiek  te 
mogen optreden. Alle zenuwen 
van de avond waren weer verge-
ten  en er viel heel wat na te pra-
ten.
En docenten en alle fans: trots op 
het talent dat hun Veenlanden 
College in huis blijkt te hebben. 
Het motto van de school “het VLC 
daagt je uit” is zeker geen loze 
kreet.

Spetterende finale
25e VlC talenten jaCht

WinnaarS: BuiSke Boone, remCo de jonge en 

liSa Van der plaS met het nummer “meaning”
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CSW zoekt talenten voor 
meidenafdeling
Wilnis - Net als bij de herenafdeling 
heeft CSW de ambitie om ook met 
de damesafdeling een stap omhoog 
te maken. CSW heeft op dit moment 
15 dames- en meisjesteams. Dames 
1 speelt in de landelijke 1e klasse. 
De komende jaren wil CSW de stap 
naar de hoofdklasse gaan maken en 
daar zal de jeugdafdeling een be-
langrijke rol in gaan spelen.  
Voor komend seizoen heeft CSW 
60-voudig international Janny Ti-
misela gecontracteerd. Janny is be-
kend met het spelen van topvoetbal 
en hoopt deze ervaring de komende 
jaren over te brengen op de meiden 
van CSW. Daarnaast is CSW in ge-
sprek met een ervaren trainer voor 
dames 2.

Meidenafdeling
De meeste verenigingen die met 
hun 1e teams op landelijk nivo spe-
len hebben weinig jeugd. CSW heeft 
daarentegen bijna 150 voetballende 
jeugdspeelsters en behoort daar-
mee tot de grootste 5 verenigingen 
van Nederland. Bij CSW staan de 
meiden dan ook gelijk aan de jon-
gensteams. Komend seizoen zul-
len de selectieteams: MA1, MB1 en 
MC1 dan ook allen in de hoofdklas-
se uitkomen. Dit is de hoogste klas-
se van West 1 en zij zullen ongetwij-
feld mee doen om de prijzen. Daar-

naast beschikt CSW nog over geta-
lenteerde MD, ME en MF teams. 

Talentontwikkeling
Talenten krijgen bij CSW de kans 
om zich verder te ontwikkelen. Dit 
seizoen hebben al 8 jonge meiden 
van de MA1 hun debuut mogen ma-
ken in dames 1. Om dit te bewerk-
stelligen krijgen de meiden krijgen 
dan ook dezelfde faciliteiten als de 
jongens. Dat betekend o.a. fysio be-
geleiding, techniektraining en gedi-
plomeerde trainers.  In het verleden 
hebben de Nederlands elftal speel-
sters Annemieke Griffioen en Anouk 
Hoogendijk ook via CSW de stap 
naar de top bereikt. 

Interesse 
Geïnteresseerde meiden kunnen de 
komende periode mee trainen met 
de diverse (selectie)teams. Speel je 
op dit moment tussen de jongens en 
wil je de stap naar de top van het 
meisjesvoetbal maken? Of speel je 
tussen de meiden en wil je ergens 
anders kijken? Heb je talent en wil 
je hogerop? Aarzel dan niet en pak 
je kans. Voor elke leeftijdsgroep 
kunnen de meiden zich aanmelden. 
Neem contact op met Patrick Hil-
horst, hoofdtrainer van de meiden-
afdeling bij CSW via 06-18768598 of 
patrickhilhorst@hotmail.com.

De acrogym van GVM’79 
zamelt geld in
Mijdrecht -  De acro-gym van 
GVM’79 zal de komende weken van 
start gaan met de actie (s)teun! De 
acro-gym met ca. 50 leden heeft 
dringend geld nodig om  nieuwe 
acromaterialen en de extra trainin-
gen op een wedstrijdvloer in woer-
den te financieren. De komende we-
ken gaan de leden op stap bij u in 
de buurt en zullen vragen om uw 
steun. (S)teun is een nieuwe manier 
van fondsenwerving met een zeer 
hoge opbrengst voor de vereniging. 
U zult worden gevraagd een varken-
tje te wassen (lees: krassen). Het 
bedrag dat u tevoorschijn tovert is 
uw bijdrage. De bedragen onder de 
varkentjes (de “teuntjes”) variëren 
van 0,50 euro tot maximaal 2,50 eu-
ro. Elk (s)teun boekje met 25 teun-
tjes levert de vereniging maar liefst 
40,- euro op! In ruil voor uw bijdra-

ge ontvangt u een vel met 8 waarde-
coupons met aantrekkelijke kortin-
gen op pretparken, hotels, winkels, 
films, foto afdrukken en nog veel 
meer. Er is voor iedereen wel iets bij. 
Zo geeft de ACRO-GYM iets aan u 
terug als dank voor uw donatie. 

Op deze manier hoopt de ACRO-
GYM snel een gedeelte van haar 
nieuwe materialen en trainingen te 
kunnen financieren. Doe dus mee 
met de actie (s)teun en let op de 
groene (s)teun boekjes die bij u 
binnenkort aangeboden zullen wor-
den. Tevens zoeken wij nog sponso-
ren voor de verdere financiering van 
onze materialen. Wilt u ons steu-
nen ? Voor meer informatie kunt u 
contact op nemen met José Swaab 
van GVM’79 op tel: 0297-532460 of 
email: jose.swaab@hetnet.nl 

Atlante D1 verliest
Mijdrecht - Vrijdagavond 27 maart 
hebben de dames van Atalante, ge-
sponsord door Haaxman Lichtrecla-
me en Krijn Verbruggen, hun ste-
vige plek op de tweede plaats ver-
speeld. Helaas was het team van 
VV Keistad te sterk voor het Atalan-
ter dames team.  De revanche die 
de dames van Atalante voor ogen 
hadden, ging helaas deze avond in 
rook op. 
De eerste set werd gestart met Ca-
rin van Tellingen, Mirjam van der 
Strate, Inge Tanja, Suzanne Heijne, 
Irma Schouten op  spelverdeelsters 
positie en libero Marlieke Smit. In 
deze opstelling begonnen de da-
mes van Atalante met goede moed. 
Keistad startte de wedstrijd met een 
sterke service waarop Atalante niet 
goed kon reageren. Hier door kwam 
het dat de pass niet goed bij de 
spelverdeelster en kon er niet vol-
uit worden aangevallen. Ook de ser-
vice, toch vaak een sterk wapen van 
de vinkeveense dames, liep niet . Al 
snel raakte Atalante op grote ach-
terstand, mede dankzij een ster-
ke service beurt van Carin van Tel-
lingen zagen de dames weer even  
kans om terug te komen in de wed-
strijd. Meestal lukt het de dames om 
weer het eigen spel te gaan spelen, 
helaas was het in deze set niet het 
geval en schoten de dames tekort in 
de eerste set. Zij verloren met 17-25. 
Tweede set, nieuwe ronden nieu-
we kansen! Atalante staat er om be-
kend een diesel te zijn, misschien 
zouden we in de tweede set kunnen 
laten zien dat we wel degelijk een 
mooi potje volleybal konden spelen. 
Er werd met dezelfde teamopstelling 
begonnen. Gelukkig werd er beter 
geserveerd, daar konden we meer-

dere punten mee halen. Maar weer 
sloeg de twijfel toe, de dames in het 
achterveld kregen de ballen niet al-
tijd onder controle en Irma Schou-
ten moest de bal overal in het veld 
op halen. Zo kon er geen hoog ren-
dement uit de aanval worden ge-
haald en konden er weinig punten 
gescoord worden. Het  damesteam  
raakte hier door ietwat gefrustreerd 
en wisten met de aanval de dames 
van Keistad niet meer te verrassen.  
Zij verloren ook deze set met 19-25.
In de derde set moest coach Sjaak 
Immerzeel ingrijpen. Er werd een 
nieuwe opstelling gemaakt. De libe-
ro bleef aan de kant en Loes Kuijper 
kwam op de plaats van Carin van 
Tellingen. Misschien dat het  team 
zo wat beter ging draaien. Even leek 
het er op dat deze tactiek had ge-
holpen. Helaas konden de dames 
hun spel niet tot het einde vast hou-
den en bood Keistad nog altijd veel 
tegenstand. Ondanks de aanmoe-
digingen vanaf de kant door Nancy 
Schokman,( geblesseerd door ope-
ratie) Carin van Tellingen en Marlie-
ke Smit, kwam het team niet winst 
en verloren uiteindelijk ook de der-
de set met 19-25. 
Laatste set, vrijuit ballen dan maar. 
Lekker terug in het spel komen en 
laten zien wat we kunnen, dat was 
het motto. Nu werd Mirjam van der 
Strate gewisseld voor Carin van Tel-
lingen. Het spel draaide wel weer 
aardig maar het team van Keistad 
gaf nu niets meer toe en bleef sterk 
spelen.  Atalante moest de strijd op-
geven bij een verlies van 19-25. 
Te hopen is dat de Atalante dames 
er volgende week weer staan op te 
spetteren in Amersfoort tegen Wil-
helmina D1.

Atalante D2 nog één 
puntje achter op nr. 10
Vinkeveen - Vrijdag jl. speelde de 
Oudenallen ploeg (11) tegen de nr 5 
in Huizen. Super blokkeerder Mar-
leen Sondermeijer was wel mee 
maar helaas nog niet hersteld van 
haar achillespees blessure en Petra 
de Bruin was er niet.

De eerste set begon vrij tammetjes, 
niet met de zelfde spirit als in voor-
gaande mooie wedstrijden. De ploeg 
uit Huizen zat vol met jonge speel-
sters waarvan enkelen, met name 
de rechter buitenkant, echt wel lek-
ker konden slaan. Diverse malen 
ook door ons blok waardoor de ver-
dediging achterin het moeilijk had. 
Duidelijk was te zien dat deze da-
mes wel twee keer in de week trai-
nen. Maar D2 liet zich niet kisten en 
wist vooral door afwisselen en slim-
me positieballen goed bij te blijven. 
De set eindigde met 25-21. 
 De Oudenallen equipe kwam in de 
tweede set beter op gang. Serve-

ren ging goed en door de afwisse-
lingen raakten de jonge dames van 
Huizen wat van de leg en maakten 
ze erg veel fouten. Met vrij ruim ver-
schil won het Atalante de tweede 
set: 17-25!
 In set drie ging het heel snel. De 1e 
verdeler van Huizen kwam weer te-
rug in het veld en ze raakten weer 
op dreef met mooie smashes en 
serveerbeurten. De Atalante verde-
diging werd het vuur aan de sche-
nen gelegd en veel punten wer-
den vrij direct gescoord: 25-14. Ook 
de vierde set liet een gelijksoortig 
beeld zien en met 25-12 werd ook 
deze laatste set verloren. Na de drie 
vijfsetters van de vorige wedstrijden 
zijn de dames van twee toch ook 
zeer blij met dit ene punt, vooral om-
dat de nummer 10 met 4-0 verloor 
en Atalante D2 nog maar één punt 
achter staat. Vrijdag 3 april speelt de 
Oudenallen equipe de voorlaatste 
wedstrijd tegen de nummer 8.  

Zaterdagvoetbal
VVZ’49 maatje te groot 
voor Argon
Mijdrecht - Op bezoek bij koploper 
VVZ’49 in Soest heeft Argon geen 
potten kunnen breken, na een half 
uur goed te hebben meegedaan 
kregen de aanvallers van de Soes-
tenaren de overhand en scoorden 
voor rust al drie doelpunten, Argon 
kon daar slechts één treffer tegen-
over stellen. De tweede helft gin-
gen de gastheren slordig met kan-
sen om, toch werd de eindstand uit-
eindelijk 5-2 voor de toekomstige 
kampioen.
Argon begon chaotisch met als ge-
volg dat de thuisclub al na drie mi-
nuten op voorsprong kwam, Saddy 
de Koning profiteerde vrijstaand van 
dichtbij en liet Argondoelman Tho-
mas de Ruiter kansloos. 1-0. Daarna 
kwam Argon beter in de wedstrijd en 
kreeg het een paar mogelijkheden 
maar bij schoten van Mark Flapper 
en Alan Doorson kon keeper Mike 
Eman nog goed ingrijpen. Na een 
kwartier was hij wel kansloos toen 
de voorzet van Albert Mens door 
Youri van Adrichem strak werd in-
gekopt 1-1. Daarna werd VVZ wak-
ker geschud en kwam eigenlijk sim-
pel tot scoren, op snelheid brak Rick 
de Koning op rechts door de verde-
diging van Argon en zorgde vervol-
gens onhoudbaar voor de 2-1. Een 
simpel uitgespeelde aanval bracht 
de thuisclub vlak voor rust op 3-1, 
Gijs Schaap was daarvoor verant-
woordelijk.

Nog erger
Een kwartier in de tweede helft werd 
het nog erger voor Argon toen Sad-
dy de Koning opnieuw de verdedi-

ging van Argon achter zich liet en 
beheerst de 4-1 op het bord zette. 
Daarna mocht Argon proberen iets 
aan de stand op het bord te doen, 
maar het schot van René Legters 
werd door keeper Eman onschade-
lijk gemaakt en na een voorzet van 
Remco von Lindheim kopte Pim van 
de Maarel rakelings over. Even daar-
na waren Mark Flapper en Youri van 
Adrichem niet erg gelukkig bij hun 
pogingen en een omhaal van Albert 
Mens werd door keeper Eman mid-
dels een uiterste krachtsinspanning 
uit de benedenhoek getikt. Met nog 
enkele minuten te spelen bracht 
een solo van Wobbe-Jan Reitsma de 
stand op 5-1, Mark Flapper kon na 
een mooie actie in blessuretijd de 
tweede tegentreffer scoren: 5-2. Het 
is een kwestie van tijd, wellicht met 
Pasen kunnen de champagnefles-
sen in Soest ontkurkt worden. Deze 
uitslag heeft voor Argon vooralsnog 
geen gevolgen, de concurrentie zag 
zijn wedstrijden afgelast. 
Woensdag 1 april speelt Argon thuis 
tegen Kamerik, dit in het kader van 
de AD Groene Hart Cup, aanvang 
20.00 uur.
Zaterdag 4april gaat Argon op be-
zoek bij CJVV in Amersfoort, aan-
vang van deze wedstrijd is 15.00 
uur.

Spelers Argon: Thomas de Ruiter, 
Garry Fokker (63 Tobias Verburg), 
Pim van der Maarel, Ronald Hijdra, 
Michael Levering, Alan Doorson, 
Mark Flapper, Albert Mens, Remco 
von Lindheim, Youri van Adrichem, 
René Legters (69 Justin Eindhoven).      

Atalante H2 wint van 
Kombysport
Vinkeveen - Was de vorige wed-
strijd tegen deze club vlak voor de 
kerst, deze wedstrijd vond plaatst 
twee weken voor Pasen. Gelijk aan-
gevend waar de Rabobank equipe 
de laatste wedstrijden mee ploetert, 
het pasen. Heren 2 had voor deze 
wedstrijd de beste coach kunnen 
contracteren, Erik Verbruggen. De-
ze coach heeft ook deze vrijdag la-
ten zien, dat als hij coacht de ploeg 
wint. De wedstrijd? Alle voorbe-
reidingen waren warrig, één spe-
ler was scheidsrechter op veld 1 en 
nog een speler was scheidsrechter 
op veld 3. Het veld dat het eerst leeg 
komt wordt dan meestal gebruikt 
voor het warmspelen. Dit betekent 
dat één speler die zich inzet voor 
de club haast zonder warming-up 
moet spelen. Deze keer was dit Tim 
Ruizendaal. Maar voor Tim blijkt dit 
goed te werken, hierover later meer. 
Ook mocht de ploeg deze wedstrijd 
weer gebruik maken van sterinvaller 
Han Feddema.
 De eerste set gingen de Rabom-
annen goed van start, ze hadden 
meegekregen gewoon met plezier 
te spelen en dit lukte. De verdedi-
ging ging goed, aanval en set up 
liepen, maar helaas verloren ze de 
eerste set nipt (24-26). De tweede 
set gingen ze echt met plezier spe-
len, lekker spelen is best goed voor 
een team. Sven Pothuizen zat weer 
helemaal goed in de wedstrijd, het 
blok was killing en de set up lekker. 
Daarom set 2: winst (25-18). 
 De derde set meldde zich en werd 
opeens heel snel uitzichtloos, zon-
der veel redenen was het opeens 
15-23 voor Kombysport. Verlies 
leek in zicht. Er was al gewisseld en 
Tim had zijn entree al gemaakt. Nu 
moest hij serveren op deze stand. 
Tijdens trainingen hadden de ge-
le mannen er wel aandacht aan be-
steed, maar deze stand van 15-23 
maakte de druk extra groot. Blijk-
baar niet voor Tim, de koelte die je 
krijgt door niet te kunnen warmspe-
len had zijn uitwerking op de ser-

vice. Tim serveerde rustig richting 
de aansluiting: 21-23. De tegenstan-
der vroeg een time-out aan om deze 
reeks te doorbreken. Dit maakte niet 
uit voor Tim, gewoon doorserveren 
tot de 25-23 winst een feit was. 
 Tim de ongekroonde koning van de 
derde set, ging ook de vierde set van 
start. Deze set was gelopen voordat 
die begon, Kombysport had het ver-
lies van de derde set niet kunnen 
verwerken, vierde set: 25-16. Ein-
delijk een 3-1 winst. Lekker gewon-
nen. Het blijft knokken om uit de de-
gradatie positie te komen, 7 punten 
achter op de nummer 10 van Nis-
pen. Aanstaande woensdag 1 april 
speelt H2 tegen van Nispen, dus 
deze wedstrijd is van groot belang 
om nog kans te maken op de tien-
de plaats en het recht om PD wed-
strijden te spelen. Winnen is leven. 
Iedere keer dat je wint, word je een 
opnieuw geboren. Als je verliest, 
sterf je een beetje. Wij zijn al heel 
veel beetjes gestorven dit seizoen, 
laten we voor volgende wedstrijd dit 
voor ogen houden: niet meespelen 
is soms de enige manier om te win-
nen.

Koppel-
klaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 7 april is er 
prijskoppelklaverjassen in ‘t Meertje. 
Er zijn mooie paasprijzen te winnen, 
waaronder een krentenbrood van 
een meter. Er worden vier giffies ge-
speeld en de aanvang is 20.00 uur. 
Bij de gespeelde wedstrijd van 24 
maart had Gerrit de Busser een ge-
weldige uitschieter met 5915 pun-
ten, 2e werd Edwin van der Schaft 
met 5772 punten, 3e An van de 
Meer met 5154 punten, 4e Martien 
de Kuijer met 5099 punten, 5e. Cor-
rie van Kouwen met 5087 punten. 
De poedelprijs ging naar Elly De-
genaars die niet verder kwam dan 
3489 punten.

