
28 april 2010Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,6 % !!!

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,5 L / 100 km (1 L op 18,2 km) tot 7,5 L / 100 km (1 L op 13,3 km).
De gemiddelde CO2-uitstoot is 147 g/km tot 195 g/km. Vraag naar de voorwaarden.

DE NIEUWE

V.A. € 23.795,-

SNEAK PREVIEW:
 ZATERDAG    1    MEI    12:00 - 17:00  UUR
 ZONDAG    2    MEI    11:00 - 16:00  UUR

AALSMEER Oosteinderweg 110   1432 AN 0297 329 911
www.kia-aalsmeer.nl

De Ronde Venen - Met alle part-
ners uit het gebied werken aan een 
toekomstbestendig Groot Wilnis-
Vinkeveen, zodat er voor alle partij-
en meerwaarde ontstaat. 
Dat spraken agrariërs uit het ge-
bied, lokale partijen, LTO Noord, 
ANV de Utrechtse Venen, Staatbos-
beheer, Natuur en Milieu Utrecht, 
gemeenten, Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de pro-
vincie Utrecht af toen zij dinsdag 20 
april het convenant ondertekenden. 
In het convenant zijn afspraken ge-
maakt om vijf doelen te realiseren: 
het ontwikkelen van natuur voor de 
Groene Ruggengraat, het creëren 
van een duurzame toekomst voor de 
daar aanwezige landbouw, het ver-
minderen van bodemdaling, het ver-
beteren van de waterkwaliteit en het 
bevorderen van weidse recreatie. 

Gedeputeerde Bart Krol: “‘In Groot 
Wilnis-Vinkeveen kozen wij als pro-
vincie er bewust voor om de doelen 
samen met de mensen uit het ge-
bied uit te werken. Wij maakten dui-

delijk wat we willen bereiken en ga-
ven het gebied het vertrouwen dat 
ze dat op een eigen manier kunnen 
uitvoeren. We mogen er met zijn al-
len heel trots op zijn dat we, na een 
zeer intensief proces met alle be-
trokkenen, tot afspraken zijn geko-
men die onderaan de streep voor 
iedereen een ‘plus’ opleveren! Dit 
convenant geeft vertrouwen dat we 
hier in Groot Wilnis-Vinkeveen met 
elkaar het beste resultaat gaan be-
reiken. De afspraken zijn nu ge-
maakt, de volgende uitdaging is om 
het samen ook waar te maken.” 
Wethouder Ingrid Lambregts: “In 
Groot Wilnis-Vinkeveen wordt door 
alle partijen echt Samen-Gewerkt. 
Met onderling respect voor elkaars 
standpunten en belangen hebben 
we creatieve oplossingen gevon-
den en gaan we dit nu in de prak-
tijk waarmaken. Wat mij betreft een 
schoolvoorbeeld van succesvol “pol-
deren” in Groot Wilnis-Vinkeveen.”

Intensief
Ruim twee jaar is intensief samen-

gewerkt door agrariërs uit het ge-
bied, lokale partijen, LTO Noord, 
ANV de Utrechtse Venen, Staatbos-
beheer, Natuur en Milieu Utrecht, 
gemeenten, Waternet en de provin-
cie Utrecht. 

Na ondertekening is het tijd voor de 
volgende fase: de uitvoering van de 
afspraken uit het gebiedsconvenant. 
Uitvoering wordt voortvarend ter 
hand genomen. Komende maanden 
wordt het convenant uitgewerkt tot 
een uitvoeringsprogramma: daar-
voor blijven dezelfde partijen met 
elkaar in gesprek. De eerste afspra-
ken uit het convenant zijn overigens 
al in uitvoering. Zo startte in het na-
jaar van 2009 een pilot voor onder-
waterdrainage op het land van een 
agrariër uit Groot Wilnis–Vinkeveen. 
Onderwaterdrainage is een van de 
methodes die gebruikt kan worden 
om de bodemdaling te verminderen. 
Daarnaast wordt er in de loop van 
het jaar gestart met baggeren van 
sloten om de water- en natuurkwa-
liteit te verbeteren. 

Links Ingrid Lambregts, wethouder De Ronde Venen, in het midden Dick Boogaard, voorzitter Gebiedscommissie De 
Venen en rechts Bart Krol, gedeputeerde portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Landelijk Gebied en Stedelijke Ver-
nieuwing.

Ondertekening convenant Groot Wilnis-Vinkeveen

In vertrouwen samenwerken 
levert beste resultaat

De Ronde Venen - Het nieuwe 
zwembad gaat die benaming sinds 
een paar dagen echt eer aandoen. 
Waar de bestrating van de toe-
gang en het parkeerterrein al na-
genoeg gereed is, wordt in en om 
het pand druk gewerkt aan de af-
werking. Het begint er steeds fraai-
er uit te zien. Toegegeven, het kost 
allemaal veel geld, maar dan heb je 
ook wat. Wie in het zwemgedeelte 
loopt voelt de uitstraling en het vo-
lume van de accommodatie al over 
zich heen komen. Inmiddels worden 
de drie zwembaden gevuld met lei-
dingwater. Delen van de beweeg-

bare vloeren zijn duidelijk zichtbaar. 
Op de bodem liggen hier en daar 
nog bouwzand en wat vuil. “Dat 
wordt met een bodemvuilzuiger ver-
wijderd. Ook het water is nog niet 
geconditioneerd. Met andere woor-
den, er moet nog chloor en zwavel-
zuur aan toegevoegd worden. Zo-
dra dat is gebeurd wordt het water 
ook helderder,“ laat John van Meel, 
hoofd projectmanagement van 
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV 
uit Raamsdonksveer ons weten. “De 
prognose is dat we eind deze week 
het water in de baden gaan condi-
tioneren en verwarmen. Het testen 

van de baden op waterdichtheid 
heeft vorig jaar augustus al plaats-
gevonden.”
De laatste hand wordt ook gelegd 
aan de uitstroomopening van de 
glijbaan die als een buis aan de ach-
terzijkant van het gebouw zichtbaar 
is. Die mondt niet uit in een van de 
zwembaden maar in een apart lang-
werpig bassin. Dit om te voorkomen 
dat gebruikers door hun snelheid 
bovenop zwemmers terechtkomen. 
Kortom, de accommodatie krijgt 
aan alle kanten gestalte en dat zal 
de komende weken er alleen maar 
mooier op worden.

Nieuw zwembad wordt 
nu écht bad

En daar gaan alle plannen voor verplaatsing sportvelden

College kan Estafetteproject 
financieel niet rondkrijgen
De Ronde Venen – Het ziet er naar 
uit, dat alle prachtige plannen van 
het college, de Rabobank en Bouw-
fonds, om sportvereniging Argon en 
CSW te verplaatsen naar de Drie-
hoek (achter de Rabobank) en op 
de grond van de beide sportclubs 
woningen te bouwen niet doorgaan 
of tenminste voorlopig in de koel-
kast verdwijnen. En gezien de ko-
mende herindeling met Abcoude, 
wat al geld genoeg gaat kosten, 
waarschijnlijk wel in de vrieskist be-
landt. Het college van B&W heeft af-
gelopen week via een memo aan de 
gemeenteraad meegedeeld dat zij 
op dit moment geen mogelijkheid 
ziet om over te gaan tot onderteke-
ning van een samenwerkingsover-
eenkomst met de combinatie Rabo-
bank Veenstromen/Bouwfonds Ont-
wikkeling voor de realisatie van het 
Estafetteproject. Er kan op korte ter-
mijn namelijk niet worden voldaan 
aan de voorwaarde van de gemeen-
teraad dat sprake moet zijn van een 
sluitende grondexploitatie. 

