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Goed Gevoel!

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

vond het “beschamend” dat deze aanvraag al twee keer van de
raadsagenda was gehaald door enkele raadsfracties: “Wij zijn vóór deze ontheffing. Een Buiten Schoolse
Opvang kan namelijk niet draaien
zonder een buitenruimte.”

Ondanks feit dat er dringend behoefte aan is:

Meerderheid raad tegen
buitenspeelruimte bij
Buiten Schoolse Opvang
Vinkeveen - Op de agenda van de
Rondeveense gemeenteraad stond
o.a – voor de derde maal – het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan Vinkeveen Zuid. Deze vrijstelling is nodig om de aanvraag tot een vestiging van een Buiten Schoolse Opvang te realiseren.
De toestemming om deze Opvang

te bouwen had het college al gegeven, maar was hierbij even vergeten
dat er bij deze opvang ook een buitenruimte moest worden gecreëerd
waar de kinderen buiten konden
spelen. Een Buiten Schoolse Opvang zonder buitenruimte is geen
Buiten Schoolse Opvang.
Tegen deze buitenruimte is echter

door de buren bezwaar ingediend
en de zaak is momenteel al bij de
rechter.
Al drie jaar speelt deze zaak en een
deel van de raad was het zat dat de
aanvrager iedere keer met een kluitje het riet werd ingestuurd.
Cees Schouten van de CU/SGP

Tegen
De fractievoorzitter die deze aanvraag al tot twee keer toe van de
agenda wist af te krijgen, is Anco
Goldhoorn. Tot twee keer toe zei hij
dat er belangrijk nieuws zou komen,
maar tot op heden wist hij niets anders te verklaren dan dat hij tegen
deze ontheffing was. Sandor Harmens van de VVD was heel duidelijk over wat hij van deze al drie jaar
lang durende zaak vond:
“We hebben als VVD een coalitieakkoord afgesproken met het CDA en
Ronde Venen Belang dat heet: ‘Samen Sterk met onze inwoners’. Dit
lijkt meer Samen Sterk met de Tegenstanders. Als raadslid vertegenwoordigen we alle inwoners van De
Ronde Venen en moeten we een afweging maken tussen individueel
belang en algemeen belang. Daarnaast worden de raadsleden geacht
besluiten te nemen. Deze uitgangspunten zijn door een aantal partijen niet meer belangrijk! Het CDA
durft geen enkele afweging te maken, zij weet het zelfs beter dan de
rechter. Ronde Venen Belang durft
niet eens een besluit te nemen. Dit
zijn dan twee college partijen !”, aldus de niet mis te verstane woorden
van Harmens.
(vervolg elders in deze krant)

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t
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Geen buurtbus en geen kabeltelevisie voor Baambrugse Zuwe

Reconstructie deel 1
Baambrugse Zuwe medio
september van start
Vinkeveen - Vorige maand vroeg
gemeenteraadslid Toon van der
Meer per brief aan het college hoe
het nu toch zat met de reconstructie van de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.
Zijn eerste vraag was: Wanneer
denkt u te beginnen?
Het antwoord was duidelijk: “Voor
het 1e deel van reconstructie van de
Baambrugse Zuwe, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de
Herenweg en huisnummer 128, is in
2008 gestart met de voorbereiding
van de uitbesteding via een D&Ccontract. Hierbij is gekozen voor een
zogenaamde niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie. Concreet houdt dit in dat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld
op basis van een aantal aangegeven

selectiecriteria om zijn belangstelling voor dit werk kenbaar te maken. Gelet op de verwachte omvang
van het werk kon met een nationale aanbestedingsprocedure worden
volstaan. Het aanbestedingsproces
is namens de gemeente De Ronde
Venen begeleid door Inkoopbureau
Midden Nederland.
In deze selectieprocedure is een
aantal aannemers geselecteerd dat
eind januari 2009 de inschrijvingsdocumenten heeft ontvangen. De
planning voor het vervolg ziet er inmiddels op hoofdlijnen als volgt uit:
Inschrijving 20 april 2009. Beoordeling inschrijvingen week 17 t/m 18,
2009. Collegebehandeling 12 mei
2009. Ronde Tafelgesprek 17 juni 2009. Raadsbehandeling 12 juli
2009. Bericht voornemen tot gun-

ning 8 juli 2009. Gunning/opdrachtverlening eind juli 2009, start werk
3e kwartaal 2009. Uitvoeringsduur
afhankelijk van de aangeboden uitvoeringsmethode, vermoedelijk 1
jaar. Onder het voorbehoud dat de
te voeren procedures zonder bezwaar/beroep doorlopen kunnen
worden, wordt verwacht dat met
de uitvoering in het derde kwartaal
2009 kan worden gestart.
Kabel tv?
Zijn tweede vraag was: Als het wegdek vernieuwd wordt, wordt er dan
ook een televisiekabel aangelegd?
De meeste inwoners hebben nu een
schotel op het dak.
Ook dit antwoord is duidelijk: “Het
nutsbedrijf Ziggo heeft desgevraagd
in het vooroverleg aangegeven geen

plannen te hebben om het kabelnet
uit te breiden. De relatief geringe
woningdichtheid van het resterende deel van de Baambrugse Zuwe
zou een kostendekkende exploitatie
van een dergelijke uitbreiding belemmeren.
Buurtbus?
De derde vraag van Van der Meer
was: Zit er nog een kans in dat er
van de zomer nog een busje gaat
rijden voor recreanten en bedrijven?
Al is het maar van het station Abcoude/Vinkeveen.
Ook met dit antwoord was het college duidelijk: “Aan Connexxion is gevraagd de buurtbus dit traject te laten rijden. Connexxion heeft aangegeven dat de chauffeurs van de vrijwilligerscentrale hier niet aan willen meewerken omdat onvoldoende reizigers van deze route gebruik
zouden maken. Vanuit de gemeente wordt Connexxion nogmaals gevraagd buslijn 126 dan wel de buurtbus te laten rijden over de Baambrugse Zuwe tijdens de zomerperiode (juli en augustus), omdat in
deze periode wel reizigers verwacht
worden. Ter ondersteuning van deze
vraag is het nuttig om te verwachten
reizigersaantallen te achterhalen bij
de ondernemers, zodat we daarmee
naar Connexxion kunnen stappen”,
aldus het college.

amstelveen@berkelaar.nl

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

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

Heel veel boetes voor fout parkeren
Mijdrecht - Zaterdagmiddag jl. hield
de politie in Mijdrecht een grote parkeercontrole rond de winkelgebieden. Dat het nodig is bleek wel uit
de 32 bekeuringen die werden uitgeschreven. De controle werd gehouden aan Bozenhoven, Croonstadt-

laan, de Passage, de parkeergarage
en het Burgemeester Haitsmaplein.
De bekeuringen werden uitgeschreven voor het ontbreken van de parkeerschijf, vijf keer voor het overschrijden van de parkeertijd en eenmaal voor het parkeren op de stoep.

Provincie: nog geen besluit over toekomst brug over
Amstel na omlegging N201

PvdA voor behoud Irenebrug
Uithoorn/Amstelhoek - De PvdA
Noord-Holland is voorstander van
behoud van de Irenebrug in Uithoorn. De provinciale weg N201
wordt omgelegd, waarbij de weg
voortaan met een aqueduct onder
de Amstel doorgaat in plaats van via
de huidige Irenebrug. Dit mag volgens PvdA-statenlid Gohdar Massom echter niet betekenen dat de
Irenebrug verdwijnt zonder dat er
een redelijk alternatief wordt aangeboden.
De PvdA vreest dat de verdwijning
van de provinciale Irenebrug, zonder het aanbieden van een redelijk alternatief, het buurtschap Amstelhoek sociaal isoleert van de

Uithoornse gemeenschap. Massom: “Veel Amstelhoekers zijn bang
dat zij met de auto een lange omweg moeten maken om in Uithoorn
boodschappen te kunnen doen. De
Irenebrug is een goede sociale verbinding tussen de Amstelhoek en
centrum Uithoorn. Onder de bevolking bestaat nauwelijks draagvlak
voor sloop of afsluiting van de brug
voor het verkeer.”
In maart 2009 stelde Massom schriftelijke vragen over de kwestie aan
Gedeputeerde Staten van NoordHolland. Deze zijn inmiddels beantwoord. Uit het antwoord blijkt dat
de provincie nog geen besluit heeft
genomen over de toekomst van de

brug. De provincie wacht op dit moment de voorstellen van de gemeente Uithoorn af.
De gemeente Uithoorn heeft plannen voor de herinrichting van het
centrum en wil een knip aanbrengen in de huidige N201 vlakbij de
Irenebrug. De Provincie Noord-Holland, de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en De Ronde Venen hebben afgesproken de consequenties
van een knip en de alternatieven
die daarbij aan de orde kunnen zijn,
eerst in beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de knip niet tot
onaanvaardbare gevolgen voor de
omgeving mag leiden. Daarnaast
mag de knip niet tot overlast op het
omliggende wegennet leiden.
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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.

Kunstwerk Water aan
het woord onthuld

Servicelijn

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

Servicepunten

‘Water aan het woord’ is de naam van het kunstwerk dat nu
op de veendijk in Wilnis prijkt. Woensdag 8 april onthulde
loco-burgemeester Jan van Breukelen het kunstwerk van de
kunstenaars Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou. Terwijl
in de zomer van 2003 droogte een grote rol speelde bij de
dijkverschuiving, viel de regen nu met bakken uit de hemel.
De tegenstelling kon niet groter zijn.

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

Het kunstwerk is een zitbank van bruinzwarte klei. Daarop zijn teksten van
inwoners uit Wilnis aangebracht in platina zilver glazuur. Fragmenten als
“En toen kwam het water”, “Water heel diep water”, “Springen en stampen
in het water”, “Zoveel water”, illustreren de ervaringen van de bewoners. De
zitbank biedt een ideale plek om even stil te staan of zitten en uit te kijken
over het water en het bijzondere landschap. Het verschoven dijkdeel is
nog net zichtbaar, maar het restant wordt steeds meer opgenomen in het
landschap.

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.

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

Loco-burgemeester Jan van Breukelen blikte in zijn toespraak bij
de onthulling terug op de onverwachte en bijzondere gebeurtenis.
“Even was Wilnis wereldnieuws”, vatte hij bondig samen. Dankzij de
herstelwerkzaamheden waar met man en macht aan gewerkt is, zijn nu
ruim 5 ½ jaar later, nagenoeg alle sporen uitgewist. Het kunstwerk op
de verstevigde dijk is dan ook een mooie plek om de herinnering aan
de dijkverschuiving levend te houden. Na de officiële onthulling was het
woord aan Geus Walder. Deze 13 jaar oude inwoner van Wilnis, las zijn
ervaringen aan de dijkverschuiving voor. Daarna was het woord en Fien
Meijer en Hans Walder, ook inwoners van Wilnis. Deze ervaringen en
die van andere inwoners en betrokken organisaties zijn gebundeld in de
gelijknamige publicatie Water aan het woord dat ook deel uitmaakt van het
kunstproject. De publicatie verscheen vorig jaar en werd gepresenteerd
tijdens de manifestatie Dijk van een dag.

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

De beeldende kunstenaars Elspeth en Maria richtten zich tot slot tot de
genodigden en demonstreerden hun visie op het kunstwerk. Al lopend
rondom het kunstwerk lazen zij water-gerelateerde woorden voor, het water
dat zo’n belangrijke rol speelde.

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

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: Jan Rouwenhorst.

Jan Rouwenhorst is 55 jaar en maakt deel uit van de
CDA-fractie. Hij woont in Mijdrecht, is getrouwd, heeft vier
kinderen en werkt in het onderwijs

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

Het zijn er twee. De roman ‘De Welwillenden’ van Jonathan
Littel. Ik schiet er niet in op, omdat het erg deprimerend is,
vanwege de gruweldaden die beschreven worden. Het gaat
verder dan “bevel is bevel”. Ik vraag me herhaaldelijk af of
ik het allemaal wel wil weten. Het andere boek is “Opening
van zaken” van Günther Wallraff. Dat is spannend en
onthutsend: het gaat over de afkeurenswaardige werkwijze
van overheidsdiensten, die kritische mensen kapot maken.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Sinds 2006 zit ik in de gemeenteraad. Daarvoor had ik over
een reeks van jaren vanaf de zijlijn al meegemaakt hoe de
plaatselijke politiek werkte. Zo heb ik vroeger enkele jaren
met John Driedonks een radioprogramma gemaakt en
ben ik met Guido Starmans jarenlang actief geweest in het
jongerenwerk en het opzetten van de oud- en nieuwfeesten.
Daarna kwamen het monument op het Raadhuisplein en de
berging van de Vickers Wellington op mijn pad.

Waar maakt u zich druk over?

Redactie

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

Ik maak me nergens druk over, maar ik kan niet goed tegen
onrecht of het “niet zien” van kwetsbare mensen, die de
overheid nodig hebben om hen te steunen in hun belangen.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Als ontspanning kijk ik graag naar politieseries, maar wel met
“losse” afleveringen. Ïnspector Frost vind ik leuk. Verder kijk
ik vaak naar Nova.

Jan Rouwenhorst
bij het monument in
de Stationsstraat in
Wilnis. ,,Een prachtig
monument, bomvol
met emotie.

Waarom zit u in de raad?

Nadat ik lang langs de zijlijn de plaatselijke politiek had
geobserveerd, leek het me een uitdaging om zelf actief te
worden. Noem het verantwoordelijkheid willen dragen. Politiek
is te belangrijk om je er niet mee te bemoeien. Je kunt wel
degelijk invloed uitoefenen op het bestuur. Dat geldt niet alleen
op verenigingsniveau. Overigens is dat wel een goede plek om
te leren hoe veel moeite het kost om mensen te binden aan
iets gemeenschappelijks. In de gemeenteraad is dat nog veel
moeilijker. Gelukkig is de politiek hier nog op een menselijke
schaal. Het staat dicht bij je. Je hoeft hier geen “doorgeleerde”
beroepsbestuurder te zijn om het te snappen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Welke verkiezingen bedoelt u? We maken deze termijn af en
dan staat het nieuwe museumpaviljoen in de steigers en is er
gestart met het opzetten van een zorgkwekerij als voorziening
voor zinvolle dagbesteding van kwetsbare mensen uit onze
gemeente en regio. En bij Hertha ligt een kunstgrasveld.

Wie is uw politieke idool?

Die heb ik niet. Het is gevaarlijk achter anderen aan te lopen,
Wees je eigen leider. Zoek zelf uit wat goed is en zoek
daarbij naar afstemming.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

De zoektocht naar het algemeen belang. En dan toch
rekening houden met degenen die er anders over denken.
In de gemeentepolitiek vind ik dat er veel te weinig sprake
is van dualisme. De gemeenteraad zou als democratisch
instrument meer werk kunnen maken van de kaderstellende
en controlerende taken.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

Het monument voor de omgekomen Canadese militairen aan
de Stationsstraat in Wilnis. Een prachtig monument bomvol
met emotie.

Nieuwe Meerbode - 15 april 2009

pagina 3
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving,
maandag 20 april 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis in Mijdrecht

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 22 april 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis in Mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier:
de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier:
de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

A Subsidie Dorpscentrum De Willisstee (45 minuten)
De raad wordt voorgesteld aan het dorpscentrum de Willisstee een eenmalig
extra subsidie 2008 toekennen va € 50.000,- en de structurele subsidie
jaarlijks te verhogen met € 11.000,-.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Memo locatie Cultuurhuis Mijdrecht (45 minuten)
Door het college is de voorkeur aangegeven tot realisatie van een
cultuurhuis in Mijdrecht op het Haitsmaplein. Aan de hand van de notitie
locatiekeuze Cultuurhuis Mijdrecht wil de raad met het college hierover nader
van gedachten wisselen.
B. Voorgenomen vestiging discotheek nabij toekomstige zwembad (30
minuten)
Het college is voornemens grond nabij het zwembad, voor de vestiging
van een discotheek, via een openbare inschrijving te verkopen. Over dit
voornemen en de daaraan gekoppelde voorwaarden wil de raad in gesprek
met het college.
C. Verzoek voorfinanciering kosten restauratie orgel gereformeerde
ontmoetingskerk Wilnis (30 minuten)
Door agendering van dit onderwerp wil de fractie ChristenUnie/SGP nagaan
of er draagvlak is binnen de raad om -na afwijzing van het verzoek door het
college- toch tot een positief besluit te komen.
D. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen
aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te
doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld.
Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur en
Middelen, dinsdag 21 april 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis in Mijdrecht

A Vaststelling bestemmingsplan “omlegging N201 De Ronde Venen”
(raadsvoorstel nr. 0017/09) (90 minuten)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn 20 zienswijzen kenbaar gemaakt,. Zowel ambtshalve als
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Voorgesteld
wordt het bestemmingsplan aan te passen, zoals aangegeven in het
conceptraadsvoorstel en -besluit.
B Ontwikkeling van de Haitsmahof en herontwikkeling van de Molenhof in
centrum Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0021/09) (60 minuten)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de projectnotitie voor de ontwikkeling
van de zogenoemde Haitsmahof en de herontwikkeling van de Molenhof in
het centrum van Mijdrecht. Deze projectnotitie geeft inzicht in het proces tot
en met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en de daarvoor
benodigde capaciteit en financiën. Daarnaast wordt er voorgesteld in te
stemmen met het afsluiten van intentieovereenkomsten voor dit project
tussen de gemeente en de ontwikkelaars.
C Deelname provinciale starterslening (raadsvoorstel nr. 0015/09)
(30 minuten)
De provincie Utrecht heeft een provinciaal startersfonds ingesteld. Deelname
aan dit fonds betekent een aanvulling op het huidige gemeentelijke budget
voor de starterslening, waardoor meer leningen verstrekt kunnen worden aan
starters. Om deel te nemen aan het provinciale fonds dient de gemeentelijke
verordening aangepast te worden, gevraagd wordt de oude verordening in te
trekken en de nieuwe verordening vast te stellen.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op donderdag 23 april 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis in Mijdrecht

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier:
de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier:
de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

A Activiteitenplan 2009 Politie Utrecht district Rijn&Venen, Wijkteam De
Ronde Venen (45 minuten)
Door de wijkchef van de politie wordt een presentatie gegeven over het
activiteitenplan 2009 van de politie. Tijdens de presentatie zal ook worden
ingegaan op de criminaliteitcijfers 2008, de relatie met het activiteitenplan
2009, de werkzaamheden van de politiesurveillanten in 2008 en de
ontwikkelingen en werkwijze van de politie.
B Verplaatsing weekmarkt naar Raadhuisplein (raadsvoorstel nr. 0014/09)
(30 minuten)
De hoge parkeerdruk, de matige sfeer van het Burgemeester Haitsmaplein,
de ligging buiten de looproute van winkelend publiek en de plannen voor
gedeeltelijke bebouwing van het Burgemeester Haitsmaplein zijn aanleiding
om de weekmarkt in 2009 te verplaatsen naar een alternatieve locatie. Het
Raadhuisplein met een uitloop naar de Dorpsstraat en Raadhuislaan wordt
een geschikte locatie geacht.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A Opzet om te komen tot de invoering van “Gast van de raad” (30
minuten)
Het als raad naar buiten treden, de afstand tussen inwoners en raadsleden
te verkleinen en het stimuleren van belangstelling voor het democratische
besluitvormingsproces in de gemeente zijn doelstelling van de raad. Om
hieraan (deels) invulling aan te geven is een opzet gemaakt om te komen
tot invoering van “Gast van de raad”. Aan de hand van een notitie van het
presidium wordt hierover van gedachten gewisseld.
B. Rapport Deloitte over rentestromen (30 minuten)
In het kader van de begrotingsbehandeling 2009 is gesproken over een
mutatie in de meerjarenbegroting tussen voorjaarsnota en begroting van
1 miljoen euro. Een positief effect in rentestromen van een kleine miljoen
was hierin een belangrijke factor. Toegezegd is een extern deskundige, i.c.
Deloitte, dit te laten onderzoeken. Hierover een rapport opgesteld. Hoewel
het rapport enige handvatten voor verbetering naar de toekomst toe biedt,
geeft het rapport geen verklaring / uitleg van het positieve rente-effect in de
begroting 2009. ChristenUnie/SGP verlangt deze verklaring / uitleg alsnog.
C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen
te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.

A VVaststelling bestemmingsplan “1e herziening Lintbebouwing
Vinkeveen 2003” (raadsvoorstel nr. 0011/09) (90 minuten)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn 35 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Tevens is
toegevoegd een memo ter beantwoording van vragen uit het ronde tafel
gesprek van 18 maart jl. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan aan te
passen, zoals aangegeven in het conceptraadsvoorstel en -besluit.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2009.

Museum De Ronde
Venen is weer open!

Bezoek de nieuwe tijdelijke expositie: Verbeelding van de
Werkelijkheid
Aan de Vinkeveense Plassen ligt Museum De Ronde Venen. Hier wordt het
verhaal verteld van de mensen die eeuwenlang ploeterden in dit drassige
gebied om een leven op te bouwen. Dit deden zij vooral in de turfindustrie.
Een voordeel van de natte veengronden was namelijk dat het zeer geschikt
was om turven van te maken. Prachtige historische kaarten, unieke
documenten, oude foto’s en vele gereedschappen worden tentoongesteld
in het museum en geven met elkaar een beeld van vervlogen tijden.
Museum De Ronde Venen presenteert de nieuwe tijdelijke expositie
Verbeelding van de Werkelijkheid. In deze tentoonstelling is De Ronde
Venen in beeld gebracht door haar inwoners van vroeger. Hoe zagen deze
mensen hun woonplaats en klopte deze verbeelding met de werkelijkheid?
Mooie oude kunstwerken, verhalen en objecten worden in deze bijzondere
presentatie getoond naast oude en nieuwe foto’s van het gebied.
Expositie Verbeelding van de Werkelijkheid te zien van 4 april t/m 31 juli
2009
Museum de Ronde Venen, Herenweg 240 Vinkeveen, tel. (0297) 26 22 23
www.museumderondevenen.nl. Openingstijden: april t/m oktober;
woensdag, donderdag en zaterdag 14.00-17.00 uur.
Juli en augustus: ook op zondag van 14.00-17.00 uur

Enquête brandveiligheid
in huis
Leerlingen van 2 Havo van het Veenlanden
College Mijdrecht, zullen woensdag 22
april, in het kader van hun maatschappelijke
stage, bezoekers van de winkelcentra in
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht vragen
mee te werken aan een korte enquête over
brandveiligheid. Dit gebeurt in opdracht van
de Rondeveense brandweer. De resultaten
van de enquête worden door de brandweer
gebruikt om haar plannen op het gebied
van brandveiligheid te verbeteren. De
leerlingen zijn tussen 10.30 uur en 12.30
uur in de winkelcentra om de enquêtes af
te nemen. Deelname kost ongeveer twee
minuten en is anoniem. Wij hopen dat u aan
deze korte enquête wilt meewerken.

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.

De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 9 april 2009 de
volgende besluiten genomen
Ontslag/benoeming raadsgriffier

De gemeenteraad heeft griffier Elles Appel eervol ontslag verleend in
verband met het feit dat zij een functie als raadsgriffier in de gemeente
Aalsmeer heeft aanvaard. In verband met de daardoor ontstane vacature
heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om Martin de
Graaf te benoemen tot haar opvolger.

Vaststelling woonplaatsgrenzen

In het kader van de totstandkoming van de basisregistraties voor
adressen en gebouwen heeft de gemeenteraad de exacte grenzen van de
woonplaatsen Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en
Wilnis vastgesteld.

Verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het voorstel om ontheffing van
het bestemmingsplan te verlenen voor het realiseren van een buitenruimte
voor Buitenschoolse Opvang (BSO) aan de Herenweg in Vinkeveen.

Motie brief gemeenteraad Loenen

Door de fractie van ChristenUnie/SGP is een motie ingediend waarin wordt
voorgesteld een brief naar de gemeenteraad van Loenen te sturen over
de samenstelling van de stuurgroep die de herindeling voorbereidt. In
die stuurgroep hebben de burgemeesters van de vier gemeenten zitting
plus namens elk college een wethouder. De gemeenteraad van Loenen
is het daar niet mee eens en vindt dat er ook een vertegenwoordiger van
de gemeenteraad in de stuurgroep dient te zitten. De raad van De Ronde
Venen heeft in de vergadering van 9 april besloten een brief te sturen naar
de gemeenteraad van Loenen waarin wordt gesteld dat de voorbereiding
van de herindeling een taak is voor de betrokken colleges en er geen
ruimte is voor een vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraden in de
stuurgroep.
Via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl is het integrale verslag
van deze en eerdere raadsvergaderingen te beluisteren. Voor meer informatie
over de gemeenteraad, raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken
en onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad via (0297) 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl.

Lezersonderzoek
naar gemeentepagina
Vanaf 15 april kunt u uw mening geven over de gemeentelijke
informatiepagina. Wekelijks informeert de gemeente De Ronde
Venen u via deze krant over actualiteiten en ontwikkelingen in
onze gemeente. Dat willen wij zo goed en volledig mogelijk doen.
Wij willen daarom graag weten hoe u deze informatiepagina’s
beoordeelt. Komt de inhoud en kwaliteit overeen met uw
informatiebehoefte? Door middel van een online enquête kunt u
daarover uw mening geven.
Inwoners van de gemeente ontvangen deze week, op basis van een
(a-selecte) steekproef, een schriftelijke uitnodiging om mee te doen
aan het onderzoek. U kunt ook meedoen als u geen uitnodiging
heeft ontvangen. Via de blauwe button Inwoners AanZet op www.
derondevenen.nl komt u bij de enquête. Tot 1 juni heeft u de tijd
om de enquête in te vullen. Heeft u geen toegang tot internet en
liever een schriftelijke enquête of nog vragen? Neem dan contact op
met de afdeling Communicatie via (0297) 29 17 66. Alvast hartelijk
bedankt voor uw medewerking.

Gemeentelijke
delegatie vertrekt
naar Oeganda

Een delegatie van de gemeente De Ronde Venen is vandaag, 15 april,
voor een tiendaags bezoek vertrokken naar Oeganda. Doel van het bezoek
is het project om een systeem van gescheiden afvalinzameling op te zetten
in de Oegandese gemeente Kalangala verder vorm te geven.
De Ronde Venen is vorig jaar als millenniumgemeente een
tweejarig project aangegaan met Kalangala. Door het opzetten van
een afvalverzamel-, ophaal- en verwerkingssysteem, inclusief de
daarbij behorende training op het gebied van afvalmanagement,
projectmanagement, evalueren en communiceren, wil De Ronde Venen
een bijdrage leveren aan het duurzaam functioneren van het lokaal
bestuur in Oeganda. Met dit project wordt gewerkt aan vier van de acht
millenniumdoelen: het verminderen van kindersterfte, de strijd tegen
malaria en andere ziekten, duurzaam milieu en wereldwijde samenwerking.
Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Eind vorig jaar is de aftrap gegeven
voor het project tijdens een bezoek aan Oeganda van burgemeester
Burgman, gemeentesecretaris Emma de Lange, raadslid Wim Klaassen
en Nanda Verveen, ambtenaar Bestuurszaken. De laatste twee maken dit
keer opnieuw deel uit van de delegatie die vandaag vertrekt en 24 april
weer terugkeert. Daarnaast gaan vanuit de gemeentelijke organisatie ook
Corina van der Neut en Robbert Wortel mee vanwege hun expertise op het
gebied van afvalmanagement en communicatie. De delegatie zal via de
gemeentelijke website www.derondevenen.nl enkele keren tijdens hun reis
verslag doen van hun bezoek.
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Nieuwe Meerbode - 15 april 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Woningen Wethouder
van Damlaan in
Wilnis tijdelijk te huur
Grof huishoudelijk afval laten ophalen
tegen betaling
Als u niet in staat bent uw grof huisvuil zelf naar het
afvalbrengstation te brengen, dan kan de gemeente dat, tegen
betaling, ook bij u ophalen. Hiervoor ontvangt u een nota van
€ 25,00. Om uw grof huishoudelijk afval op te laten halen, maakt u
een afspraak via de Servicelijn: (0297) 29 18 00. De servicelijn is
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30
uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De maximale hoeveelheid
afval dat opgehaald wordt per aanbieding of tijdseenheid, is gelijk
aan het zelf inleveren op het afvalbrengstation. Als u onder de
kwijtscheldingsregeling van de gemeente valt, kunt u de kosten voor
het laten ophalen van grof huisvuil (maximaal twee keer per jaar)
op verzoek laten intrekken. Het is belangrijk dat u bij het maken van
een afspraak aangeeft dat u onder deze kwijtscheldingsregeling valt.
De afspraken voor het laten ophalen van grof huisvuil en grof
tuinafval op een rijtje:
• Bij het maken van de afspraak, geeft u duidelijk aan waaruit het
grof huisvuil bestaat.
• Het afval zet u aan de openbare weg op een plek die bereikbaar
is voor de vrachtau-to.
• Het afval mag niet zwaarder zijn dan 20 kilo per eenheid.
• Per week mag u maximaal 1m3 grof huishoudelijk restafval en
maximaal 2,5 m3 grof tuinafval aanbieden.
• Voor het ophalen van grof huisvuil of grof tuinafval wordt een
bedrag van € 25,00 in rekening gebracht. Als u zowel grof
huisvuil als grof tuinafval laat ophalen, ontvangt u een nota van
twee maal € 25,00. Indien het grof huisvuil wel is aangemeld,
maar niet klaar ligt op de afgesproken plaats en dag, dan wordt
ook € 25,00 in rekening gebracht.
• Na het ophalen krijgt u een nota thuisgestuurd.