Ouder-kind openings-
toernooi tVM
Mijdrecht - Op zondag 29 maart 
werd traditiegetrouw het nieuwe 
tennisseizoen van Tennis Vereniging 
Mijdrecht ingeluid met het ouder/
kind openingstoernooi. 
’s Ochtends vroeg hing het er nog 
om: wordt het regen of zonneschijn.
Uiteindelijk werd het zonneschijn. 
23 Teams stonden namelijk te trap-
pelen om weer eens een balletje 
te kunnen slaan. De opkomst was 
weer hoger dan vorig jaar. Verdeeld 
over de driekwart baan en de gro-
te baan werd er met veel inzet de 
gehele zondagochtend gespeeld.  
Goed was te zien dat de kinderen 

weer een jaartje ouder waren ge-
worden en de ouderen het moeilijk 
probeerden te maken met geraffi-
neerde passeerballen en gewaagde 
boogballetjes.
Daarnaast waren er dit jaar opval-
lend veel aanwijzingen van kind 
richting ouder: ‘Lopen, papa’ en ‘Je 
mag wel wat meer sprinten, mama’.  
Allemaal goed bedoeld natuurlijk, 
want de gezelligheid en de sportivi-
teit stonden hoog in het vaandel. De 
weergoden bleven goedgezind.  
Kortom: een geslaagd TVM ope-
ningstoernooi voor dit nieuwe sei-
zoen met alleen maar  winnaars.

Een druk en gezellig 
tennis-openingstoernooi
Mijdrecht - Het zomerseizoen is of-
ficieel begonnen met het Openings-
toernooi van afgelopen zondag. Tij-
dens dit gezelligheidstoernooi is op 
een feestelijke manier het nieuwe 
seizoen ingeluid. Met maar liefst 55 
deelnemers en veel toeschouwers 
was het Openingstoernooi zeer ge-
slaagd! Op een regen- en hagel-
bui na, was het heerlijk weer om te 
tennissen. Aansluitend op het Ope-
ningstoernooi is het 1ste DRV Com-
petitie Toernooi afgesloten met een 
prijsuitreiking. Dit toernooi was be-
doeld om competitiedeelnemers 
hun souplesse te laten hervinden, 
ter kennismaking en ter voorberei-
ding op de ‘echte’ competitie. Van 
de 25 teams die deelnemen aan de 
voorjaarscompetitie, hebben maar 
liefst 16 teams meegedaan met het 
1ste DRV Competitie Toernooi. Za-

terdag is de start van de voorjaars-
competitie in Nederland.
Sinds twee jaar heeft de vereniging 
een nieuwe website waar het laatste 
nieuws up-to-date wordt gehouden 
en alle informatie te vinden is over 
tennis op onze club en tennis in het 
algemeen. Mocht je geïnteresseerd 
zijn, kom eens een kijkje nemen, je 
bent van harte welkom. In het club-
huis hebben zij een zeer uitgebrei-
de informatiebrochure voor je klaar-
liggen. Neem ook eens een kijkje op 
de website van tennisvereniging De 
Ronde Venen: www.tvdrv.nl
Het Open Toernooi bestaat dit jaar 
maar liefst 25 jaar en dat pakken 
zij groots aan. Deze zeer bijzondere 
editie wordt georganiseerd van 27 
juni t/m 5 juli 2009. Schrijf deze da-
ta alvast in je agenda, dit spektakel 
mag je niet missen!
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Veel Vinkeveners waren al zeer blij dat er ein-
delijk na jaren een A.H. winkel bij zou gaan ko-
men en vooral de senioren in het oude dorp wa-
ren verheugd, eindelijk een winkel dichterbij! en 
ook nog een leuke broodjeszaak. Niet meer langs 
die ‘drukke kruisingen waar de winkeliersvereni-
ging het over had in haar vorige schrijven, niet ie-
dere keer de polder in en uit, maar weer gewoon 
‘ouderwets’ boodschapjes in het oude dorp doen 
MAAR NEE! De Winkeliers Vereniging Zuider-
waard wil het tegenhouden omdat men bang is 
dat zij stevige concurrentie krijgt, maar wat is daar 
nu toch mis mee? Natuurlijk zegt de heer Smit 
dat het om een andere reden gaat, jaja?... maar 
we weten ondertussen wel beter, want al eer-
der stond er een artikel van de Super in de krant 
waarin men diverse vreemde redenen aangaf om 
tegen een A.H te stemmen. Nu heeft Super de 
Boer al jaren een monopolie in Vinkeveen en moe-
ten mensen uit Vinkeveen genoegen nemen met 
deze ene supermarkt en zijn prijzen. Beste Raad, 
dit kan toch zomaar niet weer gebeuren dat deze 
winkel van Albert Heijn er niet gaat komen. Nadat 
Theo Koeleman naar Mijdrecht moest vertrekken 
omdat hij gewoon geen kans heeft gekregen, en 
met hem nog andere, zoals bijvoorbeeld de fiet-
senmaker, het pannekoekenhuis, etc… kan het 
toch niet waar zijn dat ook dit geen doorgang zal 
vinden! Het is voor Mijdrecht wel weer plezierig 
om er een prachtige zaak als Koeleman bij te heb-
ben maar Vinkeveen trekt weer! aan het kortste 

eind. Mijdrecht heeft al diverse supermarkten en 
andere winkels…en Vinkeveen? Daar blijft weinig 
anders over dan verpaupering en leegstand. Hoe 
is het toch mogelijk dat dit allemaal zo bekonkeld 
wordt? Wie krijgen het toch steeds voor elkaar dat 
het zo’n achterkamertjespolitieke situatie wordt? 
Kunnen we nu niet eens gewoon ondernemen-
de mensen iets gunnen? Leren we nu helemaal 
niets van deze crisistijden? Door deze onderne-
ming kunnen mensen een baan krijgen en ande-
re mensen wat makkelijker en misschien goedko-
per hun boodschappen doen, een win-win situatie 
dus! Het wordt toch eens hoog tijd dat er in Vinke-
veen eens wat goeds wordt gerealiseerd en hier is 
onze Raad verantwoordelijk voor, dus handen uit 
de mouwen en regel eindelijk eens iets voor het 
dorp Vinkeveen en zijn bewoners.
Misschien moet ik de Super (of eigenlijk het ge-
hele WC Zuiderwaard) maar eens een tijdje boy-
cotten…… en dan maar naar Wilnis of Mijdrecht 
gaan voor de inkopen. Want ik vind dit een schan-
dalige actie naar de Vinkeveners, het toekomstige 
personeel en de klanten van Albert Heijn in Vinke-
veen! Dat mag best gezegd worden!
Kom op, Vinkeveners! Laat eens van je horen! Doe 
iets, schrijf, bel, fax, mail, protesteer of reageer… 
in de Meerbode bijvoorbeeld... laat je horen... 
doe eens iets!

Cor Mastwijk
Vinkeveen

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! boomfeestdag

Beëindiging samenwerking 
ChristenUnie/SGP in De Ronde 
Venen (reactie Hendrik Palm)

“Boomplantdag”! Wat is 
dat ook weer? Die dag 
bestaat niet meer. “Weer 
15 bomen in Mijdrecht 
gekapt.” (Het dorp wordt 

steeds kaler, de agressie neemt toe). Dat was de 
dag dat kinderen uit onze dorpen uitgenodigd 
werden om bomen te planten. Op die dag werd 
de kinderen geleerd wat de waarde van bomen in 
de leefomgeving is. Dat is de dag dat je hoort dat 
er weer 15 of 20 bomen in onze woonomgeving 
worden geplant. Ja! Ja! Het is nu “boomfeestdag” 
geworden. Boomfeestdag? “Weer 15 volwassen 
bomen gekapt in Mijdrecht.” Ja! Ja! Boomfeest-
dag”? Onze gemeente doet niet meer aan plan-
ten als een feest waar de jeugd bij betrokken is. 
Het is ook logisch dat ze de dag geen boomplant-
dag meer noemen. Het is te moeilijk om plekken 
te vinden waar je onder begeleiding van een des-
kundige van de gemeente, niet de wethouder (die 
staat er alleen maar bij om op de foto te komen), 
maar ook de onderwijzer(es) hun aandacht weer 
eens één dag aan de bomen wijden. Die deskun-
dige ambtenaren van toen werken nu aan afval. 
Maken nu misschien wel afvalplannen voor Oe 
Oe Oeganda. Ja! Ja! “Weer 15 volwassen bomen 
gekapt in Mijdrecht. Het lijkt wel of de mensen er 
aan gewend raken dat er zomaar weer een aan-
tal ca 30 jaar oude volwassen bomen omgezaag-
de wordt. De kettingen draaien en de boren gaan. 
Weg boom. Wie maalt erom. Ik. 32 Jaar geleden 
is de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht begon-
nen met het onderhouden van bomen. Per jaar 
werd een paar honderd bomen met enthousias-
te mensen behouden voor het nageslacht. Voor 
de mensen van nu. Nu nog is de knotgroep ac-
tief in de natuur. Ja! Ja! “Er zijn in Mijdrecht weer 
15 volwassen bomen gekapt.” Straks worden er 
voor economische motieven weer 4 bomen op het 
Raadhuisplein, nog niet eens volwassen, omge-
zaagd. De deskundige ambtenaren met hart voor  
de natuur worden afgeserveerd. Het plein dat net 

een beetje ons plein gaat worden, omdat er een 
combinatie is van bomen, banken en een monu-
ment ,gaat alweer op de schop. Ja! Ja! Wie moet 
dat betalen? Wie. De marktkramers? Ik denk het 
niet. De winkeliers die er baat bij hebben? Ik denk 
het niet. Wie dan wel? Wij. Wij moeten weer een 
ton betalen. De gemeente praat wel over 67.000 
euro, maar daar zitten de ontwerptekeningen en 
begeleiding van het werk denk ik niet in. Hé! Dat 
is die 100.000,- euro (ton) die wethouder Lamb-
regts weggeven heeft. Ja! Ja! “Er zijn weer 15 bo-
men gekapt in Mijdrecht. Er volgen er meer. De 
afdeling plantsoenen lijkt alleen nog maar te be-
staan uit mensen die bomen om laten kappen. 
Vooral oude bomen die bescherming bieden, ons 
dorp sieren, en de natuur dichtbij brengen. Zelfs 
fervente liefhebbers van groen en bomen leggen 
in ons dorp helaas het moede hoofd in de schoot. 
(God wikt en ons gemeentebestuur beschikt). De 
gemeente heeft zichzelf ongeveer 6 jaar gele-
den een brevet gegeven om alle bomen te kap-
pen als het haar uitkomt (zonder verantwoording 
af te leggen). Er bestaan alleen nog maar drog-
redenen. Een inwoner klaagt. Wil de bomen weg 
hebben en gaat na een gesprek met de ambte-
naar handtekeningen ophalen. Dat komt goed uit! 
Argument. De bomen moeten weg. Ja! Ja! Min-
der bomen. Minder onderhoud. Minder ambte-
naren. Minder deskundigheid. Ja! Ja! Wij hebben 
geluk dat Loenen en Breukelen erbij komen. Daar 
staan nog veel meer bomen waar de houtkachels 
op kunnen draaien. Wie, oh wie, neemt het nu 
eens op voor het groen in onze gemeente. Ja! Ja! 
Niemand? “Het is toch zinloos”, zegt men. “Het is 
vechten tegen de bierkaai.” Maar toch. Het aantal 
kraaien in ons dorp neemt toe. Het aantal kleine 
vogeltjes neemt zienderogen af. De agressiviteit 
neemt toe. Ja! Ja! Boomfeestdag. Er zijn weer 15 
bomen in Mijdrecht gekapt. Bomen hebben geen 
waarde in onze dorpen.  
 

 John B. Grootegoed

Het is schandalig!

Vreemd genoeg stond niet in de Nieuwe Meerbode, 
hét blad van de gemeente De Ronde Venen, maar in 
De Ronde Vener, op 4 maart jl. een reactie op de kri-
tiek over de kap van de 228 bomen aan het Proost-
dijlaantje. Het leek alsof er in allerijl speciaal een pr-
medewerker door de gemeente was ingeschakeld om 
alle bezwaren even goed te praten op een ‘neutrale’ 
plek. De kop van het artikel “Bomen passen niet bij 
‘mooi beeld’” werd geïllustreerd door een vaag plaatje 
van een winters beeld van het laantje. De rommel, die 
het toont, dode bladeren, stapels grote takken is ech-
ter te wijten aan nalatigheid dan wel het zogenaam-
de groenbeleid van de gemeente. Overal in het laan-
tje liggen sinds vorig jaar stapels afgezaagde takken. 
Misschien goed voor kleine dieren, maar het levert in-
derdaad geen mooi beeld op. Enige tijd geleden moest 
je zelfs over en om deze door wind of baldadigheid op 
het paadje liggende takken heen lopen. En bovendien 
komen er maar heel af en toe gemeentemedewerkers 
om de afgevallen of dode bladeren weg te blazen. Om 
van het vele zwerfvuil nog maar te zwijgen. En alle an-
dere bomen, die je om je heen met bosjes ziet, ver-
dwijnen.

Te bedenken, dat het heel lang duurt, voordat je als ei-
genaar van een boom een kapvergunning krijgt, blijft 
het te gek voor woorden dat 228 minus 53 (kleine bo-
men, zie artikel De Ronde Vener) zomaar kunnen wor-
den gekapt. Is er onderzoek gedaan naar de gevol-

gen van bomen aan dijken? En waarom heeft men ze 
dan sowieso daar geplaatst? Om ze later weer te kun-
nen kappen?

Voor hout bestaat een groenlabel (het FSC label voor 
duurzaam bosbeheer). Dit betekent dat gegarandeerd 
wordt dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom 
wordt aangeplant.  In andere gemeenten is sprake van 
substitutiebeleid. Ergens groen weg voor bijvoorbeeld 
nieuwbouw, dan ergens anders weer groen creëren!
Horen wij over de opwarming van de aarde, de ge-
vaarlijk toenemende hoeveelheid CO², dan zou je toch 
denken dat elke CO² opnemende boom, een plaats op 
de ‘beschermde lijst’ verdient.

Met het huidige beleid wonen wij straks niet meer in 
het Groene Hart, maar in een stenen hart.
Misschien kan de gemeente een voorbeeld nemen 
aan wat er boven de deur bij ‘Siertuin Gooilust’ van de 
Vereniging Natuurmonumenten in ’s Graveland staat:

“Wie prijst een man,
Die oude bomen velt,
En in plaats daarvan,
Geen jonge telgen stelt.”

Saskia Rosdorff
Mijdrecht

Honderdvijfenzeventig bomen!

Deze week is een persbericht uitgebracht met de me-
dedeling dat de bestaande samenwerking tussen 
ChristenUnie en SGP in De Ronde Venen geen ver-
volg zal krijgen in de gemeente Vecht en Venen (als 
de herindeling doorgaat). Als reden wordt genoemd 
“de vrouw op de lijst”.

Dit laatste vind ik geen juiste voorstelling zaken. Graag 
wil ik daarom via dit bericht kort verantwoording ge-
ven van mijn lezing en stellingname.

Het is helaas algemeen bekend, dat “het vrouwen-
standpunt” van de SGP met de nodige gevoeligheden 
is omgeven. Daar ligt nog het nodige huiswerk voor 
de SGP zelf, wat dat betreft gaat de hand ook zonder 
meer in eigen boezem. Maar hier kan ook gemakke-
lijk een karikatuur van worden gemaakt door anderen, 
om zo het eigen straatje schoon te vegen. En dat is nu 
ook weer niet de bedoeling.

Over “het vrouwenstandpunt” bestaan verschillende 
opvattingen. Niet alleen tussen SGP en ChristenUnie, 
maar ook binnen de SGP. Mijn persoonlijke stand-
punt is, dat SGP en ChristenUnie elkaar zouden moe-
ten respecteren in het opstellen van hun eigen kandi-
datenlijst. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van ie-
dere partij, daarover beslissen de afzonderlijke leden-
vergaderingen van de twee partijen ieder voor zich. 
Dat vertrouwen moeten ChristenUnie en SGP over en 
weer in elkaar hebben. De samenwerkingsovereen-
komst bevat afspraken over de manier/volgorde waar-
op je die twee lijsten vervolgens samenvoegt. Het en-
kele feit van “de vrouw op de lijst” zou geen blokkade 
mogen zijn voor samenwerking.

Landelijke SGP-regels bieden hiervoor ook de ruim-
te. De gezamenlijke kandidatenlijst van ChristenUnie/
SGP voor de komende Europese verkiezingen is hier-
van een concreet voorbeeld, daarop staan ook vrou-
welijke kandidaten.

Onze lokale ledenvergadering van de SGP De Ron-
de Venen heeft al in 2008 nadrukkelijk uitgesproken 
de bestaande samenwerking graag te willen voortzet-
ten en daarbij de vrouw op de lijst niet als blokkade te 
zien. Dit standpunt is ook doorgegeven aan Christen-
Unie De Ronde Venen.

Niettemin heeft de ledenvergadering van Christen-
Unie De Ronde Venen zich daarna uitgesproken voor 
een zelfstandig optreden na de herindeling, dus geen 
gezamenlijke lijst meer met de SGP.

Daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren. De lan-
delijke profilering van ChristenUnie en SGP is de laat-
ste jaren niet dichter bij elkaar gekomen en landelijk 
hameren beide partijen op het grote goed van zelf-
standig opereren waar dat mogelijk is. Binnen Chris-
tenUnie valt regelmatig te beluisteren dat samenwer-
king met de SGP eerder stemmen kost dan oplevert. 
Tenslotte kennen we elkaar goed in De Ronde Venen, 
maar ligt dat in het grotere verband van Vecht en Ve-
nen toch anders. Die onbekendheid en het ontbreken 
van samenwerking in Abcoude, Loenen en Breukelen 
lijkt ook een reden voor huiver tegen voortzetting van 
de samenwerking.

Eind 1989/Begin 1990 heb ik aan de wieg mogen 
staan van de samenwerking in De Ronde Venen en 
graag had ik me ingezet voor het voortzetten daarvan. 
De achterliggende bijna twintig jaar heeft die samen-
werking zeer goed gefunctioneerd en was Christen-
Unie/SGP juist als combinatie herkenbaar aanwezig 
in onze gemeenschap. Bestaansrecht meer dan be-
wezen. In onze lokale verhoudingen vind ik geschei-
den optrekken van ChristenUnie en SGP een zwakte-
bod als je allebei inhoud wilt geven aan positief chris-
telijke politiek. De realiteit is echter, dat er op dit mo-
ment geen basis is om hierin te investeren, dit stati-
on lijkt gepasseerd. Dat vind ik erg jammer, maar het 
is niet anders.