Tijdens de gemeenteraden van 5 
maart 2009 en van 5 oktober 2009 

heeft besluitvorming plaatsgevon-
den over het samen met de com-
binatie Rabobank Veenstromen/
Bouwfonds Ontwikkeling gereali-
seerde haalbaarheidsonderzoek Es-
tafetteproject. 

Afwijking
Bij het actualiseren van de contract-
stukken ten behoeve van de onder-
tekening is eind maart 2010, tijdens 
de finale controle van de stukken, 
een afwijking ten aanzien van ge-
maakte afspraken naar voren ge-
komen. De afwijking betreft de ge-
maakte afspraken met de beide 
voetbalverenigingen voor wat be-
treft de gebouwen, zoals verwoord 
in de met de verenigingen geslo-
ten intentieovereenkomsten. Begin 
april 2010 is deze afwijking, waar-
door geen sprake meer was van een 
sluitende grondexploitatie, gemeld 
aan het college van B&W. Omdat 
een sluitende grondexploitatie basis 
is geweest voor de besluitvorming 
van de gemeenteraad over het Es-
tafetteproject, heeft het college zich 
beraden over de ontstane situatie. 
Daarna heeft koortsachtig over-

leg plaatsgevonden met Rabobank 
Veenstromen/Bouwfonds Ontwikke-
ling en is onderzocht of en op welke 
wijze deze afwijking van de grond-
exploitatie hersteld zou kunnen 
worden. Het college heeft tot haar 
spijt en teleurstelling moeten vast-
stellen, dat op korte termijn geen 
concrete dekking van de geconsta-
teerde afwijking kan worden gevon-
den. Vanwege deze situatie, waarbij 
duidelijk is geworden dat niet kan 
worden voldaan aan het door de ge-
meenteraad gestelde uitgangspunt, 
dat bij de ondertekening van de sa-
menwerkingsovereenkomst van het 
project sprake dient te zijn van een 
sluitende grondexploitatie en om-
dat het college niet de verwachting 
heeft dat hier op korte termijn wel 
sprake van kan zijn, heeft het col-
lege helaas moeten constateren, dat 
geen sprake kan zijn van het onder-
tekenen van de samenwerkings-
overeenkomst. De directbetrokken 
sportverenigingen zijn geïnformeerd 
over de ontstane situatie. Vanavond 
28 april zal de projectwethouder de 
raad nader informeren tijdens de 
RTG Omgeving.

Vinkeveen - De politie heeft woens-
dag 21 april zeven aangiftes binnen-
gekregen van autoinbraken. Deze in-
braken zijn gepleegd in de nacht van 
dinsdag 20 op woensdag 21 april in 
de wijk Westerheul. De politie is een 
onderzoek gestart en zoekt getuigen 
die in deze nacht verdachte persoon/
personen en/of voertuigen gezien 
hebben. Heeft u informatie, belt u 

dan naar het politiewijkteam De Ron-
de Venen of stuur een e-mail naar 
derondevenen@utrecht.politie.nl. 
Wat kunt u doen? Bent u getuige van 
een auto-inbraak of ziet u iemand 
die zich verdacht ophoudt bij gepar-
keerde auto’s, belt u dan 112. Hier-
mee verhoogt u de kans dat de poli-
tie de auto-inbreker in de kraag kan 
vatten. 

Aangifte doen
Bent u toch slachtoffer van een au-
to-inbraak, doe dan altijd aangifte. U 
kunt bellen met 0900-8844 voor het 
maken van een afspraak of aangifte 
doen via internet. 
De politie adviseert om waardevolle 
goederen zoals autoradios, laptops 
en navigatiesystemen goed te re-
gistreren. Bij het eventueel aantref-
fen van (gestolen) goederen, kan de 
politie u makkelijker traceren en de 
goederen retourneren.

Autoinbrakengolf in Vinkeveen



Mijdrecht - Dinsdagmorgen om 
kwart voor negen begonnen zo’n 
driehonderd leerlingen van de groe-
pen 7 en 8 van de basisscholen in 
De Ronde Venen aan de uitvoe-
ring van het praktisch verkeersexa-
men. De wethouders Jacques Dek-
ker (Verkeer en Vervoer) en Jan van 
Breukelen (Onderwijs) gaven bij het 
startpunt voor het gemeentehuis 
op het Raadhuisplein blijk van hun 
belangstelling. Het praktijkexamen 
wordt dit jaar, net als in voorgaan-
de jaren, georganiseerd door de ge-
meente. In totaal 14 van de 17 basis-
scholen doen aan het verkeersexa-
men mee. Drie basisscholen in Vin-
keveen nemen zelf de organisatie 
voor hun rekening. Op basis van re-
acties van kinderen en leerkrachten 
blijkt dat het praktisch verkeersexa-
men een belangrijk onderdeel is ge-
worden binnen de verkeerseduca-
tie op de basisscholen. Voorafgaand 
aan het praktijkexamen leggen de 
leerlingen eerst een theoretisch 
examen af. Per school vertrokken de 
leerlingen met tussenpozen van een 

halve minuut waarbij zij op de fiets 
een parcours door Mijdrecht moes-
ten afleggen. Een tochtje van on-
geveer 20 minuten. Langs de route 
waren verscheidene controleposten 
ingericht, bemenst met vrijwilligers 
die de kinderen op allerlei verschil-
lende verkeersaspecten beoordeel-
den. Onder fraaie weersomstandig-

heden gaven de leerlingen van de 
Jenaplanschool Vlinderbos uit Wil-
nis samen met de wethouders de 
aftrap voor het praktisch verkeers-
examen.
Als de leerlingen het verkeersexa-
men met goed gevolg afleggen krij-
gen ze allemaal een diploma uitge-
reikt.
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Briljanten huwelijk in 
een platina zetting
Mijdrecht - Wie haalt het vandaag 
de dag nog: 65 jaar getrouwd, bril-
jant! Eén van die bijzondere gebeur-
tenissen waaraan deze gemeen-
te zo rijk is. De gelukkigen zijn dit 
keer Jaap Bosma en zijn echtgeno-
te Alida Bosma-de Lange. Zij vier-
den dit op maandag 26 april. Bei-
den geboren en getogen in hart-
je Amsterdam. Jaap op 9 april 1920 
en Alida op 6 maart 1925. Zij trouw-
den in Amsterdam, zeven dagen 
vóórdat nazi-Duitsland capituleer-
de. Dat moet een bijzondere ge-
waarwording zijn voor het echtpaar 
dat nu en passant ook de 65-jarige 
‘jubileumviering’ van de bevrijding, 
5 mei, mag beleven!... Jaap en Ali-
da wonen na hun verblijf in Amster-
dam en later Diemen, al weer 29 jaar 
in Mijdrecht, waarvan zestien in De 
Kom achter Nieuw Avondlicht. Jaap 
stamt uit een gezin met nog twee 
zusters en een broer; Alida had een 
zuster en een broer. Uit het huwelijk 
werden drie kinderen geboren, twee 
dochters en een zoon. De jongste 
dochter is Anja, getrouwd met Co 
Pieneman. Anja is bekend raadslid 
(RVB) in De Ronde Venen; Co heeft 
zijn roots bij SV Argon. Het zijn trou-
wens allemaal voetballiefhebbers 
bij de familie Bosma. In de tijd dat 
Jaap nog in jongere sferen verkeer-
de was het Blauw Wit waarvoor het 
hart open stond. Hij deed dapper 
mee in de jeugdopleiding; zijn zoon 
voetbalde bij Blauw Wit. Later, toen 
Co bij Argon ging voetballen, wer-
den Jaap en zijn vrouw trouwe sup-
porters van de Mijdrechtse club, tot 
de dag van vandaag toe. Zij smaken 
het genoegen vier kleinkinderen te 

hebben en inmiddels twee achter-
kleinkinderen.