De VROM Starterslening:

Een steuntje in de rug
voor starters op de
woningmarkt

Het kopen van een woning is een grote stap, zeker voor starters op de
woningmarkt. Met de aanschaf van een huis is een groot bedrag gemoeid
en het aangaan van de noodzakelijke hypotheek betekent meestal een
forse aanslag op het salaris. Om jongeren een handje te helpen bij
de aanschaf van een woning stelt de gemeente De Ronde Venen de
Starterslening beschikbaar. Met behulp hiervan zijn jongeren makkelijker
in staat de aankoop van een woning te betalen. De Starterslening is een
aanvullende lening bovenop de maximale hypotheek (met Nationale
Hypotheek Garantie) die de bank aan de koper verstrekt. De Starterslening
is in de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Jongeren betalen dan
dus alleen rente en aflossing op de hypotheek die ze bij de bank hebben
afgesloten. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening, moet je
aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Je bent tussen de 18 en 35 jaar;
- Je woont minimaal een jaar in De Ronde Venen;
- De verwervingskosten voor de woning zijn maximaal € 265.000;
- De Starterslening is niet hoger dan € 50.000 en maximaal 20% van het
totale bedrag dat je leent.
Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie?
Op de website www.derondevenen.nl vind je meer informatie over de
Starterslening en hoe je hem aan kan vragen.

	Tunnel Zuwe onder A2 tijdelijk afgesloten
In het kader van de verbreding van de A2 voert Rijkswaterstaat van
dinsdag 14 april tot en met 31 mei 2009 werkzaamheden uit aan de
tunnel Zuwe onder de A2. Het verkeer moet rekening houden met
een langere reistijd. De onderdoorgang Zuwe onder de A2 vormt de
verbinding tussen Baambrugge en Vinkeveen en wordt vooral door
fietsers en bestemmingsverkeer gebruikt. Het verkeer tussen Baambrugge
en Vinkeveen wordt omgeleid via de Rijksstraatweg en de N201. De
omleidingsroute wordt ter plaatse met gele borden aangegeven. Meer
informatie: Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan
om de hinder en de overlast zoveel mogelijk te beperken en het verkeer
zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over de
werkzaamheden en de te verwachten hinder kan het publiek contact
opnemen met de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis).

De gemeente wil de woningen aan de Wethouder van Damlaan in Wilnis
die moeten wijken voor de aanleg van een verbindingsweg tussen
nieuwbouwwijk Marickenzijde en de bestaande bebouwing tijdelijk gaan
verhuren. Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
De gemeenteraad heeft medio 2007 besloten dat in het kader van de te
realiseren verbinding tussen het nieuwbouwplan Marickenzijde te Wilnis
en de bestaande bebouwing van Wilnis een verbindingsweg moet komen.
Voor deze verbinding, die in het verlengde van de Pieter Joostenlaan
komt te liggen, moeten 28 woningen aan de weth. Van Damlaan worden
gesloopt. Het gaat om 20 woningen van Westhoek Wonen en 8 woningen
van particuliere eigenaren. De gemeente is bezig om de 28 woningen in
bezit te krijgen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met Westhoek Wonen en de
particuliere eigenaren die hebben aangegeven tot verkoop van hun woning
over te willen gaan. De gemeente is voornemens de woningen tijdelijk te
verhuren. Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
Op dit moment is de woning Wethouder van Damlaan 102 beschikbaar
voor tijdelijke verhuur. Deze ruime eengezinswoning is te huur voor
€ 400,82 bruto per maand. De inschrijving voor deze woning sluit op
1 mei 2009. Om uw belangstelling voor deze woningen kenbaar te
maken dient u zich schriftelijk aan te melden bij Westhoek Wonen,
bezoekadres Rendementsweg 14 in Mijdrecht (Postbus 122, 3640 AC
Mijdrecht telefoonnummer 0297 23 23 23).U wordt dan op een lijst van
belangstellenden geplaatst. Telkens wanneer er een woning beschikbaar
komt voor de tijdelijke verhuur, zal dit bekend worden gemaakt op de
gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.
Wanneer u zich eenmaal heeft aangemeld als belangstellende hoeft u
dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning in aanmerking te komen dient u
ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woningnet en inwoner
te zijn van gemeente De Ronde Venen.De woningen zullen bij voorkeur
worden toegewezen aan starters en “schrijnende noodgevallen”, maar
andere categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten. Om als
“schrijnend noodgeval” in aanmerking te komen voor de tijdelijke huur
van een woning op de Van Damlaan dient u in elk geval een uitspraak
van de commissie bezwaarschriften te hebben inzake uw urgentie. Indien
u tot de categorie “schrijnend noodgeval” hoort dient u een afschrift
van de beschikking bij uw inschrijving te overleggen.De toewijzing
vindt plaats op basis van de inschrijfduur bij Woningnet. De gunning
van de woning is voorbehouden aan het college van burgemeester
en wethouders. De woning wordt verhuurd door middel van een
tijdelijke huurovereenkomst ten behoeve van de verhuur van een
gemeentelijke sloopwoning ex artikel 7:232, lid 4 van het Burgerlijk
Wetboek. Dit betekent dat de huur kan worden opgezegd op het
moment dat de woning gesloopt gaat worden. Er is geen sprake
van huurbescherming en er bestaat geen recht op vervangende
woonruimte of schadevergoeding.
De inschrijfduur als woningzoekende blijft gedurende de tijdelijke verhuur
gehandhaafd.
Tot het moment dat de woningen worden gesloopt zal het
noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd. Indien u nog vragen heeft
over bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met Westhoek
Wonen, afdeling woondiensten, tel. (0297) 23 23 23.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij de vacature:
- een juridisch medewerker Bouw- en Woningtoezicht;
- een senior werkvoorbereider.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons
via (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@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.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
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.
16 april 2009 t/m 18 april 2009
Kunstevenement “Te Hooi en Te Gras”plaats,
met als thema”Stad en Land”

Tijdens het evenement exposeren en werken ongeveer twintig
kunstenaars in boerderijen, op het boerenerf, in de schuur of de
hooiberg. Ook in Mijdrecht en Vinkeveen wordt kunst tentoongesteld.
Bezoekers kunnen tijdens dit evenement op een aantal plaatsen
onder leiding van de kunstenaar zelf aan de slag.Voor het
evenement zijn speciale fiets en wandelroutes ontwikkeld.
Tussen de locaties rijdt een huifkar. Locatie: Veenweidegebied.
Toegang: gratis. Meer informatie: www.tehooitekunst.nl.

17 april 2009
Joost Zwagerman in Vinkeveen

Schrijver, columnist en TV-presentator Joost Zwagerman komt op
uitnodiging van Venen Literair op vrijdag 17 april voor een lezing.
Locatie: De Boei in Vinkeveen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: ad.
€ 7,50 zijn vanaf vrijdag 3 april alleen in voorverkoop te krijgen bij
de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen en bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht en The Read Shop in Vinkeveen. Informatie:
Anneke van Gessel, tel. (0297) 261382 of met Erwin Horwitz,
tel.(0297) 26 31 95.

Eilandgolf

Georganiseerd door Stichting C.S. Round Table 169 De Ronde
Venen. Locatie: Vinkeveense Plassen Eiland 4 Vinkeveen. Aanvang:
12.00 uur - 20.30 uur. Informatie: joris@j-de-haer.speedlinq.nl of
www.eilandgolf.nl.

17 april en 18 april 2009
Bloemenmarkt

Georganiseerd door Lionsclub Vinkeveen en Waverveen.
Locatie: Terrein zorgcentrum Zuwe in Vinkeveen. Aanvang:
winkelopeningstijden.

18 april 2009
Cabaretier Micha Wertheim treedt op in De Meijert

Op zaterdagavond 18 april treedt de bekende cabaretier Micha
Wertheim op in De Meijert , Dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht
met zijn nieuwste programma “ Micha Wertheim voor de grap”.
De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten zijn te reserveren op
www.cultura-drv.nl. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen
€ 15.- , voor 65 + en houders CJP € 12,50 . Voor scholieren geldt
een speciale toegangsprijs van € 7.50 , alleen te bestellen via de
site met vermelding van de naam van de onderwijsinstelling en op
vertoon van legitimatie aan de zaal. Kaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij drogisterij De Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen en
bij boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindenboom in Mijdrecht
.Ook verkrijgbaar een half uur voor aanvang van de voorstelling aan
de zaal. Verdere informatie: www.cultura-drv.nl.

21 april 2009
Braderie in Mijdrecht

Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.

Herstraatwerkzaamheden achter
Dokter Mees ten Oeverlaan
Op dinsdag 21 april wordt er gestart met herstraatwerkzaamheden aan het
voetpad, gelegen in het wandelpark achter de Dokter Mees ten Oeverlaan.
Om de ontstane verzakkingen tegen te gaan, zal er een worteldoek
onder het pad worden aangebracht. Om de doorgang van het werk te
bevorderen is het noodzakelijk om het pad tijdens deze werkzaamheden
af te sluiten voor de wandelaars. Wij vragen u begrip voor het ongemak.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door leerlingstratenmakers
van het SPG. SPG Midden Nederland is een samenwerkingsverband dat
zich als doel stelt om jongeren op te leiden tot vakman in de infrastructuur
door middel van werken en leren in de BBL (beroeps begeleidende
leerweg). De leerlingen zullen vier weken werkzaamheden uitvoeren. Als
de werkzaamheden niet gereed zijn in deze tijd, worden deze afgemaakt
door een aannemer. Wilt u meer weten over het opleidingcentrum, kijk dan
op www.spgmn.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële 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

Mijdrecht
Industrieweg 47, 49, 51,
Oprichten van een bedrijfsgebouw
53, 55, 57		

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2008/0741

16-12-2008

Vinkeveen
Achterbos 1
Baambrugse Zuwe 137

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0162
2009/0168

1-4-2009
3-4-2009

Vernieuwen van een brug en beschoeiing
Plaatsen en veranderen van een
bootoverkapping, insteekhaven,
beschoeiing en steiger

Baambrugse Zuwe 202
Groenlandsekade 59
app. 16
Potmeer 1

Oprichten van een remmingwerk
Vergroten van een recreatieappartement
met een serre
Oprichten/ vernieuwen van een
terrasoverkapping (achterzijde)

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0159
2009/0170

26-3-2009
6-4-2009

Lichte bouwvergunning

2009/0167

3-4-2009

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.)
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 31 maart 2009 in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen: Het instellen van een blauwe zone waar een
maximum parkeerduur geldt van 2 uur aan de Prinses Margrietlaan. Het aanbrengen van een blauwe markering en het plaatsen
van de verkeersborden E10, ( Parkeerschijf-zone max. 2 uur) en E11, ( Einde Parkeerschijf-zone ) conform Bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; Dit besluit ligt met ingang van 15 april 2009 gedurende een termijn van zes
weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.Indien een bezwaarschrift is

Vervolg op volgende blz.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.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.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te
dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Maliebaan
34 te Utrecht, tel. 030 36 14 11). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Voor
nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 36 14 11.
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 16 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
Bozenhoven 106

Veranderen van de indeling van de
1e verdieping van een woning en het
plaatsen van 2 dakkapellen
Westerlandweg 2
Oprichten van een machineberging
		

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 122
Potmeer 7

Oprichten van een woning
Plaatsen van een dakkapel

Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning

2008/0699
2009/0149

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. 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.

Lichte bouwvergunning

2009/0026

A

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0026

B

Vinkeveen
Winkeldijk 19a-R114
Oprichten van een recreatiewoning
		

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0115

C

Straatnaam	Aard van het bouwwerk	Soort vergunning	Bouwnr.
				

Waverveen
Selijnsweg 7

Vergroten en veranderen van de garage

Reguliere bouwvergunning

2009/0123

D

Wilnis
Bovendijk 16a
Bovendijk 16a

Wilnis
Herenweg 122

Vergroten van een woning

Reguliere bouwvergunning

2009/0150

E

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder A, D, E te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 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
Burgemeester 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.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam	Aard van het bouwwerk	Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Industrieweg 47, 49,
51, 53, 55, 57
Karekiet 47

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van een bedrijfsgebouw

Bouwvergunning fase 2

2008/0741

7-4-2009

Veranderen van een garage in een
pedicure/schoonheidssalon

Wijzigingsvergunning

2009/0108

7-4-2009

Te koop:
Skeelers mt. 40 merk K2 softboots incl. helm, knie- elleboog- handbescherming met
vering 55 euro. Tel. 0297-281289
Te koop:
Voetbaltas met apart schoenenvak i.g.st. 5 euro.
Tel. 0297-880255
Te koop:
Spinnewiel ‘Hokke’ + 2 reservespoelen 40 euro.
Tel. 0297-285130
Te koop:
Gezichtsbruiner nw. in doos
merk Philips 20 euro.
Tel. 0297-287629
Te koop:
Meisjesfiets i.pr.st. 26 inch
d.blauw City of sports handrem + terugtrap compl. fiets
±v.a. 8 jaar. Tel. 0297-241172
Te koop:
Badkamerkast wit met louvre
deuren 25 euro. Planchet 15 euro. Grote spiegel 15 euro. Rvs
badkamerhaken + wc rolhouder 15 euro. Tel. 0297-242231
Gevraagd:
Tuinfrees, grindtegels 60x40
en 50x50. Aanhangwagens
100x150. Tel. 0297-250970
Te koop:
Hondevoerbakken op standaard met 2 bakken 7,50 euro.
Tel. 0297-286305
Gevraagd:
Reisencyclopedie Frankrijk uitgegeven door Lekturama.
Tel. 0297-284074

te Wilnis
Huurprijs % 110,- p.m.
Inl. Keij & Stefels b.V.

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Vergroten van een golfbaan
Oprichten van 2 loopbruggen en
1 verkeersbrug voor hulpverleners
Oprichten van 2 schuilhutjes

Bovendijk 16a

Verzenddat.
vergunning

Verzoek om vrijstelling

2006/0576

2-4-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2006/0577
2006/0578

2-4-2009
2-4-2009

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. 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.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor
permanente bewoning van recreatiewoningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de
navolgende percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Vinkeveen; Groenlandse kade 59 4AP, 3645 BB,
Vinkenkade 31c, 3645 AP, Winkeldijk 19A R82 3645 AR, Winkeldijk 19A R111 3645 AR. Verzenddatum: 8 april 2009. Dit besluit
ligt zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in
zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is 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.

GRATISNICKO’S
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Spaar voor gratis Nicko’s. Bij iedere € 10,- aan
boodschappen* ontvang je een GRATS NICKO
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Stichting Ontwikkelings

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 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.

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

Bangal
Museum De Ronde Venen
is weer open!
Vinkeveen - Aan de Vinkeveense Plassen ligt Museum De Ronde
Venen. Hier wordt het verhaal verteld van de mensen die eeuwenlang
ploeterden in dit drassige gebied
om een leven op te bouwen. Dit deden zij vooral in de turfindustrie. Een
voordeel van de natte veengronden
was namelijk dat het zeer geschikt
was om turven van te maken. Prachtige historische kaarten, unieke documenten, oude foto’s en vele gereedschappen worden tentoongesteld in het museum en geven met
elkaar een beeld van vervlogen tijden.

haar inwoners van vroeger. Hoe zagen deze mensen hun woonplaats
en klopte deze verbeelding met de
werkelijkheid? Mooie oude kunstwerken, verhalen en objecten worden in deze bijzondere presentatie
getoond naast oude en nieuwe foto’s van het gebied.
Expositie Verbeelding van de Werkelijkheid is te zien tot en met 31 juli aanstaande.
Museum de Ronde Venen is gevestigd aan de Herenweg 240 in Vinkeveen, tel. 0297 262 223.
E-mail:
www.museumderondevenen.nl

Museum De Ronde Venen presenteert de nieuwe tijdelijke expositie
Verbeelding van de Werkelijkheid.
In deze tentoonstelling is De Ronde Venen in beeld gebracht door

Openingstijden
Van april t/m oktober: woensdag,
donderdag en zaterdag van 14.00
tot 17.00 uur; juli en augustus: ook
op zondag van 14.00–17.00 uur

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

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

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

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

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

De Schakel schildert met
bewoners Zuiderhof
Vinkeveen - Leerlingen van groep
6 van basisschool De Schakel hebben tijdens hun bezoek aan Zorgcentrum Zuiderhof samen met de
bewoners een reuze paasei beschilderd. Dit houten paasei van bijna 2
meter hoog werd door de kinderen
met veel aandacht omgetoverd tot
een kleurrijk en vrolijk paasei.
Na het samen schilderen hebben
de leerlingen paaspakketten uitgedeeld aan de bewoners. Deze paaspakketten werden aangeboden uit
naam van de Riki stichting. De Riki
stichting verspreidt landelijk 12.000
paaspakketten onder ouderen en
kwetsbare groepen in de samenle-

ving. Het doel van deze actie is het
op een positieve manier met elkaar
in contact brengen van jong en oud.
Met Pasen en kerst vorig jaar zijn
soortgelijke acties gehouden.
De contacten tussen jong en oud
worden, zowel voor de kinderen als
voor de bewoners, als zeer waardevol ervaren. Naast het uitdelen van
de paasattenties aan de bewoners
van Zuiderhof mogen de leerlingen
ook een paaspakketje gaan brengen
bij een oudere in hun privé omgeving. Zij gaan hun opa, oma, buurvrouw of buurman verblijden met
een bezoekje en een leuk pakket vol
paaslekkernijen.

Tijdens ons werkbezoek werd er onverwacht op de deur van onze hotelkamer geklopt: daar stond zuster Teresanne met een drietal mensen uit Wajir.
Het bleek een delegatie van de Bangal Primary School, een basisschool.
Zij wilden bepleiten dat hun school geholpen zou worden.
Gelukkig schoot me de stand van zaken te binnen met betrekking tot de
prioriteitenlijst 2008 van onze partner DAWN.
De Bangal School stond als reserve voor het geval we nog geld voor scholenbouw in 2008 zouden overhouden. Niet dus.
Daarmee kwam voor ons automatisch deze school op de lijst voor 2009.
Opgelucht dat ik met deze mededeling een bezoek aan die school zou kunnen mijden vertelde ik de delegatie dit bericht. De moeheid sloeg namelijk
een beetje toe aan het eind van de missie.
Zuster Teresanne en de delegatieleden lieten zich echter niet zomaar uit
het veld slaan: een bezoek diezelfde middag werd toch echt op hoge prijs
gesteld.
De hoofdonderwijzer bleek een oude bekende van onze stichting. Hij was
destijds hoofd van de Kahlkacha Primary School toen die door ons werd
gesteund. Ik heb daar zelf nog in de brandende zon met een moker stenen
fijngeslagen voor de fundering, maar ik hield dat maar kort vol terwijl de
bouwers rustig doorgingen...
Goed, wij ’s middags op pad naar Bangal. Daar aangekomen schrokken we
van het armzalige bouwseltje van wat takken en golfplaten zo groot als mijn
huiskamer; dit waren twee lokalen voor tweehonderd leerlingen!
In onze etalage in Wilnis hangt een grote foto van dit krot.
Ik schaamde me omdat ik geprobeerd had om hier niet te hoeven zijn, zeker
toen een groep kleuters voor de ‘school’ een lied voor ons zong.
De aanblik van die onbevangen en blijmoedige kindergezichtjes deed ons
hart smelten.
Kortom: wij gaan voor die school, hoewel we weten dat er veel van dit soort
situaties bestaan.
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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Bloomin´Holland wordt Milaan van sierteelt

Green Park Aalsmeer is investeren
in bloemen- en plantensector

Kinderen zoeken
paaseitjes bij Gerardus
Majella
De Ronde Venen - Op eerste
paasdag gingen de kinderen die
in de kerk waren, dat waren er wel
heeeeeeeeeeeeel veel: misschien
wel 60, in de tuin van Gerardus Majella paaseitjes zoeken.
Voor ieder kind was er een groot en

tor. Lokaal is Green Park een aanjager voor de economie en belangrijk
voor de werkgelegenheid. Je praat
toch over zo’n 6.000 arbeidsplaatsen.”
Veranderende markt
Voor menig buitenstaander lijkt
Green Park nog een beetje een utopie. Het betreft het achterland, tussen de Aalsmeerderweg en de
Hornweg vanaf de Molenvliet tot de
Machineweg, wat een nieuwe ‘look’

een klein ei. Even laten zien aan de
mensen wat ze hebben gevonden
en paasliedjes zingen met de bewoners. Toen moesten ze weer terug naar de kerk, omdat Markie gedoopt werd en daar wilden ze allemaal bij zijn.

Op heterdaad betrapt
Mijdrecht – De eigenaar van een
bedrijf op het Mijdrechtse Industrieterrein wist tweede paasdag niet
wat hem overkwam toen hij even in
zijn bedrijf moest zijn. Via de voordeur ging hij naar binnen, deed het
alarm eraf en liep naar zijn kantoor.
Hij hoorde vreemde geluiden aan de
achterzijde van zijn bedrijf en ging
op het geluid af. Hij stond al snel
oog in oog met twee mannen die

Aalsmeer/Uithoorn - Greenpark
Aalsmeer wordt ontwikkeld door
Aalsmeer en Uithoorn. Beide gemeenten zetten zich voor de volle honderd procent in om dit moderne bedrijvenpark te promoten
en tot een groot succes te maken.
De wethouders Berry Nijmeijer van
Aalsmeer en Jeroen Verheijen van
Uithoorn houden zich namens de
beide gemeenten bezig met de ontwikkeling van Green Park Aalsmeer.
Er is ruim 180 hectare beschikbaar

probeerden via een reeds kapotgeslagen ruit binnen te komen. Heel
nuchter zei de man “gaat het heren?” Ze schrokken zich een hoedje en gingen er als (paas)hazen vandaar. De man erachteraan op zijn
fiets en al fietsend belde hij de politie. In een mum van tijd waren er
drie politieauto’s. De politie kon de
twee knapen in Wilnis in hun kladden grijpen.

voor ondernemingen die toegevoegde waarde willen leveren in de
bloemen- en plantensector. Green
Park Aalsmeer wordt weliswaar op
Aalsmeers grondgebied ontwikkeld,
maar is een initiatief van beide gemeenten. Door de beide gemeenten is de onderneming Green Park
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling opgericht. “Ook in Uithoorn is de sierteeltsector belangrijk, denk maar
aan de vele, nieuwe bedrijven in
De Kwakel”, verduidelijkt Verheijen.
En Nijmeijer vult aan: “Green Park
Aalsmeer is heel belangrijk voor de
nationale, maar ook de internationale, bloemenhandel en sierteeltsec-

gaat krijgen. De beide wethouders
hopen dat Green Park Aalsmeer
snel meer gaat leven onder inwoners en bedrijven. “Het is echt niet
gewoon eventjes wat bedrijven in
een gebied neerzetten. Green Park
Aalsmeer is nu al uitgeroepen tot
een van de beste bedrijventerreinen
van Nederland.”
Een belangrijk doel van Green Park
Aalsmeer is om van het sterk verouderde glastuinbouwgebied een modern bedrijvenpark te maken en zo
te investeren in de voor deze regio
zo belangrijke bloemen- en sierteeltsector. Aalsmeer is een wereldmerk, Nederlandse bloemen zijn

wereldwijd een begrip en binnen
Aalsmeer geldt de veiling als zwaartepunt.
De positie van Aalsmeer was jarenlang ontastbaar, maar langzaam komt daar verandering in. De
bloementeelt verplaatst zich naar
het buitenland. Het is tekenend
dat het aantal kassen in Aalsmeer
sinds 1980 terugloopt. “Green Park
Aalsmeer speelt in op deze veranderende markt”, aldus de wethouders. Bedrijven die binnen het concept van Green Park Aalsmeer passen zijn bloemverwerkende bedrijven, specialistische handel en innovatieve dienstverleners.
Ontmoetingspunt
Daarnaast wordt ruimte gecreëerd
voor een onderzoeks- en onderwijscentrum en toeristische attracties. En hiervoor gaat in het hart van
Green Park Aalsmeer Bloomin’Holland gerealiseerd worden. Dit wordt
een mondiaal zakencentrum waar
de Nederlandse bloemen- en plantensector zich presenteert. Het is
een plek waar de internationale
handel zich kan laten informeren
over de laatste ontwikkelingen binnen de sector.
Daarnaast krijgt Bloomin’Holland
een publieksfunctie en gaat bezoekers het hele jaar laten beleven wat
de Nederlandse bloemen- en plantensector te bieden heeft, onder andere wordt een beursvloer ingericht waar grote exposities gehouden kunnen worden. Dat bij Bloomin’Holland een hotel zal gaan verrijzen, staat volgens beide wethouders buiten kijf. “Natuurlijk, het is
de bedoeling dat zakenmensen en
toeristen vanuit de gehele wereld
naar Bloomin’Holland komen. Bloomin’Holland wordt de plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en
de markt elkaar ontmoeten, van elkaar leren, ideeën ontwikkelen en

uittesten. Wat Milaan is voor de mode, wordt Aalsmeer voor de sierteelt. Let maar op. Wij geloven in dit
concept”, besluiten de wethouders
Nijmeijer en Verheijen.
Meer weten, geïnteresseerd? Het
kantoor van Green Park Aalsmeer
Ontwikkeling is gevestigd aan de
Hornweg 130, is telefonisch bereikbaar via 0297-368415 en het bureau heeft een uigebreide website te bezoeken door www.greenparkaalsmeer.com in te typen. Directeur van Green Park Aalsmeer
Ontwikkeling is Piet van Ruler.
Tekst: Jacqueline Kristelijn

Ondanks feit dat er dringend behoefte aan is:

Gezellig paasontbijt op de
Pijlstaartschool
Vinkeveen – Donderdagmorgen 9
april was het weer tijd voor het jaarlijkse paasontbijt op de Pijlstaartschool.
De klassen zagen er op zijn paasbest
uit, de tafels waren vrolijk gedekt en
voorzien van de zelfgemaakte eierdopjes en andere paasknutsels. Op
ieder bord lag een overheerlijk vers

croissantje en op de tafels stonden
mandjes met verse bolletjes en eieren en een lekkere chocolade paashaas. Leerlingen, leerkrachten en
de hulpouders in de groepen 1 en 2
hebben zich ook dit jaar te goed gedaan aan al dit lekkers.
Kortom, het was weer een geslaagd
paasontbijt.

EHBO diploma’s voor
leerlingen Julianaschool
Wilnis - Na een lange tijd van leren hebben 23 leerlingen uit groep
8 van de Koningin Julianaschool uit
Wilnis donderdagochtend 9 april
hun EHBO-examen afgelegd .
Iedereen mocht het diploma in ontvangst nemen, en van school kregen zij ook nog een mooi verbandtrommeltje dat altijd handig is.
De geslaagden zijn:
Milou Andree, Rob Boswijk, Lianne

den Breejen, Edwin Drost, Deborah
van Kreuningen, Daniël van Leeuwen, Bernard van Maanen, Amber Martos, Joost Matena, Gerjanne
Meijers, Marieke Meijers, Gabriëlle Noppert, Sofia Postma, Roos-Anne Samsom, Bas van Scheppingen,
Martijn Schippers,Rosalie Schouten,
Leonard Seeleman, Naomi Stoof, Esther Treur, Réwon Treur, Vanessa U.
Nizeyimana en Stefan van der Wilt.

Breien in Wilnis
Wilnis - Ruim een half jaar geleden
is het breien in Wilnis gestart, een
stitch ‘n bitch bij Brasserie de Waard
in de Dorpsstraat. Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
kan eenieder daar vrijblijvend aanschuiven om een steekje te breien/
haken en onder het genot van een
kopje koffie/thee of iets anders, gezellig met elkaar creatief bezig te
zijn.
Ondertussen worden natuurlijk allerlei weetjes en bijzonderheden

uitgewisseld. Kosten zijn er niet aan
verbonden, alleen de gebruikte consumptie is voor eigen rekening. Nog
een paar weken is ieder welkom om
hiervan te genieten, want vanaf mei
is er een zomerstop. De meesten
willen dan lekker naar buiten! Vanaf september is het dan weer mogelijk op dezelfde tijd en plaats te
gaan breien of iets ander creatiefs
te doen. Er is nog plaats, dus wie
zin/tijd heeft is welkom! Voor informatie; tel. 06 40245085.