Het moge echter duidelijk zijn, dat de beëindiging van 
de samenwerking niet simpelweg kan worden afge-
daan met “de vrouw op de lijst”. In die beeldvorming 
herken ik mij niet en dat was voor mij aanleiding om u 
deze persoonlijke verantwoording te geven.

Wilnis/27 maart 2009,
Hendrik Palm
lid SGP en fractievoorzitter gemeenteraadsfractie 
ChristenUnie/SGP

Mirande toont nieuwste 
lingerie en badkleding
Uithoorn - Zaterdag 28 maart hield 
Mirande Lingerie aan De Schans 1, 
recht tegenover de ingang van Win-
kelcentrum Amstel Plein, weer haar 
traditionele voorjaarsmodeshow op 

het gebied van lingerie, nachtkle-
ding, badmode en corsetterie. In 
drie sessies van ongeveer een uur, 
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur, werd 
het nieuwste op dit gebied door vier 

mannequins, te weten Babs, Cyn-
thia, Angelique en Deri, geshowd. 
Een en ander bijgewoond door tal-
rijke nieuwsgierige klanten, voor-
namelijk dames. Gewoon gratis en 

zonder uitnodiging kijken naar wat 
er geshowd wordt. Uitstekend ver-
zorgd en gepresenteerd door Mieke 
Peeters-van Bunningen zelf die over 
een surplus aan vakkennis blijkt te 
beschikken. Bij de organisatie van 
de modeshows wordt zij bijgestaan 
door haar ploeg enthousiaste (deels 
parttime) medewerksters. Zoals ge-
bruikelijk was het weer aardig vol 
bij Mirande waar het altijd een he-
le kunst is om de kleding in een be-
perkte ruimte duidelijk tot uitdruk-
king te laten komen. De nieuw-
ste collecties voor 2009 zijn inmid-
dels goeddeels binnen. Die mun-
ten uit door frisse kleuren, een ro-
mantisch aanzien, soms een exclu-
sieve snit, hoogwaardige kwaliteit, 
mooie pasvorm en in een aantal op-
zichten door een multifunctioneel 
gebruik. De afwerking is zoals al-
tijd perfect te noemen bij deze kle-
ding. Die wordt geproduceerd door 
fabrikanten van gerenommeerde 
merken maar blijft in de meeste ge-
vallen betaalbaar. Badkleding gaat 
vaak gepaard met extra aanbiedin-
gen in de vorm van een complete 
set, zoals een gratis pareo of jasje. 
Nieuw zijn de ‘tan-kini’s’, een bikini 
met een wat langer bovenstukje dat 
naar wens op verschillende manie-
ren gedragen kan worden. Mirande 
Lingerie onderscheidt zich omdat zij 
nagenoeg in alle maten kan voor-
zien, van pakweg een maatje extra 
klein tot extra groot.

Speciaalzaak voor 
prothesekleding
Mirande Lingerie biedt een om-

vangrijk assortiment lingerie en cor-
setterie voor dames, herenonder-
goed en ondergoed voor kinderen, 
zowel jongens als meisjes. Tevens 
bad- en strandkleding voor deze 
doelgroepen alsook nachtkleding in 
de breedste zin van het woord.

Als één van de weinige zaken in 
de regio heeft men zich bovendien 
gespecialiseerd in lingerie en bad-
kleding waaraan een prothese ten 
grondslag ligt. Al met al gaat het om 
kleding van bekende merken in het 
middensegment en de wat hoge-
re prijsklassen. “Geen flodderwerk”, 
zoals Mieke terecht opmerkt. “Bo-
vendien hebben wij hier voor de rij-
pere vrouw een uitzonderlijke keuze 

uit de wat grotere maten. Die wor-
den ook geshowd tijdens de mode-
shows. Verder zijn wij vanaf 1 juni 
dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur ge-
opend zonder tussensluiting”, laat 
zij en passant nog even weten.
De service die Mirande Lingerie 
biedt staat op een hoog peil. Voor-
af even bellen (0297-564106) of het 
artikel binnen handbereik is, maakt 
de beantwoording wel zo gemak-
kelijk. Bij Mirande hebben klanten 
keuze uit een brede collectie linge-
rie en badkleding; zij worden daarbij 
professioneel en met veel vakkennis 
in een informele sfeer geholpen. Dat 
zijn vaste kenmerken die een posi-
tieve indruk achterlaten, evenals de 
interessante modeshows!

Afsluiting en omleiding 
Noorddammerweg

Uithoorn - In de week van 6 
tot en met 10 april aanstaande 
zal de Noorddammerweg ten 
noorden van de Randweg tus-
sen huisnummers 106 tot en 
met 115 worden afgesloten voor 
al het verkeer. In deze perio-
de wordt een duikerconstructie 
aangelegd. Dit is een betonnen 
pijp onder de weg door.
Om deze werkzaamheden aan-

eengesloten en veilig te kunnen 
uitvoeren is het nodig om de 
Noorddammerweg af te sluiten. 
Door middel van borden worden 
de omleidingroutes voor het au-
to- en vrachtverkeer en voor 
(brom)fietsers aangegeven. 

Voor voetgangers worden bij de 
afsluiting aparte voorzieningen 
getroffen.
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Atelier De Kromme Mijdrecht 
in Gezondheidscentrum
Mijdrecht - De permanente exposi-
tie van leden en cursisten van Ate-
lier De Kromme Mijdrecht in het Ge-
zondheidscentrum aan de Hoofd-
weg is opnieuw ingericht. Het the-
ma van deze tentoonstelling is ‘Le-
ven’.

In aquarel, acryl en olieverf zijn er 
kleurrijke schilderijen vervaardigd 
waarop onder meer vogels, zebra’s, 
giraffen, tijgers en paarden zijn af-
gebeeld. Maar ook mensen en plan-

ten blijken diverse kunstenaars te 
hebben geïnspireerd. De expositie 
is op werkdagen van 9.00 tot 16.00 
uur te bezichtigen.

Atelier De Kromme Mijdrecht is een 
vereniging voor amateurkunste-
naars, dat is gevestigd in het Prin-
senhuis in Mijdrecht. 
Voor meer informatie over de ver-
eniging en haar activiteiten kunt u 
terecht op
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Rectificatie
Alleen het smidsvuur van 
Catsman gedoofd
Waverveen - Vorige week meldden wij u dat het smidsvuur van Catsman 
in Waverveen was gedoofd. Nu zou men kunnen denken dat het bedrijf van 
Catsman ook stopt, dat is zeker niet waar. Dat bedrijf is nog springlevend.

De bibliotheek tijdens de 
feestdagen in het voorjaar
De Ronde Venen - Tijdens de feest-
dagen in het voorjaar zijn de vesti-
gingen van de Regionale Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen ge-
sloten op:

- de avond van Goede Vrijdag, 10 
april (vrijdagmiddag 10 april is de bi-
bliotheek gewoon geopend tot 17.00 
uur). 
- tweede paasdag, maandag 13 april

- Koninginnedag, donderdag 30 april
- de avond van dodenherdenking, 
maandag 4 mei (maandagmiddag 
4 mei is de bibliotheek gewoon ge-
opend tot 17.00 uur).
- Hemelvaartsdag, donderdag 21 
mei
- tweede pinksterdag, maandag 1 ju-
ni.
Op dinsdag 5 mei zijn de vestigin-
gen als normaal geopend.

Dagtocht naar De Breierij 
en een wijngaard
De Ronde Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ organiseert op donderdag 
16 april een unieke en zeer interes-
sante dagtocht. Vertrektijd: 09.00 
uur.
Een dagtocht die als eerste De Brei-
erij in Beneden Leeuwen (GLD) 
aandoet, waar koffie en gebak ge-
serveerd zal worden, maar ook 
een zeer interessante excursie zal 
plaatsvinden in deze “breifabriek”, 
waar niet alleen hedendaagse en 
moderne breiwerken gemaakt en te 
zien zijn, maar waar ook de historie 
van het breien ruim aandacht krijgt. 
Het bedrijf ontstond in de jaren 30 
van de vorige eeuw als een hobby 
en via het breien van schipperstrui-
en die op de Waal verkocht werden 
groeide het uit tot een groot en mo-
dern bedrijf. 
Na afloop van de rondgang door 
de fabriek en het museum volgen 
nog een modeshow en een moge-
lijkheid om te “shoppen”. De lunch 
wordt gebruikt op het landgoed van 
wijngaard “De Kleine Heerlijkheid” 
in Horssen (Gld.), gevolgd door een 

uitvoerige rondleiding door de wijn-
gaard, waar op deze unieke locatie 
alles verteld zal worden over wijn-
bouw in Nederland. In een fantasti-
sche binnenruimte of op het mooie 
buitenterras midden tussen de drui-
venranken kunt u genieten van de 
wijnen. Natuurlijk kunt u ook voor 
een heerlijke kop koffie met appel-
taart kiezen. Dit is een uniek uit-
stapje op een locatie die u nooit 
meer zult vergeten in een ambiance 
waar gastvrijheid, sfeer en gezellig-
heid elkaar vinden. 
Na een uitvoerige wijnproeverij kan 
in de winkel al de lekkernijen ge-
kocht worden. Via een mooie rou-
te wordt huiswaarts gekeerd, zo-
dat men om 17.30 uur weer terug is 
in Wilnis op de parkeerplaats bij De 
‘Paraplu’. Kosten 41,00 euro.

Voor meer informatie en voor aan-
melding kan contact worden opge-
nomen met Jacqueline Adema, tel. 
0297-283908. Via e-mail kan men 
terecht op: info@stichtingparaplu.nl 
of website www.stichtingparaplu.nl, 

Kunst in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Wanneer je ie-
mand anders in de ogen kijkt, zie 
je wat die ander beweegt. De blik 
in iemands ogen kan je blij maken, 
verliefd, verdrietig of bang. Ogen la-
ten het innerlijk zien, tonen de emo-
ties. Wat zie jij in de ogen van de an-
der? Welke emoties roept dat bij je-
zelf op? En wat doe jij met die emo-
ties van de ander?
Tot en met zondag 19 april is er een 
kunstproject in de Veenhartkerk. 
Deze keer met schilderijen van Ma-
rijke Snoek. Marijke Snoek (1954) 
wilde als kind niet anders dan teke-
nen, tekenen en nog eens tekenen. 
Pas later in haar leven is ze er toe 
gekomen om de kunstacademie te 
gaan volgen. Haar opleiding tot au-
tonoom beeldend kunstenaar heeft 
ze in het jaar 2006 afgerond.
De kern van de expositie is een aan-
tal schilderijen uit het project Bin-
nensteBuiten. Dit project van Marij-
ke Snoek bestaat uit twaalf doeken 
die in samenhang bekeken moeten 
worden. De doeken laten de ogen 
zien van personen uit de christelijke 
traditie van de passie- en paastijd. 

Ieder doek toont een unieke, eigen 
emotie van deze personen. “Ik wil 
de expressie die uit de ogen van de 
passie- en paaspersonen spreekt zo 
op het doek presenteren, dat bij de 
kijker allerlei emoties in gang wor-
den gezet”, vertelt Marijke Snoek. 
“Het oog opent ons menselijk inner-
lijk. Door de expressie van ons ge-
zicht worden emoties van binnen 
naar buiten gebracht. Door de an-
der zó intens in de ogen te kijken, 
kunnen er bij de kijker allerlei emo-
ties worden opgeroepen. De kijker 
kan worden geraakt door de ander. 
Hij kan ook worden geconfronteerd 
met zijn eigen innerlijk en emoties, 
met zijn eigen kwetsbaarheid, lijden 
of blijdschap.”

De schilderijen zijn tot en met 19 
april iedere zondagmorgen rondom 
de diensten van de Veenhartkerk te 
bekijken. De diensten beginnen om 
10.30 uur. Op deze zondagen staat 
een van de schilderijen centraal in 
de dienst.
Voor meer informatie: zie ook de 
website: www.veenhartkerk.nl.

Nicko’s, de nieuwe rage!
Mijdrecht - Nickelodeon introdu-
ceert samen met Boni supermark-
ten de Nicko-actie. Vanaf zaterdag 
28 maart kunnen kinderen 8 weken 
lang Nicko’s sparen. Dit zijn plat-
te ronde schijfjes met afbeeldingen 
van de populairste Nickelodeon se-
ries, waaronder Avatar, Spongebob 
SquarePants en Dora. 
Bij iedere 10 euro aan boodschap-
pen ontvangt de klant één Nicko en 
bij speciale actieproducten worden 
er gratis Nicko’s uitgedeeld. Zater-
dag 28 maart is de actie van start 
gegaan.
Tevens is er een unieke online Nicko 
game ontwikkeld die op www.nic-
kelodeon.nl te vinden is tijdens de 

Nicko-actie. Gooi met je spinner zo-
veel mogelijk Nicko’s omver en be-
haal een zo hoog mogelijke score! 
In totaal komen er 4 levels om in 
te spelen online, verspreid over de 
Nicko-actie. 
De kinderen met de hoogste score 
gaan door naar de spannende fina-
le in SuperNick. Hier spelen de jon-
gens tegen de meisjes met extra 
grote Nicko’s en een enorme spin-
ner. Vanaf bepaalde punten in de 
studio moeten ze proberen om zo-
veel mogelijk Nicko’s in de snel-
draaiende tol te gooien. De winnaar 
krijgt voor zijn of haar tribune lek-
ker plakkerige Nickelodeon Slime 
cadeau!

Wereldverteldag in 
Zorgcentrum Zuiderhof
Vinkeveen - Op 20 maart was het 
Wereldverteldag. Deze dag stond 
in het teken van verhalen vertellen. 
Twee vertelsters van de Vinkeveen-
se vertelkring hebben zich weken-
lang voorbereid om deze activiteit 
tot een succes te maken.
De bewoners konden zich inleven in 
de verhalen die gingen over de ap-
pelcaketulband, de regenboog en 

de spinnen. De verhalen werden zo 
levensecht verteld dat de bewoners 
zich volkomen konden inleven in 
het verhaal. Genietend van een kop-
je koffie met een plakje appelcak-
etulband maakte het voor allen ex-
tra feestelijk. Succes aan allen van 
de vertelkring. 
Zorgcentrum Zuiderhof hoopt jullie 
nogmaals te mogen ontvangen.

Joost Zwagerman in 
Vinkeveen
Vinkeveen - Schrijver, columnist 
en TV-presentator Joost Zwager-
man komt op uitnodiging van Venen 
Literair op vrijdag 17 april naar De 
Boei aan de Kerklaan 32 voor een 
lezing, die om 20.00 uur begint. De 
toegangskaarten ad. 7,50 euro zijn 
vanaf vrijdag 3 april alleen in voor-
verkoop te krijgen bij de Openbare 
Bibliotheken in De Ronde Venen en 
bij boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en The Read Shop in Vinkeveen. 
Joost Zwagerman werd geboren in 
1963 te Alkmaar en is een van de 
productiefste en veelzijdigste au-
teurs uit de hedendaagse Neder-
landse literatuur. Hij debuteerde in 
1986 met de roman “De Houdgreep”. 
Op TV presenteerde hij Zomergas-
ten in het seizoen 2003 en 2004. 
Momenteel is hij vaak te gast bij De 
Wereld Draait Door van Matthijs van 
Nieuwkerk. Twintig jaar geleden, in 
1989, verscheen “Gimmick”, een ro-
man die zich afspeelt in een milieu 
van jonge kunstenaars, die meer in-
teresse hebben voor geld en carriè-
re maken dan voor de creatie van 
kunst. Deze maand zal er een spe-
ciale jubileumeditie van “Gimmick” 
verschijnen, gepaard gaande met 

een feest in Paradiso in Amsterdam. 
Ook op TV zal aandacht worden be-
steed aan het feit dat 20 jaar gele-
den “Gimmick” het licht zag. “Vals 
Licht” uit 1992, waarin een student 
Nederlands obsessief verliefd wordt 
op een raamprostituee, werd ge-
nomineerd voor de AKO-literatuur-
prijs en in 1993 verfilmd door Theo 
van Gogh, De essaybundel “Transi-
to” kreeg in 2007 een nominatie. Co-
lumns en artikelen werden gebun-
deld in “Hollands welvaren, Neder-
land 2004-2008”. Een uiterst suc-
cesvolle roman, getiteld “De Bui-
tenvrouw” verscheen in 1994 en be-
schrijft een buitenechtelijke verhou-
ding van een leraar Nederlands met 
een lerares Lichamelijke Opvoeding.
Zwagerman is sinds 2004 Stads-
dichter van zijn geboorteplaats Alk-
maar en ontving in 2008 de Gouden 
Ganzenveer, een prijs voor een per-
soon of instituut met grote beteke-
nis voor het geschreven of gedrukte 
woord in Nederland.

Wie meer wil weten over Venen Li-
terair kan bellen met Anneke van 
Gessel, tel. 0297-261382 of met Er-
win Horwitz, tel. 0297-263195.

Geen verhuisplannen?
Kom dan naar de 
paasshow van STIJL 2000!

Regio - De woningmarkt stagneert 
en veel mensen hebben de plannen 
om hun huis in de verkoop te zetten 
voorlopig in de ijskast gezet. Maar 
een goed alternatief is uw woning 
aantrekkelijker maken. Nu investe-
ren en uw huis energiezuiniger en 
veiliger maken is een heel goede in-
vestering. Groter gaan wonen kan 
ook door uw bestaande woning uit 
te breiden met een dakkapel, aan-
bouw of serre. Dat voorkomt ook 
veel onzekerheid. Waarom wach-
ten op herstel van de woningmarkt? 
Dat kan nog even duren, terwijl u 
toe bent aan een ruimere of ener-
giezuiniger woning. Het bezoeken 
van de Paasshow is een goed mo-
ment om in de toekomst te kijken en 
uw woonwensen nu al te vervullen. 
U staat versteld van de mogelijkhe-
den op het gebied van kunststofko-
zijnen, dakkapellen, puien, serres, 
carports, verandadaken, balkonbe-
glazing, zonwering, garage- en luxe 
binnen en buitendeuren en nog veel 
meer onderhoudsvrije producten. 
De energiekosten zijn de laatste ja-
ren enorm gestegen, daarom is het 
noodzakelijk die kosten met hon-
derden euro’s per jaar naar bene-
den te brengen. De meeste oude-
re woningen beschikken namelijk 
niet over Hoogrendementsglas. De 
huidige kunststofkozijnen zijn niet 
meer van hout te onderscheiden en 
schilderen behoort voorgoed tot het 

verleden. Om de overstap naar een 
lagere energierekening aantrekke-
lijk te maken betaalt STIJL 2000 de 
meerprijs van het HR++ glas. Op 
deze manier bent u blijvend verze-
kerd van een sterkverlaagde ener-
gienota.
Alle werkzaamheden worden door 
eigen montageteams en bouwbe-
drijf uitgevoerd. Die combinatie 
heeft er de afgelopen 15 jaar me-
de voor gezorgd dat er een tevre-
den klantenkring is opgebouwd die 
voor 50% van de opdrachten zorgt. 
De unieke garantie zelfs tot 20 jaar 
zorgt voor optimale zekerheid. 