Bij ons in de Jordaan
Buren en familie waren op de heu-
gelijke dag in de woning om de ge-
zelligheid luister bij te zetten. Burge-
meester Marianne Burgman kwam 
eveneens blijk geven van haar be-
langstelling en overhandigde het 
bruidspaar als cadeautje het traditi-
onele fotoboek over het Vinkeveen-
se plassenlandschap. Jaap en Alida 
zijn nog helder van geest en genie-
ten van een goede gezondheid, ook 
al is er aan Jaap de afgelopen jaren 
toch wel wat ‘gesleuteld’ zoals hij 
dat zelf formuleert. Wonderlijk ge-
noeg is hem dat allemaal ten goede 
gekomen. Hij kan zich nog volop al-
lerlei plezierige, maar ook onplezie-
rige zaken herinneren. “Ik moest mij 
verplicht bij de Duitsers melden om 
te gaan werken in Duitsland. Toen 
had ik net een technische opleiding 
achter de rug en werd te werk ge-
steld bij BMW, niet om mee te hel-
pen auto’s te maken, maar vlieg-
tuigmotoren. Hoewel tegen mijn 
zin, kon ik daar veel van opsteken. 
Ik heb toen maar van de nood een 
deugd gemaakt. Later in de oorlog 
ben ik nog ondergedoken geweest 
in Amsterdam. Als ik uitging om bij-
voorbeeld te gaan dansen, keek ik 
altijd of er een achterdeur was. De 
Duitsers hielden wel eens razzia’s 
in die gelegenheden en dan moest 
je wegwezen. Hoe ik Alida heb ont-
moet? Zij ging een paar keer mee 
met mijn zuster naar huis en toen 
kwam ze mij tegen... Tja, zo is het 
verder gegaan.” Jaap startte na de 

oorlog zelf een bedrijf op in de klein-
metaal. Na 20 jaar hield hij daarmee 
op en stapte bij IBM binnen. Daar 
heeft hij 22 jaar met plezier gewerkt. 
Op bijna 60-jarige leeftijd mocht hij 
eruit stappen en geniet dus al lange 
tijd van een welverdiend pensioen. 
Jaap en Alida zeggen een prachti-
ge tijd te hebben gehad in de Jor-
daan met feesten waar Tante Leen 
en Johnny Jordaan regelmatig op-
traden. De ouders van Alida had-
den er een banketbakkerij, reden 
waarom er altijd met succes Sinter-
klaasfeesten werden georganiseerd, 
waar Jaap als Zwarte Piet fungeer-
de en het paard van de Sint in toom 
moest houden omdat de goedhei-
ligman tijdens de muziek anders 
van het paard viel. Dat was wel la-
chen…
De familiebijeenkomst thuis krijgt 
zeer binnenkort nog een vervolg in 
de vorm van een gezellig etentje met 
elkaar. “Wanneer er een feestje kan 
worden gemaakt moet je dat ook 
doen”, brengt Anja in het midden. 
Ze heeft helemaal gelijk! Bruids-
paar, namens de Nieuwe Meerbo-
de van harte gefeliciteerd met de-
ze unieke mijlpaal. Op naar het pla-
tina kunnen we gerust stellen als we 
de vitaliteit van beide echtelieden in 
ogenschouw nemen. Da’s dus over 
vijf jaar. Moet kunnen! Helemaal 
als je ziet dat een honderdjarige 
Mijdrechtenaar uit Nieuw Avond-
licht afgelopen week zijn rijbewijs 
weer verlengd zag. Alsof het de ge-
woonste zaak van de wereld was. In 
dat licht gezien moeten die vijf jaar 
voor Jaap en Alida toch een ‘appel-
tje eitje’ zijn…

De Combinatie komt met initiatiefvoorstel voor Dukaton:

‘Maak Dukaton tot verboden 
gebied voor vrachtwagens’
Mijdrecht – In de raadsvergadering 
van 20 mei aanstaande zal de frac-
tie van De Combinatie met een ini-
tiatiefvoorstel komen om voor eens 
en voor altijd van de verkeerspro-
blemen af te zijn op en rond de Du-
katon in Mijdrecht.

Er wordt de laatste jaren steen en 
been geklaagd door de om- en aan-
wonenden van deze druk bereden 
weg. 
En niet alleen omdat deze om- en 
aanwonenden van deze weg over-
last hebben van het geluid en het 
gewicht van de vele vrachtwagens 
die er (vaak ook nog veel te hard) 
rijden, nee, omdat deze weg, en het 
vervolg van deze weg, gelegen is 
aan scholen. 

Aan de Dukaton ligt het VLC, be-
volkt door vele honderden leerlin-
gen tussen de 12 en 17 jaar.

Maar ook zijn er direct in de buurt  
maar liefst drie basisscholen waar 
kids op zitten van 4 tot 12 jaar. Een 
zeer kwetsbare groep kinderen, die 
voor zestig tot tachtig procent alle-
maal deze drukke weg of de vervolg-
weg een paar keer per dag moeten 
oversteken.

En nu kun je zeggen, er is toch nog 
niks gebeurd? 
Dat is niet waar, er is gelukkig nog 
niets ernstigs gebeurd, maar moet 

je daar op wachten?

Vragen
Er zijn de laatste jaren al heel wat 
briefwisselingen en vergaderingen 
geweest. Er is ook al wat veranderd, 
maar nog steeds niets wat echt de 
vrachtwagentoevoer vermindert. 

De Combinatie is de laatste maan-
den steeds opnieuw bezig het colle-
ge scherp te houden en stelt de ene 
vraag naar de andere. Geeft ideeën 
aan, maar krijgt tot op heden nog 
steeds nul op haar rekest. 

Nu zijn ze het blijkbaar zat en ko-
men ze met een initiatiefvoorstel dat 
ze als raadsvoorstel inbrengen, zo-
dat de raad nu eens kan beslissen 
wat ze wil en durft.

In hun voorstel schrijven zij: “De 
kwestie overlast Dukaton is nog 
steeds niet opgelost en het belem-
meren van onnodig vrachtverkeer, 
de grootste klacht van de aanwo-
nenden, zou volgens het college niet 
mogelijk, respectievelijk niet hand-
haafbaar zijn.

Eenvoudig
“Hoewel het volgens ons eenvou-
dig moet zijn overlastgevend vracht-
verkeer, aantoonbaar bestemmings-
verkeer uitgezonderd, op de Duka-
ton weg te houden blijkt het college 
daarvoor niet te voelen. In oktober 

heeft onze fractie al een motie inge-
diend om de problematiek op kor-
te termijn te verhelpen via een alles 
omvattende oplossing.

De motie werd overruld door een 
motie van het CDA, die weliswaar 
nagenoeg hetzelfde beoogde, maar 
het college meer tijd gaf om die op-
lossing te realiseren.

Nadien is er wel overleg geweest 
met de belanghebbenden, zijn er 
een paar kleine aanpassingen ge-
daan, doch het grote euvel, het 
vrachtverkeer dat onnodig gebruik 
maakt van de Dukaton, wordt niet 
aangepakt.

Een tussentijdse oproep van onze 
fractie om de Dukaton om de weg 
voor vrachtverkeer verboden te ver-
klaren, behalve voor bestemmings-
verkeer, wordt door ons college voor 
niet mogelijk gehouden, hoewel het 
bij andere gemeenten in ons land 
allang wordt toegepast”, aldus de 
Combinatie

Een goed voorstel vinden aan- en 
omwonenden. Een goed voorstel 
vinden de ouders van de diverse 
scholen. 
Een goed voorstel vindt een groot 
deel van de raad, dus wie weet in de 
vergadering van 20 mei. 

Nu het college nog om.

Een zonovergoten Sport- 
en spelletjesdag bij
oBS De Pijlstaart
Vinkeveen – Vrijdag 23 april werd 
de jaarlijkse sport- en spelletjesdag 
voor de leerlingen van obs De Pijl-
staart in Vinkeveen gehouden. 