Fietsster gewond
Mijdrecht – Een fietsster raakte op
woensdagmiddag 8 april gewond bij
een aanrijding met een auto.
Rond 14.55 uur reed een 73-jarige
fietsster uit Mijdrecht over de Bozenhoven, komende uit de richting
van de Anselmusstraat en gaande
in de richting van de Herenweg. Ter
hoogte van het Schaepmanplantsoen sloeg zij linksaf, maar verleende daarbij geen vrije doorgang aan
een 18-jarige automobilist uit Uit-

hoorn, die naast haar over de rijbaan reed. De Mijdrechtse werd
door de auto geschept en kwam tegen de voorruit van de auto aan.
Het slachtoffer ging naar haar woning aan het Schaepmanplantsoen.
Daar werd zij door een ambulancebroeder onderzocht. Zij had meerdere schaafwonden opgelopen en
klaagde over hoofdpijn, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Meerderheid raad tegen
buitenspeelruimte bij
Buiten Schoolse Opvang
Regio - Wel of geen BSO. Voor de
uitbreiding van het kinderdagverblijfgebouw met buitenschoolse activiteiten is dus een vergunning verleend. Tegenstanders kunnen hier
niet mee instemmen en zijn naar de
rechter gestapt. Het wel of niet uitbreiden van het kinderdagverblijfgebouw met buitenschoolse activiteiten is dus een gepasseerd station: vanuit de gemeente is er al toestemming en het is nu aan de rechter om te beoordelen of dit juist is
of niet.
Het CDA weet het natuurlijk beter.
Zij gaat op de stoel van de rechter zitten, luistert alleen naar tegenstanders en vindt het opeens geen
goed idee dat er buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd.
Zij vergeten dat hun college al een
vergunning heeft afgegeven. Sterker nog, het voorliggende voorstel
gaat niet over wel of geen buitenschoolse opvang, het gaat alleen
maar of deze kinderen ook buiten
mogen spelen.
Door niet met het voorstel in te
stemmen creëert het CDA een auto zonder wielen! Buitenschoolse
opvang mag blijkbaar wel, maar het
CDA kiest ervoor dat de kinderen
alleen binnen spelen?????
Rechter
Ronde Venen Belang maakt er een
nog mooier staaltje politiek van. Zij
hebben blijkbaar ook moeite met de
uitbreiding van het kinderdagverblijf, maar zij durven het niet uit te
spreken. Al twee keer eerder heeft
Ronde Venen Belang kans gezien
dit onderwerp van de agenda te halen. Zij gebruiken steeds weer het
argument dat dit onderwerp onder
de rechter is. Dit is zeker niet juist.
Alleen de vergunning voor het gebruik van het gebouw ligt bij de
rechter!
Het voorliggende raadsvoorstel
heeft alleen betrekking op het gebruik van de buitenruimte: d.w.z.
mogen de kinderen wel of niet buitenspelen. Verschuilen in plaats van
besluiten is blijkbaar hun tactiek
geworden!
Ze helpen hier zeker de tegenstanders niet mee. Zij hebben een raadsbesluit (voor of tegen) nodig om ook
dit bij de rechter neer te leggen.
VVD standpunt
De VVD wil geen oordeel geven
over het vestigen van buitenschoolse opvang in het pand van het kinderdagverblijf aan de Herenweg. In

algemene zin ziet de VVD graag dat
er binnen De Ronde Venen meer locaties komen voor buitenschoolse opvang. In tegenstelling tot het
CDA, vindt de VVD dat het nu is aan
de rechter om te oordelen of het uitbreiden van dit kinderdagverblijf
met buitenschoolse opvang correct
is of niet.
De VVD is van mening dat er wel
een besluit genomen moet worden
of het gebruik van de buitenruimte.
Kinderen willen graag buitenspelen. Wie A heeft gezegd, moet ook
B durven zeggen. Inwoners moeten
kunnen bouwen op een betrouwbare overheid. De VVD kan instemmen
met het voorstel om de buitenruimte
op het perceel Herenweg te gebruiken voor spelende kinderen van de
buitenschoolse opvang. Daarnaast
vindt de VVD dit een vreemde discussie: vanuit het kinderdagverblijf
dat hier al jaren is gevestigd, spelen
er al kinderen buiten.
Er moet in ieder geval een besluit
genomen worden, zodat voor- dan
wel tegenstanders gebruik kunnen
maken van hun democratische juridische mogelijkheden: de rechter. Ronde Venen Belang heeft haar
eigen democratie en probeert met
haar besluiteloosheid te voorkomen
dat inwoners naar de rechter kunnen stappen: “Samen sterk tegen
de inwoners ??”, aldus Sandor Harmens namens de VVD fractie
Onbegrijpelijk
Ernst Schreurs van de Combinatie begreep de twee coalitiepartijen
RVB en CDA niet: “Ik betreur het dat
de zaak twee keer nodeloos wordt
uitgesteld. Wij kunnen ons goed
vinden in een Buiten Schoolse Opvang daar. Door nu als raad te besluiten dat je tegen dit voorstel bent,
ga je op de stoel van de rechter zitten en dat moeten we niet doen. Wij
zijn voor. Er is echt dringend behoefte aan in Vinkeveen. Ik vind
het triest dat er twee coalitiepartijen tegen dit besluit van hun college stemmen. Het wordt zo langzamerhand een gewoonte dat ze dat
doen”, aldus Schreurs.
Tegenstanders
De fractie van Gemeente Belangen, VVW en ook het CDA, was tegen. Cor Versteeg sprak namens zijn
CDA fractie: “Wij vinden het een omissie dat er bij de aanvraag geen
buitenruimte aangevraagd is. Daardoor is de vergunning onvolledig en
zijn we tegen!”, aldus Versteeg. “We

zijn dat hapsnapbeleid van deze
wethouder zat.”
Harmens begreep Versteeg niet:
“We gaan de aanvrager nu weer
met een kluitje het riet insturen, omdat het college een foutje heeft gemaakt. U rekent de bewoner hierop
af. Dat is toch onbegrijpelijk.”
Versteeg bleef halsstarig: “Moeten
we dan alles maar gaan goedkeuren, een ijssalon, een Albert Heijn,
kom nou toch. We zijn niet tegen
een Buiten Schoolse Opvang, we
zijn tegen die plaats.”
Schouten van de CU/SGP kon het
niet laten: Het CDA verschuilt zich
weer. Wil niet duidelijk zijn in haar
standpunt. Doen ze wel meer.” Het
mocht niet baten. Harmens probeerde het nog een keer: “dat besluit moet u niet nemen, dat moet de
rechter doen. U moet nu alleen oordelen over die buitenruimte.” Versteeg was het zat en besloot met de
woorden: “U snapt er ook niets van.”
De meerderheid van de raad besloot
om niet mee te gaan met het voorstel van het college.

Cees Schouten CU/SGP:
“Beschamend wat hier gebeurt”

Sandor Harmens VVD:
“Samen Sterk Tegen onze Inwoners”

De aanvrager gaat hierop weer in
beroep, dus ook hier geldt: wordt
vervolgd.

Ernst Schreurs de Combinatie:
“Triest dat twee coalitiepartijen tegen zijn”

Cor Versteeg CDA:
“We zijn hapsnapbeleid zat”

Een Buiten Schoolse Opvang zonder buitenruimte is geen opvang
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Frans Hoek Keepersdag
Vinkeveen - Op Vrijdag 10 april
werd de jaarlijkse ‘Frans Hoek keepers promotiedag’ gehouden, dit
keer in Amerongen. Maar liefst 12
keepers van SV Hertha waren dit
jaar van de partij, net als hun trainer;
John de Haan, die elke week zijn jaren lange ervaring op hoog keepers
niveau overbrengt op de jeugdkeepers van SV Hertha.
Deze zonovergoten dag was een
geweldig succes, de technische en
tactische oefeningen werden met
veel plezier en vooral fanatisme
door de keepers uitgevoerd.

Districtsfinale Midwest
Acrogym

Ook zijn er goede resultaten behaald
door Bas Vianen en Rico Wienreich
die naar de landelijke
finale’s van beste keepers van Nederland mogen en daar hun kunsten kunnen laten zien.
We wensen hen veel succes. Boven vlnr. Kelvin Doornekamp,Tim Vianen, Rico Wienreich, Laurens van
Zwieten, Yacha van Ginkel, John de
Haan Midden vlnr. Wesley Kamerman, Nand frankena, Boy Verbruggen, Björn Gansner, Julian Bunschoten . Onder vlnr. Bas Vianen,
Kjeld Bartman

Mooie overwinning van een
felspelend De Vinken D3

Veenland turnster
Kimberley eerste!
De Ronde Venen - Op zaterdag
was de tweede voorronde van de
keuze oefenstof divisie 6. Voor Veenland begonnen Wies van Beek, Tanja Kamp, Mieke van Zijl, Saskia van
der Vaart en Debora Meyers aan de
wedstrijd. De balk ging dit keer optimaal niemand viel er af en de oefeningen werden een stuk strakker
uitgevoerd dan op de eerste voorronde. Ook de brug ging dit keer bij
bijna iedereen goed. Helaas moest
Tanja met ophurken er weer af en
speelde Mieke bij de afsprong voor
kikkertje. Maar de rest van de oefening ging gelukkig keurig. Bij de
vrije oefening hadden we de puntjes
op de i gezet en ook hier lieten ze
een enorme voorruit gang zien. Helaas was de jury nu iets strenger met
de cijfers waardoor het voor de turnsters toch nog tegenviel. Op sprong
besloten Wies en Saskia voor het
eerst met plank te springen en dit
deden ze voortreffelijk. Bij de prijsuitreiking bleek de uitslag nogal teleurstellend voor de turnsters. Maar
ja dat heb je met jurysport dan weet
je dat je veel beter geturnd hebt
maar de cijfers zijn toch lager. Tanja
behaalde een 6de plaats, Saskia 7de
, Wies 22ste , Debora 27ste en Mieke 30ste . Van deze turnsters mogen
Tanja, Wies en Saskia door naar de
finale en Debora is reserve.
In de volgende ronde Mariska Rijkams bij de senioren nivo 9. Het
werd een snelle wedstrijd omdat er
heel veel uitvallers waren. Ze begon de wedstrijd heel goed voor het
eerst een volledige brugoefening.
Bij balk helaas gaat het steeds niet
zo goed als op de training. De vloer
oefening hadden we dit keer aangepast vanwege een enkelblessure.
Dit pakte goed uit en op sprong leek
Mariska wel een raket. Ze heeft zoveel sprongkracht dat ze bijna haar
handen niet op de pegasus . Mariska werd 14de . Precies op tijd begon de laatste ronde. Ook hier veel

uitvallers maar voor veenland gelukkig niet. Joyce vd zon en Kimberley
mochten weer beginnen op brug.
Met een aangepaste oefening begon Kimberley dit keer de wedstrijd
uitstekend. Zonder fouten turnde ze
een mooie oefening. Ook Joyce begon goed op dit toestel. Op naar de
balk. De vorige keer mislukte het
hier op nieuw voor Kimberley maar
vandaag nam ze revanche en liet ze
iedereen zien wie hier de beste is.
Met hoge sprongen turnde ze zich
naar het hoogste cijfer. Helaas voor
Joyce blijven haar sprongen iets te
dicht bij de balk waardoor niet alle elementen tellen. Op naar de vrije
oefening. Ook hier hadden we extra elementen toegevoegd zodat de
uitgangswaarde omhoog ging. En
dit heeft geholpen. Allebei hadden
ze een mooie oefening. Op naar het
laatste toestel. Hier ontstond wat
commotie want de jury was verdwenen. Die waren denken wij zo geschrokken van een ernstige val van
een van de turnsters bij de brug
dat ze maar naar huis zijn gegaan.
Gelukkig was er een jurylid bereid
om de sprong te komen jureren. Ze
wilde allebei met plank springen
maar helaas voor Joyce deden haar
knieeen te zeer om daar veel kracht
op te zetten maar met de trampoline sprong ze een keurige overslag. Kimberley sprong wel met
plank en sprong zich daarmee naar
het een na hoogste cijfer. Bij de uitslag bleek Joyce 9de en deed Kimberley wat ze van te voren gehoopt
had nog een keer een medaille winnen en het werd een mooie gouden
medaille.
Voor Veenland hebben zich 14 turnsters zich geplaatst voor de finales
op 16 mei en 20 juni en twee zijn er
reserve. De trainsters zijn erg trots
op dit resultaat. Wilt u weten hoe
de finale is gegaan kijk dan op de
website www.veenland.nl of hou de
krant in de gaten.

Vinkeveen - De Vinken D3 speelde in haar eerste wedstrijd van de
nieuwe voorjaarscompetitie tegen
ESDO D2 uit Kockengen. Een ploeg
met overwegend langere spelers
en speelsters. De verwachting was
dan ook dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Er zou goed overgespeeld en veel bewogen moeten
worden.
In de eerste de beste aanval nam De
Vinken D3, dat gesponsord wordt
door Super de Boer Vinkeveen, direct het initiatief. Na een aantal missers was het de beweeglijke Britt
Augustin die een klein kansje benutte. De aanval, bestaande uit Mathijs Winkel, Tiffany ten Den, Daan
Eenennaam en eerdergenoemde
Britt Augustin scoorde vlak daarna het tweede doelpunt, maar deze werd helaas afgekeurd. De kansen bleven echter komen. Er werd
goed overgespeeld en na acht minuten bracht de fanatieke Mathijs
Winkel de ploeg uit Vinkeveen op
een verdiende 2-0 voorsprong. Met
een aantal diepteballen bleef de D3
gevaar stichten, maar de 3-0 bleef
uit. Na de wissel - de vakken wisselen na 12 1/2 minuut van functie
- bleef het spelbeeld hetzelfde. Ondanks het Vinkeveense overwicht
kwam de ploeg uit Kockengen dichterbij. Sterker nog, na de 2-1 scoorde de ploeg in de minuut daarna
meteen de gelijkmaker: 2-2. Gelukkig herpakte De Vinken D3 zich
en beantwoordde deze treffer binnen een minuut. Invalster Diewertje Mulckhuyse verschalkte onder
de korf haar tegenstandster en liet
de 3-2 aantekenen. Maar ook ESDO
had de smaak te pakken en scoorde
snel daarna 3-3. Het leek een spannende strijd te gaan worden. Die-

wertje dacht daar duidelijk anders
over. Na goed samenspel kwam ze
in vrijstaande positie. Ze aarzelde
geen moment en scoorde wederom,
ditmaal van afstand: 4-3. Enkele minuten later floot de scheidsrechter
voor de rust.
Lekker fel
In de rust konden de coaches Sylvia
Verweij en James Augustin de puntjes op de i zetten: lekker fel blijven
spelen, de tegenstander onder druk
zetten en in de verdediging goed
blijven opletten. Kortom, het spel
zoals in de eerste helft, maar dan
nog een tikkie beter en feller.
Met Tess Verweij, die al een wedstrijd gespeeld had, voor Timo Brokhoff pakte De Vinken na rust direct
de draad op. Britt verschalkte tweemaal haar tegenstandster en scoorde zowel de 5-3 als 6-3. Vlak daarna
gevolgd door de 7-3 van Mathijs. En
hoewel ESDO ook diverse kansen
kreeg hield de verdediging het goed
dicht. Er werd gestreden voor elke
bal en het werd steeds duidelijker
dat ESDO niet in staat zou zijn deze
achterstand goed te maken. Sterker
nog, via een afstandschot van Tess
liep De Vinken D3 uit naar 8-3. De
buit was, met nog enkele minuten te
spelen, binnen. Deze ‘wetenschap’
kwam het spel niet ten goede, want
aan beide kanten werd het allemaal
wat slordiger. ESDO profiteerde nog
eenmaal van een onoplettendheidje in de verdediging van De Vinken
en scoorde 8-4. Bij deze stand floot
de scheidsrechter voor de laatste
maal. Een prima start voor de ploeg,
die aanstaande zaterdag op bezoek
gaat bij Fiducia D2, een ploeg waarvan in de zaalcompetitie één keer
gewonnen werd.

Eerste Nederlandse
Stoel-honkbaltoernooi
Stichting Spel en Sport
De Ronde Venen - Op 21 april 2009
vindt er tussen 10 en 15 uur voor de
eerste maal met medewerking van
leden van de voetbalvereniging Argon in hun kantine aan de Hoofdweg te Mijdrecht een stoelhonkbaltoernooi plaats.
Teams uit IJmuiden, Velsen, Haarlem
en De Ronde Venen doen een gooi
naar de eerste plaats. Het spel wordt
sinds begin 2008 op maandagmiddag van twee tot drie gespeeld in
de Willesstee in Wilnis onder leiding van docente Joke van Diemen. Ondanks de gevorderde leeftijd en matige lichamelijke conditie
wordt het spel met veel enthousiasme gespeeld door een groep ouderen uit de gehele gemeente De Ronde Venen.
Door de beheerder van De Willesstee is een prima speelruimte vrij-

Beverwijk – Zo vlak voor de paasdagen mochten de acrogymnasten
van GVM’79 hun oefeningen laten
zien op de districtfinale. Deze finale
werd georganiseerd door GVM zelf
en alhoewel het in Beverwijk plaatsvond, voelde het als een thuiswedstrijd. Mede dankzij een aantal lokale sponsoren, F.N. Kempen Potcultuur, AH Mijdrecht, Mijnsbergen
en Totalcopyservice Aalsmeer, en
de inzet van vele vrijwilligers werd
deze dag tot een groot succes gemaakt. Bij de acrogymwedstrijden laten de gymnasten in tweetallen of drietallen een oefening op
muziek zien. Hierbij doen zij zowel
mét als afzonderlijk van elkaar elementen. Het geheel wordt begeleid
door instrumentale muziek. Er kan
op verschillende niveaus deelgenomen worden E, D- (recreatief) en
C (wedstrijd)niveau. De gymnasten
trainen 2 x per week bij GVM, variërend van 3 tot 5 uur per week. Op
deze Finale dag werden de plaatsen van de Landelijke ½ Finales verdeeld. GVM’79 was in de race met 6
teams op verschillende niveaus. Op
het E-junior niveau kwam het duo
Lois/Chanel en de groep Pibbe, Vera
en Tessa in actie. De oefening van
Lois en Chanel zat prachtig in elkaar
en werd met veel overgave uitgevoerd. Helaas verliep het laatste element niet zoals de dames zelf wilden en koste het ze een punt aftrek.
Met 24,050pnt werden zij 7e. Bij Pibbe, Vera en Tessa ging de hele oefening perfect en de dames kwamen

stralend de vloer af. Met 25,350pnt
werden zij. met ruime afstand van
nummer 2, eerste. Op D-senior niveau was het de beurt aan Shenna, Laura en Joyce, zij hielden deze keer de elementen lang genoeg
aan en voerden deze ook goed uit.
Hierdoor waren ze wat eerder op de
muziek, wat zorgde voor een miscommunicatie en een botsing. Na
het optellen van de punten kwamen
de dames uit op 24,050 wat goed
was voor een 8e plek. In het C-niveau heeft GVM 3 teams met medaille kansen. Bij Joëlla en Shelly
ging de Balansoefening de mist in
met 2 tijdsfouten, maar de dames
kwamen hard terug met een goede tempo-oefening. Met 49,567pnt
misten ze op een haar na het podium. De 2 dames groepen van GVM
waren vandaag ook aal elkaar gewaagd. Toch wist een team uit Wormer zich er nog tussen te wurmen.
Mariska, Sanne en Bibian werden
met 51,500pnt derde en Lisa, Laura en Ulijn kregen met 51,567pnt de
gouden medaille omgehangen. Wederom een prima wedstrijddag voor
de teams van GVM’79. Aan het eind
van de week krijgt iedereen te horen wie zich geplaatst hebben voor
de volgende ronde.
Lijkt het jou ook leuk om een keer
te kijken of mee te doen bij de acrogym? We zijn altijd opzoek naar
nieuwe acrobaten!! We trainen op
donderdag van 16:00 – 17:00 in
gymzaal de Brug (van Wassenaarstraat)

Dubbele zege voor de
Veenzijdeschool
Wilnis - Woensdag 8 april was er
weer het befaamde schoolvoetbal
toernooi. Ondanks het gure en natte weer hadden de kinderen er weer
zin in. De ouders hadden ze verboden om alles te winnen, zodat ze
snel weer naar hun warme en droge huis konden terugkeren. Maar
de voetballers wilden zich niet laten
kennen en vochten als leeuwen.
Dit leverde bij de jongens van groep
3 en 4, bij Argon, na alle wedstrijden
te hebben gewonnen een 1e plaats
in de poule op. Ook de kwartfinale
zijn ze weer zeer fanatiek ingegaan.

heeft de Veenzijde op basis van hun
doelgemiddelde de 2e plaats opgeleverd. Ook de meiden van groep 5
en 6 hebben gespetterd bij CSW!
Ze wonnen dik van de Vlinderbos.
Daarna wonnen ze van De Fonteijn
en tegen de Hoflandschool speelden
ze gelijk. Uiteindelijk verloren ze de
kwart finale van de Driehuisschool
en werden 4e na het verliezen van
strafschoppen na een gelijkspel tegen de Hoflandschool in de halve finale. Ook hier liet het weer de meiden in de steek. Maar gelukkig konden de meiden en alle ouders goed
schuilen in de kantine van CSW on-

Al was wel merkbaar dat de ouders
nu ook wat fanatieker werden. Ook
deze wedstrijd werd weer gewonnen. Toen werd door de wedstrijdleiding besloten dat vanwege het
weer alle winnaars van de kwartfinales een beker zouden krijgen. Dit

der het genot van de zeer bekende
en vooral overheerlijke frieten.
Helaas voor de meiden van groep 3
en 4 voor hun geen beker, ondanks
dat ze er zo hard voor gewerkt hebben.
Maar jullie zijn allemaal kanjers.

gemaakt, waar het stoelhonkbal een
gezellige teamsport met veel gelach, aanmoedigingen en gejuich
gespeeld kan worden en de spelers
vooral met plezier veel bewegen.
Dit toernooi is mogelijk gemaakt
door Paul Reurings Onroerend Goed
uit Mijdrecht. Deze sponsor hecht er
waarde aan dat de oudere inwoners
plezier kunnen hebben na een leven
van werken en zorg.
Zodoende kunnen de spelers voorzien worden van koffie met gebak,
een lunch en een drankje.
De Rabobank sponsort de shirts
voor de deelnemers. Ouderen, die
zouden willen weten hoe het spel
gespeeld wordt en of zij hier aan
mee kunnen doen, zijn van harte
welkom op het toernooi.

Julianameiden door naar de kwartfinale!
Wilnis - De meiden van de Julianaschool uit Wilnis, die woensdag
8 april meededen aan het schoolvoetbal hebben het zó goed gedaan
dat ze met de maximumscore van
12 punten door mochten naar de
kwartfinales!
U denkt, welke groep dan? Dat waren er wel 2! nl. groep 6 en groep
3/4! Wij zijn echt supertrots op ze!
Dat smaakt naar meer...
Ook de jongens van groep 3 en 4 en
de meiden van groep 5 hebben deze regenachtige koude middag ontzettend hun best gedaan en punten
gehaald. Supergoed! We willen onze sponsors Bouwbedrijf Leeflang
en C en R van der Wilt installatiebedrijf nogmaals erg bedanken voor
de mooie shirts!
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Open dag bij fietsvereniging De Merel

De Vinken D1 begint
veldseizoen uitstekend

De Ronde Venen - Net als vorig
jaar houdt TTC De Merel weer een
Open Dag. Hebt u een racefiets en
wilt u meer gaan fietsen? Misschien
wel in groepsverband? Kom dan
naar de Open Dag van TTC De Merel op 19 april.
Iedereen is welkom. Jong en oud,
mannen en vrouwen, hardrijders en
recreatieve fietsers. Voor iedereen
is er een geschikte groep om mee
te fietsen. Hebt u nog geen helm?
Geen probleem: De Merel heeft helmen beschikbaar om te lenen.
Hebt u (nog) geen racefiets? Informeer bij uw plaatselijke fietshandelaar of u een leenfiets kunt gebruiken.
TTC De Merel, de fietsvereniging in
De Ronde Venen, wil het toerfietsen in groepsverband meer populair
maken. Daarom houdt zij nu, na het
succes van vorig jaar, voor de tweede keer een Open Dag.
Bezoekers aan de Open Dag krijgen informatie van ervaren toerfietsers over TTC De Merel, racefietsen materiaaltips en het fietsen in
groepsverband. Daarnaast geeft de

Vinkeveen - De start van de tweede veldcompetitie. De Vinken D1,
gesponsord door Super de Boer,
speelt in een sterke poule in de 1ste
klasse met SDO D1, OVVO D2 en
Atlantis D1.
De eerste competitiewedstrijd speelden ze zaterdag 4 april, tegen OVVO. In de voorbespreking werd duidelijk gemaakt dat zo’n eerste wedstrijd super belangrijk is voor de rest
van het seizoen. De spelers waren
dan ook erg gebrand om te winnen.
De eerste aanval ging goed van
start en Sanne wist de score te openen met een doorloopbal. OVVO
wist daarop te antwoorden door ook
met een doorloopbal te scoren.
De Vinken pakte de voorsprong opnieuw op via een schot van Melvin.
OVVO kwam weer gelijk, maar Gideon passeerde zijn tegenstander
en bracht de stand op 3-2. Hierna wist een OVVOdame de dames
twee keer te passeren, waardoor
OVVO voor het eerst in de wedstrijd
een voorsprong pakte. Voor het wisselen van vak en functie wisten Melissa en Melvin gelukkig de stand
weer positief terug te draaien via
een kansje en een wegtrekbal, 5-4.
Voor rust viel aan beide kanten nog
een doelpunt, wat de ruststand op
6-5 zette.

vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep ervaren toerfietsers.
Starten
Om 9.00 uur starten er drie verschillende groepen fietsers:
- groep 1 rijdt 60 km met een snelheid van (maximaal) ongeveer 30
km/uur;
- groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 26 km/uur aanhouden;
- groep 3 rijdt 40 km met een snelheid rond 23 km/uur.
De Open Dag wordt gehouden op
zondag 19 april en begint om 8.45
uur. U wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna rond 9.00 uur
de drie groepen zullen vertrekken.
Ook na afloop van de rit krijgt u iets
te drinken aangeboden.
Locatie: parkeerterrein bij CaféBar De Paddestoel, Hofland 33A in
Mijdrecht.
Kijk voor informatie op de website van de vereniging: www.ttcdemerel.nl.
Of neem contact op met Margot
Kompier, tel. 0346-215133.

Paaswedstrijd bij LR & PC
Willis groot succes
Wilnis - Zaterdag 11 april jl. werd er
bij Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Willis een onderlinge dressuurwedstrijd georganiseerd. Dit
was de eerste buitenwedstrijd van
het jaar. De dag begon met de allerjongste Willisleden. Deze ruitertjes reden een zogenaamde Bixie
proef. Bixie-proeven zijn speciaal
gemaakt voor de jonge beginnende
ruitertjes om spelenderwijs in aanraking te komen met het wedstrijdrijden. De ruiters kunnen per onderdeel maximaal 4 kruisjes halen. Britt
van Zijl deed dat deze keer als beste
en behaalde 77 punten met haar pony Micky. Tweede werd het nieuwe
lid Isa Tijsseling met Brian. Ze stuurde haar opvallende Tinker heel netjes tussen de balkjes en de pionnen
door. De derde plaats was voor Joanne Peek met Weltevreden’s Golden Queen. Haar eigenwijze pony maakte het haar niet makkelijk,
maar daar trok Joanne zich niets
van aan. Ze liet aan de jury zien dat
ze haar pony goed onder controle had.
Na de Bixie-rubriek was het de
beurt aan de ponyruiters. Het waren ervaren ponyruiters en dat was
ook te zien aan het niveau. Er werd
goed gereden en de jury heeft ook
genoten van de manier waarop de
amazones aan het rijden waren. Op
de eerste plaats eindigde Milou van

Wieringen met haar Virgil met 190
punten. Ze reed voor het eerst een
L2 proef, en met succes. Dit was
een mooie oefening voor de officiële
wedstrijden. De tweede plaats was
voor Megan van Bruggen met Malibu Sun Dance. Ze behaalde 184+
punten en was tevreden met het resultaat. De derde plaats was voor
Dewi Vis. Met haar Rox reed ze 185
punten bij elkaar. Ook voor haar was
het de eerste L2 wedstrijd. Dewi en
Rox lieten zien dat ze klaar waren
voor de L2 en ze zullen waarschijnlijk ook snel officieel L2 starten.
Pony’s
Na de pony’s ging de wedstrijd gelijk door met de paarden. Het oranje lint was deze keer voor Kim van
der Veen met Zaphira. Ze reden een
L1 proef en behaalden 186 punten. Ondanks het voorleesfoutje van
haar moeder ging het heel goed.
De tweede plaats was voor de nog
jonge combinatie Marinka Habben
Jansen en haar Angel. Angel deed
heel goed haar best en dat was ook
te zien in de punten. Ze behaalde 185+. De derde plaats was voor
de zus van Kim; Amy van der Veen
probeerde het haar zus nog lastig
te maken, maar dat lukte haar net
niet. Met 1 punt verschil mocht ze
het witte lintje ophalen en ze had
185 punten.