Kom kijken!
Overtuig u zelf tijdens de Paasshow 
vrijdag 10, zaterdag 11 en maandag 
13 april (tweede paasdag) wat stijl-
vol wonen voor u kan betekenen.
U gaat niet met lege handen naar 
huis, u ontvangt gratis ons splinter-
nieuw magazine van ruim 100 pagi-
na’s en een rolmaat van maar liefst 5 
meter. STIJL 2000 heeft showrooms 
in Nieuwkoop, Energieweg 30; 
Hoofddorp Woonboulevard Cruqui-
us achterzijde Mediamarkt (900 m2); 
Almere-Stad, Palmpolstraat 62; Lei-
den, Mary Beystraat 5-9 bij Lam-
menschansplein (900 m2); Rotter-
dam, Kiotoweg 70- A13 afslag 11 
(900 m2); Utrecht/Nieuwegein, Ra-
vensweide 2a afslag Hornbach di-
rect rechts (900m2).

Oproep aan 
lokale artiesten en 

gezelschappen voor 
straattheaterfestival

De Ronde Venen

De Ronde Venen - Zaterdag 20 
juni a.s. staat het dorpscentrum 
van Mijdrecht weer op zijn kop 
want dan staat De Ronde Venen 
in het teken van het 17e straat-
theaterfestival. 
Inmiddels zijn 15 professione-
le groepen uit Nederland, Bel-
gië, Frankrijk, Verenigde Staten 
en Australië  gecontracteerd. Het 
belooft dit jaar weer een spekta-
kel te worden met bijzondere ar-
tiesten die u niet vaak zult te-
genkomen op andere festivals. 
Zij komen met een bonte mix 
van straattheater, prachtige stel-
tentheater, theaterdans, dwaze 
straatmuzikanten, poppentheater 
en acrobatiek naar Mijdrecht. 

Het festival onderscheidt  zich ook 
door de actieve inbreng van vele 
culturele organisaties en arties-
ten uit De Ronde Venen en om-
geving. In 2008 traden maar liefst 
18 groepen uit De Ronde Venen 

en omgeving op. De festivalorga-
nisatie is voor aankomend festi-
val op zoek naar lokale culture-
le organisaties en artiesten die in 
2009 een optreden willen verzor-
gen. Wagenspel door toneelgroe-
pen, zang door koren of duo’s, 
levende standbeelden, akoesti-
sche muziek, sportdemonstraties, 
acrobatiek, one-man shows: het 
is allemaal mogelijk. Een optre-
den op het straattheaterfestival is 
een stuk promotie voor eigen pu-
bliek. De voorwaarden voor deel-
name zijn: u komt uit De Ronde 
Venen of omgeving en u verzorgt 
een optreden dat een breed pu-
bliek aanspreekt. 

Voor aanmelding (uiterlijk 17 
april) of meer informatie:
Aldert Kamp, e-mail: 
straattheater.kamp@ipact.nl
Tel. 0297–287944 privé, 015-
2785172, werk.
www.straattheaterdrv.nl
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Fietsvereniging De Merel 
gaat naar Driebergen
De Ronde Venen - Op zondag 5 
april staat de tweede toertocht van 
dit jaar van TTC De Merel op het 
programma. Na de met schitterend 
fietsweer gereden Meije Vlisttocht 
van drie weken geleden gaan we nu 
een rondje om Utrecht fietsen. Met 
een stop in Driebergen. 
Natuurlijk rijden we over mooie en 
rustige binnenweggetjes. Na de 
start in Mijdrecht gaan we via Wil-
nis en Breukelen door de Molenpol-
der naar Groenekan. Via een mooi 
fietspad langs een meer komen we 
in De Bilt. Van daaruit gaan we via 
Bunnik in de richting van Drieber-
gen. Voordat we in Driebergen aan 
de koffie gaan, maken we een om-
metje naar Austerlitz. In Driebergen 
is dan de pauze in Grand Café De 
Bergse Bossen. Na de stop fietsen 
we langs de bekende Langbroe-
kerdijk (met kastelen!) in de rich-
ting van Werkhoven. Via Fort Vech-
ten komen we dan in Nieuwegein. 
En gaan vervolgens via Harmelen, 

Kockengen en Spengen weer huis-
waarts naar Mijdrecht. De afstand 
van deze toertocht bedraagt 110 ki-
lometer.
De rit wordt in groepsverband ge-
reden. Dus u rijdt lekker mee in de 
groep, uit de wind en achter de rug-
gen van de sterke en ervaren voor-
rijders. Gereden wordt met een 
snelheid van 27 à 28 kilometer per 
uur. Met de wind mee iets daarbo-
ven, met de wind tegen wellicht iets 
langzamer. Iedereen met een rede-
lijke fietsconditie kan mee; met de 
snelheid wordt met iedereen reke-
ning gehouden. Natuurlijk draagt u 
een valhelm. De start is om 8.30 uur 
bij Café-Bar De Paddestoel, Hofland 
33A in Mijdrecht.
Leden van De Merel en andere 
fietsverenigingen betalen 2 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen van-
wege de verzekering een euro meer. 
Kom vanwege de inschrijving graag 
wat vroeger, zodat we op tijd kun-
nen vertrekken.

Paddestoel 2 staat er 
theoretisch het beste voor
De Ronde Venen - De Paddestoel 
2 staat er het beste voor na een vol-
le 9-0 winst op De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1. Het jonge team van Pim 
de Jager was niet te stuiten en met 
1 inhaalwedstrijd tegen Dio 2 in het 
verschiet is de kans optimaal.
De Vrijheid/Biljartmakers won met 
7-2 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
4.  Kopman Bert Loogman was goed 
op dreef met een hoogste serie van 
31 caramboles en een partij van 
slechts 15 beurten.  Ook Paul Huze-
meier  was in slechts 19 beurten uit 
tegen Jeroen Vis. Dave Meijer sloot 
de rij door in 30 beurten winnend 
af te sluiten.  Oude rot Gys van der 
Vliet wist in 39 lange beurten Bart 
Dirks puntloos te houden. Bobs Bar 
2 verloor met 4-5 van Cens 1. An-
ne Beeker was de man van de week 
want hij wist procentueel de kortste 
partij van en hoogste serie van week 
op z,n naam te laten schrijven.  An-
ne was tegen Vincent Roeleveld in 
slechts 13 beurten uit en 8 caram-
boles was Anne genoeg voor 2e ti-
tel. De Schans won met 5-4 van De 
Merel/Metaal Mijdrecht 3.     Deze 
laatste bezet momenteel een mooie 
3e plek in de totaalrangschikking.
De Paddestoel 1 won met 5-4 van 
De Kromme Mijdrecht 2.  Herman 
van Yperen wist in de nabeurt z,n 
2 te maken caramboles vol te ma-
ken goed voor een remise op Ca-
rolien van Wijk. De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2 won met 5-4 van De 
Paddestoel 3.  Jos van Wijk van Pad-
destoel  was tegen Evert Oudhof in 
slechts 21 beurten uit terwijl Evert 
op 10 gemaakte carambolletjes 
bleef staan. Cens 2 verloor met 4-
5 van De Kuiper/van Wijk 2.  Chris 
Esser en Edwin de Jong deden het 

voor Cens terwijl Jos Lugtigheid en 
Martien Heijman het voor De Kui-
per deden.  Door een beter behaald 
totaalresultaat ging het extra punt 
naar De Kuiper toe.
De Kromme Mijdrecht 1 won met 
7-2 van Stieva Aalsmeer. De Krom-
me Mijdrecht doet goed mee in de 
competitie en had een goeie man 
ingezet genaamd Rines Lanooy, de-
ze was goed voor een winst op Wil 
Bouweriks in slechts 18 beurtjes.
Dio 2 trof een sterk Bobs Bar 1 en 
verloor met 4-5. Richard van Kolck 
was in slechts 21 beurten uit.  Da-
niel de Bruin won in 26 beurten.   
Hennie van ’t Hul en Ton Brantse-
ma hielden de punten van Dio thuis.    
Bobs Bar 1 snoepte het extra punt 
vanwege een beter teamresultaat 
van Dio af.

Leuke afsluiting van 
zaalseizoen voor de E2 
van Atlantis

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is 
de E2 van korfbalverenging Atlantis 
gaan zwemmen. Nadat zij in de com-
petitie een mooie 2e plaats veroverd 
hadden, was het tijd voor een feest-
je. Samen met alle ouders, broer-
tjes en zusjes en coaches gingen 
we zwemmen in het zwembad van 
Vinkeveen. De ouders van Jamaico 
hadden een spelletjesmiddag geor-
ganiseerd dat zich in en om het wa-
ter plaats vond. Zelfs de allerklein-
sten, zonder zwemdiploma, konden 
goed meedoen. De onderdelen wa-
ren onder andere, van de glijbaan 
af, muntje opduiken en matlopen. 
Er waren in totaal 8 spelelementen. 
Elk team, dat bestond uit een aan-
tal ouders met kinderen, waren zeer 
enthousiast over dit goed georgani-
seerde uitje. Natuurlijk werd er af-
gesloten met een partijtje waterpo-
lo tussen ouders en kinderen. Een 
zeer strenge scheidsrechter hield 
dit watergevecht goed in de hand. 
Uiteindelijk wonnen de ouders met 
2-1. Na nog wat vrij zwemmen gin-
gen we heerlijk patat met limona-
de eten en drinken. Niet alleen is de 
sfeer tussen de kinderen erg goed 
maar ook bij de ouders, op de tri-
bune en in het water,  fantastisch. 
Vanaf deze week gaat het korfbal-
seizoen weer buiten door. De ver-
wachtingen zijn hoog voor het ko-
mende buitenseizoen omdat de E2 
bekende teams tegenkomt waar-
van gewonnen is in het zaalseizoen. 
In ieder geval zal het ook nu weer 
niet aan enthousiasme en publiek 
ontbreken. Alle ouders willen graag 
nogmaals Paul en Colette bedan-
ken voor de leuke middag. En de 
coaches Iris, Niels en Wilco succes 
wensen met dit geweldige team. De 
E2 wordt gesponsord door De Hoop 
Interim Management.

Korfbalvereniging Atlantis 
bestaat 40 jaar!
Mijdrecht - Dit jaar bestaat korf-
balvereniging Atlantis 40 jaar. Op 
zaterdag 2 mei wordt dit gevierd 
met een groots jubileumfeest op het 
eigen sportcomplex aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht.
Op 1 mei 1969 werd Korfbalvereni-
ging Atlantis uit Mijdrecht opge-
richt. Een eerder initiatief onder de 
naam DIOD was geen succes we-
gens gebrek aan belangstelling. 
Door de groei die Mijdrecht mee-
maakte groeide KV Atlantis mee. De 
laatste jaren beweegt het aantal le-
den zich tussen de 250 en 300.
Tot 1983 bestond de accommodatie 
van Atlantis slechts uit een houten 
keet met een paar kleedkamers en 
een stukje gras voor de deur. Als er 
getraind moest worden dan moes-
ten zelfs de palen en ballen mee ge-
nomen worden naar een stuk gras 
ergens achter de voetbalvelden. In 
1983 richtte de gemeente het ge-
hele sportpark opnieuw in en kreeg 
Atlantis de huidige kantine en vel-
den. In 1999 vond in eigen beheer 
een stuk uitbreiding plaats door het 
bestaande gebouw zowel boven als 
beneden te verlengen. Deze aan-
bouw hield in dat er een aparte be-
stuurskamer en een opbergruim-
te voor korven en ballen beschik-
baar kwam. Sinds 2005 heeft Atlan-
tis de beschikking over een kunst-
grasveld.
KV Atlantis is een actieve vereniging. 

Het Stratenkorfbal- en het Kerst-
korfbaltoernooi (competitie voor ba-
sisscholen) zijn een jaarlijks terug-
kerend succes. Verder is er ieder 
jaar de stroopwafelactie. Al sinds 
jaren gaan vele (jeugd)leden een 
week op korfbalkamp in Nederland. 
Er worden bijna wekelijks activitei-
ten georganiseerd voor alle leden in 
ieder leeftijdscategorie. KV Atlantis 
is trots op haar evenwichtige verde-
ling van leden op alle niveaus en in 
alle leeftijdscategorieën.  
 Alle leden en oud-leden zijn van 
harte uitgenodigd om het 40 jarig 
bestaan van Atlantis te vieren. Het 
jubileumfeest gaat op zaterdag 2 
mei om 13.00 uur van start met ont-
vangst en welkom. Om 14.00 uur be-
ginnen we met kinder- en jeugdac-
tiviteiten. De jubileumwedstrijd be-
gint om 16.00 uur. De receptie vangt 
aan om 19.00 uur en duurt tot 20.30 
uur. Aansluitend is er een spette-
rend feest.
 Na veertig jaar is het adressenbe-
stand niet helemaal meer compleet. 
En hoewel we het merendeel van de 
(oud-)leden hebben bereikt, kan het 
zijn dat oud-leden niet op de hoog-
te zijn van deze jubileumdag. Via de 
website www.kvatlantis.nl <http://
www.kvatlantis.nl/>  kunnen (oud-
)leden zich aanmelden voor het 
grote jubileumfeest ter ere van het 
veertigjarig bestaan Korfbalvereni-
ging Atlantis.

Bij TV Wilnis heb je de 
slag écht zo te pakken!
Wilnis - Afgelopen zondag 29 maart  
vond het Open Openingstoernooi bij 
Tennisvereniging Wilnis plaats. Het 
toernooi zat net als vorig jaar weer 
helemaal vol! De animo was erg 
groot. Dit jaar was er voor een iets 
andere insteek gekozen dan vorig 
jaar. Er was nog steeds ruimte voor 
zowel niet-leden als eigen leden. Dit 
jaar kregen de niet-leden echter de 
kans om buiten de normale wed-
strijden de kans om met een heu-
se clinic mee te doen! De trainer van 
TV Wilnis verzorgde de clinic en gaf 
in tweemaal drie kwartier les aan de 
beginners. Deze beviel hen uiter-
mate goed! Ze kregen hier en daar 
tips die ze na de clinic meteen in de 
praktijk konden brengen. Zij wer-
den namelijk tussen de eigen leden 
van de vereniging ingedeeld om wat 
wedstrijdjes te spelen. Een uitste-

kende dag die enkel onderbroken 
werd door een korte regenbui. Dit 
mocht de pret echter niet drukken! 
Alle niet-leden hebben een aan-
moedigingsprijs mee naar huis ge-
kregen voor hun “moed” om toch 
hun mannetje te staan tussen de ei-
gen leden van TV Wilnis. Ook kreeg 
Alex Esser een prijs mee, omdat hij 
als enige net geworden senior had 
meegedaan. Daarnaast raakte In-
eke Hoenselaar tijdens een partij 
geblesseerd en kreeg daarom een 
troostprijs. Jaap Zwaan en Ans Ber-
kelaar werden nog genoemd van-
wege hun sportiviteit en deelname!

Men kan weer terugzien op een 
enorm geslaagde dag. Het is maar 
weer gebleken dat je bij TV Wilnis 
écht de slag zo te pakken hebt!

BMx West Competitie -2, 
Fietscross in Zoetermeer
Uithoorn - Op zondag 29 maart 
2009 is op de fietscrossbaan van 
Zoetermeer de 2e BWC gereden. 
Vanwege start van de zomertijd was 
de nacht een uur korter maar voor 
de fietscrossers geen reden om niet 
tijdig op de crossbaan te verschij-
nen, de opkomst was zeer goed.
De dag begon druilerig en koud 
maar gelukkig kwam later de zon 
door. Voor de strijd in de eigen klas-
se werden er totaal 212 fietscros-
sers ingeschreven waarvan 33 crui-
sers, voor de open (dag)klasse 103 
crossers. Van de Uithoornse WTC 
waren er 38 deelnemers naar Zoe-
termeer gekomen om de strijd aan 
te gaan. Tijdens het inrijden en de 
starthektraining heb ik van menig 
jeugdig UWTC crosser gehoord dat 
de startheuvel voor het hek toch wel 
steil en glad was maar er gebeur-
de gelukkig geen ongelukken. Om 
10.45 uur kon het echte werk be-
ginnen en stonden de eerste cros-
sers aan het starthek. Race 1 t/m 
6 de cruisers, race 7 t/m 35 de ei-
gen klasse en race 36 t/m 53 de 
open klasse. De fietscrossers gin-
gen er de hele dag hard tegenaan 
om in de manches zoveel mogelijk 
punten te halen. De baanspeakers 
Willem en Olaf hadden er zin en er 
werd vanuit de uitkijktoren van el-
ke race enthousiast verslag gedaan.  
Tijdens het speakeren ontdekte Wil-
lem onder het publiek zijn kleinzoon 
en melde verheugd en trots dat Pie-
terse junior over 5 jaar waarschijn-
lijk wel aan het starthek zal verschij-
nen, crossend Nederland is gewaar-
schuwd. 
Na de spannende manches met 

veel inhaalmanoeuvres en spron-
gen volgde de herkansingen, kwart- 
en halve finales om zich te plaat-
sen voor de felbegeerde eindfinale-
plaatsen.