De groepen 1 en 2 hadden de-
ze ochtend spelletjesdag dat in het 
teken stond van indianen. Op het 
schoolplein en in de school waren 
diverse spelletjes uitgezet die onder 
begeleiding van hulpouders werden 
gespeeld. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 
8 werden om 10.00 uur op het sport-
terrein van De Vinken verwacht, 
waar de sportdag gehouden werd.

Voor de leerlingen uit de boven-
bouw was een voetbalclinic georga-
niseerd. Tijdens deze clinic kregen 
de leerlingen allerlei technieken uit-
gelegd en werd er een klein wed-
strijdje gespeeld. De sportdag werd 
afgesloten met een “ren je rot-spel” 

onder begeleiding van gymjuf Rian-
ne. De leerlingen en het team heb-
ben genoten van deze zonovergoten 
sport- en spelletjesdag.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Programma 
Koninginnedag 2010
in De Ronde Venen
Mijdrecht: 

Donderdag 29 april:
Lampionnenoptocht.
Verzamelen op het Raadhuisplein 
om 20.30 uur.
Om 21.00 uur gaat VIOS op pad.
Om 22.00 uur aankomst Argonpark.
Groots vuurwerk

Vrijdag 30 april
8.00 tot 13.00 uur:
Rommelmarkt Dorp Mijdrecht
10.00 tot 15.00 uur op het burge-
meester Haitsmaplein:
Plezier voor de kinderen
11.00 uur:
Optocht versierde fietsen.
Start bij Huize Avondlicht

10.30-12.00 uur:
Penalty schieten bij Argon
12.00 uur:
Kinderspellen op het Windmolen-
terrein
12.00–14.00 uur:
Fietscross wedstrijden
op de fietscrossbaan
12.30: Koninginnedag concert in de 
Janskerk

Vanaf 16.00 uur feest op het Raad-
huisplein met live muziek.
Het feest wordt afgesloten door Je-
roen Post

Programma in de Hoef
9.15 uur: Optocht versierde fietsen. 
start vanaf Van Meerendonkstraat

10.00–12.30 uur:
Kinderspelen en meespeel theater 
op het HSV terrein
14.00 uur:
Ringsteek wedstrijden op HSV ter-
rein

Programma Wilnis, zie uitgebreid 
artikel elders in deze krant

Programma Vinkeveen
9.30–11.30 uur:
fietstocht. Inschrijven en starten bij 
de ingang van Maria Oord
11.00–17.00 uur:
Gezellige braderie op het terrein van 
Maria Oord.
13.00 uur: Koffie, een borreltje, een 
hapje bij het gezellige Dorpshuis de 
Boei 
10.30–11.30 uur:
Concert van accordeonvereniging 
Con Amore in Zuiderhof,
Futenlaan 50
12.30–13.30 uur:
Concert van Brass Band Concordia, 
in Maria Oord, Herenweg 69

Jenaplanschool Vlinderbos 
verricht aftrap verkeersexamen
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

Gemeentelijke bekenDmAkinGen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. in deze ru-
briek staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke 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 aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Datum
    ontvangst

mijdrecht
Baljuwsstraat 9a Het maken van openslaande deuren en  Lichte bouwvergunning 2010/0214 15-04-2010
 een frans balkon
Constructieweg 100 Het realiseren van een terreinverharding Reguliere bouwvergunning 2010/0217 19-04-2010
Genieweg 1 Het realiseren van een verdiepingsvloer  Reguliere bouwvergunning 2010/0215 15-04-2010
 en scheidingswand ten behoeve van een 
 spreekkamer
Hofland 33 Het aanbrengen van dubbelzijdige  Reguliere bouwvergunning 2010/0218 19-04-2010
 lichtreclame
Derde Zijweg 8 Het veranderen van een machineberging  Reguliere bouwvergunning 2010/0219 19-04-2010
 en het oprichten van een kippenhok

Vinkeveen
Prins Bernardlaan  Oprichten van 4 bergingen bij 4 woningen Reguliere bouwvergunning 2010/0225 20-04-2010
32- 34- 36- 38
Demmerik 46b Oprichten beschoeiing Reguliere bouwvergunning 2010/0216 19-04-2010
Groenlandse Kade 59 Oprichten woning Reguliere bouwvergunning 2010/0221 16-04-2010
Groenlandse Kade 59 Vernieuwen en vergroten van een hotel  Reguliere bouwvergunning 2010/0222 16-04-2010
 en restaurantaccommodatie
Herenweg 208 Oprichten van een toegangshek Lichte bouwvergunning 2010/0220 16-04-2010
Herenweg 286 Oprichten van een blokhut Lichte bouwvergunning 2010/0226 21-04-2010

Wilnis
Herenweg 81 vernieuwen en vergroten van een  Reguliere bouwvergunning 2010/0224 20-04-2010
 bijgebouw

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 twee 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.)

VeRleenDe bOuwVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

De Hoef
De Hoef Oostzijde 96 Het oprichten van een steiger Bouwvergunning 2010/0134 15-04-2010

mijdrecht
Alexandriet 9 Het realiseren van een raam in de  Bouwvergunning 2010/0141 15-04-2010
 zijgevel van de woning
Beltmolen 46 Het plaatsen van een dakkapel  Bouwvergunning 2010/0163 15-04-2010
 (achterzijde) 
Houtduif 41 Vernieuwen van en dakkapel op het  Bouwvergunning 2010/0187 20-04-2010
 voorgeveldakvlak
De Passage 26 Toevoegen van een nooduitgang en  Bouwvergunning 2010/0149 15-04-2010
 verplaatsen van een nooduitgang
Nicolaas van der  Het vergroten van een woning Bouwvergunning 2010/0060 15-04-2010
Steenstraat 58

Vinkeveen    
Muijeveld 55 Veranderen voorgevel van een woning Bouwvergunning 2010/0103 15-04-2010
Plaswijk 59 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2010/0143 21-04-2010
Veldhuisweg 5 Oprichten van een poldergemaal met  Bouwvergunning 2010/0015 21-04-2010
 uitstroomleidingen

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 vinden 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 we-
ken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen 
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van 
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
 

VeRleenDe bOuwVeRGunninGen in cOmbinAtie met OntHeffinG/wijziGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

mijdrecht
Communicatieweg 17 Het houden van éénmalige  Verzoek om ontheffing  2010/0145 20-04-2010
 magazijnverkoop
Rondweg 3a Verlengen van de termijn van de  Tijdelijke ontheffing  2009/0596 21-04-2010
 tijdelijke vergunning van een coffeeshop

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 vinden 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. Belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen 
een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het 
besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van 
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRplAAtSinG GeHAnDicAptenpARkeeRplAAtS Spinel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.Dit besluit betreft 
de volgende verkeersmaatregel:
- Het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Spinel 7, 3643 AV Mijdrecht.Dit besluit ligt met ingang 

van 28 april 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft ge-
nomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
telefoon (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

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

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 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

bekenDmAkinG AjOc feStiVAl 2010
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 28 april 2010 tot en met 21 
mei 2010 bij balie 9 en/of 10 op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, 
voor eenieder ter inzage ligt een vergunning, op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening De Ronde Venen 2008, voor het houden van het jaarlijkse AJOC Festival 
voor 2010 van vrijdag 21 mei tot en met maandag 24 mei 2010, in de kern Wilnis.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de termijn van de terin-
zagelegging schriftelijke bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij 
balie 9 en/of 10 op het gemeentehuis.