Gelijkspel voor Hertha E1
na spannende wedstrijd
Vinkeveen - De mannen van de E1
hebben in een zeer spannende wedstrijd tegen Huizen E3 met 3-3 gelijk
gespeeld. Hierdoor blijft Hertha E1
ongeslagen na de winterstop.
Hertha E1 startte vol goede moed
aan de wedstrijd tegen Huizen E3.
Voor de winterstop was van deze tegenstander met 4-1 verloren, maar
onze mannen hadden sinds die
wedstrijd maar liefst vijf keer achter elkaar gewonnen. Hertha trad
aan zonder Sjoerd die helaas al een
aantal weken geblesseerd is. Sjoerd werd in de verdediging prima
vervangen door Sverre die ter zijde werd gestaan door het onvermoeibare duo Jordi en Jesse. Toch
was het even slikken toen Huizen al
naar 2 minuten een snelle uitbraak
afrondde met een treffer: 0-1. Gelukkig had Hertha meteen een antwoord klaar. Sep dribbelde met de
bal naar het doel en gaf een goede voorzet aan Robin die de bal beheerst intikte: 1-1. Daarna volgde een sterk offensief van Hertha.
Met telkens hetzelfde recept: Sep
die langs een paar wanhopige tegenstanders dribbelde en een voorzet gaf aan de alerte Robin die echter tot viermaal toe (in vijf minuten!)
de keeper op zijn pad vond. De E1
gaf niet op en zette nog een keer
aan. Jesse en Thierry zagen hun
schot ook gestopt door de keeper
en daarna raakten Maikel en Thierry de paal. Drie minuten voor rust
kreeg Hertha dan toch de verdiende voorsprong. Sep zette weer aan
voor een solo en bediende Sverre
die mee naar voren was gekomen
en de 2-1 scoorde. Hertha liet even
de teugels vieren en kreeg meteen
de rekening gepresenteerd. Huizen
brak uit en scoorde de gelijkmaker:
2-2. Hertha leek voor rust toch nog
te scoren maar Maikel schoot alleen
voor de keeper net naast. Het rust-

signaal klonk. Bij vlagen schitterend
spel, kansverhouding 11-2, echter
de score was “slechts” 2-2.
Gelijk op
Na de rust ging het spel meer gelijk
op. Huizen kreeg twee kansen en
ook Robin en Thierry waren dicht bij
een doelpunt. Echter het was Huizen dat 8 minuten in de 2e helft op
voorsprong kwam. Een schot werd
eerst nog door Maarten gekeerd,
maar de rebound werd ingetikt: 23. De blauwwitten keken elkaar aan.
Dit kon niet toch niet waar zijn. De
jongens lieten echter zien over de
juiste mentaliteit te beschikken. Het
tempo ging weer omhoog. Sep verscheen alleen voor de keeper maar
mikte net naast. Robin raakte de
paal. Even later was het aan de andere kant wel even schrikken. Maarten redde op een schot van Huizen
en tikte de bal naar de zijkant maar
daar stond een tegenstander die de
bal voor een leeg doel voor het intikken had. Gelukkig schoof de aanvaller van Huizen de bal voorlangs.
Drie minuten viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Met Jesse en
Sverre heeft Hertha twee spelers
die regelmatig van grote afstand het
doel treffen. Dat wapen kwam ook
nu weer goed van de pas.
Een afgeslagen bal werd door Sverre van grote afstand over de keeper in het doel geschoten: 3-3. In
de spannende slotfase waren zowel
Huizen als Hertha nog eenmaal gevaarlijk: Maikel zag een bal van de
lijn gehaald en Sep voorkwam een
treffer van Huizen door een gevaarlijke bal over zijn eigen doel te koppen. Daarna floot scheidsrechter Arjan voor de laatste keer. De mannen
van de E1 leken teleurgesteld maar
mochten toch ook zeker trots zijn op
een prima wedstrijd tegen een sterke tegenstander.

Eerste punt voor De
Vinken heeft een bijsmaak
Aalsmeer - Vinkeveen - Afgelopen
zaterdag 11 april begon De Vinken
1 aan de tweede helft van de veldcompetitie. Een belangrijke wedstrijd stond op het programma tegen concurrent SSS 1 uit Wageningen. De Vinken is hekkensluiter in
klasse 1D en staat vier punten achter op SSS. Bij winst zou de Fortisformatie weer spanning in de competitie brengen om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Nadat
SSS met een voorsprong de rust in
ging, kwamen de Vinkeveners halverwege de tweede helft langszij.
Na een spannend laatste kwartier
werden de punten met een eindstand van 14-14 verdeeld.
Opnieuw kon het vlaggenschip van
korfbalvereniging De Vinken niet
met het voltallige team spelen. Charita Hazeleger en Melanie Kroon zijn
beide al een tijd geblesseerd.
Onder een stalende zon begonnen in de aanval Mariska Meulstee,
Martine Koedijk, Peter Koeleman en
Peter Kooijman. Verdedigend waren
Joyce Kroon, Helene Kroon, Ruud
Oussoren en aanvoerder Pascal
Kroon vertegenwoordigd.
Na het fluitsignaal liet Peter Koeleman de handen van de trouwe Vinkensupportes al snel klappen.
De Vinken gaf verdedigend veel
druk, maar liet zich hier wel verrassen met doorloopballen uit de ruimte. Snel maakte de bezoekers weer
gelijk. Beide ploegen hadden genoeg kansen, maar het achttal uit
Wageningen drukte toch meer de
stempel op de eerste 35 minuten.
Halverwege de eerst helft liep SSS
uit naar een 3-6 voorsprong. Beide Vinkendoelpunten waren vlakke
schoten van Pascal Kroon.
De snelheid van Peter Kooijman leverde een vrije bal op, wat een koud
kunstje bleek te zijn voor Mariska
Meulstee. Na de vakwissel wist ook
Helene te scoren uit een wegtrekbal, nadat de doorgebroken Joyce
Kroon werd overgenomen.
Na deze fase liet De Vinken zich verdedigend weer verrassen, wat strafworpen opleverden voor SSS, maar
liefst drie in totaal. De Vinken was
net een stapje te laat. Aanvallend
wist Martine Koedijk te scoren en
Mariska Meulstee scoorde een be-

langrijk doelpunt net voor het rustsignaal. Voor rust bracht SSS een
dame in die aanvallend voor meer
snelheid zorgde. Met een 8-10 ruststand werd nodige verkoeling gezocht.
Dubbel gevoel
Begin tweede helft kwam De Vinken
weer snel bij. Twee doelpunten van
Ruud Oussoren maakte de stand
10-10, de wedstrijd lag weer helemaal open. Ook SSS had geregeld
lange aanvallen met goede kansen.
Één van deze vrije kansen werd ook
benut, waarna Mariska de 11-11 erin schoot. Hierna kwam De Vinken
op voorsprong door een schot van
Ruud Oussoren na prima werk in de
rebound van Joyce Kroon en Pascal
Kroon.
Toen brak een lange doelpuntloze periode aan. Verdedigend bleef
de Vinken lang staande en onderschepte beide Peters de bal vaak
na het eerste schot. Lisette Pauw
werd ingebracht wat aanvallend
voor meer dreiging zorgde. Uiteindelijk schoten de bezoekers toch
raak wat de wedstrijd akelig spannend maakte.
Een fraaie omdraaibal van Martine
Koedijk bracht opnieuw een voorsprong. Het antwoord van SSS bleef
niet lang uit, waardoor net vijf minuten voor tijd de stand gelijk werd.
Ook de 14-13, een afstandschot van
Ruud Oussoren, bleef maar even op
het scorebord staat.
Voor het eindsignaal kon De Vinken nog minutenlang schoten lossen, maar de verdediging van SSS
bleef de rug recht houden. De laatste minuut was het voor de thuisploeg nog even billen knijpen, omdat SSS nog twee maal kon schieten. Met een stand van 14-14 maakte de scheidsrechter een einde aan
de wedstrijd.
De Vinken is na negen wedstrijden
eindelijk van de 0 af, maar houdt
nog steeds de vier punten verschil
met SSS. Kortom een loodzware
taak om dit de komende vijf wedstrijden goed te maken. De 24e van
de maand april speelt De Vinken in
Zwolle tegen koploper Sparta. Alle
invallers en reserves bedankt!

Positief
In de rust werden de positieve en
negatieve punten van de eerste
helft besproken door de Vinken. In
de aanval moest wat meer rust voor
het schot genomen worden en in de
verdediging moesten we nog geconcentreerder gaan spelen. Vooral het eerste aanvalsvak van OVVO was sterk, dus het verdedigingsvak wist dat ze na rust meteen weer
hard aan de bak moesten. De eerste
aanval begon daardoor met Melissa, Mila, Gideon en Amber. Er werd
goed overgespeeld en ondanks een
paar fouten wist dit vak de stand op
te laten lopen tot 9-5 in Vinkeveens
voordeel. Gideon maakt een doorloopbal en Patrick wist de korf twee
keer te vinden via een kansje en een
doorloopbal. Nog veel meer doorloopballen en schoten werden genomen, maar het mocht niet meer
baten. De tweede aanvalsvak met
Romy, Nele, Martijn en Patrick zette mooie aanvallen op, maar wist de
bal niet meer door de korf te gooien.
OVVO deed dit nog wel twee keer,
wat de eindstand bracht op 9-7.
Een SUPER goede prestatie van de
D1, die vooral in de tweede helft lieten zien over de langste adem te beschikken. De eerste punten zijn binnen,

Rabobank steunt
hoofdklasse heren
Tennis Vereniging Wilnis
Wilnis - De Rabobank heeft onlangs een 2-jarig sponsorschap gesloten met het eerste herenteam van
Tennis Vereniging Wilnis. In prachtige teamkleding bestormt het ambitieuze team voor het eerst in de geschiedenis van de tennisvereniging
de hoofdklasse.
Na de tweede speeldag bekleedt het
jonge herenteam inmiddels de derde positie in de poule. Ondanks deze positie blijven de heren alert. “Het
is voor ons voor het eerst dat wij in
de hoofdklasse mogen uitkomen.
We zullen continu ons beste tennis
moeten laten zien om mee te blijven

doen om de punten”. Het jonge team
wordt in ambitie gesteund door de
Rabobank, die met haar sponsoring
laat het lokale ambitieuze projecten
te ondersteunen. “Het is fijn om als
debuterend team te zien dat andere mensen geloven in wat wij willen
bereiken. Naast een enthousiast bestuur van de tennisvereniging is de
sponsoring van de Rabobank uiteraard een flinke oppepper en een extra steuntje in de rug!”.
De heren gaan dit jaar voor handhaving in deze klasse, maar hopen zeker volgend jaar een serieuze titelkandidaat te vormen.

Hendrikx en Bras halve
finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de
Merel 2009 zijn alle halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zich een ijzersterke Thijs Hendrikx die alle drie zijn
partijen moeiteloos won, Jan Eijsker (na een bloedstollende partij tegen Wim Roest), Tobias Hagenbeek,
Hans Bras die veel te sterk was voor
Bob Hubenet, Maarten Dulmus,
Paul Schuurman, Tino v. Bemmelen,

Desmond Driehuis, Dave Meijer, Patrick v.d.Meer,Herman Turkenburg
zeer goed op dreef, Bert Dijkshoorn,
Theo Valentijn , Peter Driehuis, De
halve finales worden op zaterdag 19
en zondag 20 april gespeeld en de
finale op zaterdag 26 en zondag 27
april met acht man.
Aanvang van de wedstrijden zijn
14.00uur. Dit alles in Cafè de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.
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Wedstrijdzeiljeugd van
start op Vinkeveense
Vinkeveen - Voor de jonge wedstrijdzeilers van de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude is
het zeilseizoen begonnen. Na een
lange winter is het heel gezellig en
leerzaam om weer met elkaar te
kunnen varen.
Vanaf half maart wordt er al geoefend op de plassen. Tot nu toe was
dat met pittige wind en golven, maar
niet dit keer. Nu brak het voorjaar
door met zon en … windstilte. In de
ochtend kon er nog getraind worden

op lichte wind. In de middag werd er
door de Optimistenzeilers spelend
geleerd aan de wal, want zeilen doe
je niet alleen met wind, maar vooral
ook met je hoofd. De Splash zeilers
van de WVA trainden op de Westeinder plassen met de Splashes van
de WVA Aalsmeer. Daar was wel
wind en zelfs meer zon.
De RS Feva tweemansboten van
de WVA hadden gasten op bezoek:
de Feva’s van de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging

uit Muiden. Samen trainen met 12
boten bevalt de 24 Feva zeilers erg
goed. Eerder dit jaar zeilden zij samen op het IJsselmeer. Daar waaide
het harder dan vandaag. Op www.
rs-feva.nl kun je het allemaal zien.
Wie de zeilende jeugd eens wil ontmoeten, kan eens een kijkje nemen
op zandeiland 4 aan de Baambrugse Zuwe. Dat kan tijdens een training, bijvoorbeeld op 19 april. Of bezoek onze website www.wvavinkeveen.nl.

Dubbel kampioenschap
schoolvoetbal voor OBS
de Trekvogel
Mijdrecht - Dubbel feest op OBS
de Trekvogel. Zowel de jongens uit
groep 4 als de meisjes uit groep 3
en 4 zijn kampioen geworden tijdens het schoolvoetbaltoernooi.
De meisjes van groep 3 en 4 moesten het bij CSW opnemen tegen erg
goede tegenstanders. In de voorrondes werd twee keer gewonnen
en een keer gelijk gespeeld. In de
kwart finale lieten Mara, Melda,
Naomi, Melanda, Kiki, Susan, Nikky,
Amber, Zara B. en Zara F. zien dat ze
echt kunnen voetballen en de finale
werd bereikt. Door de sterke aanval

en goede verdediging is uiteindelijk
de finale met 1-0 gewonnen van de
Eendracht. Uiteraard ook dankzij de
aanmoediging van de jongens van
groep 4 die ook kampioen zijn geworden.

naars over. Door het beste doelsaldo kregen Niels Oliemans, Niels de
Vries, Jordy Zwaneveld, Jordy van
Eijk, Teun Stevens, Tobias van Egmond, Levi van Vliet, Jimmy Kok en
Ryan Beliën de grootste beker.

Het toernooi van de jongens was
eerder in de middag bij Argon al afgesloten. Alle 4 poule wedstrijden
werden door groep 4 van de Trekvogel ruimschoots gewonnen. Door
het slechte weer werd het toernooi
na afloop van de kwart finales gestaakt. Hierdoor waren er nog 4 win-

Voor meester Ton werd het een extra bijzonder middag. Hij werd in het
zonnetje gezet omdat hij na 10 jaar
het schoolvoetbaltoernooi bij Argon
te hebben georganiseerd afscheid
nam. Het dubbelkampioenschap
van zijn eigen school was wel een
erg mooi afscheidskado.

Gehandicapte
sportertjes HVM
Mijdrecht - Op 18 april om 10.30
uur zal HVM een open training organiseren voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Een jaar
is de hockeyclub uit Mijdrecht nu
succesvol bezig met het geven
van aangepaste trainingen
voor G-hockey. Vol enthousiasme
trainen de kinderen onder professionele begeleiding. Ze krijgen

steeds meer plezier in het hockeyspel en hebben al veel bijgeleerd.
De coördinator G-hockey, Vera
Hooglugt: We hebben begin dit
jaar de aanmoedigingsprijs gekregen van de gemeente, omdat
we de mogelijkheid bieden aan
kinderen met een verstandelijke
beperking, in de leeftijdscategorie van 7 tot 14 jaar, aangepast te
kunnen hockeyen.

Jongens groep 5/6
Pr. Beatrixschool knap
2e geworden!

Vriendjes, vriendinnetjes, kortom
iedereen is welkom en misschien
vind je het wel zo leuk, dat je ook
G-hockey lid wilt worden.
Ons team staat klaar om je welkom te heten!!! Het zal een feestelijke training worden met een
aantal leuke verrassingen. Voor
informatie: Vera Hooglugt tel 0642929622

Gelijkspel voor Hertha E1
na spannende wedstrijd
Vinkeveen - De mannen van de E1
hebben in een zeer spannende wedstrijd tegen Huizen E3 met 3-3 gelijk
gespeeld. Hierdoor blijft Hertha E1
ongeslagen na de winterstop.
Hertha E1 startte vol goede moed
aan de wedstrijd tegen Huizen E3.
Voor de winterstop was van deze tegenstander met 4-1 verloren, maar
onze mannen hadden sinds die
wedstrijd maar liefst vijf keer achter elkaar gewonnen. Hertha trad
aan zonder Sjoerd die helaas al een
aantal weken geblesseerd is. Sjoerd werd in de verdediging prima
vervangen door Sverre die ter zijde werd gestaan door het onvermoeibare duo Jordi en Jesse. Toch
was het even slikken toen Huizen al
naar 2 minuten een snelle uitbraak
afrondde met een treffer: 0-1. Gelukkig had Hertha meteen een antwoord klaar. Sep dribbelde met de
bal naar het doel en gaf een goede voorzet aan Robin die de bal beheerst intikte: 1-1. Daarna volgde een sterk offensief van Hertha.
Met telkens hetzelfde recept: Sep
die langs een paar wanhopige tegenstanders dribbelde en een voorzet gaf aan de alerte Robin die echter tot viermaal toe (in vijf minuten!)
de keeper op zijn pad vond. De E1
gaf niet op en zette nog een keer
aan. Jesse en Thierry zagen hun
schot ook gestopt door de keeper
en daarna raakten Maikel en Thierry de paal. Drie minuten voor rust
kreeg Hertha dan toch de verdiende voorsprong. Sep zette weer aan
voor een solo en bediende Sverre
die mee naar voren was gekomen
en de 2-1 scoorde. Hertha liet even
de teugels vieren en kreeg meteen
de rekening gepresenteerd. Huizen
brak uit en scoorde de gelijkmaker:
2-2. Hertha leek voor rust toch nog
te scoren maar Maikel schoot alleen

voor de keeper net naast. Het rustsignaal klonk. Bij vlagen schitterend
spel, kansverhouding 11-2, echter
de score was “slechts” 2-2.
Gelijk op
Na de rust ging het spel meer gelijk
op. Huizen kreeg twee kansen en
ook Robin en Thierry waren dicht bij
een doelpunt. Echter het was Huizen dat 8 minuten in de 2e helft op
voorsprong kwam. Een schot werd
eerst nog door Maarten gekeerd,
maar de rebound werd ingetikt: 23. De blauwwitten keken elkaar aan.
Dit kon niet toch niet waar zijn. De
jongens lieten echter zien over de
juiste mentaliteit te beschikken. Het
tempo ging weer omhoog. Sep verscheen alleen voor de keeper maar
mikte net naast. Robin raakte de
paal. Even later was het aan de andere kant wel even schrikken. Maarten redde op een schot van Huizen
en tikte de bal naar de zijkant maar

daar stond een tegenstander die de
bal voor een leeg doel voor het intikken had. Gelukkig schoof de aanvaller van Huizen de bal voorlangs.
Drie minuten viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Met Jesse en
Sverre heeft Hertha twee spelers
die regelmatig van grote afstand het
doel treffen. Dat wapen kwam ook
nu weer goed van de pas.
Een afgeslagen bal werd door Sverre van grote afstand over de keeper in het doel geschoten: 3-3. In
de spannende slotfase waren zowel
Huizen als Hertha nog eenmaal gevaarlijk: Maikel zag een bal van de
lijn gehaald en Sep voorkwam een
treffer van Huizen door een gevaarlijke bal over zijn eigen doel te koppen. Daarna floot scheidsrechter Arjan voor de laatste keer. De mannen
van de E1 leken teleurgesteld maar
mochten toch ook zeker trots zijn op
een prima wedstrijd tegen een sterke tegenstander.

Wilnis - Woensdag 1 april zijn de
jongens van groep 5/6 tweede geworden bij het schoolvoetbal.
Door tijdens de spannende poulewedstrijden 1 keer gelijk te spelen
en de rest te winnen gingen de jon-

gens door naar de kwartfinale. Ook
daar wisten de jongens te winnen
en zo konden ze door naar de halve finale. Door een gelijk spel in de
halve finale, moesten er uiteindelijk penalty’s genomen worden. Dit
was erg spannend, maar uiteindelijk

wisten ze deze te winnen. Hierdoor
stonden ze in de finale tegen de Jozefschool. Helaas verloren ze deze
wedstrijd en eindigde ze op tweede
plaats. Heel knap gedaan jongens!
Zoals op de foto te zien, waren de
jongens hier ook reuze blij mee.

Eerste keer schoolvoetbal
voor groep 3 en 4
Mijdrecht - De meisjes van groep
3 en 4 van de Twistvliedschool werden op woensdag 8 april met kriebels in hun buik wakker. Voor het
eerst schoolvoetbal! De vrijdag ervoor hadden ze al geoefend op het
Cruyff Court. In de tweede minuut
van de wedstrijd scoorden ze meteen een doelpunt! Dat ze ook een
aantal tegendoelpunten kregen
was helemaal niet erg, ze hadden

toch gescoord! Bij de tweede wedstrijd zat de sfeer er goed in, de jongens en meiden van groep 6 kwamen aanmoedigen. Zelfs de wave
ging over de tribune. De meiden
kregen veel kansen, helaas ging de
bal steeds naast het doel. De wedstrijd eindigde gelijk. De kou en nattigheid sloeg toe bij de derde wedstrijd, helaas verloren. Maar bij de
laatste wedstrijd gingen de meiden

er helemaal voor, gewonnen!!! Helaas was het toernooi daarmee voor
de meiden klaar, op naar huis voor
een warme douche.
Ondanks het slechte weer hebben
de meiden genoten van een sportieve middag, bedankt CSW voor
de goede organisatie en Mascha en
Christiaan, de coaches van het meidenteam groep 3 en 4 van de Twistvliedschool!
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Oprichting vvd afdeling
Vecht en Venen

Kunstwerk
dijkverschuiving Wilnis
Wilnis - Precies op de plaats waar
in augustus 2003 de dijk in Wilnis over een lengte van 60 meter
verschoof, is woensdagmiddag 8
april het kunstwerk ‘Water aan het
woord’ onthuld. Eén en ander gebeurde in het bijzijn van talloze genodigden, wethouders en ambtenaren van de gemeente De Ronde Venen, vertegenwoordigers van politie
en brandweer en getroffen bewoners. Allemaal mensen die destijds
op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de dijkverschuiving of er slachtoffer van zijn geworden. Op 26 augustus 2008 werd tijdens de herdenking dat de dijk vijf
jaar geleden verschoof, het kunstwerk door burgemeester Marianne
Burgman aangekondigd. Het is bedacht en ontworpen door de kunstenaressen Maria Ikonomopoulou
en Elspeth Pikaar. Het heeft echter wat meer tijd gekost het kunstwerk te (laten) maken, waardoor het
wat later kon worden geplaatst dan
eerst de bedoeling was.
Waar in de zomer van 2003 droogte een grote rol speelde bij de oorzaak van de dijkverschuiving, onthulde loco-burgemeester Jan van
Breukelen het kunstwerk afgelopen
woensdagmiddag onder geheel andere weersomstandigheden, namelijk in de stromende regen. “Even

was Wilnis wereldnieuws”, met deze woorden leidde loco-burgemeester Jan van Breukelen de onthulling
van het kunstwerk in. Kort blikte hij
terug op de onverwachte gebeurtenis in augustus 2003 en de commotie die daarna ontstond. “De sporen
zijn na ruim vijf en een half jaar nagenoeg uitgewist, zodat een kunstwerk op de nu verstevigde dijk een
mooie plaats is om de herinnering
aan de dijkverschuiving levend te
houden.”
Zitelement
Het kunstwerk is een bruingekleurd
blokvormig zitelement van ongeveer
6 meter lengte. Het is neergezet op
een betegeld plateau op de veendijk
aan de rand van de Ringvaart, niet
ver vanaf het plaatselijke informatie-herdenkingsbord. Een gedenkwaardige plek om nog eens even
stil te staan bij die onuitwisbare gebeurtenis, dit jaar augustus al weer
zes jaar geleden. Of te gaan zitten
en te kijken naar het water, de verschoven restanten van de veendijk
als een landmark in u op te nemen
en uit te zien over de destijds getroffen woonwijk.
De bovenkant en de zijkanten van
het kunstwerk zijn voorzien van
zinsdelen als ‘En toen kwam het water’, ‘Water heel diep water’, ‘Springen en stampen in het water’. Deze

en andere tekstfragmenten van inwoners van Wilnis zijn in platinazilver glazuur op het kunstwerk aangebracht.
Na de onthulling namen enkele inwoners uit Wilnis plaats op
het kunstwerk. Daarop zittend en
staand lazen Geus Walder, zijn vader Hans Walder en Fien Meijer hun
ervaringen voor. Hun belevenissen
en die van andere inwoners en betrokken organisaties zijn gebundeld
in de gelijknamige publicatie ‘Water
aan het woord’, een boekje dat ook
deel uitmaakt van het kunstproject
en dat vorig jaar huis aan huis in het
getroffen gebied is verspreid. Tekstfragmenten uit deze publicatie zijn
op de zitbank aangebracht. De kunstenaressen Elspeth en Maria richtten zich tot slot tot de genodigden
en demonstreerden hun visie op het
kunstwerk. Al lopend rondom het
kunstwerk lazen zij de water-gerelateerde woorden voor. Het water dat
zo’n belangrijke rol speelde…

De Ronde Venen - Vooruitlopend
op de verwachte gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 hebben
de VVD afdelingen in de fusiegemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen reeds in juli vorig jaar een traject gestart om
te komen tot de nieuwe bovenlokale VVD afdeling Vecht en Venen. Een
uit de betreffende lokale VVD afdelingen gevormd Interim Bstuur toonde de nodige slagvaardigheid, hetgeen thans tot de oprichting van de
nieuwe VVD afdeling Vecht en Venen heeft geleid. De oprichtingsvergadering in de Meijert te Mijdrecht
bleek een zeer geslaagde en goed
bezochte bijeenkomst.
Het interim bestuur kon toelichting
geven op de bestuurlijke fusie en de
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst
werd geopend en voorgezeten door
de voorzitter van de VVD Kamercentrale, de heer Arjen Gerritsen.
Hij sprak een woord van welkom
aan allen en legde uit ’het waarom’
van deze vergadering. Onder voorbehoud van het doorgaan van de
gemeentelijke herindeling, werden
de leden gevraagd accoord te gaan
met de oprichting van de VVD afdeling ‘Vecht en Venen’. Een overweldigende meerderheid was voor en
dat maakte ruimte voor de benoeming van een nieuw bestuur.
Indentificering
Uiteraard werd uitgebreid stilgestaan bij de identiteit van de fusiegemeente in de campagne en het
nieuwe bestuur. Het gemeenschappelijke met de andere gemeen-

ten is natuurlijk duidelijk, desondanks zal er altijd behoefte blijven
aan een identificering met de lokale
gemeenschap. En daarmee moet de
nieuwe afdeling VVD Vecht en Venen wel degelijk rekening houden,
was de conclusie.
Dit kwam goed tot uitdrukking in de
bespreking van de kandidaatstellingsprocedure, waarin een evenredige vertegenwoordiging van de individuele gemeentes werd gewaarborgd. In zijn eerste toespraak als
nieuwe voorzitter liet Hans Groenewegen de aanwezigen weten,
dat het bestuur zich sterk zal inzetten om te komen tot een kwalitatieve toetsing van aspirant raadsleden en wethouders, de VVD een actief beleid zal uitdragen ten behoeve ondernemerschap en werkgelegenheid. De focus gericht zal worden op de lokale kernen en de individuele dorpeling in de nieuwe gemeente, hetgeen ondermeer tot uitdrukking komt in goede openbaar
vervoer voorzieningen en de toegankelijkheid van het ambtelijk apparaat voor de burgers. Dualisma,
dat zijn weerslag in De Ronde Veense politiek amper gevonden heeft,
werd nadrukkelijk als aandachtsgebied benoemd. De nieuwbakken
voorzitter riep vervolgens de aanwezigen nadrukkelijk op een eventueel raadslidmaatschap te overwegen. Vernieuwing, verjonging, locale affiniteit en ervaring werden ondermeer genoemd als selectiecriteria voor potentiële raadsleden.
Dijkstal
Tenslotte liet Hans Groenewegen de

vergadering weten dat de VVD zich
sterk zal maken voor een samenkomen van “het VVD geluid uit dat
prachtige Vechtgebied en het geluid
uit dat mooie Veenweidegebied”.
Het informele deel van de avond
werd ingevuld door de VVD prominent en voormalig minister van binnenlandse zaken Hans Dijkstal, die
een enthousiast en vooral boeiend
betoog hield.
Hij benadrukte vooral een kritische opstelling inzake de herindeling. Verder gaf hij aan dat gestreefd
moet worden naar een maximale
kwalitatieve invulling van de raad,
het college van B&W en de top van
het ambtenarenapparaat. Een gemeente van rond de 65.000 inwoners vraagt nu éénmaal bestuurders van een hoog niveau, die vervolgens op een gelijkwaardig hoog
niveau dienen te worden gecontroleerd. verder gaf Dijkstal aan dat het
goed is oude waarden te verdedigen
en op te komen voor dat wat in je
huidige woonomgeving lief is. Integriteit is in het hedendaagse politieke landschap een schaars goed. Benadrukt werd dat de nieuw te vormen gemeenteraad zorgvuldig met
de belangen van groepen en individuen moet omgaan. “ Wees rechtvaardig!, aldus Dijkstal.
Onder het genot van een hapje en
een drankje met daarbij de warme
geluiden van een jazzband, werd de
oprichtingsvergadering door de leden feestelijk afgesloten.
Hans Dijkstal kon het niet laten en
drmde er geweldig op los.