Finale
De volgende uitslagen zijn behaald 
in de eigen klasse:
A-finale:
Jochem v/d Wijngaard 1e, Melvin 
van der Meer 3e, Donne van Span-
keren 3e, Jeroen Noordergraaf 4e, 
Izar van Vliet 6e, Maarten v/d Mast 
2e, Moreno Blom 7e, Bart van Bem-
melen 2e, Wesly ter Haar 7e, Mit-
chell Vink 6e, Jurre overwater 8e, 
Jaivy Lee Vink 3e , Sam verhulst 
4e, Thomas v/d Wijngaard 5e, Bart 
de Veer 2e, Roberto Blom 5e, Tom 
Brouwer 3e, Wiljan Brouwer 5e, Ro-
an v/d Berge 7e, Mike Veenhof 8e, 
Michael Schekkerman 4e, Kevin de 
Jong 4e, Wouter Plaisant-v/d Wal 
4e, Eelco Schoenmakers 4e, Erik 
Schoenmakers 5e.
B-finale:
Joey Nap 1e, Scott Zethof 1e, Dane 
Caldenhove 4e, Arjan van Bodegra-
ven 2e, Lars Wiebes 6e, Danny de 
Jong 4e, Sven wiebes 4e, Arno van 
Vliet 5e,Peter Wiebes 2e, Gerard de 
Veer 3e.
In de open klasse kwamen op het 
podium:
Tom Brouwer 1e, Bart van Bemme-
len, Bart de Veer en Michael Schek-
kerman 2e, 
Roberto Blom 3e. Na een spannen-
de wedstrijddag ging iedereen weer 
voldaan huiswaarts. 
Zondag 19 april wordt de 3e BWC 
wedstrijd gereden in Velsen Noord.

Koppelklaverjassen en een 
marathon bij KnA
Uithoorn - Op vrijdag 10 april is 
er weer klaverjassen in het vereni-
gingsgebouw van Muziekvereniging 
KnA. Zoals gewoonlijk wordt er weer 
in koppels gekaart en volgens het 
dubbelkleursysteem. Natuurlijk zijn 
er weer leuke prijzen te winnen en 
is er ook weer een loterij. Kom dus 
naar KnA aan het Legmeerplein in 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. Kos-
ten 3,- euro p.p.
Tevens kunt u zich opgeven voor de 
klaverjasmarathon op 9 mei.
Er wordt dan van 10.00 uur tot 22.00 

uur gespeeld en ook hier betreft het 
een koppelklaverjastoernooi. Deel-
name 10,- euro p.p., dit is inclusief 
een aantal consumpties.
U kunt zich opgeven bij Hans Kas, 
tel. 06-17724798

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Schaatsers VeenLanden 
College reden finale
Regio - Drie teams van het Veen-
Landen College togen naar ijsbaan 
Kardinge in Groningen voor de fi-
nalewedstrijden Nederlands kam-
pioenschap scholieren ploegen-
achtervolging. Na een twee uur du-
rende reis kon aan de warming up 
worden begonnen en de schaatsen 
worden ondergebonden.

De wedstrijden werden gehouden 
over twee zogenaamde omlopen, 
twee ritten van twee, drie of vier 
ronden voor de oudste jeugd, waar-
na de finale zou worden gehouden.
Als eerste team kwamen de jongste 
meisjes in de baan. Het team Esther 
van Leeuwen, Coby van Rijt, Lisan-
ne Immerzeel  werd aangevuld met 
Lisa van Rijn, in de voorronde niet 
deelnemend in dit team. De dames 
reden 1.20,44 over hun twee ron-
den, de veertiende tijd van de vijf-
tien deelnemende teams. De dames 
reden een tijd naar behoren, het 
team draaide lekker
Met 1.21,63 was de tweede omloop 
iets langzamer en werd een veer-
tiende plaats in de eindrangschik-
king bereikt.

Negende van Nederland
Hierna kwamen de jongste jongens 
aan de start. Niels Immerzeel, Andre 
Looij, Jonathan Boom en Roel Mou-
ris reden hun drie ronden in een 

mooie 1.51,35, de achtste tijd van 
elf deelnemende teams. In de twee-
de omloop kwam een rijder ten val 
waardoor een vergelijkbare tijd uit-
gesloten was. Met een tijd van 1.58, 
39 was het team 8 seconden lang-
zamer dan de eerste omloop die in 
1.51,35 werd afgelegd. De eindklas-
sering was een negende plek  

Valpartij
De oudste jongens, Mark Op ’t 
Land, Viktor Toonen, Ferry Franssen 
en Lennart Pieter Rademaker reden 
vier ronden. Na de doorkomst na 
drie ronden presteerden ze de snel-
ste tussentijd. Het team reed goed 
in elkaars slag en met grote snel-
heid werd aan de laatste 350 meter 
begonnen. Omdat de oudste deel-
nemers echter geen dweilpauze 
hadden gehad en het ijs zeer slecht 
was geworden reed een deelnemer 
in een gleuf en kwam ten val, in die 
val werd de vierde rijder meegeno-
men zodat een mooie finishtijd wel 
kon worden vergeten.
Na de pauze reden de oudsten 
als eerste, Op een goede ijsvlak-
te kwamen de mannen tot een tijd 
van 2.02,45, de drie na snelste tijd. 
Wanneer de ploeg op de been zou 
zijn gebleven was een tweede tijd 
en tweede plaats op het NK moge-
lijk geweest. Nu restte slechts een 
mooie tweede tijd.
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Kanovereniging
‘De Ronde Venen’
start het vaarseizoen
De Ronde Venen - Na de winter-
periode en met het ingaan van de 
zomertijd gaan alle activiteiten weer 
van start. Ook de clubavonden op 
woensdagavond beginnen weer. 
Door de jeugd en activiteitencom-
missie worden er ook voor komend 
jaar interessante activiteiten geor-
ganiseerd. Voor elk wat wils. 

Jeugd:
Deze enthousiaste groep start 
meestal het meest fanatiek en is el-
ke zaterdagochtend om 10.30 uur 
op het water van de Vinkeveen-
se plassen te vinden. Afgelopen ja-
ren heeft de club aan diverse kinde-
ren van de basisscholen introductie-
lessen gegeven, maar ondanks dat 
kan de groep best uitbreiding ge-
bruiken. Als je ouder dan 8 jaar bent 
en in het bezit van een zwemdiplo-
ma kan je al meevaren. De kanoclub 
heeft voor beginnende jeugd ver-
enigingsboten die hiervoor gebruikt 
kunnen worden. Ervaring is niet no-
dig, al doende leren de kinderen het 
kanovaren onder de knie te krijgen. 
In het begin zal het rechtuitvaren al 
een hele kunst zijn en voor anderen 
is het lastig om de bocht te nemen. 
Meestal went de jeugd snel aan de 
stabiliteit van de kajaks en is de 
onzekerheid snel verdwenen. Aan 

het eind van het seizoen varen de 
nieuwkomers prima en kan er een 
brevet worden behaald.   
 
Kanopolo:
Ook de kanopologroep start met de 
trainingen en de wedstrijden. Op 28 
maart wordt er gestart met een mini-
toernooi in Alphen aan den Rijn en 
de zaterdag daarna start de training. 
Ook dit jaar zal er nog veel moeten 
worden geleerd. Vooral in tactisch 
inzicht. Het team gaat voor het der-
de jaar meedoen aan de competitie 
en de ervaring uit de vorige jaren zal 
het spel doen verbeteren. Ook in dit 
team zijn nieuwe leden welkom. 

Senioren:
Voor de seniorengroep start de club-
avond op de woensdag weer. Het 
opbouwen van een basisconditie 
kan geen kwaad. Voor beginnende 
kanovaarders is het aan te raden om 
reeds in het voorjaar te starten met 
het opdoen van ritme, techniek en 
conditie. Later in het jaar heeft men 
daar een hoop plezier van wanneer 
de tochten wat langer worden. Ook 
hier heeft de vereniging voor nieu-
we leden materiaal ter beschikking. 
Dit om de drempel voor beginnen-
de kanovaarders zo laag mogelijk te 
houden.

Ploegenvoorstelling UWTC
Uithoorn - Traditioneel vond op 
maandag 16 maart de jaarlijkse ploe-
genvoorstelling plaats van de Uit-
hoornse Wieler Trainings Club. On-
der grote belangstelling van spon-
soren, supporters, pers en vooral 
jong, nieuw talent, vond een goed 
doordachte voorstelling plaats. Win-
naars, veldrijders, baanwielrenners 
en talenten werden voor het voet-
licht gebracht.
Eén van de sponsoren van deze wie-
lervereniging had in haar showroom 
ruimte vrijgemaakt voor de ont-
vangst van gasten en voor de ten-
toonstelling van de nieuwste mo-
dellen fietsen waarbij zelfs de team-
fiets van de Rabobank-ploeg te be-
wonderen was. Dit is de fiets waar 
onder anderen Bram de Groot, een 
gewaardeerd lid van de Uithoornse 
vereniging, zijn wedstrijden op rijdt.
De UWTC, één van de oudste ver-
enigingen in de Nederlandse wie-
lerwereld, heeft een ledenbestand 
van in totaal meer dan 250 leden. 
De bijna 75-jarige vereniging biedt 
sportieve beleving aan jong en oud. 
De constructie van de vereniging is 
vrij zeldzaam. Het biedt sportief ple-
zier aan wel drie verschillende disci-
plines, de populaire BMX sport voor 
jonge rijders, een Toerafdeling voor 
de wat oudere rijder en een Wiel-
ren-divisie, de bakermat van inmid-
dels menig landelijk bekende ren-
ner.

Dank
Na een korte inleiding door de voor-
zitter Jan Veenboer, die een woord 
van dank richtte aan de gastheer 
Reinier Treur van Autobedrijf Rové-
mij in Mijdrecht, werden door trai-
ningscoördinator Remco Kuylen-
burg de winning-teams voorgesteld. 
Als eerste werd de groep winnaars 
van het afgelopen seizoen naar vo-
ren gehaald. Één voor één konden 
de renners hun persoonlijke over-
winningen verwoorden en werd er 
door de enthousiaste trainer, die 
over een onuitputtelijke dossier-
kennis beschikte, gevraagd naar 
hun ambities voor het komende sei-
zoen. André Looy blinkt hierbij uit: 
In 2008 Nederlands kampioen bij de 

jeugd zowel op de baan als op de 
weg en met 27 gewonnen wedstrij-
den hoopt hij dit jaar ook weer mee 
te doen aan de Nederlands kampi-
oenschappen. Daarnaast werd zijn 
broer Dennis als nieuweling tweede 
bij het Nederlands kampioenschap 
op de baan. Het tweede team dat in 
het zonnetje werd gezet waren de 
veldrijders. Afgelopen winter heb-
ben zij de terreinen in de omgeving 
van Uithoorn omgeploegd. De koud-
ste zaterdag waarop deze 4 manne-
lijke en 1 vrouwelijke rijder trainden 
was in januari, bij 13˚ vorst togen zij 
er toch op uit.  Na luid applaus voor 
deze overigens toch ook wat verle-
gen groep maakten zij plaats voor 
de baanwielrenners. Opvallend was 
hierbij de naam van Leen Blom, een 
wielrenner van naam binnen de ver-
eniging. 

Geschiedenis
Zijn prestaties zijn decennialang te-
rug te vinden in de geschiedenis-
boeken maar dit seizoen heeft hij 
voor het eerst op de baan gere-
den. “Ik ben overgehaald door Guus 
maar ik vond het een fijne ervaring 
die ik op mijn leeftijd niet graag had 
gemist”, vertrouwt de 64-jarige Leen 
enigszins trots het gezelschap toe. 
Als laatste groep werden de jong-
sten voorgesteld. Tien talentjes, va-
riërend in de leeftijd van 7 tot 12 
jaar, lieten zich de complimenten 
van speaker Remco welgevallen. 
De namen van de personen in de-
ze laatste groep moeten onthouden 
worden. Zij zijn niet snel tevreden 
over hun eigen prestaties en boven-
dien erg ambitieus, daarmee  zich-
zelf een professionele toekomst be-
lovend.
Tot slot stond nog een photo-shoot 
op het goed georganiseerde pro-
gramma. Zowel rijders als begelei-
ders hebben zich in het afgelopen 
seizoen in het nieuw kunnen ste-
ken. Met een woord van dank aan 
de sponsoren werd de avond afge-
sloten en een nieuw seizoen offici-
eel geopend. Voor de wielerfans: 24 
mei wordt de jaarlijkse ronde van 
Uithoorn gehouden op het eigen 
parcours in de Randwijk.

Zaterdagvoetbal
Argon deelt punten met 
VVA ’71
Mijdrecht - Tegen het op de tweede 
plaats staande VVA ’71 heeft Argon 
de punten gedeeld. Een sterke eer-
ste helft werd afgesloten met een 1-
0 voorsprong, na de thee kwam zo-
als verwacht VVA aanvallend goed 
terug en scoorde het de verdiende 
gelijkmaker.
De eerste helft was Argon duidelijk 
de bovenliggende partij en kreeg 
het talloze mogelijkheden de score 
te openen, Lars Sloothaak schoot na 
een fraaie actie in handen van kee-
per Jeroen Moormans, hetzelfde lot 
onderging een poging van Albert 
Mens. Na twintig minuten kwam de 
beloning voor de aanvallende ac-
ties van de ploeg van trainer Frank 
den Oudsten, Albert Mens rukte op 
vanaf rechts en paste op maat naar 
Alan Doorson die vervolgens be-
heerst de 1-0 op het bord zette. Tien 
minuten later was het opnieuw Al-
bert Mens die dichtbij een doelpunt 
was, nu was het de paal die in weg 
stond. Ook Lars Sloothaak had bij 
een volgende poging zijn vizier nog 
niet bijgesteld, hij schoot voorlangs. 
VVA kwam de eerste helft niet ver-
der dan een schot in het zijnet een 
doelpoging die door doelman Bas 
van Moort met de vuisten tot hoek-
schop werd verwerkt.
De tweede helft was VVA de boven-

liggende partij, Youri van Adrichem 
mikte een vrije trap eerst nog in het 
zijnet maar daarna kwam het inia-
tief van de bezoekers. Een kopbal 
van Wim van Rhee ging rakelings 
over en met nog twintig minuten op 
de klok leverde een vrije trap even 
buiten het strafschopgebied VVA 
de gelijkmaker op. Karsten Wieren-
ga verraste Argondoelman Bas van 
Moort met een effectvol schot net 
aan de goede kant van de paal. 1-1. 
Invaller Franklin Muhulete had twee 
goede mogelijkheden om de bezoe-
kers op winst te zetten, maar hij zag 
zijn inzetten net naast de voor hem 
verkeerde kant van paal gaan. Wa-
ren in vorige wedstrijden de vrije 
trappen van het duo Mark Flapper 
en Youri van Adrichem nogal eens 
bepalend, deze wedstrijd gingen de 
pogingen over en naast.
Komende zaterdag opnieuw een 
sterke tegenstander, Argon op be-
zoek bij koploper VVZ ‘49 in Soest.

Spelers Argon: Bas van Moort, Gar-
ry Fokker, Pim van der Maarel, Mi-
chael Levering (81 Remco von Lind-
heim), Lars Sloothaak, Albert Mens, 
Mark Flapper, Youri van Adrichem, 
Ruben Kraan, Alan Doorson (89 Ro-
nald Hijdra), Jimmy van Veen (63 
Wessel Maijer).  

Acht podiumplaatsen 
voor turnsters G.V.M’79!
Mijdrecht - Zaterdag 21 maart 
werd de tweede voorwedstrijd ver-
plichte-oefenstof divisie 5,6 en 7 ge-
turnd. De wedstrijd was in Breu-
kelen en werd georganiseerd door 
de vereniging Virtouit Breukelen en 
de vereniging Wilskracht uit Loe-
nen aan de Vecht. Na de algemene 
warming-up begon om 08.25 uur de 
eerste wedstrijdronde.
In de categorie instap NTS 14 kwa-
men Lynn de Bruin en Sarah Rood-
enburg voor G.V.M uit. In een groot 
deelnemersveld, 26 turnsters, werd 
Lynn 21ste met 30.850 en Sarah wist 
beslag te leggen op de 12de plaats 
met een score van 32.500.
Bij de opstap NTS 14, deden even-
eens 26 turnsters mee en werd 
G.V.M vertegenwoordigd door 
Tess Geerts, Laisa Hartong, Babet-
te Veenbrink en Elise Kop. De 17de 
plaats was voor Tess Geerts met een 
puntentotaal van 30.400, op de 5de 
plaats eindigde Laisa Hartong met 
32.850, het brons ging naar Babet-
te Veenbrink, zij behaalde 33.900 
punten en Elise Kop turnde zich met 
34.250 punten naar het goud!

Goud 
In de tweede wedstrijdronde in de 
categorie pupil NTS 13 deden voor 
G.V.M Sara Kroon en  Femke Blom 
mee. Voor Femke was het haar eer-
ste wedstrijd, ten tijde van de eerste 
voorronde was Femke ziek.
In totaal deden er 25 turnsters mee, 
Femke behaalde met 28.850 pun-
ten de 21ste plaats, Sara turnde een 
heel goede wedstrijd, de 1ste plaats 
met 34.000, goud voor Sara! 
Bij de instappers NTS 13 turnden 
voor G.V.M drie turnsters mee, Mar-
jolein Werkhoven, Lynn Loman en 
Joyce Brands, in totaal waren er 28 
turnsters in deze categorie.
Marjolein zag deze wedstrijd de ho-
ge ligger van de brug niet zitten, 
jammer, want dit kostte haar veel 

punten, toch werd zij met 30.100 
nog 12de. Lynn Loman turnde na 
een week ziek geweest te zijn nog 
netjes 31.700 punten bij elkaar, 
goed voor de 6de plaats. 
En Joyce turnde een topwedstrijd 
en met 33.150 was er ook goud voor 
Joyce!

Zilver
In de derde wedstrijdronde deden 
Melissa Oudhoff en Maxime Kok 
mee in de categorie pupil 1 NTS 
12. Melissa werd in een deelne-
mersveld van 19 turnsters 7de met 
31.850 en Maxime turnde eindelijk 
de wedstrijd die haar trainsters al 
enige tijd zagen aankomen, en wist 
met 32.350 een keurige 4de plaats 
te behalen. Maxime je kan het!
Bij de pupillen NTS 11 deden in to-
taal 24 turnsters mee, voor G.V.M 
deden Lisa van Scheppingen, Joline 
Twaalfhoven, Amy Loman en Romy 
de Kuijer mee.  
Deze meiden eindigden keurig op 
rij! De 5de plaats was voor Lisa met 
30.950, de 4de plaats voor Joline 
met 31.000, brons was er voor Amy 
Loman met 31.300 en het zilver ging 
naar Romy met 31.800 aan punten.
De vierde en laatste wedstrijdron-
de werd er geturnd door Lotte Zout-
man , pupil 2 NTS 12.
Wat aan de late kant begon Lotte 
haar wedstrijd. In een deelnemers-
veld van 16 turnsters werd Lotte 
13de met 27.350.
Bij de pupillen 1 NTS 11 kwamen 
Saki Kato en Florien Werkhoven in 
actie voor G.V.M.
Totaal deden er 16 turnsters mee. 
Voor Saki was het brons met 31.600 
en het goud ging naar Florien met 
32.550.
De klok stond inmiddels op 17.30 
uur, einde wedstrijd, tijd om terug te 
keren naar De Ronde Venen, tevre-
den trainsters, turnsters, acht me-
dailles en een hoop ervaring rijker.