wet milieubeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op 
het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat:
1. zij ambtshalve een ontwerp-beschikking hebben afgegeven voor het aanvullen 

van de voorschriften bij de milieuvergunning van:
- Shell nederland Verkoopmaatschappij b.V. voor wat betreft het opnemen 

van een doorzetbeperking voor LPG van maximaal 500 m3 per kalenderjaar 
voor het Shell station mijdrecht, op het adres Mijdrechtse Zuwe 2a, 3641 PG 
Mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 29 
april tot en met 9 juni 2010. Tot en met 9 juni 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) 
naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde 
Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE te Breukelen. 
U kunt niet per e-mail reageren.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de ter-
mijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst 
via het hieronder genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning 
wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-west utrecht, Straatweg 66a te breukelen, elke 

werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 te  mijdrecht, 

tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u een 
afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, te-
lefoon 0346 – 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.
milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2. zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-

beheer hebben ontvangen van:
- Aannemingsmaatschappij Vobi bV voor het wijzigen van de inrichting van de 

loods, op het adres Spoorlaan 29A, 3645 EK Vinkeveen.
 zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvan-

gen van:
- De proostdijerhof voor het uitbreiden met een wagenberging/veulenstal bij een 

paardenhouderij, op het adres Proostdijerdwarsweg 3, 3646 AL Waverveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor 
het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u 
eerst een afspraak te maken.

tijDelijke AfSluitinG OVeRzetbRuG De HOef
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 april 2010 aan H. de Vos 
Elektrotechniek Mijdrecht b.v. gevestigd te Mijdrecht, toestemming hebben gegeven 
om de Overzetbrug ter hoogte van Camping De Kromme Mijdrecht van maandag 3 
mei 2010 tot en met vrijdag 7 mei 2010 voor fietsers en voetgangers af te sluiten. De 
brug zal omhoog blijven staan, dus er is wel scheepvaart mogelijk. De afsluiting is 
nodig voor onderhoud aan de overzetbrug. Wij vragen u begrip voor het ongemak dat 
de afsluiting mogelijk met zich meebrengt.

Gemeentelijke bekenDmAkinGen

AgendA Ronde TAfel gespRekken omgeving,
woensdAg 28 ApRil 2010, AAnvAng 19.30 uuR

in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

Voorzitter: de heer S. Harmens
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRweRpen VAnuit Het cOlleGe
A. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36 te Mijdrecht 

(raadsvoorstel nr. 0064/09) (30 minuten)
 Voorgesteld wordt voor het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-36 een voorbe-

reidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te 
nemen. 

B. Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0023/10) (45 minuten)
 Voor de dekking van meerkosten voor het wegenonderhoud 2010 wordt een 

voorstel gedaan dit te bekostigen uit de bestaande onderhoudsbudgetten 
voor wegen. Gevolg hiervan is dat de planningvoor het wegenonderhoud 
wordt gewijzigd.

C. Beheerplan kunstwerken 2010-2014 
 (raadsvoorstel nr. 0024/10) (45 minuten)
 Voor het uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan wordt een voorstel ge-

daan dit voor 2010 te bekostigen uit de eenmalige ruimte en voor de jaren 
2010 tot en met 2019 op te nemen in de bij de voorjaarsrapportage aan te 
bieden meerjarenperspectief. 

D. 1e Financiële rapportage 2010 
 (raadsvoorstel nr. 0028/10) (30 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, 

die in deze eerste financiële rapportage 2010 zijn opgenomen. De bespreking 
van dit onderwerp gaat over die zaken die een raakvlak met Omgeving heb-
ben. 

2. OnDeRweRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD
A. Stroomstoringen in De Ronde Venen (30 minuten).
 Door het college van burgemeester en wethouders is, naar aanleiding van 

door de fractie ChristenUnie/SGP gestelde vragen, een memo opgesteld. Op 
verzoek van fractie ChristenUnie/SGP wordt dit onderwerp nu op de agenda 
geplaatst om daarover met het college en Stedin (de netbeheerder) te spre-
ken.

B. 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 tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan 
ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien 
u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij 
de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 16 april 2010.
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

CHAZZ: LUSTRUM

Jean Baptiste Reinhardt, beter bekend als Django, was een Belgische Sinti 
Gitarist, geboren in 1910. De familie trok door Frankrijk, Cirsica en Noord- 
Afrika. Django groeide voornamelijk op in een woonwagenkamp bij Parijs.
Hij volgde geen muzieklessen maar speelde gitaar, banjo en viool.
Toen Django 18 jaar was raakte hij zwaar gewond bij een brand in zijn 
woonwagen. Hij heeft bijna twee jaar in het ziekenhuis gelegen. Aan zijn 
linkerhand miste hij drie vingers. Hij leerde zichzelf opnieuw gitaar spelen.
Hij ontwikkelde een heel eigen stijl, met invloeden uit de jazz en de traditio-
nele zigeunermuziek die bekend staat als jazz manouche of Gipsy jazz.
Samen met Stéphane Grappelli zocht hij aansluiting bij de Franse jazzmuzi-
kanten. Het Quintet du Hot Club de France speelde uitsluitend met snaar-
instrumenten: viool, gitaar en contrabas. Hij kon geen muziekschrift lezen 
maar componeerde honderden stukken waarvan er enkele uitgroeiden tot 
‘standards’ in de jazzmuziek, zoals Minor Swing, Nuages, Swing 42 en Djn-
gology. Hij overleed op 43-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. 
Elk jaar vinden er overal ter wereld Django Reinhardtfestivals plaats. Zijn le-
vensverhaal en zijn muziek zijn gebruikt in vele films, waaronder The Matrix, 
The Aviator en Chocolat. Het jaar 2010 is de 100e geboortedag van Djan-
go. Ook tijdens CHAZZ zal de tijd van Django Reinhardt en Stepane Grap-
pelli herleven. The Basily Boys Zonzo, Noekie, Raklo en Morice zijn jongens 
uit de beroemde zigeunerfamilie Basily. Ze kregen de gipsy met de paplepel 
ingegoten. Hun eerste CD werd geproduceerd toen ze 13, 15 en 16 jaar wa-
ren. Ze deelden het podium met Jimmy Rosenberg en Candy Dulfer, dron-
gen door tot de camera’s van De Wereld Draait Door, Holland’s Got Talent, 
Sterren.nl en VPRO’s vrije geluiden. Zelfs prinses Maxima behoorde tot hun 
publiek. Tijdens Chazz 2009 traden ze op met Ellen Helmus (fluit) en Dim 
Kesber (klarinet). De familie was daar zo enthousiast over dat men aanbood 
om in 2010 zowel met de Basily Boys als met de Basily Gypsi Band te komen 
spelen. De basily Gypsi Band heeft wereldwijd een grote reputatie. Als hun 
hoogtepunten zien zij een gezamenlijk optreden met Stéphane Grappelli en 
uitnodigingen voor privéfeesten van The Rolling Stones en Jeff Back.
Naast Zonzo, Raklo, Noekie en Morice zullen we luisteren naar Popy (so-
lo gitarist), Tucsi (viool), Gino (gitaar) en Zonzo (gitaar). Daarnaast Martin 
Limberger (gitaar), Marc Giordano (bas), Antal Steixner (percussie), Dim 
Kesber (klarinet) en Ellen Helmus (fluit). Deze unieke combinatie staat ga-
rant voor een spectaculair optreden!

 
Voor meer informatie: www.chazz.nl

Madelon van der Stap

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling  op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

 

Vermist
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg in Wilnis, muisgrijze poes. Ze is schuw
 en heet Boef.
- Oudhuijzerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.    
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita.   