Na afloop spoedde het gezelschap
zich richting Dorpshuis Willisstee,
waar men in de Stee-Inn onder het
genot van een hapje en een drankje van gedachten kon wisselen met
de beide kunstenaressen die nader
uitleg gaven over het kunstwerk zelf
en de gevoelens die hebben geleid
tot de realisatie ervan.

Winkelend publiek komt met schrik vrij

Behuizing van besturingsbak valt
spontaan naar beneden
Mijdrecht - Het wordt blijkbaar
toch echt hoog tijd dat de nieuwbouwplannen van winkelcentrum
de Lindeboom doorgang gaan vinden. Afgelopen zaterdag is een winkelende klant aan een ongeluk ontsnapt. Bij het verlaten van het winkelcentrum kreeg de klant de schrik
van zijn leven.
Het zal je maar gebeuren, loop je
net als altijd door de schuifdeuren,
komt de hele behuizing van de besturing vlak achter je naar beneden.
Je zult het maar net op je hoofd krijgen. Een medewerkster van deze
krant kwam na dit voorval bij het
winkelcentrum aan, waar met man
en macht op dat moment een poging werd ondernomen om de deuren voor de klanten weer open te
krijgen. Er werd flink getrokken aan
de deur die op slot stond en het dus
bijna begaf. De meeste klanten liepen maar naar de andere ingang,
want de ingang bij de Boni bleef

Workshop Modern
bloemschikken
Wilnis - Het voorjaar is in aantocht.
De temperatuur stijgt. Buiten zijn de
sneeuwklokjes en winterakonieten
al in volle bloei.
Haal ook de lente in huis met mooie
schikkingen die je kunt maken tijdens de creatieve workshop “Modern bloemschikken”.
De Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis organiseert een Workshop “Moderne
Bloemsierkunst”, De volgende onderwerpen komen aan bod:
Schaal met (geklemde) takken en
voorjaarsbloemen
Paasschikking: lentenest
Egyptisch boeket, ofwel bloemen
langs een stok
Takjeskrans met bloemen
De workshop vindt plaats op dinsdagochtend 21 april van 10.00 –

11.45 uur. De workshop wordt gegeven door bekende en erkende
Bloemsierkunstenaar Marion van
der Veen, bevoegd docent bloemsierkunst.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, telfnr. 0297-283908. Via email kan men
altijd terecht op het adres stichtingparaplu.nl of op de website www.
stichtingparaplu.nl, ook voor het
downloaden van een inschrijfformulier.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Stroopwafelverkoop
Vinkeveen - De Hervormde Gemeente van Vinkeveen houdt haar
jaarlijkse stroopwafelactie op zaterdag 18 april. Gemeenteleden komen
in de ochtend langs de deuren van
Vinkeveen en Waverveen om over-

dicht. Uiteindelijk lukte het de deur
weer open te krijgen. De bedrading
van de deuren voor iedereen zichtbaar, maar zonder netspanning.
Complimenten voor de bedrijfsleider van de Boni, de heer De Jong
en zijn personeel, die met man en
macht de deuren weer open kregen.
Na een kort gesprek met hem is het
duidelijk geworden dat er al vaker
problemen zijn geweest met deze
deuren. Hij is het inmiddels behoorlijk zat dat was wel te merken. “Die
deuren moeten met mooi weer gewoon lekker openstaan”, zo was zijn
mening. “We hebben ze nu open gekregen en als het niet zo “makkelijk”
was gegaan, geloof me, dan had ik
een koevoet of ander materieel gehaald en hem opengesloopt.”
Voor hem en mogelijk ook andere winkelbezitters en klanten van
De Lindeboom moet er eens serieus naar de deuren en de behuizing
wordt gekeken want dit kan en mag
niet meer voorkomen.
heerlijke stroopwafels te verkopen.
Deze echte Goudse Siroopwafels
zijn ovenvers en nog lang houdbaar
in de vriezer. Het is ook mogelijk de
stroopwafels te kopen bij het Hervormd Verenigingsgebouw aan de
Herenweg 205 in Vinkeveen op zaterdagmorgen 18 april tussen 09.00
en 12.00 uur. De opbrengst komt ten
goede aan het restauratiefonds na
het herstel van de kerktoren.

Ledenvergadering
De Ronde Venen - Op woensdag
22 april a.s zal de Historische Vereniging ’De Proosdijlanden’ haar algemene ledenvergadering houden.
In aansluiting hierop zal haar bestuurslid de heer P.A.van Golen een
lezing houden over de leefwereld
in de Noorder-Zuiderpolder in Waverveen. “Als polderjongen geboren en getogen in de polder Groot
Mijdrecht, zoon van een machinist

op een watergemaal, leer je de polder kennen onder alle weersomstandigheden. Er was een dag in
mijn leven dat alle weersomstandigheden werden uitgedeeld in de polder, op de dag dat ik was uitgenodigd om bij een vriendje op zijn verjaardag te komen.”
Locatie: Hervormd verenigingsgebouw, Herenweg 207 in Vinkeveen.
Aanvang : 20.00 uur.

Stroopwafelactie
bij Atlantis
De Ronde Venen - Komende vrijdag 17 april gaat de jeugd van Korfbalvereniging Atlantis de wijken
weer in om de overheerlijke Goudse roomboterstroopwafels te verkopen. De kosten van de stroopwafels
bedragen dit jaar: 2 euro voor 1 pakje stroopwafels en 3,50 euro voor 2
pakjes stroopwafels. De opbrengst
van deze, jaarlijkse stroopwafelactie wordt dit jaar besteed aan o.a. de
aanschaf van een betonnen tafeltennistafel voor de jeugd en aan korfbalmaterialen voor de gehele vereniging. De jeugd van Atlantis loopt a.s.
vrijdag vanaf 18.30 uur huis-aanhuis tot ongeveer 20.30 uur. Mocht
u onverhoopt niet thuis zijn of de
enthousiaste Atlantis-stroopwafel-

verkopers gemist hebben en u wilt
graag deze actie ondersteunen, dan
kunt u de stroopwafels zelf vrijdagavond 17 april of zaterdagochtend
18 april bij de Atlantiskantine kopen.
Atlantis hoopt van harte dat u haar
actie, net als voorgaande jaren, massaal ondersteunt, zodat ze er met
z’n allen een groot succes van kunnen maken. Deze actie is het begin
van 3 weken vol activiteiten bij Atlantis i.v.m. het 40-jarig bestaan van
de vereniging op 2 mei a.s. Op zaterdag 25 april volgt een grootse rommelmarkt op het terrein van Atlantis en op 2 mei staat de gehele dag
in het teken van het 40-jarig bestaan
van KV Atlantis met allerlei activiteiten voor jong en oud.
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Proostdijschool houdt van
schoolvoetbal!
Mijdrecht - Op 1 april mochten
de meiden van groep 7 en 8 en de
jongens groepen 5 en 6 al aftrappen voor het schoolvoetbaltoernooi
2009.
In de stralende zon werd het voor alle teams een onvergetelijke middag.
De prijzen werden niet meegenomen door de Proostdijschool, maar
er werd door alle teams zichtbaar
genoten van de wedstrijden.
Hoe anders was het weer afgelopen
woensdag. De meiden van groep
3 tot en met 6 moesten bij CSW in
Wilnis gaan voetballen terwijl de
jongens van groep 3 en 4 bij Argon hun mannetje moesten staan.
De regen begon toen het toernooi
startte en het is de hele middag
met bakken uit de hemel gekomen.

Maar de meiden van de Proostdijschool lieten zich niet uit het veld
slaan. Groep 3 was erg fanatiek en
enthousiast en kwam zo de pouleronde door. In de kwartfinale was
de koek op en werd er verloren
maar voor de eerste keer meedoen
en dan al zover komen, petje af! De
meiden van groep 4 kwamen na
één keer gelijk spel en twee monsteroverwinningen op doelsaldo in
de kwartfinale. Deze wedstrijd was
erg spannend en werd gewonnen
met 4-2. Helaas werd de halve finale
verloren en zijn ze uiteindelijk vierde geworden. De meiden van groep
5 en 6 kwamen niet door de pouleronde heen. Groep 6 ging op doelsaldo niet door naar de kwartfinale, jammer maar volgend jaar gaan

ze er zeker weer tegenaan. De mannen van groep 3 en 4 hebben er ook
alles aan gedaan om prijzen mee
naar school te nemen, maar helaas
het is ook hen niet gelukt. Wel wat
wedstrijdjes gewonnen maar helaas
niet voldoende om in de prijzen te
vallen. Ondanks het slechte weer
was de stemming er niet minder
om. De kinderen hebben een fantastische middag gehad al regende
het pijpenstelen. Zoals elk jaar was
het schoolvoetbaltoernooi weer prima georganiseerd bij CSW en Argon. 15 april gaan de jongens van
groep 7 en 8 het schoolvoetbaltoernooi 2009 afsluiten bij Hertha in Vinkeveen. Ook dat zal zeker een heerlijke voetbalmiddag worden, we duimen voor goed weer!

Jongens en meiden van de
Kon. Julianaschool
voetballen!

Wilnis - Op woensdag 1 april (geen grap) mochten de jongens van groep 5 en 6 en de meiden uit groep 7 en 8 tegen de andere Rondeveense scholen voetballen. Het was, mede door het heerlijke zonnetje, een sportieve en gezellige middag! Sponsors van onze nieuwe t-shirts: C en R van der Wilt en Bouwbedrijf Leeflang BEDANKT! Zie
hier een teamfoto.

Meisjes Groep 5 Hoflandschool winnen 3e prijs!
Voorjaarstoernooi Kwinkslag
een groot succes!
er niet per team gespeeld, maar
werden de winnende setpunten individueel opgeteld. Er werd fanatiek
doch gezellig gespeeld.
Verrassende uitslagen en verbaasde winnaars. Op de 1ste plaats bij
de dames Nel Kok 6 gewonnen setpunten., 2elplaats Monique Hoeboer
met 5 setpunten, 3de plaats Corensa Rijnders (heel goed voor het eerste jaar bij de vereniging).

Vinkeveen - Kort voor Pasen was
er weer bij badmintonvereniging
’De Kwinkslag’ het Voorjaarstoer-

nooi voor senioren. Hier wordt altijd
enthousiast voor ingeschreven, dus
bijna iedereen was er. Ditmaal werd

Bij de heren 1ste plaats Henny Versteeg (zeer verrast) met maar liefst
7 punten, 2e plaats Bjorn Hottinga
met 6 punten en 3de plaats (de organisator van het toernooi) Marco Winthouwer,ook met 6 punten
maar lager puntengemiddelde per
set. Voor Jolanda Klinkhamer was er
een aanmoedigingsprijs (een lekker
flesje paasadvocaat) omdat zij de
meeste wedstrijden had gespeeld
en dat voor een nieuwkomer.

Mijdrecht - Net als vorig jaar hebben Zoë, Saskia, Anne, Merel, Julia, Fleur en Nena uit groep 5 van
de Hoflandschool de derde prijs weten binnen te halen bij het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op 8 april.
Scheen vorig jaar de zon, dit keer
was het koud en vooral heel nat!
Maar de druipende supporters bleven de meiden vanonder de paraplu’s hard aanmoedigen. Met resultaat! In de poule werd eerst gestreden tegen Willespoort. Door prachtig (aanvallend) samenspel werd deze wedstrijd met 3-0 gewonnen. De
tweede tegenstander was de Twistvliedschool. Na een pittige strijd,
waarin beide scholen veel kansen
hadden, was de eindstand 2-1 voor
“onze” meiden. Nog 1 wedstrijd te
gaan in de poule tegen de Proostdijschool. Zouden we deze winnen,
dan waren we 1e in de poule. Maar

Een geslaagde toernooidag voor
jeugd van Denk en Zet
De Ronde Venen/Uithoorn - Met
maar liefst 17 van de 21 jeugdleden zijn we afgereisd naar het Rabo/Amstel schaaktoernooi in Uithoorn. Dertien leden tot 15 jaar deden mee met de jeugd en vier oudere jeugdleden speelden met de senioren mee.
Het was een geweldige dag met
een goede sfeer waar in totaal maar
liefst 31 jeugdspelers en 26 senioren aan deelnamen. Met een strak
schema had de toernooi organisatie
alles uitstekend in de hand.

Alle spelers werden elke ronde ingedeeld op basis van hun prestaties (score). Na 135 partijen in negen rondes werden ze in groepen
verdeeld; de drie beste spelers en
dan groep A, B, C en D. Binnen iedere groep was er voor de drie beste spelers een beker.
De strijd om de eerste drie plaatsen
ging vooral tussen Paul Oomen en
Jean-Paul Brooks van De Amstel, en
Stefan Reisbergen en Matthijs Meijers van Denk en Zet. De winnaar
van vorig jaar, Paul Oomen (De Am-

stel) wist met een paar spectaculaire partijen, waarbij de Denk en Zetters er eerst toch wat beter stonden, zijn stukken zo te manoeuvreren dat hij uiteindelijk de partijwinst
binnenhaalde. Daardoor wist hij zijn
winnaars titel van 2008 te prolongeren. De tweede plaats was voor
Jean-Paul Brooks (De Amstel). Een
mooie derde plaats was voor Stefan
Reisbergen (Denk en Zet).
Pas na de prijsuitreiking met de uitslagen op een rij, besefte ik hoe
goed de overige Denk en Zetters eigenlijk gepresteerd hadden.
Eerste
In groep A behaalde Mathijs Meijers de eerste plaats en werd Yoeri Sohl, met een verrassend goede
prestatie, tweede. In groep B wist
Tyree Jooren tot zijn eigen verassing een prima derde plaats te behalen. De paar opbeurende woorden hadden toch geholpen. Erik van
Oosbree volgde op de vierde plaats
met slechts een half puntje minder.
De eerste drie plaatsen in groep C
werden zelfs allen bezet door Denk
en Zetters. De eerste plaat was voor
Brian van Yperen, tweede werd Bodhi Zonneveld en derde Tom Nisters. Op de zesde plaats Edward
Deen.
Tot slot groep D, op de tweede
plaats eindige Martin Meijer die al-

tijd voor verassingen zorgt met zijn
wisselende spel. Op de derde plaats
de jongste toernooi deelnemer Mike
van Yperen, misschien wel een aanstormend talent. Mike vond wel
dat hij tegen veel oudere deelnemers moest spelen wat hij niet eerlijk vond, maar na wat bemoedigende woorden en uitleg pakte hij de
draad weer op, met zijn hand zwevend boven het bord welk stuk zal
ik nu eens zetten. Wat was hij trots
op zijn mooie beker. Jeroen Croonen, net een paar maanden op de
club, speelde best heel leuk, hij eindige als vijfde. Met wat meer ervaring wordt hij de volgende keer ook
een kanshebber op een beker.
Met in totaal negen bekers, mooie
medailles en een toernooi ervaring
rijker, keerden de Denk en Zetters
weer huiswaarts.

de Proostdijschool speelde erg goed
en won met 2-1. Na veel rekenen
bleken wij het beste doelsaldo te
hebben en mochten we door naar
de kwartfinale.
Na binnen weer even opgewarmd
en opgedroogd te zijn troffen we de
Julianaschool. Het bleef lang 0-0,
totdat Fleur met buitenkant voet (!)
1-0 scoorde. Dit schitterende doelpunt bracht ons naar de halve finale!
Dit keer was de Beatrixschool onze
tegenstander. Een lastige wedstrijd,
waarin de vermoeidheid begon toe
te slaan. Hoewel we wel kansen
hadden, werden deze helaas niet
omgezet in doelpunten. De eindstand was 0-0. Er moeten penalty’s worden genomen. Ondanks het
goede keeperswerk van Fleur bleek
de Beatrixchool een maatje te groot
voor ons. Maar niet getreurd, we

mochten nog spelen om de 3e en
4e plaats. Ook deze wedstrijd speelden we tegen een school uit Wilnis: de Veenzijdeschool. Omdat onze meiden in geen van de wedstrijden een wissel hadden gehad, sloeg
de vermoeidheid toe. Een paar kansen konden helaas net niet worden
benut; de wedstrijd eindigde in een
1-1 gelijkspel. Voor de tweede keer
moesten er penalty’s worden genomen. Dit keer bleken onze meiden
de sterkste en zo eindigden ze op
een prachtige 3e plaats en mochten
ze een mooie beker in ontvangst nemen. Na nog wat foto’s op het veld
ging iedereen na een lange natte en
koude dag huiswaarts. Ondanks het
slechte weer hebben we een leuke,
gezellige en sportieve dag gehad.
En de beker? Die gaat de komende weken van huis tot huis langs alle trotse speelsters...
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Een nieuw geluid
Ik zit mij toch af
te vragen wie die
ondergrondse garage
onder het Haitsmaplein
zou moeten betalen
waar het Raadhuisplein nu alvast voor op zijn
kop wordt gezet. Die circa 100.000 euro voor
die verplaatsing moeten wij al wel betalen. Zo’n
garage kost in De Ronde Venen verschrikkelijk
veel, zeg wel: “verschrikkelijk veel geld” en
dan het idee dat het “oude” deel van het
gemeentehuis weer gesloopt zou moeten
worden. Ik heb het nog zien bouwen (bestaat
het al 30 jaar?). Zulke gebouwen worden toch
over het algemeen in 50 jaar afgeschreven?
Ja! Ja! Wie moeten die ideeën betalen? Wij? Er
moeten natuurlijk veel meer klanten getrokken
worden. Ja! Ja! Heel veel meer. Waar moeten
die vandaan komen? Uit Uithoorn? Die gaan
zelf hun winkelcentra nog wel opwaarderen.
Uit Aalsmeer? Uit Nieuwkoop? Uit Woerden?
Uit Nieuwkoop? Uit Noorden? Uit Ter Aar? Uit
Uithoorn? En dan allemaal gratis parkeren en
dan allemaal overlast bezorgen aan onze eigen
Rondeveense inwoners? En dan onmogelijk
maken dat er in Wilnis en Vinkeveen en
Molenland behoorlijk winkels in stand
gehouden worden of zelfs maar bijkomen.
Winkels in de buurt die er toe bijdragen dat
de hoeveelheid vervuiling door auto’s wordt
tegengegaan. Ja! Ja! Dat moet allemaal nog
net beslist worden voor de herindeling?
Welke herindeling eigenlijk. Ik begrijp dat
die herindeling met Loenen en Breukelen
helemaal niet door zou kunnen gaan. Gelukkig
dat het CDA nog net op tijd namens een groot
aantal kiezers in onze gemeente bezwaar heeft
gemaakt of in ieder geval kanttekeningen
heeft geplaatst bij het idee. Ja! Ja! Hoeveel
uur hebben onze politici daar ook weer met
elkaar over gesproken? Hoeveel uur hebben
de voorstanders van de totale herindeling met
Breukelen en Loenen het er met elkaar ook
weer over gehad? Wat een verspilde energie.
Toch? Wat een verspilling van tijd, terwijl ze nog
zoveel andere belangrijke zaken hebben om
over te praten. Ja! Ja! Ik heb het nog zo gezegd;
“Wat moet het nu met die burgemeester van
ons die heel vaak niet beschikbaar is? Ze
hebben bij de herbenoeming nog wel op een
stem na voor verlenging van haar ambtstermijn
gestemd. terwijl ze alom in de wandelgangen

verklaarden dat ze niet erg gelukkig waren met
haar. Toen zei ik nog 'stel dat die herindeling
niet doorgaat, dan zitten jullie nog vier jaar aan
haar vast'. Ze is nog steeds niet veranderd. Ik
heb het wel meer gehoord dat een mens niet of
haast niet te veranderen is. Maar ja, we moeten
maar afwachten wat er nu beslist gaat worden
door de provincie Utrecht en het Rijk. Het zal
wel niet meer in 2010 gebeuren. Toch? Ja! Ja!
Het voorjaar. De bloemen en bomen barsten
uit de knoppen of ze met een inhaalslag bezig
zijn. Het is mooi. Nog even en dan worden
onze bermen weer gesierd met koolzaad en
fluitenkruid en het was alweer Pasen. Vrede
op aarde. Waar? Vrolijkheid alom. Waar? Gratis
compost. Voor ieder bonnetje uit de krant
twee zakken. Maximaal 8 zakken. Het is wat.
Waarom gratis? Het was heel “gezellig en
vredig”. Er stond een groot aantal mensen ver
voor de opening van de deuren te wachten.
Er waren geen nummertjes. Het is leuk om de
mensen te observeren als het om gratis gaat.
Normaal allemaal aardige mensen. Normaal
allemaal vrolijke mensen met een vriendelijk
paasgezicht. Normaal blijven ze keurig op hun
beurt wachten. Normaal “houden ze rekening
met elkaar” als ze rijden. Normaal passen ze
zich aan aan de omstandigheden. Zou er
genoeg zijn voor iedereen? Met 8 zakken
gaat het hard. Dan ben je zo door de voorraad
heen. Het stinkt wel hoor, die compost. De
achterliggende bedrijven worden botweg van
hun toegang afgesloten. Wat wil je met gratis
compost. Zouden de laatsten in de inmiddels
ontstane rij ook nog wat krijgen? Misschien
moet het volgend jaar anders. Eerlijker. Geen
8 maar bijvoorbeeld 4 zakken. En misschien
is het iets om 1,-- euro per zak te vragen en
de gelden te besteden aan een goed doel (In
Oeganda? Ik schrijf dit op maandagmorgen, in
een gesprek op de radio hoor ik verkondigen
dat de mensen in Oeganda zoveel hulp krijgen
dat ze niet meer werken, scholen gratis,
geneeskunde gratis. Wij moeten er berehard
voor werken. Hoe zit dat burgemeester?). Ja! Ja!
Gratis! Dat verandert mensen. Vrede op aarde.
Op het Haitsmaplein en in de Stationsstraat
liep het verkeer zaterdag om 10.00 uur al weer
vast. “Heel vredig”. Eindelijk mooi weer, dat
hadden wij nodig.

Service?
Op zaterdag 14 maart kochten wij twee paar schoenen voor onze kinderen bij Zwart Schoenenmode in
Mijdrecht, waaronder een paar Gaastra-schoenen
voor onze zoon.
Drie weken later waren de zolen voor een groot gedeelte al onder de schoenen vandaan. Aangezien de
schoenen 79,95 euro hadden gekost vond ik dat ik wel
wat meer kwaliteit mocht verwachten, dus ik ging terug met de schoenen naar Zwart Schoenenmode. Helaas kon ik mijn bon niet meer vinden, maar we hadden met pin betaald, dus ik kon wel een rekeningafschrift laten zien. Verder stonden wij al jaren in het
klantenbestand, dus, als alles administratief gezien
juist zou werken, zou de verkoopster kunnen zien wat
onze aankopen waren geweest op 14 maart. De verkoopster zei echter ‘mevrouw, uw laatste aankoop bij
ons was in oktober 2008!, u heeft hier op 14 maart dus
geen schoenen gekocht!’ De toon was gezet.
Na een korte discussie heb ik de schoenen daar vervolgens toch achtergelaten ter reparatie, met een rotgevoel, want ik werd blijkbaar niet geloofd! De verkoopster zei me dat haar baas, de heer Zwart, wel
contact met mij zou opnemen. Hij kon namelijk ‘dieper in het systeem’ kijken en zien wat onze eventuele aankopen waren geweest. Hij belde inderdaad de
volgende dag met de mededeling: de Gaastra-schoenen die wij ter reparatie bij hem ingeleverd hadden

kwamen niet uit zijn assortiment en konden derhalve
niet bij hem gekocht zijn! Hij kon echter wel zien dat
wij op 14 maart Gaastra-schoenen hadden gekocht bij
hem à 79,95 euro, maar dat konden NIET de Gaastraschoenen zijn die wij nu ter reparatie aanboden!! (alhoewel de prijsstickertjes van 79,95 nog in de schoenen zaten….).
DUS: Mijnheer Zwart beschuldigt ons er van dat wij
de boel lopen te belazeren en gaf nog als suggestie
dat de schoenen misschien per ongeluk verwisseld
waren op de school van mijn zoon!
Hij was niet voor rede vatbaar en bleef bij het standpunt dat de schoenen niet bij hem vandaan kwamen.
Toen we zeiden dat, als hij de zaak niet netjes zou oplossen en op deze manier met zijn klanten omging, wij
uiteraard nooit meer iets bij hem zouden kopen, zei hij
‘dat lijkt mij ook het beste, ik zal u verwijderen uit mijn
klantenbestand’.
Hij liet in het laatste telefoongesprek nog weten ‘ik
doe verder prima zaken, dus voor mij is er geen probleem’. Fijn voor de heer Zwart! En heel stoer dat u laat
weten ons als klanten niet nodig te hebben, alhoewel
wij jaren een trouwe klant zijn geweest. Voor ons wel
een bittere nasmaak, maar gelukkig zijn er nog andere schoenenwinkels in Mijdrecht.
Esther de Haan, Wilnis

Inruilactie?
Wat een leuke verjaardag had moeten worden eindigde in een flinke teleurstelling.
Eerste paasdag werd ik 13 jaar. Gezellig, visite, gebak en mooi weer. Dus lekker naar buiten en met een
vriendje nog een rondje fietsen. Rond 14.45 uur fietsten we over het Proostdijlaantje en zetten we onze
fietsen achter de Driehuisschool om ons even uit te
leven op het klimrek.
Twee minuten welgeteld en weg was m’n fiets ! Ja
stom natuurlijk, even niet op slot gezet. Maar wel m’n
goeie fiets weg, die ik vorig jaar voor mijn verjaardag had gekregen en waar ik elke dag op naar school
moet fietsen. Wat een rotstreek !!!
Wel stond er nu opeens een oude opoefiets, die er

daarvoor niet stond. Heeft de eigenaar hiervan zijn
fiets soms ingeruild voor mijn mooie Giant metroCS2
Antraciet ?
De hele dag hebben we nog gekeken of mijn fiets
misschien ergens anders stond. Maar nee, natuurlijk
niet. De oude opoefiets hebben we op de foto gezet,
dus wie weet wie er op deze fiets rijdt ? Het was een
zwarte opoefiets met witte verf erop zonder slot en kapot voorspatbord. Waarschijnlijk is die fiets daar tussen 20.00 en 22.00 uur weer weggehaald.
Dader, bedankt voor het verpesten van mijn verjaardag en nog erger: voor het jatten van mijn fiets !
Een boze jarige K. van Nieukerke uit Mijdrecht

John B. Grootegoed

Financieel jojobeleid
Toen dit college en deze raad in 2006 aantraden was de besluitvorming over fikse bezuinigingen nog maar net achter de rug. Diverse onderdelen van die bezuinigingen moesten nog zijn beslag krijgen. Ondertussen kwamen vele wensen van deze coalitie in beeld en
werd besloten tot vele investeringen en uitgaven, inhuur en uitbreiding personeel etc. Het
leek even of het geld niet op kon. Let wel, tegelijkertijd werd nog gesproken en besloten over
uitvoering van bezuinigingsmaatregelen.
Het leek wel of de bomen plotsklaps tot in de
hemel groeiden. Alleen de financiële bomen
dan, want die andere bomen worden in Uithoorn snel omgehakt.
Nu zijn we 2 jaar verder en heeft men eindelijk
door dat die investeringen en andere uitgaven
en plannen daartoe toch wel veel geld kosten.
En wel zo veel dat er eigenlijk geen geld voor
is. Dit zijn dan wel plannen waarover al beslo-

ten is. Kijkt men dan helemaal niet vooraf of de
plannen wel financieel onderbouwd zijn?
En dan te bedenken dat met de gevolgen van
de huidige economische crisis nog helemaal
geen rekening is gehouden (omdat er zogenaamd nog niets over bekend is!). Dus dat
komt er straks nog een keer overheen. De uitgaven gaan zozeer uit de pas lopen dat al gesproken wordt over hoe en waarop te gaan bezuinigen. Eén coalitiepartner wilde het helemaal bont maken: “Laat de oplossingen maar
aan de volgende raad en college over”. Voordat
er dan iets gedaan wordt ben je anderhalf jaar
verder. Gelukkig staken de andere coalitiepartners daar een stokje voor. Die wilden tenminste zelf nog verantwoording nemen voor hun
daden. Of zou de PvdA bedoeld hebben dat het
hoog tijd werd voor een nieuwe coalitie?
Peter Timmer, lid van D66 Uithoorn