Spetterende overwinning 
voor mannen Hertha E1
Vinkeveen - Hertha E1 heeft in een 
zeer spectaculaire wedstrijd met 
maar liefst 9-4 gewonnen van La-
ren 99 E2.
In het zonovergoten sportpark van 
Hertha speelden de mannen van de 
E1 tegen dezelfde tegenstander als 
een week ervoor. Vorige week werd 
in Laren met 1-4 gewonnen. Mocht 
Laren voor de wedstrijd het idee 
hebben gehad dat er wat te halen 
viel in Vinkeveen, dan zal deze hoop 
na enkele minuten al totaal verdwe-
nen zijn. Hertha E1 vloog namelijk 
met raketkracht uit de startblokken 
en stond na 6 minuten al met 4-0 
voor!
Na 1 minuut ontsnapte Maikel al 
aan de linkerkant en werd zijn voor-
zet erg mooi ingetikt door Robin: 1-0. 
Een minuut later gaf Sep een mooie 
voorzet die door Sverre of een eigen 
speler van Laren (dit konden we niet 
zien) in het doel werd gewerkt: 2-0. 
In de 2 minuten daarna kreeg Thier-
ry nog 2 kansen, maar was het uit-
eindelijk Jordi die met een mooi af-
standschot de 3-0 scoorde. Het ope-
ningsoffensief was hiermee nog niet 
ten einde. Twee minuten later rolde 
Maarten uit naar Thierry. Deze zet-
te de “turbostand” op en rende vlie-
gensvlug met de bal naar het ande-
re doel en scoorde 4-0. Zes minu-
ten gespeeld en stand 4-0. De toe-
schouwers konden het bijna niet 
geloven en een monsterscore zat er 
aan te komen. Echter, Laren herstel-
de zich een beetje en de kansen be-
gonnen nu over en weer te komen. 
Laren raakte de lat en zag Maarten 
een gevaarlijk schot stoppen. Ech-
ter ook Hertha bleef zijn kansen 
krijgen. Thierry – bijzonder goed op 
dreef aan de rechterkant – creëer-
de drie kansen maar miste telkens 
net het doel. In de 18e minuut was 
het wel weer raak. Na een prachtige 
aanval gaf Jesse Robin een niet te 
missen kans: 5-1. Voor rust kregen 
beide teams nog een grote kans al-
leen voor de keeper maar de scho-

ten werden gepakt door de kee-
pers. 

Snelle uitbraak
Na de rust ging Hertha op jacht naar 
meer doelpunten. Het was Laren dat 
5-1 scoorde na een snelle uitbraak. 
Het antwoord van Hertha liet niet 
lang op zich wachten. Maikel gaf 
een pass op Sep die met een be-
keken schot van 10 meter het doel 
vond: 6-1. Even later gaf dezelfde 
Sep een schitterende pass op Mai-
kel die de kans mooi afmaakte: 7-
1. In de volgende fase kreeg Hert-
ha de kans om de score verder uit te 
breiden maar Maikel, Sep, Jesse en 
Thierry zagen hun schoten of gepakt 
door de keeper of schoten net naast. 
In de 40e minuut had Jesse meer 
succes. Zoals we van hem gewend 
zijn weer met prachtig en krachtig 
schot van afstand: 8-1. Nog 10 mi-
nuten te spelen en 8-1 voor. Niets 
aan het handje zou je denken en dat 
dachten de Hertanen waarschijnlijk 
ook. Echter, ineens kwam Laren te-
rug. In de 43e minuut liet Maarten 
een bal glippen: 8-2. Twee minuten 
later was Maarten kansloos toen hij 
van dichtbij geklopt werd door een 
hard schot: 8-3. En een minuut la-
ter was het weer raak. Een mooi 
schot van Laren hoog in hoek: 8-4. 
Laren leek vleugeltjes te krijgen en 
bij Hertha sloeg de paniek toe. De-
ze was nog groter geworden als een 
bal van Laren in de 48e minuut niet 
op de paal maar in het doel was ge-
vlogen. Hertha wankelde dus even 
maar rechtte de rug. Thierry zet-
te voor het laatst deze ochtend aan 
voor een krachtige rush en gaf een 
prima voorzet aan Maikel die de be-
vrijdende 9-4 intikte. Laren kwam in 
de laatste minuut nog een keer al-
leen voor de keeper, maar Maarten 
voorkwam een vijfde tegentreffer. 
Hierna floot de scheidsrechter voor 
het einde van de spectaculaire wed-
strijd waarvan alle toeschouwers 
met volle teugen hadden genoten. 

Hertha F1 dramatisch ten 
onder
Vinkeveen – Vorige week moesten 
de jongens uit tegen BFC F3.
Helaas keek Hertha in n no-time te-
gen een 1 – 0 achterstand aan.
Na het doelpunt kropen de jongens 
uit hun (slakken)huisje. De ene aan-
val nog mooier dan de andere  lieten 
ze los op de defensie van BFC, maar 
de bal wilde er niet in!!

In de rust de jongens getroost , 
maar de hoofdjes van de F1-ers gin-

gen “hangen” en dat had het mee-
gereisde publiek nog nooit van deze 
jongens meegemaakt.

De tactiek van vroeger werd weer 
uit de kast gehaald en dat beteken-
de dat ieder voor zich ging voetbal-
len. Maar ook dat zorgde niet voor 
de zo graag gewilde doelpunten, 
tenminste, niet bij de Vinkeveners. 
Er vielen er nog twee, maar dan wel 
bij de tegen partij. 
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College beantwoordt vragen over ‘tijdelijke’ bruggen 
aan Demmerik

Brug Demmerik 49 is 
illegaal en hindert straks 
de doorvaart
Vinkeveen – Het heeft er alle schijn 
van dat je in de gemeente De Ronde 
Venen na het plaatsen van een tijde-
lijke noodbrug, zo’n brug vrij mak-
kelijk een permanent karakter kunt 
geven, door proforma een bouw-
aanvraag in te dienen en die dan na 
verloop van tijd weer intrekt en dan 
vervolgens weer een nieuwe bouw-
aanvraag indient.
Ondertussen kun je ook nog een 
paar keer uitstel aanvragen voor het 
inleveren van bouwtekeningen. Als 
je daarna ook nog eens zegt dat je 
de brug pas in 2010 gaat bouwen, 
mag je ondertussen, en dat kan echt 
jaren zijn, je oude brug gewoon la-
ten liggen. Naar aanleiding van de 
vragen van de raadsleden Versteegh 
en Rouwenhorst van het CDA, over 
twee ‘tijdelijke’ bruggen aan het 
Demmerik in Vinkeveen geeft het 
college het volgende antwoord: “De 
vragen betreffen de noodbruggen 
op de percelen Demmerik 15A en 
49 te Vinkeveen. 
Over dit onderwerp hebben de bei-
de raadsleden op 17 oktober 2008 
al een brief geschreven. Op 4 no-

vember 2008 hebben wij hierop uit-
gebreid antwoord gegeven in een 
Memo aan de gemeenteraad. Om-
dat de situatie nog niet is opgelost, 
stellen zij nu wederom vragen. Wat 
betreft Demmerik 15 A: De voorge-
schiedenis is al uitgebreid aan de 
orde gekomen in bovengenoemde 
memo. Inmiddels is er op 11 novem-
ber 2008 een brief ontvangen van de 
heer Van Veen. Hierin geeft de heer 
Van Veen aan dat hij vóór 1 juli 2009 
een ontvankelijke bouwaanvraag 
zal indienen voor de vervanging van 
bestaande schuren en dat de reali-
satie hiervan in 2010 zal plaatsvin-
den. Als reactie op deze brief heeft 
de unit handhaving op 24 novem-
ber 2008 een brief aan de heer Van 
Veen doen toekomen. In deze brief 
is uitdrukkelijk vermeld dat de heer 
Van Veen vóór 1 juli 2009 een ont-
vankelijke bouwaanvraag moet in-
dienen voor de vervanging van de 
bestaande schuren en dat in ver-
band met die vervanging de twee-
de brug tot uiterlijk 1 juli 2010 mag 
blijven liggen. Indien dit op deze da-
tum niet gerealiseerd is, zal handha-

vend worden opgetreden door mid-
del van een last onder dwangsom of 
toepassing van bestuursdwang. 

Geruime tijd
Demmerik 49. Ook deze kwestie 
loopt al geruime tijd. Op 17 novem-
ber 2008 heeft de heer Maasdijk 
een nieuwe bouwaanvraag inge-
diend voor de brug nabij het perceel 
Demmerik 49. Deze aanvraag bleek 
niet compleet te zijn. De aanvraag 
voldeed niet aan het Besluit indie-
ningsvereisten aanvraag bouwver-
gunning. Dit is op 27 november 
2008 schriftelijke meegedeeld aan 
de heer Maasdijk. Hierover heeft de 
heer Maasdijk op 23 december 2008 
een telefoongesprek gevoerd met 
een bouwplan-toetser van de afde-
ling Bouw- en Woningtoezicht. De 
heer Maasdijk heeft tijdens dat ge-
sprek aangegeven meer tijd nodig 
te hebben voor het leveren van de 
ontbrekende gegevens. Begin janu-
ari 2009 zou hij de gegevens com-
pleteren. Helaas is de heer Maasdijk 
zijn afspraak niet nagekomen. 
Inmiddels is het dossier overgedra-

gen aan de unit handhaving. Met 
de heer Maasdijk is afgesproken 
dat hij vóór 20 maart 2009 een aan-
vraag moet hebben ingediend voor 
de brug. Dit heeft hij inmiddels ge-
daan. 
Naar aanleiding van de ingedien-
de zienswijzen op de vorige bouw-
aanvraag heeft betrokkene de aan-
vraag op 2 oktober 2008 ingetrok-
ken. Dit is bevestigd in de brief van 
10 oktober 2008. Tevens is betrok-
kene meegedeeld dat de brug er nu 
dus illegaal ligt en dat er dus alsnog 
een bouwvergunning dient te wor-
den aangevraagd. Zijn reactie was 

dat hij meer tijd nodig had. Die tijd 
is hem gegeven. Uiteindelijk resul-
teerde dit in de bouwaanvraag van 
17 november 2008, zoals boven be-
schreven.

Hoogte
Voor wat betreft de hoogte van de 
tijdelijke brug en het in aantocht zijn 
van het vaarseizoen het volgende. 
De huidige doorvaarhoogte is niet 
toereikend voor de boten die in het 
vaarseizoen passeren. Ingenieurs-
bedrijf Aveco de Bondt heeft laat-
stelijk een onderzoek gedaan naar 
doorvaarhoogten in Vinkeveen. Dit 

in het kader van een ruimtelijke on-
derbouwing voor een andere kwes-
tie. Uit dit onderzoek kwam naar vo-
ren dat een doorvaarruimte van één 
meter voldoende is, voor boten met 
een normale diepgang. Betrokkene 
zal dus moeten zorgen dat de tijde-
lijke brug aan deze voorwaarde vol-
doet vóór 15 april 2009, het begin 
van het vaarseizoen. Hiervoor zal 
betrokkene een schrijven ontvan-
gen, met een daaraan verbonden 
handhavingtraject”, aldus het colle-
ge. Met andere woorden er is nog 
niets veranderd en de bruggen blij-
ven liggen.

Camera’s langs de N201 
bij Mijdrecht
Mijdrecht - Sinds maandagmiddag 
staan in de berm van de N201 na-
bij het kruispunt met de afslag Hof-
land, twee camerasets opgesteld op 
gele palen. De ene, bij komende uit 
de richting Uithoorn, ongeveer 100 
meter voorbij de verkeerslichten aan 
de rechterkant in de bocht ter hoog-
te van de oude spoordijk.
De andere – als men rijdt vanuit de 
richting Vinkeveen/Waverveen – on-
geveer 150 meter voor het parkeer-
terrein van restaurant Meesters, 
naast het fietspad. Informatie bij de 
politie District Rijn en Venen lever-

de als antwoord op dat deze came-
ra’s op last van de provincie zijn ge-
plaatst louter en alleen om voertuig-
bewegingen te registreren. Dus niet 
om kentekens te fotograferen om 
te zien bij wie er nog boetes open-
staan of dat u uw motorrijtuigbelas-
ting wel op tijd betaald heeft. Het-
geen u als voertuigbestuurder niet 
ontslaat van de verplichting net-
jes te rijden en u aan de snelheid 
te houden... Volgens een woord-
voerder van de gemeente heeft de 
plaatsing van de camera’s een tijde-
lijk karakter.

Peuterspeelzalen organiseren
de succesvolle speelgoed- en 
kinderkledingbeurs
Vinkeveen - Peuterspeelzalen ‘De 
Rakkertjes’ en ‘De Duikelaar’ orga-
niseren weer de succesvolle speel-
goed- en kinderkledingbeurs op za-
terdag 18 april a.s. 
De beurs wordt gehouden in de 
nieuwe Peuterspeelzaal van de Dui-
kelaar aan de  Pijlstaartlaan 7-9 in 
Vinkeveen. 

De verkoop vindt plaats tussen 10.00 
en 11.30 uur. Zestig procent van de 
opbrengst is voor degenen die spul-
len komen brengen voor verkoop en 
veertig procent van de opbrengst is 
voor de peuterspeelzalen. Van deze 
extra inkomsten kopen de peuter-
speelzalen nieuw groot materiaal en 
speelgoed voor de kinderen. 

U kunt er terecht voor kinderkleding 
vanaf maat 62 en speelgoed. Er is 
voor kinderopvang gezorgd.
De niet verkochte artikelen kunnen, 
indien men dat wenst, worden ge-
schonken aan een goed doel. Dit 
is Stichting Roki die zich inzet voor 
Roemeense wees- en -zigeunerkin-
deren.  

Wanneer u artikelen op deze beurs 
wilt laten verkopen hoeft u niet zelf 
op de beurs te staan. U kunt vóór 
donderdag 16 april contact opne-
men  met Sietske van der Moolen,  
tel. 0297–533144) of met Fiona Ver-
bruggen, tel. 0297-778128). Zij ge-
ven u meer informatie over het in-
brengen en ophalen van de spullen.

Theaterdans met 
dreumesen en peuters
Mijdrecht - Op 8 april aanstaande 
start De Druktemakerij met dreu-
mes- en peuterdanslessen.
Hoofddoel van deze theaterdansles-
sen is het creëren van een optimale 
ontwikkelingskans voor kinderen in 
de leeftijd van 1 tot 4 jaar door het 
aanbieden van een veelzijdige en 
passende speelmogelijkheid.
In de lessen wordt gedanst aan de 
hand van thema’s direct uit de bele-
vingswereld van de kinderen. 
Nabootsen, spelletjes, vrij improvi-
seren, liedjes, versjes, dansen met 
materialen, maar vooral plezier be-
leven aan het bewegen op muziek 
staat centraal.
De danslessen stimuleren en ont-
wikkelen de muzikale, expressieve, 
emotionele, motorische en cognitie-
ve mogelijkheden van de kinderen.
Ook zet De Druktemakerij met de 
kinderen de eerste stapjes op weg 
naar “echt” dansen. Er is aandacht 
voor eerste vormen van groepsbe-
wustzijn en het zich bewust worden 
van zichzelf in relatie tot de ruimte 
om zich heen.

Druktemaker achter De Druktema-
kerij is Dorine Renting en zij is van-
af jongs af aan al gefascineerd door 
bewegen. 
Dorine is werkzaam als vakspeci-
alist dans, als pedagogisch mede-
werker in de kinderopvang en als 
regisseur bij diverse projecten. Dori-
ne vertelt over de eerste lessen met 
de dreumesen: “Als de allerklein-
sten voor het eerst theaterdansles-
sen krijgen, gebeurt er het volgen-
de: de kinderen zijn nieuwsgierig, 
reageren direct op de muziek, gaan 
meteen bewegen, wiebelen, klap-
pen in hun handen en kunnen het 
ook spannend vinden. Mijn rol hier-
in is belangrijk. Een veilige situatie 
creëren is het begin. Ik ben me be-
wust van alle aanwezige kinderen 
en groet hen en laat hen merken 
dat ik ze zie. Met verlegen kinde-

ren communiceer ik non-verbaal en 
ik laat deze kinderen weten dat het 
“goed” is. De kleintjes hoeven hele-
maal niks. Dit betekent dat naast ac-
tief deelnemen, passief deelnemen 
ook deelnemen is. De kleinste kin-
deren ervaren de bewegingen ook 
meestal door mij. Ik beweeg tussen 
hen door en zo ervaren ze bijv. hard/
zacht, snel/langzaam. Plezier staat 
voorop. Ik houd nauwlettend in de 
gaten wanneer de groep of het kind 
toe is aan iets extra’s of nieuws.
De eerste lessen voor peuters:
Als deze jonge kinderen voor het 
eerst op theaterdans komen en vrij 
door de ruimte mogen dansen op 
bepaalde muziek, gebeurt er het 
volgende: ze lopen, huppelen, ren-
nen, springen en ze bewegen hun 
armen daarbij functioneel. Ze lopen 
steeds dezelfde rondjes, allemaal 
in dezelfde richting. Het komt bij-
na niet voor dat kinderen spontaan 
in de maat dansen of bewegen op 
langzame (zachte) muziek. Kinderen 
bewegen van nature snel, maar hun 
bewegingen blijven eenzijdig, heb-
ben nog geen uitdrukking en geen 
variatie in vorm. Zij zijn zich niet be-
wust van de ruimte, noch van de dy-
namiek of het ritme van de muziek. 
Door de combinatie van techniek-
oefeningen (waarbij ik voorname-
lijk beeldspraak gebruik) en impro-
visatie (waarbij hun fantasie en ei-
gen initiatief aan bod komen) wor-
den hun bewegingen subtieler, ex-
pressiever en bewuster.” Aldus Do-
rine.  
Interesse? Schrijf uw kind/kinde-
ren snel in! De cursus start 8 april 
in Dansstudio Jan Verburg aan Di-
amant 6 in Mijdrecht. Voor inschrij-
ving en/of meer info, neem contact 
op met Dorine Renting,
E-mail: info@dedruktemakerij.nl of 
bel: 06-41242799 
Ook is het mogelijk om in te schrij-
ven via de Dansstudio Jan Verburg 
0297-284422

Twistvliedschool brengt 
een bezoek aan de bieb

Mijdrecht - Maandag jl. hebben de 
kinderen van groep 3 van de Twist-
vliedschool een bezoek gebracht 
aan de bibliotheek. Hier werden de 
kinderen met Monstertje Mo mee-
genomen om een goed boek uit te 
zoeken waar het Monstertje Mo in 
kon gaan. Na lang zoeken hebben 
de kinderen een goed boek gevon-
den. In dit boek zat een heerlijk bed-

je waar Monstertje Mo lekker in kon 
gaan slapen. Door dit bezoek wer-
den de kinderen wegwijs gemaakt 
in de bibliotheek.
Ze weten nu heel goed waar ze 
moeten zoeken om een leuk boek te 
vinden. Hierbij willen de leerkrach-
ten de bibliotheek en Monstertje 
Mo heel erg bedanken voor dit leu-
ke bezoek.