Gevonden 
- Oostlanderweg in Mijdrecht, mager poesje, zwart met witte bef
 en vier witte teentjes, klein streepje tussen de ogen.
- Tienboerenweg bij bord 60 in Uithoorn, jong grijs cypers poesje,  
 vrij klein.
- Markschipper in Wilnis, zwart/wit konijn. Groot met lange oren. 
- Mijdrechtsedwarsweg in Mijdrecht, zwart/witte poes.
- Langs bruggetje met kruising Cliffordweg in Waverveen,
 grijs/witte cyperse kat.
- Oostlanderweg  in Mijdrecht, zwarte kater met witte teentjes.
 Dit is IV-17
- Hoek Zijdelwaard/Wieger Bruinlaan in Uithoorn, zwart/witte
 kater.
- N201 bij Irenebrug in Uithoorn, kat met wit  halsbandje waarop  
 een zwarte letter K staat. 

Goed tehuis gezocht voor
- Noesje, een Perzische schildpadpoes van 14 jaar. Kan niet bij
 andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.
 Bazin opgenomen in verpleeghuis.

Aanstaande zondag Weidevogel-
excursie in Demmerikse Polder
Vinkeveen - Een deel van de Dem-
merikse Polder in Vinkeveen is Na-
tuurreservaat in beheer van Staats-
bosbeheer. Dit gebied is normaal niet 
toegankelijk. Maar op zondag 2 mei 
a.s. geven Staatsbosbeheer en IVN 
Vereniging De Ronde Venen en Uit-
hoorn een excursie in dit gebied. Er-
varen IVN gidsen leiden u rond in dit 
gebied en geven u achtergrondinfor-
matie van dit prachtige Natuurreser-
vaat. Omdat het aantal deelnemers 
beperkt is, verzoeken wij u zich op te 
geven voor 2 mei bij Piet Heemskerk, 

tel. 0294-291283 
(Petrus.Heemskerk@xs4all.nl) of 
Ad van Uchelen, tel. 0297-250163.
De deelnemers worden verzocht zich 
te verzamelen om 8.30 uur bij Café 
De Schans, op de hoek van Ter Aase 
Zuwe en de Uitweg. Vandaar vertrek-
ken de deelnemers naar de ingang 
van het reservaat aan de Ter Aase 
Zuwe. Op die plek kan maar zeer be-
perkt geparkeerd worden. Vergeet 
niet een verrekijker mee te nemen en 
u goed warm aan te kleden. De ex-
cursie zal ongeveer twee uur duren.

Goed tehuis gezocht 
voor poes Noesje
Regio - Deze lieve, Perzische schildpadpoes van 14 jaar met de naam 
Noesje zoekt een nieuwe baas. Haar bazin is opgenomen in een verpleegte-
huis. Deze poes kan niet bij andere katten, maar wel bij honden. Heeft u in-
teresse, wilt u dan contact opnemen met de Dierenbescherming, tel. 0297-
343618.

Rode Kruis rolstoelbrigade
Regio - U kunt ze weer iedere vrij-
dagmiddag tegenkomen tussen 
14.00 en 16.00 in en om Mijdrecht !
De Rolstoelbrigade bestaat uit leer-
lingen van het VeenLanden Colle-
ge die hun maatschappelijke stage 
invullen middels rolstoelduwen met 
bewoners van zorgcentra Nieuw 
Avondlicht en dit jaar ook van Ge-
rardus Majella. In groepjes van 4 
zijn zij duidelijk herkenbaar in hun 
rode fleece jacks. Zij maken zelf el-
ke keer een leuke route door de na-
tuur en zoeken ook een pitsstop er-
gens in een horecagelegenheid in 
het centrum. Het is meer dan alleen 
maar achter een rolstoel lopen.
Samen wordt er gezellig gepraat en 
maken ze er met elkaar een echt ui-
tje van, waar de ouderen elke week 

weer naar uitkijken om mee te kun-
nen. Ze zijn na de voorjaarsvakan-
tie gestart en bij slecht weer bege-
leiden ze een binnenactiviteit, maar 
over het algemeen leert de ervaring 
van de laatste jaren dat het op vrij-
dagmiddag in Mijdrecht (bijna) al-
tijd mooi weer is. Op 18 juni is het de 
laatste keer en hopen ze op een he-
le mooie middag met een goede af-
sluiting van dit project waarbij jon-
geren leren hun steentje bij te dra-
gen in de maatschappij !

Komt u ze tegen dan hopen ze na-
tuurlijk op een leuke reactie en 
wilt u meer informatie over dit Ro-
de Kruis-project, dan kunt u bellen 
met de coördinator Annie van Gel-
der: 06.28157471. 
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Rijbewijs 100-jarige Johan 
Grootegoed weer verlengd!
Mijdrecht - Onder grote belang-
stelling van de plaatselijke en re-
gionale pers overhandigde burge-
meester Marianne Burgman afge-
lopen donderdagmorgen aan Jo-
han Grootegoed zijn zoveelste (ver-
lengde) rijbewijs. Dit keer een unie-
ke gebeurtenis aangezien de heer 
Grootegoed 100 jaar is en nog vol-
ledig gezond van lijf en leden. Na 
de verplichte medische keuring ge-
schikt bevonden om onbeperkt au-
to te mogen rijden. Uniek voor De 
Ronde Venen en waarschijnlijk ook 
voor de provincie Utrecht. 
Er zijn momenteel in Nederland 
slechts 18 mensen van 100 jaar die 
het genoegen smaken dat hun rij-
bewijs kon worden verlengd, al dan 
niet met beperkingen. Johan Groot-
egoed, woonachtig in Nieuw Avond-
licht in Mijdrecht, is één van hen en 
tevens de eerste bewoner van de 
gemeente in de leeftijd van 100 jaar 
aan wie de verlengde versie is uit-
gereikt. Eén en ander ging verge-
zeld van een bloemetje dat de ‘rij-
bewijs-jubilaris’ in ontvangst mocht 
nemen. “Een uitzonderlijk gebeuren 
in onze gemeente, want het is niet 
iedereen gegeven om op zo’n hoge 
leeftijd nog zonder problemen door 
de keuring te komen om vervolgens 
veilig te kunnen autorijden.” Aldus 
de burgemeester die Grootegoed 
feliciteerde en hem na onderteke-
ning van de formulieren persoonlijk 

het felbegeerde ‘rose kaartje’ over-
handigde.

Beschermengel
Grootegoed zou zijn naam geen eer 
aandoen als ook hij op zijn beurt 
niet iets tegen de burgemeester en 
de andere aanwezigen wilde zeg-
gen. Buiten zijn dankwoord en ken-
nelijk helemaal niet onder de in-
druk over zoveel belangstelling van 
de media, vertelde hij op zijn gemak 
en gedetailleerd een stukje over zijn 
leven. 
Johan Grootegoed werd onder een 
gelukkig gesternte op 9-9-1909 in 
Amsterdam geboren en heeft altijd 
in ‘de business’ gezeten, vanaf ef-
fectenmakelaar tot verkoopmana-
ger en bracht het uiteindelijk tot di-
recteur van een bekende zuivelfa-
briek in het noorden des lands. Op 
zijn 61ste jaar moest hij om gezond-
heidsredenen de zakenwereld ver-
laten. Grootegoed gaf aan dat hij in 
zijn leven vaak op het randje van le-
ven en dood heeft gezweefd, maar 
dat er kennelijk een beschermengel 
op zijn schouder zat die hem er tel-
kens weer doorheen sleepte. Nu, in 
zijn 100ste levensjaar, heeft hij nog 
een gezondheidsstatus die het mo-
gelijk maakt zijn rijbewijs voor an-
dermaal 5 jaar met succes te kun-
nen laten verlengen. Velen krijgen 
niet die kans, iets wat hij zich terde-
ge realiseert. De eerste keer dat hij 