Mooi assortiment fietsen
en toebehoren bij Blom &
Blom Fietsexperts

Mijdrecht. Met de opening van
Blom & Blom Fietsexperts aan de
Industrieweg 41 (tegenover Blokker), naast Rijkenberg Tuinmeubelen, is De Ronde Venen een fietsenspeciaalzaak rijker. Het is de tweede zaak van de gebroeders Huub
en Sjaak Blom. Huub heeft onder
dezelfde naam op de Arthur van
Schendellaan 40-44 in Uithoorn namelijk ook een fietsenbedrijf. De
nieuwe zaak in Mijdrecht vierde officieel zijn opening op woensdagavond 9 april voor familie, zakenrelaties en toeleveranciers waar naar
schatting 140 mensen blijk van hun
belangstelling gaven.
Sinds donderdag 10 april kunnen
klanten en nieuwsgierige bezoekers
vrijblijvend de grote winkel binnenstappen. Daar treft de fietsliefhebber een keur van prachtige merkfietsen in diverse soorten en uitvoeringen aan, van omafietsen tot kinderfietsen en toerfietsen, elektrische fietsen en racefietsen. Variërend van betaalbaar tot stevig geprijsde topproducten. Merken als
Batavus, Sparta, Trek en MultiCycle zijn sterk vertegenwoordigd,
maar ook een schitterende collectie vouwfietsen van het merk Dahon
siert de schappen. Verder is er alles
op het gebied van ‘fietsaankleding’
als tassen, toebehoren, fietscomputers, verlichting, reparatiedoosjes en allerhande accessoires, binnen- en buitenbanden in alle maten, naast een uitgebreide collectie
speciale (regen)kleding, fietsschoenen en helmen. Maar ook nagenoeg

alles op het gebied van de wielersport met zowel een serie aantrekkelijk geprijsde racefietsen als professionele ‘karretjes’ met een carbon frame. Aan die laatste hangt
natuurlijk wel een aardig prijskaartje... Maar professionals malen daar
niet om als ze daarmee de hoogste
resultaten kunnen bereiken.
Dat ook in de wielersport de ontwikkelingen niet stilstaan bewijst
een 28-versnellingen tellend schakelsysteem van Shimano aan een
(dure) racefiets. Het geheel wordt
‘sequent’ (elektronisch) bediend
en is geïntegreerd in de remgrepen
aan het stuur. Nog niet beschikbaar
voor de toerfietsers, maar dat het op
de markt komt is zeker. Op de eerste verdieping is een ruime afdeling
voor kinderfietsen ingericht waar
men voor alle leeftijden keus uit diverse mooie kinderfietsen heeft.
Reparatieservice
Niet in de laatste plaats is er een
goed geoutilleerde werkplaats met
deskundig personeel voor reparatie en onderhoud. “Vanaf deze week
starten we ook met de afhaalservice
voor reparatie van fietsen bij mensen die dat op verzoek telefonisch
met ons geregeld hebben (0297256079)”, vertelt Sjaak Blom die blij
is dat na weken van verbouwing en
inrichting de winkel eindelijk open
is.
“Mensen kunnen ons op maandag
bellen, waarna de fiets dinsdag vóór
9 uur wordt opgehaald. Bij wie op
dinsdag en woensdag belt, halen

we de fiets donderdag vóór 9 uur
op. De eigenaar krijgt een telefoontje wanneer de fiets klaar is. Hij of
zij kan die dan bij ons komen ophalen. Thuisbrengen doen we dus
niet. Overigens gaan alle reparaties
op afspraak. We hebben ook snelservice voor kleine reparaties, lekke banden en afstellingen waarop
men kan wachten. Daarvoor hoeft
geen afspraak te worden gemaakt,
maar kan men gewoon bij ons binnenlopen.
Wij hopen met deze afhaalservice
de inwoners van alle woonkernen
een plezier te doen, maar met name
die van Vinkeveen, omdat daar geen
enkele fietsenzaak is. Blom & Blom
Fietsexperts is eveneens in de markt
als het gaat om invulling van eigen
fietsmobiliteitsplannen voor bedrijven. Behalve levering van de fietsen kan men ook zorgdragen voor
regelmatig onderhoud en reparatie.
Dat alles op contractbasis.
De komende weken staan in het teken van aantrekkelijke acties waarbij op een fiets van het merk Batavus en diverse accessoires een leuke korting wordt gegeven. Kinderen
van 1 tot en met 8 jaar kunnen tot
en met zaterdag 2 mei deelnemen
aan een kleurwedstrijd waarmee ze
een fraaie nieuwe kinderfiets kunnen winnen. Die wordt uitgeloot op
zaterdag 16 mei.
Deelname is gratis. De openingsaanbiedingen gelden ook voor de
vestiging van Blom & Blom in Uithoorn.
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Schilderijenexpositie in
Zorgcentrum De Kwakel

Slagwerkconcert Muziekvereniging Tavenu en
Slagwerkgroep Bovenkerk
De Kwakel - Op zondag 19 april geven de leden van de Slagwerkgroep
van Muziekvereniging Tavenu uit De
Kwakel en Slagwerkgroep Bovenkerk een slagwerkconcert voor muziekvrienden, donateurs en andere
belangstellenden in het Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg
1 in Amstelveen (Bovenkerk).
De middag begint om 14.00 uur.
Toegang is 2,50 euro per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en donateurs
hebben gratis toegang. De kaarten
zijn verkrijgbaar aan de zaal.
Sinds een aantal jaren werken beide
verenigingen regelmatig samen en
geven gezamenlijke uitvoeringen.
De Slagwerkgroep van Muziekvereniging Tavenu bestaat uit 12 personen. Dirigent is Michiel van Putten. De Slagwerkgroep van Bovenkerk staat o.l.v. dirigent Barry Jurjus

en bestaat uit 15 leden en de jeugdselectie bestaat uit 6 enthousiaste
jongens en meisjes, die vanaf december 2008 in opleiding zijn.
Zij zullen op 19 april ook van zich laten horen.

De Kwakel - In Zorgcentrum De
Kwakel hangen tot eind juli kunstwerken van twee schilderessen.
Ria Blommaert is geboren in Noordwijk. Vanuit haar creatieve achtergrond is zij in 1987 begonnen met
schilderen. Sinds 1988 volgt zij lessen bij Atelier de Kromme Mijdrecht.
De eerste jaren heeft zij zich toegelegd op het schilderen met aquarel
en vooral landschappen en bloemen
waren haar grote passie. De laatste
jaren heeft zij ontdekt dat het werken met acryl, zowel in abstract als
realistisch, een groter formaat doek,
kleur- en sfeerbepalend zijn voor
haar verdere ontwikkeling. Op veel
plaatsen heeft ze al geëxposeerd,
werkt ze in opdracht en beleeft veel
plezier en voldoening aan het maken van haar schilderijen.
Lia Buurman is geboren in Velp aan
de Veluwezoom. Zij volgde acht jaar

lessen bij de kunstschilder Coen
van Os. Na deze periode is ze overgestapt naar schilderclub Atelier
de Kromme Mijdrecht waar ze nog
steeds lessen volgt.
Ze is zich gaan verdiepen in de
aquarelkunst en later in het beheersen van verschillende technieken zoals, pastel, acryl en linoleum
snijden.
De schilderijen zijn sfeervol en
kleurrijk; dit brengt dat deze expositie een harmonieus geheel is geworden.
Beide schilderessen vinden het een
uitdaging om alles uit te proberen
maar vooral het plezier beleven aan
het “maken van kunst” is voor hun
de hoofdzaak.
De expositie is te bezichtigen tijdens
de openingstijden van het zorgcentrum aan de Boterdijk 210 in De
Kwakel.

Beide verenigingen hebben een gevarieerd programma ingestudeerd
waarbij naast de gebruikelijke slagwerk- en effectinstrumenten ook
melodische instrumenten zoals vibrafoon, xylofoon, marimba, buisklokken en bells bespeeld worden.
Daarnaast heeft Bovenkerk sinds
kort ook een Sambagroep!
De laatste maanden hebben de leden hard gewerkt aan het nieuwe repertoire, en er zijn specifieke Samba instrumenten zoals surdo’s, repinique en tambourims aangeschaft waarmee men swingende
Braziliaanse muziek maakt.

De Kwakel - De beheerder van
Dorpshuis ‘de Quakel’ had het na
afloop van de laatste zitting van de
parencompetitie van de BVK maar
druk met het opdweilen van de tranen van vreugde en verdriet, die geplengd waren na het bekend worden van de alles beslissende uitslagen.
Het zal nog nimmer in de geschiedenis van de BVK zijn voorgekomen
dat de winnaar van de A lijn zo’n minimale voorsprong op de nummer 2
had als deze keer. Met 56,40% gemiddeld trokken Dick Elenbaas en
Andre Verhoef andermaal aan het
langste eind, maar de voorsprong
op runners up Jos en Nelly Bader
bedroeg 0,04%(!!). Hun voorsprong
op de nummers 3, Kitty en Huub van
Beem, bedroeg vervolgens 2,16%
gemiddeld, ofwel 54x zo veel!
Om tot dit eindresultaat te komen
hadden Dick en Andre o.a. hun 2e
plaats op de slotavond met 57,29%
nodig. Het grootste applaus was
echter voor Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer die 1e werden met
65,3%. Geke en Jaap Ludwig zetten
orde op zaken door met 55,9% 3e te
worden.
Gerda Bosboom en Rina van Vliet
presteerden deze avond ver onder
hun normale niveau en mede als gevolg daarvan eindigden zij in de totaalstand op de ondankbare 13e en
daarmee hoogste degradatieplaats.
Op hun terugreis naar de B lijn krijgen zij gezelschap van Nel Bakker
en Hans Wagenvoort, Atie en Wan
Overwater en Loes Kroon en Ria van
Zuylen.
B lijn
In de B lijn zijn Cor Hendrix en Bep
Verleun de laatste weken in supervorm. Voor de 2e achtereenvolgende keer eisten zij de 1e plaats op en
deze keer met maar liefst 71,43%.
Truus en Piet Langelaan wer-

den 2e met 62,5% en daarmee gaven zij keurig invulling aan de vorige week gestelde eis om nog 2 boven hen staande paren te passeren
en te promoveren naar het Walhalla van de BVK. De meest opvallende
prestatie kwam echter wellicht toch
op naam van Irene Egberts en Annie Lauwers, die met 53,87% keurig
3e werden, waarmee zij zich ruimschoots handhaafden in de B lijn.
Cor en Bep werden uiteraard ook 1e
in de totaalstand met een belachelijk hoog gemiddelde van bijna 59%
en Piet en Truus werden 2e. Met hen
promoveren ook Han Mann en Fie
Brokke en Piet v.d. Poel met Gerard
de Kuyer.
3 paren mogen volgend seizoen
vanuit de C lijn gaan proberen weer
terug te keren naar de B lijn en dat
zijn Toos Boerlage en Bep Brockhoff,
Wim Maarschalk en Henk Poll en
Hetty Houtman en Trudy Fernhout.
2 hoge scores deze week in de C
lijn. Helen Conijn en Ineke Hilliard
presteerden deze avond optimaal,
wat een score van 65,63% opleverde, goed voor de 1e plaats. Addie de
Zwart en Hetty Kesting volgden zeer
goed met 62,85% en Frans en Tilly
Wouda verrastten met een score van
bijna 57%, wat hen de bronzen plak
opleverde.
Dat Addie en Hetty zouden promoveren stond vorige week al zo goed
als vast. In hun kielzog volgen May
Verhoef en Joop de Jong (ondanks
een zeer povere slotavond!) en Janny Snabel met Vrony van Veen.
Vanaf volgende week het restant
van de laddercompetitie, die nog
gaat over 5 speelavonden. Omdat
Koninginnedag dit jaar en Hemelvaartsdag zoals altijd op een donderdag vallen wordt er die 2 avonden niet gebridged, zodat de laatste
kaarten gelegd zullen worden op 28
mei van dit jaar.

Contactmiddag NVVH
Uithoorn - Op maandagmiddag 20
april organiseert NVVH-Vrouwennetwerk een contactbijeenkomst.
Het onderwerp is “Met de transsiberië express dwars door Rusland”.
Vanuit Rotterdam staat er een treinreis van meer dan 10.000 km op het
programma. Niet alleen krijgt men
informatie over het leven in de trein
zelf, maar worden onderweg mooie
uitstappen gemaakt om interessan-

te steden te bezoeken. Via o.a. Warschau, Moskou, het Baikalmeer en
de daarbijgelegen stad Irkoetsk eindigt de reis in Oost-Siberië vlakbij
de Japanse zee. Reist u ook mee?
De presentatie is in handen van mevrouw R. Brugman.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Schutse aan de Merodelaan en duurt van 14.00 tot 16.00
uur. Voor leden is de toegang gratis,
niet-leden betalen 1,50 euro.

Uithoorn – Zoals we gewend zijn
van de winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn, waren
er ook op de zaterdag voor de paasdagen weer leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen.
Er waren maar liefst twee paashazen. Een hele grote, waarmee de
kinderen op de foto konden. Na een
kwartiertje wachten, mochten ze de
prachtige foto geheel gratis mee
naar huis nemen. Wel, dit soort acties doen het altijd goed. Wat is er
niet leuker voor een kind, maar zeker ook voor de ouders of grootouders, om een mooie foto mee
naar huis te kunnen nemen van je
(klein)kind met een echte paashaas
en dat geheel gratis.

Damtitel op het nippertje
voor Adrie Voorn

Parencompetitie bij bvk
voltooid

Zijdelwaard paashazen
deden het goed bij de
kinderen

Uithoorn - Op de finale avond van
de damcompetitie van Kunst & Genoegen wisselden de kansen telkens weer, de eer ging uiteindelijk naar een lachende derde. Deze avond ging Wim Keessen met de
grootste kans op de titel in, Wim
stond een punt voor op Rene de
Jong en Adrie Voorn. Competitieleider Rene de Jong hield deze avond
virtueel de stand bij, om het kwartier inspecteerde hij de borden. De
opponenten van de titelkandidaten deden het deze avond erg goed,
Leo Hoogervorst, Rob Broekman en
Kees Harte, hadden na ruim twee
uur spelen nog geen krimp gegeven.
Als Wim Keessen zou winnen was
het al gedaan, maar nestor Hoogervorst speelde net zo als 60 jaar geleden als een jonge hond. Onvervaard
ging Leo de strijd aan, wat resulteerde in een grote opsluiting aan
de ene kant van het bord. Aan de
andere kant moest gelaveerd worden, dat deed Leo uitstekend. Zijn
doorbraak naar de damlijn vergezelde hij met een remise aanbod
dat Wim gretig accepteerde. Rene
en Adrie konden na dit resultaat op
gelijke hoogte komen met Wim en
dan zou het aantal weerstandpunten de doorslag gaan geven. Rene
nam al de mogelijke risico’s tegen
Rob Broekman, een damdoorbraak

leek echter teveel schijven te hebben gekost en te resulteren in remise. Maar na een bijzondere manoeuvre met de dam van Rene kon
Rob geen kant meer op en kon het
schudden. Rene passeerde op deze
manier Wim Keessen. Een half uur
lang mocht Rene zich, virtueel, kampioen wanen. Kees Harte wist Adrie
Voorn goed in bedwang te houden.
Een dunne stand leek in remise te
ontaarden, de buit van Rene leek
voor het eerst in zijn dam loopbaan
binnen. Een onnauwkeurigheid van
Kees gaf Adrie kans op een overmacht eindspel, dit sleepte hij er
uit. Kees kon zijn enig overgebleven
schijf aan die van Adrie opofferen.
Dit leverde een unieke eindstand op
bij de 82 jarige club, drie dammers
gelijk op de eerste plaats! Het onderlinge treffen tussen dit trio viel
in het voordeel van Adrie uit, waarmee hij zijn 22e damtitel in de wacht
sleepte. In de bekerwedstrijden trok
Piet van der Poel aan het langste
eind, verrassend 2e werd Jan Bartels, mede door een fraaie zege op
winnaar Piet. Aanstaande vrijdag
houden de dammers hun jaarvergadering met prijsuitreiking toe. Op de
volgende maandag de 20e april razen de schijven dit seizoen nog eenmaal over de borden, dan wordt er
gestreden om de sneldamtitel.

Halverwege het winkelcentrum
stond echter nog een paashaas. Deze was iets kleiner, maar vooral voor
de wat kleinere kinderen iets minder “eng”. Daar kropen ze bij op
schoot en wat ook leuk was, bij deze paashaas mocht je – als je dat
durfde – op een rode knop drukken.
Als je dat deed, dan ging een leuke speeldoos ‘in een groen, groen,
groen, groen, knollen, knollenland,

daar zaten twee haasjes heel parmant” spelen en kwamen er chocolade paaseitjes uit de muziekdoos. U
kunt begrijpen dat ook deze paashaas grote aftrek had.

Insluiper steelt envelop
met geld
Uithoorn - Een insluiper heeft dinsdagmorgen 7 april in de wijk Zijdelwaard bij een bejaarde dame kans
gezien om met een smoes in de woning te komen en een envelop met
geld te stelen. De dader is spoorloos.
Het slachtoffer had kort daarvoor
geld gepind en is waarschijnlijk
door de dader gevolgd. Aan de deur
vroeg hij om een glas water en heeft
vervolgens in een onbewaakt ogen-

blik toegeslagen.
De politie adviseert vooral oudere
mensen gebruik te maken van een
spionnetje om te kijken wie er voor
de deur staat en de deur slechts met
een grendel open te doen als u degene niet kent.
Laat nooit zomaar mensen binnen.
Hoewel goed bedoeld, kunt u in uw
vertrouwen in de mensen ernstig
geschaad worden.

Neerleggen bestuursfuncties Euro-Parel
Uithoorn - Zoals u meerdere malen in de pers heeft kunnen lezen is
het functioneren van de bestuursleden van Euro-Parel ter discussie komen te staan. De uitlatingen welke
door enkele leden zijn gedaan, zijn
ongenuanceerd en volledig in strijd
met de waarheid. De ontstane situatie heeft ons helaas doen besluiten
op de ledenvergadering van 28 april
2009 mede te delen dat wij onze
functie als bestuursleden neerleggen. De reden van dit besluit dient
niet gezien te worden als erkenning
van de gedane beschuldigingen,
maar is gelegen in het feit dat wij er
geen heil meer in zien om de belangen van de huurders aan de Europarei met hart en ziel te behartigen.
Vanaf 2006 heeft ons werk geresulteerd in een goed overleg met
Woongroep Holland waarbij de
huurders van de flats aan de Europarei centraal stonden. Echter wor-

den wij regelmatig, ook door collega bestuursleden, tegengewerkt.
Het wordt hierdoor, tot onze spijt,
onmogelijk om nog langer voor onze huurders klaar te staan. Wij hebben altijd met veel plezier het bestuurswerk uitgevoerd maar mede
door de negatieve houding van diverse huurders en de uitlatingen in
de pers is er voor ons een onwerkbare situatie ontstaan en zijn wij genoodzaakt met het bestuurswerk
te stoppen. Door bovenstaand besluit zal de, eerder verstrekte, agenda van de Algemene Ledenvergadering wijzigen. Op de ledenvergadering van 28 april 2009 zal er bekend
worden of Euro-Parel zal voortbestaan of dat tot opheffing zal worden overgegaan.
Cynthia van Nie, Voorzitter
Johan Berkhof, Penningmeester en
Secretaris a.i.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Inbraak woning
Uithoorn - Inbrekers hebben op
dinsdag 7 april een woning aan de
W. de Feschstraat geheel doorzocht.
Ze gingen er met een televisie, laptop en CD’s vandoor.
De daders kwamen in de daguren binnen na een deur te hebben
opengebroken. De buit die zij hadden, bestond voor een deel uit grote goederen.
Misschien heeft iemand in de buurt
een aantal mensen zien sjouwen en
deze zaken in een auto zien laden.
In dat geval worden die getuigen
verzocht contact op te nemen met
de politie in Uithoorn, via telefoonnummer 0900-8844.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Inloop
De Quakel
De Kwakel - In dorpshuis De Quakel kunnen liefhebbers zich woensdag 22 april vanaf 20.00 uur gezellig uitleven in het bewerken van een
vaas. Kosten: 5 euro, incl. koffie of
thee.

Uithoorn - Woensdagavond 8 april
jl. werd de traditionele Paasdrive gehouden. Er werd gespeeld in 3 lijnen met allemaal dezelfde spellen.
Er was een prijzentafel en van te voren was bepaald hoe die verdeeld
zou worden. Voor elke lijn 8 prijzen
en wel voor de nrs 1, 2, 3, 5, 7, 9,
11 en 12. De leden werden ontvangen met een kop koffie of thee met
wat lekkers er bij. In de loop van de
avond werden er hapjes geserveerd
en in de laatste ronde, het kon niet
op, ook nog een gratis drankje. De
avond is in een hele gemoedelijke
sfeer verlopen. Dank gaat nog uit
naar Ria Wezenberg en Greet van
de Bovenkamp die zo goed waren
om als reservepaar op te treden zodat ze geen stilzit hadden.
Omdat alle lijnen dezelfde spellen
speelden konden ze op het eind van
de avond toch een nr 1 aanwijzen
en dat was heel verrassend, het was
een paar uit de C lijn, Jo Wevers en

Tini Geling met een geweldige score
van 72,50%. Van harte gefeliciteerd
met deze prestatie.
In de A lijn 14 paren, de onderlinge
verschillen waren erg klein als eerste eindige Anne Tolsma en Bep de
Voijs met 57,29 %, als tweede Luuk
Smit en Lijnie Timmer met 56,94%
en als derde Kees en Renske Visser
met 56,60%.
In de B lijn waren ook 14 paren en
daar eindigden als eerste Tini van
Drunen en Wouda Roos met 62,85%,
als tweede Nel en Adriaan Koeleman met 60,07% en een gedeelde
derde plaats was er voor Hans en
Sonja Selman en Berend Hamer en
To van de Meer met 54,86%.
In de C lijn waren 12 paren als eerste onze toppers Jo Wevers en Tini
Geling met72,50%, als tweede Tini
en Johan Lotgerink met 65,83% en
als derde Jan Wille en Mieke Peeters met 56,67%.
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Super de Boer start zoektocht naar
verdwenen geluksdubbeltje van
Oom Dagobert
Vinkeveen - Waar is het geluksdubbeltje van Oom Dagobert gebleven?
Zes weken lang start voor klanten
van Super de Boer, in alle ruim 300
winkels de zoektocht naar het verdwenen geluksdubbeltje; het bij
Donald Duck-liefhebbers bekende mysterie van Duckstad. Vanaf 13
april kunnen klanten van klein tot
groot speciale ‘Clickcards’ van Donald en zijn vrienden sparen. Door
de striphelden uit de kaart te ‘clicken’ ontstaat een pion voor een
uniek Duckstad-spelbord. Tussen
deze ruim 12 miljoen kaarten bevinden zich Duckstad dubbeltjes waarmee de consument kans maakt op
één van de 32.000 Disneyprijzen.
Degene die het verdwenen geluksdubbeltje van Oom Dagobert vindt,
wint één van de tien hoofdprijzen;
een gehele slaapkamermetamorfose in Disney-stijl!
Disney Clickcards
Tijdens de Super de Boer Duckstad
Weken ontvangen klanten bij elke
vijftien euro aan boodschappen en
diverse actieproducten een ‘Clickcard’ met de afbeelding van één van
de 36 Disney-figuren, waaronder
all-time favorieten als Donald Duck,
Pluto, de Zware Jongens en Mickey
Mouse. Naast de kans op vele prijzen, kan met de ‘Clickcard’ door de
hele familie het speciaal ontwikkel-

de Duckstadspel gespeeld worden.
Hiervoor zijn een speciaal spelbord
en bewaarblikje verkrijgbaar in de
winkels.
Een unieke code op elk
Duckstaddubbeltje
Op alle 12 miljoen spelkaarten staat
een Duckstaddubbeltje afgebeeld.
Met de Willy Wortelmachine op de
website van Super de Boer (www.
superdeboer.nl/duckstad) kunnen
‘speurders’ kijken of zij het verdwenen geluksdubbeltje hebben gevonden. De gelukkige vinder van het
geluksdubbeltje ziet direct of hij een
complete slaapkamer make-over
heeft gewonnen of één van de vele
andere prijzen. Super de Boer verwacht dat de prijzenactie een grote hit onder kinderen gaat worden.
“Donald Duck is van alle leeftijden.
Daarmee spreken we een groot publiek aan”, licht Suzanne van ’t Zand,
promotiecoördinator van Super de
Boer, toe. “Daarnaast maken onze jongste klanten kans op een van
de 32.000 Disneyprijzen, waaronder
een Donald Duck rugzak, -slaapzak,
een Donald hangmat, stripboeken
of Ducktales dvd’s.” In totaal zijn er
ruim 32.000 prijzen te vergeven. In
elke Super de Boer-winkel zijn gemiddeld 100 prijzen te winnen.
‘Click’ en speel samen
het familiespel

af 3 mei kost het slechts 0,49.
Naast het spel brengt Super de Boer
een Duckstad verzamelblik uit om
de Clickcards in op te bergen. Het
Duckstadblik is van 13 tot en met 19
april gratis verkrijgbaar bij aankoop
van een zak Jonagold appelen. De
overige vijf Duckstad Weken is het
blik te koop voor 1,49.

Op heterdaad
betrapt

Met de Duckstadpionnen uit de
Clickcards en het spelbord kan het
Duckstadspel gespeeld worden. Dit
spel is speciaal ontwikkeld door
de gerenommeerde spellenmaker
‘Identity Games’, sinds jaren bekend
als Speelgoed van het Jaar-leverancier.
Hoe meer Disney helden op het
bord, hoe spannender het spel
wordt. Het familiespel is van 20 april
tot en met 3 mei gratis verkrijgbaar
bij een tweetal actieproducten. Van-

Mijdrecht – De eigenaar van een
bedrijf op het Mijdrechtse Industrieterrein wist tweede paasdag niet
wat hem overkwam toen hij even in
zijn bedrijf moest zijn. Via de voordeur ging hij naar binnen, deed het
alarm eraf en liep naar zijn kantoor.
Hij hoorde vreemde geluiden aan de
achterzijde van zijn bedrijf en ging
op het geluid af. Hij stond al snel
oog in oog met twee mannen die
probeerden via een reeds kapotgeslagen ruit binnen te komen.
Heel nuchter zei de man “gaat het
heren?” Ze schrokken zich een
hoedje en gingen er als (paas)hazen
vandoor. De man erachteraan op
zijn fiets en al fietsend belde hij de
politie. In een mum van tijd waren er
drie politieauto’s.
De politie kon de twee knapen in
Wilnis in hun kladden grijpen.

Een zonnig paasmoment voor de
Driehuisschool en Gerardus Majella
Mijdrecht - Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem brengen 12.000 paaspakketjes bij ouderen thuis. Dit zijn
12.000 betekenisvolle ontmoetingen.
De Riki Stichting wil met deze landelijke actie positieve aandacht geven aan de oudere medemens.
Pasen is een feest van samenzijn,
maar veel ouderen voelen zich dan
juist eenzaam en soms zelfs vergeten. Velen van hen kunnen wel wat

extra aandacht gebruiken. De actie is er dan ook vooral op gericht
om oud en jong met elkaar in contact te brengen en wederzijds respect en begrip te kweken. De intentie is dat er blijvende vriendschappen ontstaan.
Op 8 april bezochten leerlingen van
de Driehuisschool uit groep 1 en 2
de bewoners van Gerardus Majella. De kinderen kwamen in de grote zaal en namen plaats naast hun
‘oude vriendje’, zoals de kinderen

Musical Switch!

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557
Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440
Vermist
- Herenweg in Vinkeveen - een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencompexl) grens Uithoorn/
Amstelveen, poes. Wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van
binnen wit, grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 3 1/2 jaar
en heet “Mimi”.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht - gecastreerde kater. Zwart met
witte sokjes, bef en buik. Rechts onder kin wit streepje, Is 4 jaar
en heet “Billy”.
Gevonden
- Industrieterrein Uithoorn - zwart/grijze kat
- Wederikstraat in Uithoorn - kruising jachthond zwart/wit
- Trasmolen in Mijdrecht - een cyperse poes met witte pootjes
- Herenweg in Kudelstaart - cyperse poes. Witte pootjes en bef.
Witte streep op neus. Is al wat ouder.
- J. van der Haarlaan Mijdrecht - cyperse kat met witte sokken, vrij
groot
- Stationstraat in Uithoorn - een cyperse kat met witte buik en poo
tjes. Heeft een wondje op de rug en is daar wat kaal.
- Park Montana Recidance in Mijdrecht, pauw.