Deltahotel op
de Willespoortschool
Wilnis - De leerlingen van OBS Wil-
lespoort hebben vorige week een 
bezoek gebracht aan het Deltahotel. 
Binnen het zogenaamde Deltaproject 
organiseren de aangesloten basis-
scholen enkele malen per jaar naast 
het gewone onderwijsprogramma 
een bijzondere themaweek waarin 
ruimtevaart centraal staat. Speciaal 
voor deze gelegenheid kon in de hal 
van OBS Willespoort het Deltahotel 
worden opgebouwd. 

Deze interactieve tentoonstelling 
geeft kinderen de gelegenheid ken-
nis te maken met het leven in de 
ruimte. Het Deltahotel zweeft zoge-
naamd op een afstand van 600.000 
km van de aarde. 
Tijdens de enerverende reis worden 
allerlei opdrachten uitgevoerd die te 
maken hebben met gewichtsloos-
heid, zoals de vraag hoe je een maal-
tijd bereidt in de ruimte.

Concert bij 
Super de Boer
Vinkeveen - In het kader van de 
muntjesactie van Super de Boer su-
permarkt geeft het koor SP!RIT op 
zaterdag 4 april in het winkelcen-
trum aan de Plevierenlaan in Vinke-
veen een miniconcert. Vanaf 10.00 

uur zal het koor haar repertoire ten 
gehore brengen. U bent van har-
te welkom om onder het genot van 
een sp!ritsje naar hen te komen luis-
teren, en uiteraard uw muntjes in de 
juiste pijp te deponeren.
Mocht u moeite hebben met het 
vinden van de goede pijp, dan kun-
nen de koorleden u daar natuurlijk 
mee helpen.

Gestolen fiets
Wilnis - Twee jongens werden op 
woensdag 25 maart aangehouden 
omdat zij een gestolen fiets bij zich 
hadden.
Rond 22.15 uur zagen agenten twee 
jongens in een steegje aan de Veen-
weg staan. Bij het zien van de agen-
ten liep het tweetal weg en liet een 
fiets staan. De agenten spraken de 
jongens, 16 en 17 jaar oud en af-
komstig uit Mijdrecht, aan. Op de 
vraag of de fiets van hem was, gaf 
de 16-jarige jongen een weifelend 
antwoord. Vervolgens gaf hij aan de 
fiets te hebben gevonden.
De agenten hielden het tweetal aan 

en namen de fiets in beslag. Uit het 
verhoor bleek dat de 17-jarige jon-
gen niets met de zaak te maken 
had. Tegen de 16-jarige verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt. Hij deed 
afstand van de fiets.

Woninginbreker op 
heterdaad betrapt
Mijdrecht -  Vrijdagavond 27 maart 
heeft de politie omstreeks 21.45 uur 
een 27-jarige man aangehouden op 
verdenking van woninginbraak.
Een getuige zag die avond dat de 
man, zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats, zich verdacht ophield bij 

een huis aan de Maansteen. Hierop 
belde de getuige met de politie. Ter 
plaatse vonden agenten verse spo-
ren van braak. De man kon even la-
ter op heterdaad worden aangehou-
den. Hij is overgebracht naar het bu-
reau, de zaak is nog in onderzoek.

Getuigen 
gezocht
Vinkeveen - De politie is op zoek 
naar getuige(n) van een woningin-
braak die woensdag 25 maart aan 
de Ringdijk plaatsvond.  

Rond 15.50 uur kwamen bewoners 
van een woning aan de Ringdijk 
thuis. Door de bewoners werd ge-
constateerd dat er ingebroken was. 
De woning was doorzocht en een 
aantal goederen werd vermist. Door 
getuigen was gezien dat er moge-
lijk een bestelbusje in de omgeving 
had gereden.  

De politie is op zoek naar getuige(n). 
Het gebied waar de woning ligt 
wordt door veel wandelaar en fiet-
sers bezocht. De politie hoopt dat 
iemand iets gezien heeft en vraagt 
mensen met informatie te bellen 
met het bureau Maarssen, tel.: 0900 
- 88 44.
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Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes
Velserbroek – Rondom Pasen is er 
weer een speciale tentoonstelling in 
de Museumboerderij (Jan Makkes). 
Deze opent op zaterdag 4 april en is 
tot en met zondag 19 april dagelijks 
te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.
De bekende en gepassioneer-
de kunstenaar Jan Makkes (1935-
1999) liet veel werk na. Hij haalde 
inspiratie uit zijn reizen, maar schil-
derde ook graag in zijn geliefde ha-
ven van IJmuiden. Bloeiende boom-
gaarden, kleurrijke landschappen 
en dorpsgezichten: de collectie die 
tijdens de tentoonstelling te zien 
zal zijn is heel divers. Mooi zijn ook 
de befaamde bloemstillevens, door 
Dries van Agt ooit ‘fonteinen van 
kleur’ genoemd.

‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ is 
de titel van de videopresentatie over 
het werk en leven van Makkes, die 
tijdens de tentoonstelling te zien zal 
zijn. Ook is dan het boek ‘Jan Mak-

kes, een gedreven kunstenaar’ te 
koop. De museumboerderij ademt 
nog steeds de sfeer van de schilder. 
Aan de muren hangen schilderijen 
en foto’s van zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Zo ging hij op 
audiëntie bij de Paus en had hij ont-
moetingen met onder andere Gor-
batsjov en Kennedy. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om te komen ge-
nieten van het werk vol passie en 
mystiek van Jan Makkes. Auteur Pe-
ter Dicker zond in zijn In Memori-
am een wens richting hiernamaals: 
,,Laat de kwast niet rusten, laat ook 
het glas niet staan. Houd de ver-
baasde engelen niet bij je werk van-
daan. Ook engelen hebben lusten, 
heiligen moeten eeuwig bestaan, en 
God in zijn dooie eentje heeft vast 
nog wel een ezel staan.’’
Museumboerderij Jan Makkes ligt 
aan de Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek en is telefonisch bereik-
baar via 023-5376227.

Zaterdag 4 april 

Jetske’s natuurlijke 
aroma-kruidentherapie 
bij Tuincentrum de Huifkar

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
4 april van 11.00 tot 16.00 uur kan 
men bij Tuincentrum de Huifkar aan 
de Oosterlandweg 32 in Mijdrecht 
kennismaken met Jetske’s natuur-
lijke aroma-kruidentherapie. Dit zijn 
ambachtelijk gemaakte en 100% na-
tuurlijke producten die echt werken. 
Jetske maakt eigenhandig op am-
bachtelijke wijze, van kruiden, bloe-
men en planten, crèmes en heilza-
me oliën, helend voor huid, lichaam 
en geest. Onder andere antiverou-
deringscrème, hand-/voetcrème die 
echt werkt, ook bij baby’s en kinde-
ren. Verder maakt Jetske producten 
voor pijnlijke spieren en gewrichten 

zoals bij reuma, artrose en fibromy-
algie, maar ook tegen hoofdpijn en 
migraine. Haar aromatherapie helpt 
o.a. bij slapeloosheid, stress, de-
pressie en overgangsklachten. Jets-
ke’s kruidentherapie helpt tevens bij 
diabetes en te hoog cholesterol. Al 
in de verre oudheid gebruikte men 
essentiële olie uit kruiden, bloemen 
en planten voor het genezen van 
kwalen. Jetske is ook heldervoelend 
en magnetiseur-healer met goede 
resultaten. Tevens kan men bij Jets-
ke terecht voor gratis advies.
Geïnteresseerd? Kom dan langs op 
zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur 
bij tuincentrum De Huifkar. 

Jaarlijkse paasactiviteit bij 
de Olievaar
Uithoorn - Zondag 12 april op eer-
ste paasdag is op Kinderboerde-
rij de Olievaar in Uithoorn weer de 
jaarlijkse paasactiviteit.
De Paashaas komt en heeft een he-
leboel eitjes  bij zich om te verstop-

pen. Er kan een paasknutsel  wor-
den gemaakt.
Je kunt je laten schminken als paas-
haas en uiteraard een ritje maken 
met de huifkar. Kosten slechts 2 eu-
ro per persoon.

Feest in het clubhuis van 
Stichting Paraplu
Wilnis - Afgelopen  maandag 30  
maart vierde het mondharmonica-
orkest het “Oude Klanken“feest.
Alle clubleden waren in vol ornaat 
aanwezig, om hun oudste lid de 
Heer Wim Zijdel, bijna 92 jaar, te 
eren met een oorkonde, en het aan-
bieden van de kortgeleden opge-
nomen C.D. Wim was dit eerbetoon 
dubbel en dwars waard, en wel om 
diverse redenen.
Waarom dit grote feest? Allereerst 
zijn Wim en zijn familie geweldige  
sponsoren van de club.
Wim heeft gezorgd dat de hele club 
nu een mooie rode das draagt. Deze 
heeft hij geschonken toen hij 85 jaar 
werd, zelf hoefde hij geen cadeau, 
maar hij genoot ervan om alle club-
leden dit te zien dragen. 
Twee jaar geleden verraste hij de 
club met een badge die de leden nu 
op hun overhemd dragen, de badge 
is gemaakt van metaal met de naam 
van de oude klanken en de kleur 
van de das erin verwerkt. U begrijpt 
dat de club Wim zeker wilde hul-
digen, nu hij helaas niet meer op 
maandagmiddag kan komen spe-
len. Wim heeft wat problemen met 
zijn gezondheid. Waardoor het voor 

hem te vermoeiend wordt om te oe-
fenen.
Het Orkest floreert als nooit te vo-
ren, de laatste paar maanden moch-
ten ze veel nieuwe leden verwelko-
men. Om bij het orkest lid te worden 
is het alleen belangrijk dat je mond-
harmonica spelen leuk vindt, en met 
voldoende oefening speel je al gauw 
leuke bekende Nederlandse liedjes.

Ze treden regelmatig op in bejaar-
denhuizen, verpleeghuizen, en 55 
plusevenementen. Het orkest zoekt 
nog steeds nieuwe leden. Ze oefe-
nen op maandagmiddag van 13.30 
uur tot 15.30 uur in het gezellige 
clubhuis van de “Paraplu” aan de 
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Hopelijk is je interesse gewekt, en 
het orkest nodigt je graag uit eens 
vrijblijvend te komen luisteren/pra-
ten. Op maandagmiddag is het ge-
zellig en gemoedelijk, ze pauzeren 
twee keer om koffie/thee te drinken 
die tegen een klein bedrag bij hun 
gastvrouwen te verkrijgen is 
De huidige leden komen uit de he-
le regio, waaronder zelfs Nieuwer-
brug, Woubrugge en Ouderkerk a/
d Amstel. 

Takkenbossen en palen 
om natuur te behouden
Regio - Het klinkt misschien 
vreemd, maar om een aantal na-
tuurgebiedjes te behouden moes-
ten door de beheerder, Stichting De 
Bovenlanden, op korte termijn ri-
goureuze maatregelen worden ge-
nomen. In het Gagelgebied worden 
weggeslagen stukken van legak-
kers opgevuld en gerepareerd en 
beschoeiingen uitgebreid.
Hoewel aannemer Koos van der 
Vaart uit Wilnis dagelijks met dit 
soort werk bezig is, vindt hij het in 
de Gagel toch wel een hele klus. 
Omdat niet met zwaar materieel op 
de eilandjes mag worden gewerkt, 
moet alles vanaf pontons gebeuren 
en dat geeft natuurlijk extra werk en 
vereist vaak improvisatie.
Drie jaar geleden zijn om een aan-
tal legakkers golfbrekers geplaatst. 
Zij moesten voorkomen dat bij har-
de wind de golfslag de zijkanten van 
de smalle legakkers zou aantasten. 
Helaas waren die golfbrekers alleen 
niet voldoende en zijn, vooral aan 
de voorkant van de legakkers, grote 
stukken grond ‘weggespoeld’.
Palen van 7 meter lang, 3 of 4 lagen 
takkenbossen en kunststof doek 
worden aangebracht aan de kop-
se kanten van de legakkers, Daar-
na wordt daar bagger in gestort, het 
water loopt er uit en als het meezit 
kan daar  -later dit jaar - riet worden 
aangeplant zodat de legakkers ver-
stevigd worden en gelijktijdig een 
onderkomen bieden aan water- en 
weidevogels.

Weidevogels 
Niet alleen ’s winters is het Gagel-

gebied erg in trek bij veel vogels – 
veel ganzen- en eendensoorten en 
honderden smienten komen hier 
‘overwinteren’ ; nu het voorjaar na-
dert weten ook scholeksters , ture-
luurs en grutto’s het gebied aan de 
Gagelweg te vinden. Door de com-
binatie van weidegebied en veel wa-
ter zijn de legakkers een ideaal leef-
gebied voor deze vogelsoorten. Lo-
gisch dat men bij De Bovenlanden 
blij is met deze  grote aantallen wei-
devogels en er alles aan doet om 
deze gebieden te behouden. Men 
werkt hard om vóór het broedsei-
zoen klaar te zijn, maar dat valt        -  
met de harde wind en het slechte 
weer van vorige week – zeker niet 
mee. Koos van der Vaart heeft ex-
tra mensen ingezet om deze klus te 
klaren en verwacht deze week zijn 
spullen hier weg te kunnen halen.
Stichting De Bovenlanden wil men-
sen graag uitnodigen zélf de legak-
kers eens te gaan bekijken.

Daarvoor is t.o. Gagelweg nr 3 een 
voetgangersbrug geplaatst, die toe-
gang geeft tot een van de legak-
kers. Op het info-bord bij de brug is 
o.a. te lezen dat delen van het ge-
bied geadopteerd zijn door een aan-
tal organisaties en bedrijven uit De 
Ronde Venen. 

Achter op die legakker staat ook 
een bord en van daar uit heeft men 
een prachtig uitzicht over het he-
le gebied. Een mooi stukje van het 
‘Groene Hart’ en zeker de moeite 
waard om er eens te gaan kijken. 
(www.debovenlanden.nl)

AKU op dreef in circuit 
run
Regio - Ondanks de kille noorden 
wind, die vooral ’s ochtends nogal 
hinderlijk aanwezig was konden de 
AKU atleten bogen op in het oog lo-
pende successen.
Met maar liefst drie eerste prijs blik-
vangers in de personen van Wouter 
Heinrich, Anouk Claessens en John 
van Dijk kan men weer “voor de kra-
men langs” zoals dat in Noord-Hol-
land boven het IJ wordt genoemd.
Plaats van handeling was Roelo-
farendsveen waar de Braassemloop 
als zesde circuit loop van Zorg en 
Zekerheid werd gehouden.
Wouter werd met een tijd van 16.36 
1e op de 5 km. jongens tot 16 jaar, 
Anouk in 1.26.38 1e op de 21,1 km 
dames senioren en John 1e op de 
zelfde afstand bij de heren 35-44 
jaar in 1.15.49.

Hiermee was de koek nog niet op 
want Jolanda ten Brinke wilde niet 
teveel achterblijven op haar echtge-
noot en scoorde een 2e plek op de 
21,1 km. bij de dames 35-44 jaar in 
1.28.11 en Karin Versteeg behaalde 
hier de 4e positie in 1.31.22.
Ook op de 10 km. was er succes met 
zowel bij de dames en heren vete-
ranen derde plaatsen behaald door 
Atie van Oostveen in 48.41 en Theo 
van Rossum in 37.07.
Lotte Krause tenslotte hield de eer 
hoog op de 5 km. dametjes 16-19 
jaar met een 4e plaats in 22.13.
Op de 10 km. liep Mandy Plasme-
ijer een keurige 45.38 en Bauk-
je Verbruggen dito naar 46.17. Ook 
Irma van Balken bleef knap in de 
buurt met haar 48.56 en Anny Cal-
mez kwam deze keer eens uit op de 
10 km. en deed dat netjes in 50.47, 

op de hielen gezeten door een ont-
ketende Corrie ten Broeke, die met 
haar 51.10 de vijftig minuten grens 
steeds dichter nadert.
Claire van der Post bestond het om 
in 53.19 de veel jongere Marja Bree-
dijk voor te blijven, die 53.50 nodig 
had. Corrie van Dam, voorzichtig lo-
pend door een herstellende bles-
sure, kwam in 63.11 over de eind-
streep.
De 10 km. heren toonde een regel-
matig lopende Fred van den Boog-
aard, die ogenschijnlijk gemakkelijk 
naar 42.14 liep. Jos Snel deed het 
speels in 46.18 en Koos Koopman 
volgde er vlak achter in 46.59.
Jaap Verhoef lukte het wederom 
niet om een veertiger te scoren en 
moest genoegen nemen met 50.55, 
toch nog ruim voor Wim Roozendaal 
die 55.53 nodig had.

Harry Schoordijk gaat gestaag 
steeds sneller, de bekende Kwake-
laar liet nu een tijd van 1.31.20 note-
ren en komt zo toch langzamerhand 
dicht in de buurt van de anderhalf 
uur, wat zo’n beetje de scheiding 
met de echte lopers markeert.
Fred van Rossum liet de jeugd voor-
gaan en bedwong de Braassem in 
1.36.58 gevolgd door Rob Bos in 
1.39.13.
Richard Mayenburg liet Arie Lig-
tvoet zijn hielen zien en versloeg 
hem in 1.49.48 om 1.51.19.
Corrine van den Bergen kwam deze 
maal echt op een circuit uit. Temid-
den van zo’n tien duizend deelne-
mers begaf ze zich op het auto cir-
cuit van Zandvoort en overmeester-
de de 12 km. haarspeld bochten en 
heuvels in een prima 1.05.12.

Veenlopers in top 10 van 
Braassemloop
Regio - Afgelopen zondag deden 
de Veenlopers het goed tijdens de 
40e Braassemloop in Roelofarends-
veen. Drie Veenlopers finishten in de 
top 10 van deze 6e loop in het kader 
van het Zorg&Zekerheidcircuit.
Voor de eerste keer in de editie 
2008-2009 van dit circuit finish-
te Michael Woerden op de eerste 
plaats. Hij was met z’n goede tijd 
van 1.12.29 op de halve marathon 
iedereen ruimschoots te snel af. Hij 
zorgde er voor dat hij in aanmerking 
blijft komen voor een topklassering 
in het eindklassement van het cir-
cuit over 7 wedstrijden.