zijn rijbewijs haalde was 75 jaar ge-
leden: ”toen reed ik in een T-Ford.” 
De krasse baas vertelt dat hij in 
zijn leven om zakelijke redenen al-
tijd in een auto heeft moeten rijden. 
Hij heeft er heel wat gehad, zo zei 
hij. Nu gebruikt hij zijn rode Suzu-
ki-Alto hoofdzakelijk om zich snel 
in de regio te kunnen verplaatsen, 
bijvoorbeeld om boodschappen te 
doen. Maar ook om mooie plekjes in 
de natuur op te zoeken waarvan hij 
bij mooi weer zo van kan genieten. 
Die vrijheid wil hij voelen en ervaren. 
“Maar ik mag er alleen geen aan-
hangwagen meer achter hangen, 
wat overigens geen probleem is. Zo-
veel vervoeren dat ik een aanhanger 
nodig heb doe ik toch niet meer,” 
aldus de kwiekogende en gevatte 
100-jarige. “En hij weet nog overal 
goed de weg te vinden, verdwalen 
doet hij niet, waar hij ook is. Daar 
heeft hij niet eens een tomtom voor 
nodig,” zegt zijn zoon John Groot-
egoed, bekend van zijn columns 
‘Ja,Ja!’ in deze krant en die zelf ook 
al lang en breed gepensioneerd is. 
“Hoewel mijn vader nog van alles 
kan en doet zal het normaal gespro-
ken dit keer wel zijn laatste rijbewijs 
zijn dat hij krijgt. Maar ja, de wonde-
ren zijn de wereld nog niet uit, mis-
schien gaat hij er bij leven en wel-
zijn over vijf jaar wel weer voor. Zo is 
hij nu eenmaal geaard.” Aldus John 
Grootegoed.

Trots toont de 100-jarige Johan Grootegoed zijn zojuist in het gemeentehuis gekregen rijbewijs.

Cees Houmes D66 niet tevreden met beantwoording college

”Ik vraag niet om een 
beschouwing maar 
om antwoorden”
Wat wordt nu toch de toegangsprijs voor het zwembad?
De Ronde Venen – Raadslid Cees 
Houmes van D66 laat deze week in 
heel duidelijke bewoordingen weten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, dat hij het totaal niet 
eens is over de manier waarop het 
college hem deze week heeft ge-
antwoord op vragen van hem over 
hoe het nu zit met het feit, dat een 
sportschool die, naast het zwaar 
door de gemeente gesubsidieerde 
zwembad, haar leden gratis gebruik 
gaat laten maken van dat zwembad. 
In de beantwoording van het colle-
ge komt het er in het kort op neer 
dat het college het daar niet mee 
eens is en zij geeft een uitgebreide 
beschouwing hierover. Maar daar 
vroeg Cees Houmes niet om. Hij wil 
weten hoe dat kan. Hij vraagt daar-
om deze week opnieuw: 

Nieuwe beantwoording
“Onze eerdere vragen conform ar-
tikel 155 van de Gemeentewet zijn 
onvoldoende beantwoord. Wij ver-
wachten dat alle vragen op zichzelf 
beantwoord worden in plaats van 
een eigen beschouwing te leveren. 
Wij vragen u nu om een nieuwe be-
antwoording.
Naar aanleiding van uw onvolledi-
ge beantwoording van onze vragen 
over het zwembad aanvullend de 
volgende opmerkingen, vragen en 
verzoeken:
U gaat in uw beantwoording geheel 
voorbij aan de oneerlijke concur-
rentie die de bestaande fitnesscen-
tra en Zuma bewegingslessen van 
Optisport door inzet van het gesub-
sidieerde zwembad ondervinden. 
Blijkbaar vindt u het geen probleem 
dat deze ondernemers op deze wij-
ze met hulp van de gemeente in de 
problemen komen.
De winst van de exploitatie van Op-
tisport De Ronde Venen b.v., (het 
zwembad) is voor Optisport.
De gemeente maakt per jaar 
257.000,- aan Optisport De Ron-
de Venen b.v (140.000,- exploitatie 
subsidie en 117.000,- groot onder-
houd). Daarnaast is de gemeente 
1.282.267,- jaarlijks aan kapitaallas-
ten voor het zwembad kwijt.

Huur
Dit terwijl Optisport De Ronde Ve-
nen b.v slechts 30.000,- per jaar aan 
huur moet betalen, dit is per maand 
2500,- huur voor een nieuw zwem-
bad van 4000 m2. Het Veenbad, klei-
ner en ouder, moest al 78.397,- aan 
huur betalen.
Dit is een prijs die zeer ver onder het 
niveau van een huurprijs in het nor-
male zakelijke verkeer ligt.

Kortom: ook hier zit een aanzienlijke 
subsidie in, kijkende naar de jaar-
lijkse kapitaallasten.
Natuurlijk is gesteld dat de subsi-
die aan het zwembad gemaximeerd 
is, maar enerzijds gaat er reeds veel 
geld naar het zwembad, anderzijds 
zal bij een negatieve exploitatie op 
enig moment Optisport De Ron-
de Venen b.v. toch bij de gemeente 
aankloppen voor meer subsidie. De 
keus tussen sluiten of meer subsi-
die ligt dan voor. De keus voor een 
alternatieve exploitant is door opzet 
en inrichting zo goed als onmogelijk 
en zeker niet haalbaarder.

Bezoekers
Door de geflatteerde berekeningen 
van bezoekersaantallen, destijds 
al en nu met afname van het aan-
tal kinderen in onze gemeente nog 
sterker, is er een groot risico.

Wanneer inwoners niet aan het 
zwembad betalen voor gebruik hier-
van, maar aan Optisport Healthclub,  
zal de exploitatie van het zwem-
bad nog verder onder druk komen 
te staan.
Onze vraag ten aanzien van de ho-
recaopbrengsten heeft u ook nog 
niet beantwoord. 
Want ook daar zien we een exploi-
tatierisico.
In het Veenbad werd ook Aquarobic, 
zwangerschapszwemmen, reactive-
ringszwemmen, babyzwemmen ge-
geven, hetgeen gunstig was voor de 
exploitatie.
Welke van deze onderdelen gaat 
Optisport De Ronde Venen b.v uit-
voeren c.q. welke vallen onder uit-
voering van Optisport Healthclub 
bv.?
U stelt dat Optisport Healthclub 
17.000,- betaalt aan Optisport De 
Ronde Venen b.v en u meent impli-
ciet dat dit voldoende is om de in-
komstenderving van Optisport De 
Ronde Venen b.v goed te maken en 
dat daarmee geen valse concurren-
tie aan de orde zou zijn.
Nu zijn mijn vragen over de nieuwe 
tarieven nog niet bekend, maar ze 
zullen vast hoger liggen dan in het 
Veenbad. Op basis van die cijfers 
wordt snel duidelijk dat dit een veel 
te laag bedrag zal zijn.

Tarieven?
Wat zijn de tarieven voor particulie-
ren en wat krijgen zij daarvoor?
Wat zijn de tarieven voor verenigin-
gen en wat krijgen zij daarvoor?
Wat zijn de tarieven voor zwemver-
eniging De Ronde Venen ten behoe-
ve van het geven van zwemlessen?

Wat is uw definitie van 
doelgroepactiviteiten?
Hoe verhoudt de door u naar voren 
gebrachte gezamenlijke exploitatie 
zich met het raadsvoorstel/besluit 
van december 2006?
Hierin staat toch:
“De aanvullende voorzieningen zijn 
voor hun investering en exploitatie 
financieel onafhankelijk van de ge-
meente. De gemeente draagt niet bij 
in mogelijke exploitatietekorten van 
de aanvullenden voorzieningen en 
de gemeente gaat niet zelf de aan-
vullende voorzieningen bouwen, fi-
nancieren of exploiteren.”
Bent u bekend met het feit dat het 
niet gescheiden houden van het 
zuiver private deel en het gesubsi-
dieerde deel ook elders waar Opti-
sport actief is tot problemen leidt?
Als voorbeeld sturen wij een voor-
beeld uit Amsterdam het Sloter-
parkbad mee.
Bent u bekend met de Informatie-
wijzer Staatssteun voor Decentrale 
Overheden?
Bent u van mening dat u aan deze 
regelgeving voldoet?
Wat was de prijs van de verkochte 
grond, hoeveel vierkante meters be-
trof het en wat was de op moment 
van transactie gangbare prijs voor 
industriegrond?
Ik verzoek u tenslotte om ons kopie-
en te verstrekken van alle overeen-
komsten met Vaessen, Optisport en 
Brevé Beheer b.v. en alle onderlig-
gende en de samenhangende bv’s 
aangaande design, bouw en exploi-
tatie van het zwembad en hetgeen 
daarmee samenhangt.
Wij verwachten van u een correcte 
en snelle beantwoording”, was ge-
tekend Cees Houmes, D66 De Ron-
de Venen.