Cabaretier Micha
Wertheim in De Meijert
Mijdrecht - Op zaterdagavond 18
april treedt de bekende cabaretier Micha Wertheim op in De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan
6 in Mijdrecht met zijn nieuwste
programma “Micha Wertheim voor
de grap”. De voorstelling begint om
20.30 uur.
Micha Wertheim was in 2004 de
winnaar van het Leids Cabaret Festival. Met zijn eerste programma
“Voor Beginners” had hij direct groot
succes. Door zijn optreden in Roermond met zijn tweede programma
“Voor Gevorderden” kreeg hij landelijke bekendheid. Hij zou gehandicapten beledigd hebben, waardoor een deel van de toeschouwers
de zaal verliet.
Zijn derde programma heet “Micha Wertheim voor de grap” en gaat
voor een belangrijk deel over die
gebeurtenis.
“Hard, genadeloos, soms ontroerend, maar altijd onweerstaanbaar
grappig.” De pers en het publiek reageerden zeer enthousiast over zijn
optreden. Op 18 april staat deze intrigerende cabaretier op het podium in De Ronde Venen. Kaarten zijn
te reserveren op www.cultura-drv.
nl. De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen 15,-euro, voor 65 + en

houders CJP 12,50 euro. Voor scholieren geldt een speciale toegangsprijs van 7,50 euro, alleen te bestellen via de site met vermelding van
de naam van de onderwijsinstelling en op vertoon van legitimatie
aan de zaal. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij drogisterij De
Bree aan de Herenweg 12 in Vinkeveen en bij boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht.Ook verkrijgbaar een half
uur voor aanvang van de voorstelling aan de zaal. Verdere informatie:
www.cultura-drv.nl
“Micha Wertheim is een fenomeen:
een ongrijpbare, intelligente cabaretier”( De Telegraaf)

het zelf zeiden. Met krijt, kleurpotloden en stift gingen de kinderen met
de bewoners toen snel aan de slag
om kleine papieren eieren te versieren. Deze kleine eieren werden toen
verzameld op een groot ei: een megapaasei. Het was een heel groot ei
van 2 meter bij 1,5 meter. Door alle gezamenlijke kunstwerken hierop te plakken ontstond er een mooi
kunstwerk. Een kunstwerk waar de
bewoners en de kinderen trots op
waren.
Tijdens het maken van het kunstwerk was er ook bezoek van de gemeente, Jacques Dekker. Hij nam
ook nog even het woord om niet alleen de Riki-stichting te bedanken
voor het mogelijk maken van deze actie, maar ook de medewerkers
van het tehuis. Hij sprak zijn respect
uit naar de inzet die zij dagelijkse
toonden voor de bewoners.
Na de speech van meneer Dekker
mochten de kinderen van de Driehuisschool de bewoners eens lekker verwennen met een paaspak-

ketje. In dit pakketje zaten heerlijke
chocolaatjes, mooie paasservetten,
advocaat, slagroom en paaskoekjes.
De ouderen waren dan ook zeer blij
om zo’n pakketje uit handen van de
kinderen te ontvangen.

Riki stichting deelt uit in
Zuiderhof

Ook de kinderen werden verwend
door het verzorgingshuis. Ze kregen
namelijk een lekkere paashaas. Op
school stond er ook nog een aantal
pakketjes op de kinderen te wachten. De Riki-stichting heeft het namelijk ook mogelijk gemaakt dat de
kinderen van groep 1 en 2 van de
Driehuisschool een pakketje aan
een ouder iemand mochten uitdelen in hun eigen omgeving. Dus aan
bijvoorbeeld een opa, oma, buurman of buurvrouw.
De Riki Stichting hoopt door deze actie ook anderen enthousiast te
maken om iets te gaan doen voor
ouderen in hun omgeving. De Driehuisschool en Gerardus Majella kijken in ieder geval terug op een zeer
geslaagd paasfeest!

Wilnis – Er wordt hard gewerkt aan
het decor voor de musical Switch!
die op 17 en 18 april a.s. wordt ge-

speeld. Switch! gaat over concurrentiestrijd en diamantenroof en wordt
uitgevoerd door 19 tieners. De voorstellingen vinden plaats in gebouw
‘de Roeping’ in Wilnis en beginnen
om 19.30 uur. De toegang bedraagt
7,50 euro voor volwassenen en 5,- euro voor kinderen t/m 12 jaar,
maar het maximumbedrag per gezin
is 25,-- euro.
Bij deze prijs zijn koffie/thee en frisdrank inbegrepen en andere versnaperingen zijn tegen betaling verkrijgbaar. Kaarten hoeven niet gereserveerd te worden maar zijn voor
de voorstellingen te koop vanaf
19.00 uur.
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 onder andere aan mensen die te maken hebben met de gevolgen van Lepra.
Meer info over het project vindt u
op www.hervormdwilnis.nl . Voor
vragen of inlichtingen over de musical kan gemaild worden:
nepal-wilnis@live.nl . Bellen kan
naar: 0297-255525.

Vinkeveen - Dinsdag 7 april was er
een groot paasfeest in Zorgcentrum
Zuiderhof aan de Futenlaan. Kinderen van groep 6 waren samen met
juf Hanneke uitgenodigd om aan de
paasactie mee te werken. Een groep
van ruim 20 kinderen kwamen om
10.15 uur naar het zorgcentrum. De
Rikistichting is een stichting die tot
doel heeft het opzetten van projecten in Nederland die zich richten op
het verbeteren van het welbevinden
van kwetsbare groepen waaronder
ouderen. De stichting wil met deze
landelijke actie positieve aandacht
geven aan de oudere medemens.
Dit jaar was er een mega-ei van 2
bij 1,5 meter die de kinderen samen
met de bewoners van het zorgcentrum hebben beschilderd. Het resultaat is fantastisch geworden. Het ei
pronkt in de hal, zodat velen met de
paasdagen een blik konden werpen
op dit kunstwerk. Na het beschilderen van het mega-ei konden de kinderen het paaspakketje uitdelen aan
de bewoners.
Zij waren blij verrast met deze gift

van de stichting. Voor de kinderen
een hele ervaring en zij gingen dan
ook voldaan met een paaspresentie naar school terug. Dank aan de
school en de stichting die dit allemaal voor de bewoners hebben verzorgd.

17 en 18 april:

Lions zetten bloemetjes
buiten
Vinkeveen - Op vrijdag 17 (tussen
14.00 en 18.00 uur) en zaterdag 18
april (van 10.00 tot 16.00 uur) nodigt
de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen u van harte uit voor een bloemenmarkt speciaal gericht op tuinplanten op het terrein van MariaOord, bij de hoofdingang, in Vinkeveen. De Lions organiseert deze
bloemenmarkt om fondsen te werven voor goede doelen De planten
zijn voor een lage prijs beschikbaar
gesteld door een plantenkweker.
Hierdoor kunnen de prijzen tijdens
de bloemenmarkt laag blijven, terwijl

toch het goede doel wordt gesteund.
Ook Maria-Oord draagt haar steentje bij. Tijdens de bloemenmarkt is
het restaurant geopend. Daar kunt
u genieten van een drankje en bijvoorbeeld appelgebak. Indien u op
de bloemenmarkt voor 7,50 besteedt
krijgt u van Maria-Oord een gratis
kopje koffie.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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KONINGINNEDAG FESTIVITEITEN
in De Ronde Venen

Koninginnedag in
Wilnis:
08.45 - 09.30 uur:
Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen voor kinderen t/m 12 jaar
Route Muziekkorps Triviant
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over
de Veenman rechtsaf richting Wagenmaker, linksaf de Veenweg op, rechtsaf
de Vossestaart op, rechtsaf de Kamgras
op. Bij het Johannes Hospitium houden
we even halt voor een mini aubade, dan
gaan we rechtsaf de Pieter Joostenlaan
op, brug over linksaf Herenweg naar de
Dorpsstraat richting het voormalige gemeentehuis.
09.30 uur:
Officiële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis zal de
officiële opening van de feestelijkheden
in Wilnis worden verricht door de burgemeester van De Ronde Venen, mevrouw
M. Burgman. Onder muzikale begeleiding
van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk
het Wilhelmus zingen.
10.00 – 12.00 uur:
Kinder-vrijmarkt in de Dorpsstraat
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun spullen
verkopen.
10.00 – 12.00 uur:
55+ ochtend in De Schakel
Welkom zijn alle 55-plussers. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunnen zij een een dansje wagen in de Schakel. Het Smartlappenkoor “Licht ‘t Anker”
zal weer een geweldig optreden verzorgen.
10.00 uur:
Start fietspuzzeltocht
De routebeschrijving kan in de Schakel
worden opgehaald of ’s middags in het
Speelwoud bij de Oranjekraam
10.00 – 12.00 uur:
Penaltyschieten, sportpark CSW
Penalty schieten voor personen vanaf 15
jaar op de bekende CSW-keepers Dennis Prins en Freek in ‘t Veld. Ook dit jaar
wordt er weer gestreden om de prachtige
Brouwer Bokaal. Gert Brouwer verricht de
aftrap en het commentaar wordt verzorgd
door Peter van Leeuwen. Inschrijven kan
vanaf 09.30 uur in de CSW-kantine.
G. Brouwer & Zn. B.V. stelt de bekers beschikbaar.
14.00 – 17.00 uur:
Wilnisse Kinderspelen in het Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar kinderfeest los in het Speelwoud. Wat dacht je
van een Fierljepbaan of een levend voetbalspel! Nieuwsgierig? Natuurlijk zijn er
ook gezellige Oudhollandse spelletjes
en kun je samen met je vader of moeder
meedoen met het spel “Je kan me rug op”,
hierbij kun je leuke prijzen winnen.
Er is dus weer genoeg te doen voor alle
leeftijden. Natuurlijk is er ook weer limonade en iets lekkers.
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is er gezellige muziek, met een spetterend optreden
van Toine Kremer, een echte volkszanger
en van de band Burn Out
Het cateringteam van De Meijert serveert
de enige echte “balletjes van de Koningin”
en natuurlijk ook een drankje.
20.30 uur:
Feest in de Dorpsstraat
’s Avonds organiseren Brasserie de Waard
en Eet en Drinkcafé de Buurvrouw een
feest in de Dorpsstraat.
Aanvang 20.30 uur.

Koninginnedag in
Vinkeveen/Waverveen

Programma Mijdrecht:
In Mijdrecht start het feest traditiegetrouw al de avond voor Koninginnedag,
woensdag 29 april, met een lampionnenoptocht.

09.30 – 11.30 uur:
Inschrijven voor de fietstocht
Het Oranjecomité organiseert in samenwerking met de milieuvereniging “De
Groene Venen” een fietstocht voor het
hele gezin in en om De Ronde Venen. Inschrijven en starten bij de hoofdingang
van Maria-Oord.

WOENSDAG 29 APRIL
20.30 uur:
Voor kinderen die mee willen lopen met de
lampionnenoptocht is het verzamelen om
20.30 uur op het Raadhuisplein. VIOS zal
daar aanwezig zijn voor de vrolijke noot en
daar zullen de lampionnen worden uitgedeeld. Kinderen worden verzocht een stokje
met batterij en lampje bij zich te hebben en
de organisatie zal zorgen voor de lampion
die aan het stokje bevestigd moet worden,
zal gezorgd worden.
21.00 uur:
VIOS gaat met de kinderen op pad en volgt
de route Raadhuislaan, Pr. Bernhardlaan,
Kerkvaart, Dorpsstraat, Pr. Beatrixlaan, Midrethstraat, Corn. Beerninckstraat, Proostdijstraat, Sport- en Recreatiepark naar het
terrein van Argon aan de Hoofdweg.
22.00 uur:
De burgemeester van De Ronde Venen,
mevr. drs. M. Burgman, zal met muzikale
ondersteuning van VIOS de festiviteiten
rondom Koninginnedag officieel openen. Na
deze opening zal een spetterend vuurwerk
worden afgestoken op veld zes van Argon,
gelegen aan de Oosterlandweg.

DONDERDAG 30 APRIL
08.00 – 13.00 uur:
Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer de traditionele rommelmarkt in het centrum van
Mijdrecht. Kinderen (en volwassenen) kunnen weer naar hartenlust kopen en verkopen.
09.00 uur:
Optocht versierde fietsen
Om 09.00 uur vertrekt VIOS vanaf het Raadhuisplein voor de rondgang door het dorp
voor de versierde fietsenoptocht. De te volgen route is: Raadhuisplein, Dorpsstraat,
Hofland, Dukaton, Dr. v.d. Berglaan, Ambachtsherensingel, Maarschalkstraat, St. van
Rumelaerstraat, G. van Stoutenborchstraat,
Bisschop Koenraadstraat, Proostdijstraat
en via het sport- en recreactiepark naar het
eindpunt van de rondgang, het speelterrein
aan de Windmolen. De mooist versierde fiets
wint een prijs.
10.00 – 16.00 uur:
Sport- en spelinstuif
Er zijn weer diverse attracties opgesteld op
het terrein aan de Windmolen, waar zoals
voorgaande jaren de finish is van de versierde fietsenoptocht. Dit jaar zullen er weer
leuke en gezellige speeltoestellen aanwezig
zijn en uiteraard zijn er weer diverse mensen
ter plekke om de kleinsten onder ons een
handje te helpen.

10.30 – 12.00 uur:
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt weer gestreden om de penaltybokaal in de categorieën van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten worden op
de bekende keepers van Argon. Inschrijven
vanaf 10.00 uur in de kantine van Argon.
11.00 uur:
ontvangt het gemeentebestuur alle inwoners die ooit een lintje hebben ontvangen
14.00 uur:
Fiets ‘m erin
Om 14.00 uur gaat het bijna traditionele “Fiets
‘m erin “van start. Werd de organisatie vorig
jaar ernstig gehinderd door een broedende
koet, dit jaar zullen team onderling uitmaken
wie de prijs der prijzen voor hun club gaan
binnenhalen.
12.30 uur:
Koninginnedagconcert
Om 12.30 uur zal in de Janskerk, Kerkstraat
te Mijdrecht een concert worden gegeven.
Uit IJmuiden is het Zeebonken Koor “de
Raddraaiers” te gast. Ze begeleiden zichzelf
op accordeon, drums en banjo en ze zullen
u meevoeren over oneindige wateren, de
hoge top der duinen en meezingen is niet
verboden. Schuif gezellig aan, proef het zilte
water, hoor de ruisende golven en voel het
opwaaiende zand. De toegang is gratis, de
kerk is open om 12.00 uur.
Attracties Burg. Haitsmaplein
Zoals elk jaar zijn er dit jaar weer volop
leuke attracties aanwezig op het Burg.
Haitsmaplein. Voor de allerkleinste is er een
draaimolen en voor de iets grotere zijn er diverse springkussens. Wie van snelheid houd
kan terecht bij een heuse Ligfiets Trikerbaan.
Degene die het hogerop wil bekijken zijn er
meerdere supertrampolines. Er is voor ieder
wat wils en het feest zal om 10.00 uur losbarsten en doorgaan tot 15.00
uur. U wordt dus verwacht!
Raadhuisplein
Het podium staat opgesteld, de muziek instrumenten zijn aangesloten, de band staat
klaar. Celebration komt dit keer opnieuw
naar Mijdrecht. Het laatste uurtje van het
feest wordt door niemand anders dan Jeroen Post opgeluisterd.

11.00 17.00 uur:
Braderie
Ook dit jaar weer op het terrein van Maria-Oord met allerlei leuke attracties voor
de kinderen (en hun ouders), die niet met
vakantie zijn. Ook het Jongeren Ontmoetingscentrum ’t Haventje is dit jaar weer
van de partij. Op het terrein van MariaOord wordt ook dit jaar weer het spel
“Snel naar de bel” gespeeld. Een nat pak
is hierbij niet uitgesloten. Het gezellige
dorpshuis “De Boei” is geopend vanaf
13.00 uur tot laat in de middag voor koffie, een borreltje en disco en is vanaf de
Braderie makkelijk te bereiken.
10.30 – 11.30 uur:
Accordeonvereniging “Con Amore”
geeft haar jaarlijkse Koninginnedagconcert.
Dit jaar in de grote zaal van Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord, Herenweg 69 in Vinkeveen.
12.30 – 13.30 uur:
Concert van Brassband Concordia
Brassband Concordia, al heel wat jaren
geleden ontstaan uit de toenmalige fanfare en drumband, geeft een uurdurend
concert bij de hoofdingang van Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord.

Koninginnedag in
De Hoef
09.15 uur:
Optocht versierde fietsen
Voor veel mensen én kinderen in De Hoef
is Koninginnedag niet compleet zonder
dit feestelijke schouwspel. Kinderen van 4
t/m 12 jaar hebben thuis al hun fiets versierd. Met muziek voorop gaat de feestelijke optocht door De Hoef. De mooiste
fietsen krijgen een prijs. Let op: start om
9.15 uur in de Van Meerendonkstraat en
als eindpunt het HSV-terrein.
10.00 – 12.30 uur:
Kinderspelen en iets leuks maken
Als vanouds zijn er hele leuke spellen.
In groepjes gaan de kinderen rond. Ook
het springkussen ontbreekt niet. We gaan
ook iets heel leuks maken: een bijzondere zeilboot. Die echt kan varen. Dit mag
je niet missen! Vanaf ca 10.00 uur tot ca
12.30 uur, bij HSV. Bij slecht weer gaan ze
naar de Springbok.
13.30 uur:
Ringsteken
Gezellig ouderwets ringsteken op de fiets.
Wedstrijden voor alle leeftijden: volwassen en kinderen. Wie worden de nieuwe
kampioenen? Inschrijven bij het HSV-terrein vanaf 13.30 uur, starten vanaf 14.00
uur.
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Argon blijft aan kop
Mijdrecht - In het Paasweekeinde
zijn er een volledige ronde en enkele inhaalwedstrijden gespeeld en
dat heeft er voor gezorgd, dat drie
van de zes ploegen, die in de top
genoteerd stonden, een stapje terug
hebben moeten doen. Daar was Argon niet bij, want zij wisten het onderaan staande DWV in Mijdrecht
op een heel duidelijke 5-0 nederlaag te trakteren. Verliezers waren
FC Hilversum (1-2 tegen Hollandia),
VVSB (2-1 verlies bij Haaglandia) en
AFC, dat thuis Westlandia met 0-1
de punten mee zag nemen.
Argon startte sterk en nadat Rory
van Gulik na 5 minuten een schroeiend hard schot net over het doel
van Belfor zag vliegen, was het na
11 minuten 1-0 door een schoonheid van een treffer van Anton den
haan, die de bal uit een voorzet van
Patrick Lokken met veel gevoel over
de kansloze doelman in de uiterste
bovenhoek deponeerde. Na 20 minuten spelen viel eigenlijk al de beslissende 2-0, toen Patrick Lokken
vanaf de stip aan mocht leggen nadat verdediger Frans bij een voorzet van Joeri Onderwater Thabiso
van Zeijl onder de grasmat had proberen te stoppen. Twee minuten later had doelman Belfor een schitterende parade in huis bij een schot
van Patrick Lokken in de bovenhoek en hield zo de schade nog beperkt. Die schade was er wel voor
Michael Kentrop, die na een klein
half uur hard in botsing kwam met
een opponent en met een gebroken
scheenbeen van het veld gedragen
moest worden, voor hem is het seizoen vroegtijdig ten einde gekomen. Ondanks dat Argon door deze tegenvaller even aangeslagen
was, kreeg de ploeg toch nog weer
kansen op een doelpunt, maar zowel Michael van Laere, Anton den
Haan en Patrick Lokken slaagden er

niet in om de bal voor de doelwisseling nogmaals langs doelman Beldor te krijgen.
In het zadel
Na rust lukte dat al wel heel snel
aan Michael van Laere, al werd hij
wel erg in het zadel geholpen door
verdediger Martha, die zo sympathiek was om de bal na een vrije
trap van Nicolai Verbiest zo op het
hoofd van de Mijdrechtse aanvaller te plaatsen. Van dichtbij was ook
Belfor dit keer een geslagen man,
3-0 en de volledige beslissing in de
wedstrijd. Dat werd enkele minuten later tot uiting gebracht door de
vierde goal, een sterke actie van Michael van Laere met dito voorzet op
de voet van Patrick Lokken betekende doelpunt nummer 14 van dit seizoen en 99 in Argon 1 in competitieverband. Trouwens, de 3-0 van Michael van Laere was doelpunt nummer 1500 van Argon 1 in de competitie vanaf de oprichting in 1971! Deze aandacht voor bijzondere doelpunten toont ook aan, dat de wedstrijd volledig gespeeld was. Vermeldenswaard was nog wel, dat het debuut in het eerste elftal van Laurens
van der Greft (hij verving na 62 minuten Thabiso van Zeijl) door hem
werd opgesierd met een treffer en
dus de 5-0, toen doelman Belfor na
72 minuten een inzet van Michael
van Laere niet klemvast had weten
te verwerken. Argon blijft door deze zege de koppositie delen met het
eveneens winnende Westlandia, met
Haaglandia dicht in de buurt om te
profiteren van een misstap. Om die
te voorkomen, zal in ieder geval volgende week in Heemskerk van ADO
’20 gewonnen moeten worden, altijd
al een opgave op zich en in de huidige situatie zal die ploeg zeker alles geven om de koploper te laten
struikelen.

Argon heeft weinig in te
brengen
Mijdrecht - Argon had tegen de
nummer vijf van de ranglijst weinig
in te brengen, in de strijd om de degradatie in de tweede klas te ontlopen heeft het tegen SVL niet weten te scoren. In de eerste helft al
bracht het Argon, dat drie doelpunten te verwerken kreeg op de knieën, de tweede helft wilde SVL de
score niet verder opvoeren en Argon was aanvallend machteloos. Al
na tien minuten keek Argon tegen
een achterstand aan, door slecht
te verdedigen kreeg de vrijstaande Bovo alle gelegenheid om uit te
halen: 0-1. Even daarvoor mikte René Legters naast na aangeven van
Youri van Adrichem. Na een kwartier stond SVL met tien man toen de
arbiter van dienst meende een overtreding te hebben geconstateerd,
Van Leeuwen mocht de kleedkamer opzoeken. Dit lot onderging
tien minuten later ook Garry Fokker,
hij mocht na z’n tweede gele kaart
ook gaan douchen. Halverwege de
eerste helft deponeerde de scheidsrechter de bal op de stip vanwege

een duwfout van een Argonverdediger, Bouwmeester had geen moeite met de afstand: 0-2. Drie minuten
later werd het nog erger voor Argon,
een vrije trap van SVL werd door
een speler van Argon van richting
veranderd, keeper Bas van Moort
tikte de bal nog wel onder de lat
vandaan maar Hagelaar stond erbij
en kon gemakkelijk inkoppen: 0-3.
In deze fase moest Lars Sloothaak
geblesseerd afhaken, Bas Immerzeel verving hem. Pogingen van Argon om nog voor rust een doelpunt
te forceerden faalden, een vrije trap
van Youri van Adrichem ging naast
en ook Albert Mens vond de juiste
richting niet op aan geven van Bas
Immerzeel. De tweede helft kan eigenlijk schriftelijk afgedaan worden,
de gasten uit Langbroek wilden niet
en Argon kon niet tot scoren komen.
De scheidende trainer Frank den
Ouden probeerde het nog met wissels maar Kars de Wildt en ook Tobias Verburg konden het tij niet keren.
Aanstaande zaterdag heeft Argon
geen competitieverplichtingen.

CSW langs NITA
Wilnis - CSW heeft in de strijd om
het kampioenschap een zeer belangrijke overwinning behaald. In de
wedstrijd tegen degradatiekandidaat NITA kon CSW niet overtuigen
maar wist het in de allerlaatste minuten toch de drie punten in eigen
huis te houden. CSW begon tegen
NITA met de gedachte dat er gewonnen moest worden om alles in eigen
hand te houden voor het kampioenschap. In het begin van de eerste
helft was dit ook te zien. CSW begon
iets te gespannen aan de wedstrijd.
Het voorzichtige spel was voorspelbaar voor de achterhoede van NITA
waardoor er weinig kansen gecreëerd werden. In de 25e minuut was
het de doorgebroken Frank Zaal die
een voorzet bij Jay Klaas Wijngaarden wist te krijgen echter mikte deze net over het doel van keeper Koekoek. Een kleine tien minuten voor
het rustsignaal wist linksback Lucassen door te breken. Een goede
rush van de linksback werd bruut
onderbroken door een uitgestoken
been van een NITA verdediger. Een
penalty voor de ploeg uit Wilnis. Jay
Klaas Wijngaarden schoot het buitenkansje onberispelijk in: 1-0. CSW
ging nog op zoek naar een tweede
doelpunt tegen de hekkensluiter uit
Nieuwer ter Aa maar wist hier voor
de rust niet in te slagen. De tweede
helft begon eigenlijk zoals de eerste
helft eindigde. CSW probeerde door
de verdediging van NITA heen te
breken maar door het te lage tempo lukte dit niet. NITA probeerde
gevaarlijk te worden door de lange
bal te hanteren maar de verdediging
van CSW hield gemakkelijk stand. In
de zestigste minuut leek dan toch de
beslissing te vallen, Frank Zaal wist
een afgeslagen bal voor te krijgen
en het was Tim Vis die bij de tweede
paal de bal binnen tikte. De scheidsrechter besloot echter dat dit gebeurde vanuit een buitenspelpositie
en dus ging het doelpunt niet door.
Nog geen minuut later wist NITA te-

Atlantis 1 begint met
verlies

rug te slaan. Een middenvelder van
NITA wist een afstand van ruim dertig meter te overbruggen en met
een knap schot keeper Wens te passeren: 1-1. CSW liet in deze fase van
de wedstrijd niet zien dat men voor
het kampioenschap wilde strijden
en kreeg vijf minuten later nogmaals
de deksel op haar neus. Een afgeslagen vrije trap werd met een klein
beetje geluk achter keeper Wens
geplaatst: 1-2. Een zware klap voor
de Wilnissers. Het was echter ook
het punt om alles of niets te spelen
en te vechten voor hun laatste kans.
Alexander Bos schoof door naar voren om gevaar te stichten in de zestien van NITA. Een minuut na de 12 wist de centrale verdediger door
te breken maar helaas belandde zijn
inzet op de paal. Op wilskracht wist
Frank Zaal in de 85e minuut de achterlijn te halen en een voorzet te geven op Alexander Bos. Bos kopte
de bal tegen een tegenstander aan
en het was opnieuw de scherpe Jay
Klaas Wijngaarden die vanaf zestien
meter de bal in het doel schoof 2-2.
CSW wist de druk op de verdediging
van NITA te behouden en in blessuretijd de 3-2 te maken. Een kopbal werd door keeper Koekoek nog
tegen de lat getikt maar in de rebound wist de inmiddels ingevallen
Edwin Milton de bal knap binnen te
schieten. NITA probeerde nog de 33 te maken. De club uit Nieuwer ter
Aa kreeg een vrije bal op het randje
van de zestien meter van de Wilnissers. Keeper Koekoek ging ook mee
naar voren om alsnog de gelijkmaker te maken. CSW counterde echter razendsnel naar de 4-2 via Jay
Klaas van Wijngaarden die de bal alleen nog maar in het lege doel hoefde te tikken.
Een zeer zwaar bevochten overwinning voor CSW maar volgende week
gaat men met nog maar twee punten achterstand naar Baarn om drie
punten te pakken en de koppositie!!

F2 Argon wint toernooi in
Nieuwegein
Mijdrecht - Op zaterdag 11 april jl.
reisden de jongens van Argon F2 af
naar VSV te Nieuwegein voor een
spannend voetbaltoernooi.
Zij wonnen daar vier wedstrijden op

rij en kregen geen enkel doelpunt
tegen. Na een gezellige, sportieve
voetbaldag kregen zij de beker
uitgereikt en gingen ze in feeststemmig naar huis.