Veenlopers Ricardo van ’t Schip en 
Frans Woerden bleven lange tijd 
bij elkaar. Dit was een verstandige 
keuze, gelet op de harde wind in de 
polders rondom het Zuid-Holland-
se tuindersdorp. Ricardo versnel-
de met nog 1,5 kilometer te gaan 
bij een viaduct over de A4. Hij kon 
zo een gaatje slaan met Frans. Ri-
cardo finishte tevreden als 9e in een 
mooie 1.20.48. Ook Frans was tevre-
den met z’n klassering (10e) en z’n 
tijd van 1.21.04. Zoals gebruikelijk 
liep Frans ook een wedstrijd op za-
terdag. Hij werd toen 2e op de halve 

marathon van de Midden Holland-
loop in Bodegraven.
Herman van ’t Schip liep op de 10 
kilometer weer onder de 47 minu-
ten: 46.43. Hij verbeterde daarmee 
zijn persoonlijke record – vorige 
week gelopen in Voorschoten - met 
2 seconden.
Tijdens deze Voorschotenloop vielen 
er nog meer persoonlijke records te 
noteren. Willem van Leeuwen liep 
op de 10 Engelse Mijlen een schitte-
rende tijd van 1.01.57. Hij lijkt met dit 
persoonlijk record helemaal in vorm 
voor Tweede Paasdag, wanneer hij 
de marathon in Utrecht loopt. Ook 
Apollo Veenhof liep in Voorscho-
ten een beste tijd ooit. Hij was maar 
liefst 3,5 minuten sneller dan z’n vo-
rige toptijd: 1.11.45. Ook Michael en 
Frans Woerden, Ricardo van ’t Schip 
en Martien Lek stonden vorige week 
aan de start van deze 5e loop in het 
Zorg&Zekerheidcircuit. Michael 
werd toen 4e in een tijd van 54.13. 
Frans en Ricardo hadden in Voor-
schoten de generale repetitie voor 
een week later. Ze bleven lange tijd 
bij elkaar. Ricardo was toen een se-
conde sneller: 1.00.14 om 1.00.15. 
Martien was heel tevreden met zijn 
1.07.16.

UWTC trein dendert door
Uithoorn - Dat het wielerseizoen in-
middels volledig is ontbrand beves-
tigt de jongste garde van de UWTC 
wekelijks. Dit weekend wist André 
Looij zijn zegereeks voort te zetten 
waar hij vorig  jaar geëindigd was. 
In de eerste nationale wedstrijd voor 
14-jarige wist hij vanaf het begin de 
koers te dicteren en hem ook win-
nend af te sluiten. 

Bij de nieuwelingen (15- en 16-ja-
rigen) verdedigden Thijs Leijgraaff 
en Dennis Looij de kleuren van de 
UWTC. Onder toeziend oog van 

één van de hoofdsponsoren, Kroon 
Sloopwerken, toonden de beide 
mannen zich goed in de koers en 
wisten in diverse ontsnappingen 
mee te doen. Alle vluchtpogingen 
werden teniet gedaan en de massa-
sprint moest uitsluitsel bieden. Toch 
wisten er 2 renners te ontsnappen 
waardoor Dennis en Thijs moesten 
sprinten voor de 3e plek. Dennis 
werd dan ook netjes 3e en Thijs zeer 
verdienstelijk 4e in een totaal deel-
nemersveld van 131 renners. Op  
www.uwtc.nl staan nog meer infor-
matie over deze en andere renners.



Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag werd het eerste Argon/Stich-
ting4Life benefietdiner gehouden 
in De Meijert in Mijdrecht. De grote 
zaal was stijlvol in zwart en wit inge-
richt met ronde 10-persoonstafels. 
Meer dan 200 gasten uit Mijdrecht 
en omgeving waren getuige van 
een wervelende avond die werd ge-
opend door Erik de Graaff, de voor-
zitter van SV Argon. Vervolgens liet 
John Schut, voorzitter van Stich-
ting4Life, een aangrijpende film zien 
over projecten van de stichting voor 
alleenstaande HIV-positieve moe-
ders en hun kinderen in Kenia.
Na de officiële opening was het tijd 
voor entertainment: vier sterren uit 
musicals als Mamma Mia, Cats, Jes-
us Chist Superstar en Tarzan, ver-
tolkten bekende nummers uit ver-
schillende musicals. De gastvrouw 
van de avond en ambassadrice van 
de stichting Birgit Schuurman, pre-
senteerde ongedwongen de gehe-
le avond. 

Na een heerlijk diner en een gast-
optreden van Linda Wagenmakers, 
konden de gasten deelnemen aan 
een veiling en loterij onder de en-
thousiaste leiding van Hans van 
Veen. Ondanks de financiële crisis 
lieten veel gasten zich van hun bes-
te kant zien: door hun gulle bijdra-
gen liep de opbrengst van avond op 
tot maar liefst Euro 42.000!

Uitsmijter
Als uitsmijter was er een optreden 
van de Corona’s. Deze gerenom-
meerde band die al optredens ver-
zorgde in het Holland House bij de 
Olympische Spelen en bij Radio 538, 
kon rekenen op veel bijval van het 
publiek. Hun credo “u vraagt en wij 
spelen” maakten ze volledig waar 
door alle verzoeknummers zonder 
aarzeling te spelen.
Zo ging het feest tot in de kleine 
uurtjes door en konden zowel de 

gasten als de penningmeesters te-
rugkijken op een geslaagde avond. 
Een compilatie van de avond is bin-
nenkort te zien bij Argon TV (www.
argontv.nl). 

Dankzij de bijdrage van de volgende 
sponsors ontvingen Argon en Stich-
ting4Life een belangrijke financiële 
injectie:
ERON Communicatie, Autobedrijf 
Vermeij, Bouwbedrijf Midreth, BvCM 
tailormade credit management, EDO 
registeraccountants en belasting-
adviseurs, Fronik Infra, Gerrijn BV, 
HGT Geveltechniek, Schut BV, Villa 
DM, Kabalt en Schuurmans, Archi-
tekten- en Ingenieursburo HW van 
der Laan, Den Ouden Woninginrich-
ting, Rabobank Veenstromen, Reu-
rings Onroerend Goed, Van Schie 
Groep, Familie Schenk, A Parts Au-
tomaterialen, Ballast Nedam Infra 
Specialiteiten, ABN Amro,  Kroes & 
Partners, Martin Keers, HEMA, Het 

Rechthuis, Restaurant Lakes, Dut-
ch Water Dreams, Jan Muys & Zn, 
Golfclub Veldzijde, Van Kouwen, De 
Strooppot, Intersport DUO, Midpoint 
TV, RacePlanet, Kabelwaterskibaan 
Stroombroek, Data Mail, Falabella, 
Blauw, De Huifkar, Dirk Stam, Dan-
ny Blind, Jan Zoutman, Jan Krom-
kamp, Sun & Body, Into Tuition, Sie-
raden4Life.nl, TOF, Beuving Sport, 
Bonne Nuit, Dell Computers, Dres-
scoach, Trend-shop, Rendez-Vous, 
Face & Body, Van Beek en Expert 
Mijdrecht.
En toen de gasten huiswaarts keer-
den klonk het vaak “volgend jaar 
weer”. Een unieke samenwerking 
tussen een voetbalvereniging en 
een stichting lijkt een traditie te 
gaan worden!
De initiatiefnemers Jan Faber van 
Stichting Topsport Argon en Ronald 
Meijer van SV Argon, kunnen te-
vreden terugkijken op een zeer ge-
slaagde avond.
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Argon benefietdiner groot 
succes

Brigit Schuurman ( 6 maanden zwanger) en Jan Faber

Gasten lezen het volgende veilingitem

Realisatie Centrum 
Jeugd en Gezin met 
fusiegemeenten
Regio - Gemeente De Ronde Venen 
gaat samenwerken met Abcoude, 
Breukelen en Loenen om een Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) te 
realiseren. Iedere gemeente in Ne-
derland heeft de taak om voor 2011 
een CJG te ontwikkelen. Het college 
van B&W besloot dinsdag 24 maart 
om de voorbereidingen voor dit cen-
trum op te pakken met Abcoude, 
Breukelen en Loenen.

Alle gemeenten moeten voor 2011 
een Centrum voor Jeugd en Gezin 
hebben. Het voornaamste doel van 
een CJG is om een laagdrempelig 

inlooppunt (loket) te realiseren waar 
(aanstaande) ouders/opvoeders, 
kinderen, jongeren en professionele 
hulpverleners terecht kunnen voor 
informatie over opvoeding en op-
groeien. Het CJG moet vroegtijdige 
opgroei- en opvoedproblemen sig-
naleren en snel gecoördineerd hulp 
kunnen bieden. De wethouders van 
de vier gemeenten willen de voorbe-
reidingen voor een CJG graag geza-
menlijk oppakken. Daarnaast wordt 
er ook samengewerkt in provinciaal 
verband en met de samenwerken-
de gemeenten Utrecht-West. In een 
gezamenlijke notitie is aangegeven 

hoe de samenwerking ingevuld kan 
worden en de diverse vormen van 
samenwerking op elkaar afgestemd 
kunnen worden.
Daarbij wordt het onderscheid ge-
maakt tussen gezamenlijke taken 
en de taken die lokaal ingevuld 
gaan worden. Daarnaast gaan de 
gemeenten een startnotitie opstel-
len, een startconferentie organise-
ren voor alle betrokken partijen en 
een plan van aanpak maken. De be-
sluitvorming rondom de realisering 
van het fysieke loket wordt overge-
laten aan de raad van de nieuwe ge-
meente.

Meer luisteren dan 
discussiëren tijdens 
boeiende discussieavond
De Ronde Venen - Het Groene Hart 
telt 650 natuurorganisaties waarbij 
de toegevoegde waarde van al die 
clubjes kan worden afgevraagd. Je 
zou denken: zo versnipperd, klein 
en met tegengestelde belangen, dat 
kan nooit wat opleveren. Deze vraag 
leefde ook bij de cursisten van de 
Natuurgidsenopleiding van het IVN. 
Om op deze vragen een antwoord 
te krijgen, hebben zij een discus-
sieavond georganiseerd in het NME 
centrum in Wilnis. 
Het was uiteraard niet mogelijk al-
le 650 groepen bij elkaar te krijgen. 
De cursisten hebben zich beperkt 
tot de vier clubs die het meest in de 
melk te brokkelen hebben in regio 
De Ronde Venen. De vier organisa-
ties waren zeer bereidwillig mee te 
werken en stuurden een afvaardi-
ging: Wim Weijs, Natuurmonumen-
ten, en Allard van Leerdam, Staats-
bosbeheer, namens de grootste na-
tuurclubs in ons land. René Lange-
dijk van de Natuur- en Milieufede-
ratie Utrecht en Jan van het Riet, 

voorzitter van Stichting “De Boven-
landen”, een lokale organisatie.
Sep van der Voort zit deze bijeen-
komst voor. De hoofdvraag van de-
ze avond luidde: “Hoe kan door na-
tuurorganisaties zo efficiënt moge-
lijk worden samengewerkt bij het 
realiseren van hun gemeenschap-
pelijke doel; het streven naar meer 
natuur en een beter milieu als een 
bijdrage aan een duurzame samen-
leving”.
De panelleden kregen 10 minuten 
om de tijd om zichzelf hun organi-
satie voor te stellen en op de eer-
ste vraag in te gaan. In dit deel werd 
er veel verteld over het ontstaan van 
de organisaties en wat ze willen be-
reiken. Ook werd hun visie met be-
trekking tot onderlinge samenwer-
king weergegeven. Na dit voorstel-
rondje bleek dat een verhitte dis-
cussie niet echt van de grond zou 
komen omdat de tegengestelde be-
langen van de organisaties kleiner 
zijn dat hun gemeenschappelijk be-
lang, namelijk het beschermen van 

de natuur. De zaal die goed vol zat, 
stelde veel vragen die stof tot dis-
cussie gaven, zoals het openstellen 
van natuurgebieden. Is dat nu een 
goede zaak of niet? Goed, zodat er 
meer mensen kunnen genieten van 
de natuur maar slecht, omdat dit de 
natuur kan verstoren. Dit onderwerp 
bleek geen geschilpunt te zijn tus-
sen de diverse organisaties, maar 
een dilemma waar iedere organisa-
tie mee worstelt.

Het beheer van natuurgebieden 
werd als onderwerp besproken, om-
dat dit niet altijd volgens afspraak 
verloopt. De oorzaak hiervan was de 
natte zomer, indien er was gemaaid 
was de grond stuk gereden.
Samenvattend een hele boeiende 
avond met helaas wat minder dis-
cussie dan gehoopt maar iedere 
aanwezige heeft een mooi inzicht 
gekregen over hoe de organisaties 
samen optrekken om hun doel te 
bereiken: de natuur in De Ronde Ve-
nen behouden en versterken.

Het panel: Wim Weijs, Jan van het Riet, René Langedijk, Allard van Leerdam. Tekst: Tinok van Hattum, Patrick Heijne.  
        Foto: Patrick Heijne

Toekomst Fractie CU/SGP
in verband met herindeling
De Ronde Venen - Hoewel de 
meest recente berichten naar aan-
leiding van de hoorzitting van 20 
maart jl. wellicht aanleiding zijn tot 
twijfel, laat het zich aanzien dat de 
herindeling van Abcoude, Breuke-
len, De Ronde Venen en Loenen tot 
de nieuwe gemeente Vecht en Ve-
nen eind dit jaar haar beslag zal krij-
gen. De ministerraad heeft hiertoe 
inmiddels besloten en de tekst van 
het wetsvoorstel tot herindeling is al 
aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Voor de kiesverenigingen van zowel 
de ChristenUnie als de Staatkundig 
Gereformeerde Partij in deze vier 
gemeentes betekent dit een bezin-
ning op hun toekomst en een even-
tuele samenwerking.
In de achterliggende weken zijn ver-
schillende besprekingen gevoerd. 
Daarbij is gebleken dat er over het 
plaatsen van vrouwen op de kan-

didatenlijst geen overeenstemming 
bereikt kon worden. In een geher-
indeelde gemeente zal dus niet met 
een gezamenlijk kandidatenlijst 
aan de gemeenteraad-verkiezingen 
worden deelgenomen. Wel zal be-
zien worden of een lijstverbinding 
overeengekomen kan worden, zodat 
optimaal gebruik gemaakt kan wor-
den van eventuele restzetels. Ervan 
uitgaande dat de herindeling daad-
werkelijk doorgaat, komt daarmee 
(voorlopig) een eind aan twaalf jaar 
samen één fractie van CU (en haar 
voorgangers RPF en GPV) en de 
SGP in De Ronde Venen. Binnen alle 
geledingen van de ChristenUnie en 
SGP, waaronder fractie, bestuurders 
en leden, wordt met grote dank-
baarheid teruggezien op deze perio-
de. De ChristenUnie kiesvereniging 
De Ronde Venen zal fuseren met de 
ChristenUnie kiesvereniging Breu-

kelen, Abcoude en Loenen (BAL) en 
als nieuwe kiesvereniging Christen-
Unie Vecht en Venen aan de verkie-
zingen deelnemen. De verschillende 
kiesverenigingen van de Staatkun-
dig Gereformeerde Partij (De Ron-
de Venen, Kockengen en Abcoude/
Loenen) zullen gaan samenwerken, 
zonder te fuseren, in een overkoe-
pelende gemeentelijke kiesvereni-
ging Vecht en Venen, die namens de 
SGP in de nieuwe gemeente aan de 
verkiezingen zal deelnemen.

ChristenUnie De Ronde Venen
R.J. van der Wilt
Interim Voorzitter
Voorzitter

Staatkundig Gereformeerde Partij 
De Ronde Venen
A. Vossestein
Voorzitter

Aankondiging verkeersdag drie 
scholen in Wilnis op 8 april

Wilnis - De verkeersouders van 
drie basisscholen te Wilnis (Veen-
zijndeschool, Beatrixschool en de 
Vlinderbos) hebben het initiatief 
genomen om een gezamenlijk pro-
ject op te starten. Op woensdag 8 
april wordt er een gezellige dag ge-
organiseerd, betrekkende hebben-
de op het verkeer. Stukken van de 

Veenweg en Wagenmaker worden 
afgesloten in verband met het vei-
lig spelen van de kinderen. Voor 
groep 1 t/m 4 staan er spelletjes op 
het programma en voor groep 5 t/
m 8 is er een vossenjacht uitgezet.
Dit alles op verkeer gericht. Naast 
het feit dat dit een leerzame en vro-
lijke dag gaat worden is het ook bij-

zonder leuk dat de leerlingen van 
alle drie de scholen in groepjes bij 
elkaar betrokken zijn.

Dit gaat vast een succes worden 
en waarschijnlijk een goede en in-
teressante basis voor de komende 
jaren om nog meer gezamenlijk te 
ondernemen. 

Kinderen zwoegen door 
het mulle zand voor Nepal
Wilnis - Zaterdagmiddag 28 maart 
vertrokken 34 clubkinderen tussen 
de 8 en 12 jaar richting Noordwijk 
voor een sponsorwandeling op het 
strand. Van tevoren waren ze alle-
maal druk bezig geweest om spon-
sors te werven voor het project “Get 
a Life”; ondersteuning van een zie-
kenhuis in het arme Nepal. Hier 
worden patiënten met lepra en an-
dere verwondingen geholpen met 
het opbouwen van een nieuw le-
ven. De kinderen zwoegden zich 

minstens 8 kilometer door het mulle 
zand, werden lekker nat en haalden 
op deze manier met elkaar een mooi 
bedrag op. Het eindresultaat is nog 
niet bekend maar er waren kinderen 
bij die wel 150,- euro aan sponsor-
geld hadden.

Er kunnen dus vast heel veel patiën-
ten in Nepal geholpen worden met 
dit geld. Echt superkids dus, maar 
zonder zoveel gulle sponsoren zou 
het nooit zo’n succes geworden zijn! 

De Hervormde Gemeente zet zich 
van januari t/m juni 2009 in voor 
project “Get a Life”. Met dit project 
wordt het Green Pastures Hospital 
in Nepal ondersteund, waar men de 
helpende hand biedt o.a. aan men-
sen die te maken hebben met de 
gevolgen van Lepra.

Meer info over het project vindt u op 
www.hervormdwilnis.nl. Voor vragen 
of inlichtingen kan gemaild worden 
naar nepal-wilnis@live.nl.