Atalante dames 1
overtreft zichzelf met
winst in kwartfinale beker
Vinkeveen - Maandagavond 6
april 2009 speelden de dames gesponsord door Krijn Verbruggen en
Haaxman Lichtreclame een sterke
wedstrijd. Tegenstander was dames
1 van vv Amsterdam uit Amsterdam.
De wedstrijd werd gespeeld in de
sporthallen Zuid te amsterdam. De
maandagavond blijkt voor de vinkeveense dames een prima avond
om goede tegenstanders te verslaan. Werd eerder voor de competitie naaste concurrent Gemini verslagen, nu was het derde divisie team
van vvAmsterdam dames 1 dat niet
aan de dadendrang van de dames
kon ontkomen.
Atalante was op de trainingsavond
van de amsterdamse dames uitgenodigd voor het spelen van de
kwartfinale wedstrijd voor de beker. In de selectie ontbraken de geblesseerde Nancy Schockman en
Carin van tellingen. Nancy schockman was echter voor deze belangrijke wedstrijd wel naar de sporthallen
zuid afgereisd om de dames te coachen omdat de vaste coac Sjaak Immerzeel verstek moest laten gaan.
Gestart werd met Mirjam vd Strate,
Loes Kuiper, Irma Schouten, Astrid
vd Water, Inge Tanja en op de spelverdeling Janine Konenman. De
dames begonnen ontspannen maar
goed gefocused aan de wedstrijd en
namen door een hoge service druk
direct afstand van hun tegenstander. Het amsterdamse team was totaal overdonderd door het service
geweld en de teamgeest aan vinkeveense kant en timeouts en wissels
konden daar geen verandering in
brengen. Aan het einde van de set
lieten de Amsterdamse dames nog
wel zien een aardig balletje te kunnen slaan maar spannend werd het
allerminst. Met 22-25 was de winst
in de eerste set veilig.
De tweede set was een copy van de
eerste, vooral door de hoge service
druk en het harde werken door de
atlante dames liepen zijn gemakkelijk uit van hun amsterdamse opponent. Slimme wissels van de coach
nancy zorgde ervoor dat de amstedamse dames nooit lekker in hun
spel konden komen en ook de tweede set werd een prooi voor de atlante met 21-25
De derde set liet een totaal ander
beeld zien. Atalante werd vooraf gewaarschuwd door de Nancy schock-

man om toch vooral de druk op de
ketel te houden en er niet vanuit te
gaan dat de wedstrijd al gespeeld
was. Toch was de scherpte uit het
spel van de vinkeveense dames. De
pass werd niet goed verzorgd en
de aanval was niet effectief. vvAmsterdam liet deze set echt duidelijk
zien dat het een divisie hoger speel
en liet atalante alle hoeken van het
veld zien. Met 25-10 bleef de winst
in amsterdam.
Een gewaarschuwd team telt voor
twee en dus begonnen de vinkeveense dames de vierde set wel gefocust. De gehele set ging het gelijk
op, waarbij opvallend was dat atalante niet onder deed voor de amsterdamse opponent. Aan het einde van de set werd een klein gaatje
geslagen door een aantal mooi diagonaal geslagen ballen aan amsterdamse kant, waardoor de setwinst
wederom naar vvAmsterdam ging.
De vijfde en beslissende set is er
deze competitie eentje die atalante met vertrouwen tegemoed ziet.
Al 6 maal eerder werd een beslissende set gespeeld en nog nimmer
werd deze verloren. Zo ook deze
keer. Atalante had de moed nog niet
opgegeven buindelde alle krachten
nog een laatste keer en liet zien dat
een sterk team beter is dan de optelsom van de individuen. Er werd
een gat geslagen van 3 punten door
goede aanvallen en sterk serveren.
Helaas werd deze voorsprong aan
het einde van de set toch weggegeven waardoor het bloedstollen
spannend werd. De amsterdamse
dames werden aangemoedigd door
de eigen teams maar de atalante
dames waren alleminst onder de indruk van het geluid en bleven koelbloedig spelen. Op de serice van Janine was het dan toch raak en konden de dames met een 14-16 winst
in de laatste set trots terug naar vinkeveen.
Daar wacht in de volgende ronde
het van texel afkomstige team TEVOKO. Deze keer mogen de dames
hun kunsten thuis vertonen, ook al
zal dit waarschijnlijk op een voor
atalante ongebruikelijke dag, de zaterdag, gespeeld worden. Houd de
website goed in de gaten voor de
exacte gegevens, want het belooft
een mooie wedstrijd te worden en
publiek is natuurlijk van harte uitgenodigd!

CSW niet fraai
Wilnis - In tegenstelling tot het
voorafgaande duel tegen Jodan
Boys (4-1 winst) konden de dames
van CSW zaterdag in het inhaalduel tegen het Zeeuwse Smerdiek
niet overtuigen. De combinaties liepen stroef en de ploeg maakte het
zichzelf een stuk moeilijker dan nodig was. Het gehaaste spel leidde
tot veel balverlies en ondanks een
overwicht had het ook slechter kunnen aflopen met het team van Kors
Pennin. Het doelpunt van Sylvia van
´t Schip in de tweede helft bleek uiteindelijk voldoende voor de winst,
en wie maalt er dan nog om een
matige wedstrijd.
De openingsfase was nog het beste deel van de wedstrijd. CSW zette
Smerdiek direct onder druk en daar
kwamen een paar aardige mogelijkheden uit voort. Linda van Beek,
Saskia Vis en Lianne Hogeterp konden de kansen niet verzilveren en
Sylvia van ´t Schip kreeg de bal niet
snel genoeg onder controle. Toen
Smerdiek kort na elkaar twee goede
mogelijkheden kreeg (net over en
een redding van Isabella Koenen)
sloop bij CSW de onzekerheid erin.
Het overwicht was weg en de combinaties verliepen een stuk moeiza-

mer. Lianne Hogeterp was met een
kopbal nog wel dicht bij een goal en
ook Natasja Cornelissen had pech
met een omhaaltje.
Ook na de rust met de wind mee
kon CSW de stugge verdediging van
Smerdiek maar moeilijk op de knieën krijgen. Hoewel CSW wel veel op
de andere helft te vinden was, bleef
de Zeeuwse aanval ook best gevaarlijk. Gelukkig had Isabella Koenen een goede dag en hield zij het
doel de volle 90 minuten schoon.
Halverwege de tweede helft zette Saskia Vis Sylvia van ´t Schip met
een pas door het midden vrij voor
het doel en dit keer was de CSW
spits koelbloedig (1-0). Smerdiek
kwam na een onbesuisde actie met
10 “man” te staan, maar toch perste de ploeg er nog een slotoffensief
uit, waar CSW best nog moeite mee
had. Ook aan de overkant vielen er
gaten, maar ondanks een bal tegen
de lat van Linda van Beek werd er
verder niet meer gescoord.
Het resultaat is, dat CSW met 27 uit
19 nu definitief vrij is van degradatiezorgen en zelfs de vierde plaats
komt nog in zicht. Volgende week
zal Berkel ongetwijfeld alles op alles zetten om tegen CSW de degradatie te ontlopen.

Mijdrecht - Op zaterdag 11 april
was het zover, het tweede veldseizoen kon beginnen. Het door Pimentel Fastners gesponsorde Atalantis
1 was afgereisd naar Waddinxveen.
Hier werd de wedstrijd gespeeld tegen het hoger geplaatste Korbis 1.
Vorig buitenseizoen werd er thuis al
verloren van deze ploeg met 4-12.
Uit analyses bleek dat de dames in
dit team de zwakke plek waren en
dat er twee heren loepzuiver waren
in de aanval. Het was dus duidelijk
dat er veel over de dames aangevallen ging worden en dat de heren
goed samen moesten werken in de
verdediging om de heren geen kans
te geven om te scoren.
Buiten is Atlantis 1 verder gegaan
in dezelfde samenstelling. Dit betekend dat in de aanval begonnen: Auke van de Zijden, Pim de
Munter, Sandra Pronk en Masha
Hoogeboom. In de verdediging begonnen: Peter van der Wel, Jelmer
Steen, Chantal Poolman en Lissanne van Doornik. Atlantis 1 was van
plan om een goede indruk achter te
laten bij de tegenstander en zo het
verlies van de vorige keer goed te
maken. Door de strenge degradatie regeling is Atlantis ook deze keer
nog niet zeker van de derde klasse
volgend jaar.
Er werd sterk begonnen aan de
kant van Atlantis, dat gelijk scoorde uit een vrije bal dankzij Auke van
der Zijden. Deze scherpte was echter van korte duur, want bij Korbis
begonnen de ballen ook te vallen.
Dit betekend dat Atlantis al snel tegen een aantal punten achterstand
aan keek. Atlantis had in het beging
veel moeite met heet aanvalsspel
van Korbis. Ze maakte heel handig
gebruik van de korf en de diepte in
het achterveld. Aan de andere kant

van het veld liep de aanval van Atlantis ook al niet vlekkeloos, er werden veel plaastingsfouten gemaakt
en weinig aanvallen kwamen daadwerkelijk tot de korf.
In de rust keek Atlantis tegen een
flinke achterstand op, maar als het
de tweede helft alles op alles zette,
dan waren der misschien nog kansen. In de rust hamerde coach Paul
Plaatsman erop dat de aanvallen
beter georganiseerd moesten worden en dat in de verdediging dichter op verdedigd moest worden om
ervoor te zorgen dat de loepzuivere heren niet zo gemakkelijk meer
konden scoren. Na de laatste oppeppers was Atlantis weer helemaal
klaar voor de tweede helft.
Ook in de tweede helft had Atlantis veel moeite met het aanvalsspel
van Korbis, maar in de eigen aanval begon h et steeds meer te lopen.
Atlantis kwam moeizaam dichterbij,
maar een echte bedreiging voor de
overwinning van Korbis zijn ze niet
meer geweest. In de tweede helft
werden er nog wel een aantal wissels toegepast. Jelmer Steen werd
gewisseld voor Jimmy de Koning. In
het andere vak werden Auke van de
Zijden en Sandra Pronk gewisseld
voor Mark Goverse en Kim Stolk.
De wedstrijd werd ondanks de extra ingebrachte strijdkracht verloren met 15-8. Volgende week 18
april heeft Atlantis 1 geen wedstrijd. Maar die week daarna speelt
de ploeg thuis tegen Koveni 1 waar
de vorige keer van gewonnen werd
met 11-7. U bent dus allen van harte
welkom om Atlantis 1 aan te komen
moedigen aan de hoofdweg en tevens een kijkje te nemen op de rommelmarkt die gehouden zal worden
samen met activiteiten voor kinderen op het terrein van Atlantis.

BC De Vrijheid/Biljartmakers
loopt verder uit
De Ronde Venen - Met nog 5
speelweken te gaan heeft De Vrijheid/Biljartmakers een geweldige
week achter de rug. Door puntenverlies van alle concurrenten en de
winst met 9-0 van het Amstelhoekse
team, begint de tweede periodetitel
in zicht te komen. Met de ervaren
spelers Bert Loogman en Paul Huzemeier, de sympathieke Bart Dirks
en de bevlogen Dave Meijer is er
een sterke tegenstander in de barrage voor Dio 1 in de maak.
Bob’s Bar 1 verloor op het nippertje
met 4-5 van Dio 1. Bert Dijkshoorn
zorgde in een prima partij voor het
extra punt van zijn team. Bob Hubenet won van voor Eric Brandsteder.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 was
met 2-7 kansloos tegen De Schans.
John Beets had de kortste partij van
de week met winst in 17 beurten op
Dorus van der Meer.
Cens 1 leed met 1-8 een gevoelige nederlaag tegen De Kuiper/van
Wijk. Nico Koster (zie foto) had in
zijn gewonnen partij tegen Evert
Driehuis de procentueel hoogste
serie van de week met 22 caramboles = 34%. Kees de Zwart komt
weer beter in vorm en dat ondervond Desmond Driehuis door in 20
beurten te verliezen.
De Paddestoel 1 was met 0-9 geen
partij voor De Kromme Mijdrecht 1.
Rienes Lanoy had maar 23 beurten
nodig om Adrie Blauwhof te verslaan.
Stieva Aalsmeer is de weg kwijt en
verloor met 2-7 van Cens 1. Jeugdspeler Joel Knightley had maar 18

beurten nodig om van een sterke Derk Bunders te winnen. In deze wedstrijd was “een super losse 4-bander” van Jelte Huizinga het
hoogtepunt van de avond.
De Kromme Mijdrecht 2 won verrassend met 6-3 van De Paddestoel
2. Wim van der Linden pakte met
een mooie slotserie de winst tegen
Jim van Zwieten. De Merel/Metaal
Mijdrecht 3 was met 0-9 geen partij
voor het ontketende De Vrijheid/Biljartmakers. Kopman Bert Loogman
was in 20 beurten geen partij voor
Hans van Rijn. Dave Meijer had 22
beurten nodig tegen Wim Berkelaar.
Bart Dirks was in 23 beurten klaar
met Cor van Wijk. Paul Huzemeier had met winst in 32 beurten iets
meer clementie met Caty Jansen.
Bob’s Bar 2 won met 7-2 van Dio 2.
Erik Spiering had de kortste partij in
deze wedstrijd door in 21 beurten
Hennie van ’t Hul te verslaan. Jos
Boeijen redde de eer voor Dio 2.
De Paddestoel 3 won verdiend met
6-3 van De Merel/Metaal Mijdrecht
1. Ralph Dam won in slechts 18
beurten van een sterke John Vrielink. Kees Griffioen was geweldig
op dreef door in 19 beurten van een
verrassend goed spelende Jos van
Wijk te winnen.
Stand in de 2e periode:
1. De Vrijheid/Biljartmakers
84 punten
2. Kromme Mijdrecht 1 71 punten
3. Cens 1
69 punten
4. De Paddestoel 2
68 punten
5. Dio 1
67 punten
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College vindt niet dat zij fout is geweest:

”Door verblijf in
buitenland vervalt eigen
verantwoordelijkheid niet”
Vinkeveen – Vorige week melden
wij u over de al toen jaar slepende zaak van de familie Kat in Vinkeveen, over het wel of niet legaliseren van een brug aan de Herenweg in Vinkeveen. De advocaat
van de familie Kat had een pittige
brief gestuurd naar raad en college. Het college geeft hier het volgende antwoord op: “ In een brief
van 27 maartjl.van Tomlow advocaten, namens de heer R. Kat ten aanzien van een brug achter Herenweg
260 – 262 te Vinkeveen.
In de brief, wordt de procedurele
gang van zaken rond de bouw van
een brug achter Herenweg 260 –
262 te Vinkeveen uiteen gezet. Gevraagd wordt deze brief nog als
zienswijze bij het bestemmingsplan
te betrekken.
Ontvankelijkheid
De tervisielegging van het ontwerp
bestemmingsplan heeft plaatsgevonden van 11 december 2008 tot
en met 21 januari 2009. De zienswijze is dan ook ruim negen we-

ken te laat ingediend. De advocaat
geeft aan dat de heer Kat woonachtig is in het buitenland en dus geen
toegang heeft tot de locale media.
Tevens geeft hij aan dat het college op de hoogte is van het slepende conflict. Aangezien deze ingreep
–zo wordt gesteld– slechts gericht is
op legalisatie van de betrokken situatie, had het college de heer Kat en/
of zijn raadsman in kennis moeten
stellen van de procedure.
De aanpassing van plan is van algemene aard en richt zich dus niet
in het bijzonder op de betrokken situatie. De bestemming “Water” in
het oorspronkelijke plan “Lintbebouwing Vinkeveen 2003” werkte op twee punten niet goed t.a.v.
bruggen. Ten eerste laat dit plan alle
bruggen tot 1,5 meter hoog feitelijk
bij recht toe. Ten tweede worden alle bestaande bruggen die hoger zijn
dan 1,5 meter onder het overgangsrecht gebracht, voor zover niet wordt
voldaan aan de voorwaarde van vrije
doorvaart. In de praktijk geldt dit
voor een flink aantal situaties. Ge-

let op de belangen van de gebruikers van deze bruggen in het plangebied was aanpassing van het artikel gewenst. De nieuwe planregels
zorgen er voor dat de toets van de
vrije doorvaart slechts in nieuwe situaties hoeft plaats te vinden.
Zelf alert zijn
De wetgever heeft met betrekking tot algemene wijzigingen in de
ruimtelijke ordening gekozen voor
een systeem, waarbij burgers zelf
alert moeten zijn op ontwikkelingen die hun belangen kunnen raken. De ontwikkeling van een planherziening voor “Lintbebouwing
Vinkeveen 2003” is niet geheim gehouden. Na het hernieuwde goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde
Staten mocht men verwachten dat
de gemeente met een planherziening zou komen. Verblijf in het buitenland betekent niet dat deze eigen verantwoordelijkheid vervalt.
Middels zaakwaarneming of raadpleging van ontwikkelingen via in-

ternet was het zonder meer mogelijk om tijdig te reageren. De rechter accepteert het beroep op verblijf
in het buitenland over het algemeen
ook niet als verschoonbare reden
voor termijnoverschrijding. Wij adviseren u dan ook deze zienswijze
niet ontvankelijk te verklaren.
Wanneer de heer Kat zich hierin niet
kan vinden, kan hij beroep aantekenen. De Raad van State zal dan alsnog beoordelen of er sprake is van

Succesvolle seizoenstart
Van der Sleen- Van der
Heyden Motors Racing
Aalsmeer - De Ronde Venen - Tijdens de traditionele seizoensopening van het Open Nederlands Kampioenschap zette Kervin Bos uit Wilnis van VdH-VdS Motors Racing een
schitterende prestatie neer, door in
de Supersport 600 klasse beslag te
leggen op de zesde plaats in een
veld van vierenveertig coureurs. Als
winnaar werd Ronald ten Braake afgevlagd.
Zeer blijde gezichten bij Van der
Sleen – Van der Heyden Motors Racing na afloop van de race in de Supersport 600 klasse op het TT-circuit
van Assen. Met de zesde plaats werden de stoutste verwachtingen overtroffen. Het meest verrast was Kervin zelf, die na afloop van zijn race
van alle kanten gefeliciteerd werd.
“Dit had ik niet verwacht,” glom hij
na afloop. “Na een wat rommelige

eerste ronde ben ik gaandeweg de
race de strijd aangegaan met Joey
Litjens. Swen Ahnedorp zat eerst
ook nog bij ons, maar die liep langzaam bij ons weg. Door een remfout
van mij in de laatste ronde wist Litjens mij alsnog voorbij te gaan en
ging de vijfde plaats aan mijn neus
voorbij. Maar met mijn beste prestatie ooit bij een ONK ben ik natuurlijk
ook erg tevreden.”
Tijdens de kwalificaties had de inwoner van Wilnis zijn persoonlijk record op Assen al verbeterd. De tijd
van 1.45.7 was goed voor een tiende plaats bij de start. Direct na de
start schoof de Yamaha coureur een
plaatsje op en kwam na een ronde als negende lang start en finish.
Ronden lang streed Kervin met Nigel Walraven en Jurjen Uiterdijk om
plaats acht. Dat duel werd in het

voordeel van Kervin beslecht, die
daarna eerst Van de Nieuwenhuizen
verschalkte om vervolgens de rest
van de wedstrijd met Litjens een duel uit te vechten voor de vijfde en
zesde plaats. Even leek ook Swen
Ahnendorp bij het duel betrokken
te worden, maar de kampioen van
het vorig seizoen liet het zover niet
komen, door wat afstand van zijn
achtervolgers te nemen. De strijd
om plaats vijf werd op het scherpst
van de snede gereden, waarbij Kervin en Litjens elkaar geen duimbreedte toegaven. Na twee ronden
op de vijfde plaats gereden te hebben werd Kervin door de voormalige 125cc GP coureur weer terugverwezen naar plaats zes. In de laatste
ronde, bij het ingaan van de Noordlus, leek Kervin definitief met Litjens
af te rekenen, maar de stuurfout

bleek uiteindelijk beslissend te zijn.
Tijdens race verbeterde Kervin zijn
ronde tijden ten opzichte van vorig
jaar met 2 seconde naar 1.44.48. De
race in de Supersportklasse werd
gewonnen door Ronald ter Braake
uit Nijeveen voor de Belg Vincent
Lonbois en derde werd Roy ten Napel. Teammanager Benno Scholten
kon zijn geluk niet op. “We hebben
een zeer goede voorbereiding gehad en het resultaat zie je vandaag.
We mogen als team trots zijn op deze prestatie.”
Komende week reist Kervin af naar
het beroemde circuit van Francorchamp Belgie, waar de 2e race in
het ONK Supersport 600 verreden
zal worden. “Een moeilijk circuit
om te rijden,” blikt hij alvast vooruit,
“maar ik ga weer voor een plaats in
de top tien.”

Paas paren bij BVU
Uithoorn - Met de paasdagen voor
de deur werd de eerste zitting van
de laatste paren ronde van dit seizoen gelardeerd met hapjes en prijsjes. De leukste prijs was afgesproken voor diegene die het dichtst bij
de 50% scoorde en dat gelukte zowel in de C- lijn als in de A- lijn met
exact 50% door respectievelijk Tiny
& Bram van Klaveren en Greetje van
den Bovenkamp & Ria Wezenberg.
In de C- lijn was men toch al goed
op dreef door een score van boven
de 60% door de eerste drie paren.
Riki Spook & Theo van Vliet
(65,83%), Jan van Diermen & Ton
ter Linden en Gerda & Joop van Duren (64,17%) toonden zo een staaltje van hun kunnen.
Chiel van Beek & Fons Roelofsma
werden vierde met 54,17% en zaten

dus eigenlijk overal net naast!
In de A- lijn stelden Nico van der
Meer & Hans Wagenvoort even orde op zaken door het viertallen verlies nu om te zetten in een overwinning op allen met 56,25%.
Kokkie van den Kerkhoven & Corrie
Smit volgden goed met 55,21% met
op hun hielen Leo Leenen & Henk
van der Schinkel met 54,86%.
De Thea’s Stahl & Kruyk bleven op
hun beurt Ans Breggeman & Anne Tolsma nipt voor met 53,47% om
53,13%. Onderin hadden Nel de Ruiter & May Verhoef een zeer stroeve
start en ook Ben ten Brink & Gijs de
Ruiter bewezen dat onlangs behaalde successen geen garantie voor
de toekomst zijn!. In de B- lijn waren Cor Hendrix & Anke Reems nu
eens goed op dreef met een eer-

verschoonbare termijnoverschrijding. Wij achten het niet waarschijnlijk dat de Raad van State tot
dit oordeel zal komen.
Inhoudelijk
De nieuwe bepaling in het bestemmingsplan is, zoals hierboven reeds
is aangegeven, niet opgenomen ten
behoeve van de legalisatie van deze bijzondere situatie. Legalisatie
van een bouwwerk kan ook niet met

een bestemmingsplan plaatsvinden,
hiervoor is altijd een bouwvergunning nodig. De inhoudelijke discussie over de brug dient dus plaats te
vinden binnen de lopende procedure over de bouwvergunning. Daarbij worden de belangen van de heer
Kat en de belangen van de eigenaren van de aanwezige recreatiewoningen betrokken. Over deze kwestie wordt separaat een voorstel aan
de raad voorgelegd.

Bert loogman en Nico van
Soeren in grootse vorm

Nederlands Kampioenschap rallyracing
Regio - Aankomende zondag 19
april, start het nieuwe Nederlandse
Kampioenschap Rallyracing 2009.
Op Nederlandse bodem, het Eurocircuit te Valkenswaard, is Van Rijn
Racing wederom weer van de partij. Na het eerste rallyracing kampioenschap in 2008 als 13e te hebben
af gesloten, heeft het team als doel
dit resultaat te gaan verbeteren. Een
top 10 klassering is waar we dit jaar
voor willen gaan. Maar het zal niet
gemakkelijk gaan worden.
Met een sterk deelnemersveld in de
divisie 1A, of ook bekend als de super 1600-klasse, zal dat zeker een
hele prestatie gaan worden. Het
deelnemersveld is weer goed gevuld, met tot dusver bekend, een
startveld van 20 rallyrace wagens.
De uit Mijdrecht afkomstige Dennis
van Rijn zal dus vol tegenaan moeten gaan geven om een plaats in de
finales bemachtigen. De eerste 15

Aalsmeer - De Ronde Venen Speelweek 32 was de week van
koploper De Vrijheid/Biljartmakers.
Het team van kopman Bert Loogman (zie foto) is in grootse vorm.
Alle partijen waren binnen de 25
beurten uit. Als grootste uitschieter de kortste partij van de week van
Bert Loogman in 11 beurten. Nico
van Soeren zorgde met 26 caramboles voor de hoogste serie van de
week met een percentage van 44%
van zijn te maken caramboles. Cens
1 en De Merel/Metaal Mijdrecht 4
bleven met een overwinning van 9-0
de koplopers nog het beste volgen.
Het team van de Vrijheid/Biljartmakers denderde met 9-0 over De Merel/Metaal Mijdrecht 2 heen. Bert
Loogman, Nico van Soeren, Bart

winst te pakken Hennie kwam 2
punten tekort in de 17 beurten durende partij..

Dirks en Dave Meijer solliciteren
naar het tweede periodekampioenschap. Bert speelde een gemiddelde
van 10. Dio 1 had het moeilijk tegen
Bob’s Bar 2 en verloor met 4-5. Stefan Vos was in slechts 18 beurten te
sterk voor Bert Dijkshoorn. Een niet
fitte Paul Schuurman verloor van Tobias Hagenbeek.
Dio 2 was met 5-4 net iets gelukkiger als De Kuiper/van Wijk. Hennie van ’t Hul dacht de kortste partij van de week te hebben met winst
in 13 beurten op Martien Heijman,
maar er was al een partij in 11 beurten uit. Hennie Hoffmans en Kees de
Zwart speelde een schitterende partij die Hennie leek te winnen. Maar
“vechtjas” Kees wist in de twee laatste beurten met 23 caramboles de

18 beurten nodig tegen John Beets.
Kees Griffioen was in 21 beurten
een maatje te groot voor Dirk van
Yperen.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 maakte met 9-0 gehakt van Bob’s Bar 1.
Ben Fransen had met 21 beurten de
kortste partij tegen Jeroen Schijf.
Cens 2 drukte met een 7-2 winst De
Paddestoel 1 nog steviger onder op
de ranglijst.
Stand na 13 speelweken in 2e periode:
1. De Vrijheid/Biljartmakers
75 punten
2. Cens 1
68 punten
3. Merel/Metaal Mijdrecht 4
66 punten
4. Paddestoel 2
65 punten
5.Dio 1
62 punten

Geen kind
Cens 1 had met 9-0 geen kind aan
Stieva Aalsmeer. Het werd een latertje door de vele beurten in elke
partij.
Paddestoel 2 trok met 4-5 net aan
het kortste eind tegen De Kromme
Mijdrecht 1. Het door een ongeluk
gehandicapte team van De Paddestoel 2 moet weer even het ritme
zien te vinden.
De Paddestoel 3 verloor met 2-7 van
De Kromme Mijdrecht 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 was
met 5-4 de baas over De Schans.
Kampioen John Vrielink had maar

plaatsen zich direct voor een A- of
B-finale. Het team en coureur weten
wat er hun te doen staat.
Na wat technische problemen te
hebben ondervonden in België,
heeft het team een zeer goede testdag op Valkenswaard verreden. Onder andere de nieuwe aandrijfassen hielden zich goed. Hopelijk blijven ze dat aankomende wedstrijd
ook doen. Tevens konden deze dag
de aanwezige gasten plaats nemen
naast Van Rijn in de SEAT Cordoba.
Nu kon men echt meebeleven wat
Rallyracing is!
Men gaat zich opmaken voor de
naderende wedstrijd, op het moment wordt de laatste hand gelegd
aan de wagen om zo goed mogelijk voorbereid voor de eerste start
te verschijnen! Supporters zijn van
harte welkom, vanaf 12.00u start de
eerste manche.

Nieuwelingen UWTC
pakken uit in klassieker
Uithoorn - Afgelopen zaterdag hebben de nieuwelingen van de UWTC
zich getoond in de eerste klassieker
die op het programma stond. Om
9.30u trokken Thijs Leijgraaff, Dennis Looij en Nicky Vis ten strijde in
de polders van Lekkerkerk.
Gelijk lag het tempo erg hoog en
werd het peloton al uitgedund. De
UWTC-ers konden zich prima handste plaats en 58,85%. Loes Kroon
& Theo Vermeij werden solide spelend tweede met 56,77%, voor Wim
Baars & Marcel Dekker met 54,17%,
die door oplopende emoties tegen
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman kostbare procenten lieten liggen. Laatst genoemden, kersvers gepromoveerd en nooit te beroerd om van andermans zwakte te
profiteren, kwamen mede daardoor
uit op een fraaie vierde plaats met
52,08%. Bij To van der Meer & Tineke van der Sluys was “het glas
halfvol” met 51,56%, maar bij Monique Verberkmoes & Corrie van Tol
duidelijk “half leeg”met de laatste
plaats. Wilt u ook eens het glas heffen en bepalen of het half vol of half
leeg is, kom dan bridgen bij Bridge
Vereniging Uithoorn. Elke maandagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal van Sporthal de Scheg. Voor inlichtingen Marineke Lang Tel: 0297
569432, na 18.00 uur.

haven in de eerste groep. Na diverse
uitlooppogingen die direct werden
geneutraliseerd, konden uiteindelijk
5 man wegkomen en die mochten
gelijk sprinten voor de overwinning.
Nicky probeerde nog de oversteek
te maken maar slaagde daar helaas
niet in. In de sprint werden Dennis en Thijs gehinderd waardoor ze
“slechts” 10e (Dennis) en 12e(Thijs)
werden. Nicky finishte netjes in het
peloton. Hierdoor werd een 6e plek
in het ploegenklassement veilig gesteld en kon iedereen uiteindelijk
toch best wel tevreden naar huis.