Onzekerheid
En nu maar hopen dat het college 
wel een juist antwoord weet te vin-
den. Het is ook te gek voor woorden 
wat er hier gebeurt.
Niemand weet ook nog waar hij of 
zij aan toe is. Niemand schijnt nog 
te weten hoeveel je voor zwemles-
sen moet gaan betalen, of om ge-
woon te zwemmen.

Maandag jl. belde onze redactie nog 
met Optisport om te vragen hoeveel 
het kost om een kind zwemmen te 
leren. Zelfs als een kind al les heeft 
bij bijvoorbeeld het Veenbad, we-
ten de ouders alleen dat hun kind 
in het nieuwe bad kan blijven les-
sen, maar hoeveel ze er voor moe-
ten gaan betalen? Niemand kan het 
nog zeggen.

Duimelot naar de boerderij
Wilnis - Vorige week zijn de peuters 
van peuterspeelzaal Duimelot op 
bezoek geweest bij een echte boer-
derij aan de Padmosweg in Wilnis.
De peutertjes konden kijken bij de 
kalfjes en de grote koeien, er was 
een heel groot konijn dat ze eten 
mochten geven en er was een nest 
heel jonge poesjes.

Maar... het allerleukste waren de 
lammetjes. De peutertjes die durf-
den mochten de lammetjes de fles 
geven en dat was wel heel span-
nend. 

Het weer werkte mee,  dus de peu-
ters konden ook nog even heerlijk 
spelen in de speeltuin.

Daarna gingen ze terug naar de 
speelzaal om te genieten van zelf-
gebakken pannenkoeken.

Muzikale wereldreis bij 
Muziek en showkorps Triviant
Vinkeveen - Tijdens het jaarlijkse 
concert heeft muziek en showkorps 
Triviant haar donateurs en andere 
genodigden getrakteerd op een mu-
zikale rondreis langs diverse landen 
van de wereld.

Tijdens het concert zijn er onder an-
dere nummers gespeeld uit Spanje, 
Duitsland, Cuba, maar ook uit ons 
eigen Nederland.

De tamboers hebben flink geoefend 
op het nummer Sprauwenjagers, 
deze is uitgevoerd op het norma-
le slagwerk en daarnaast op potten 
en pannen om aan het publiek weer 
te geven hoe het in vroegere tijden 
werkelijk aan toe ging als er vogels 
verjaagd moesten worden.

De fluitisten hadden hard geoefend 
op muziekstuk waarbij één fluit be-
speeld werd door twee personen, 
een van hen zorgde voor het blazen, 
waarbij de ander de fluit bespeel-
de. Het tweede deel van het con-
cert werd geopend met een door 
het complete korps verzorgde Line- 

dance. Tot slot werd de avond afge-
sloten met een feestmedley, waar 
het hele korps, zo ook de majoret-
te aan meededen.

Heeft u interesse om zelf muziek te 
maken, kom dan eens op een don-
derdag avond kijken bij het scou-
tinggebouw in Vinkeveen.  

‘Samen koken samen eten’club 
Buurtkamer gaat uitbreiden
Mijdrecht – De ‘samen koken en 
samen eten ’club, die elke dins-
dag bijeenkomt in de Buurtkamer in 
Mijdrecht wordt te groot. De kookca-
paciteit en de groepsgrootte zijn in-
gesteld op circa 10 personen. Maar 
ze hebben gelukkig meer gastvrou-
wen en -heren die het leuk vinden 
samen met ouderen te koken en te 
eten ! 
Dus: vanaf volgende week donder-
dag 6 mei start er óók elke don-
derdag een groep die één keer per 
week met elkaar wil koken en eten 
voor vijf euro voor een driegangen-
menu. Ook als mensen maar af en 

toe mee willen eten kan dat uiter-
aard als u zich van te voren opgeeft, 
of zich juist afmeldt als u niet kunt.
Wat is de bedoeling? De Buurtkamer 
is vanaf 10.00 uur open voor (gratis) 
koffie en thee, krantje lezen, spel-
letje enz. Vanaf 11.00 uur begint de 
kok met een taakverdeling (voor wie 
kan en wil) om samen het eten voor 
te bereiden (snij- en schilwerk, enz) 
en te koken. Om 12.00 uur gaan de 
overige gasten van die ochtend naar 
huis en wordt de tafel gezellig ge-
dekt en de laatste hand gelegd aan 
de maaltijd. Rond 12.15 uur begint 
de maaltijd met een soepje of an-

der voorgerecht, een hoofdgerecht 
en uiteraard een toetje. Er wordt lek-
ker gezond gekookt, met het seizoen 
mee, met zoveel mogelijk verse in-
grediënten en voor elk wat wils. Sa-
men overleggen de deelnemers voor 
het menu van de volgende week en 
voor wie kan en wil, is het samen 
opruimen en afwassen ook heel ge-
zellig. Om 13.30 uur zijn ze meest-
al klaar!
Hebt u hiervoor belangstelling, vra-
gen of wilt u zich opgeven? De 
Buurtkamer aan de G. van Aem-
stelstraat 5 is elke dinsdag en don-
derdag voor iedereen vanaf 50 jaar 
open van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur en op die tijden 
kunt u de Buurtkamer bellen op tel. 
0297-288466. Nadere informatie bij 
Stichting De Baat,  tel. 0297-230280.



 

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

Bedankt familie De Jonge, 
voor het blussen bermbrand 

Zondag 25 april 2010
 
Terwijl tien dames van de cursus Speksteen tevreden 
hun werkstukken bewonderen bij de steenhoeve van 
Annet Rademaker op de Amstelkade 45 ruikt men op-
eens een brandlucht.
Hoe? Wat? Waar? Na inspectie blijkt er een heel stuk 
berm in de fik te staan aan de overkant van het water. 
Wat te doen? Allereerst natuurlijk 112 gebeld en dan? 
Met de surfplank oversteken?
Wie heeft er een boot? 

Gelukkig, daar kwam een boot aan met daarop drie 
bemanningsleden. De familie De Jonge uit Leimui-
den. Zij zijn onderweg naar Amsterdam maar best be-
reid om met de aangegeven emmers de brand te lijf 
te gaan. Lijdzaam wachten op de brandweer is zonde 
van de natuur die inmiddels wegbrandt!
Vader De Jonge gooit emmer na emmer over de vuur-

zee en langzaamaan maken de prachtig rood-oran-
je-blauwe vlammen plaats voor rookpluimen en zwart 
geblakerde grond. Hulde voor deze heldhaftigheid! 
Nog voor de politie en de brandweer arriveren is het 
werk gedaan en kan iedereen opgelucht ademhalen. 
Je moet er toch niet aandenken dat er nog meer na-
tuur verloren was gegaan. Of nog erger, als het over-
gewaaid was.

Hoe ontstaat zoiets? Er is geen fietspad, geen auto-
weg... slechts een enkele wandelaar komt aan die kant. 
Een onbedachte peuk ???? Mensen, let toch op!!
 
De brandweerlieden in de wagen keken ietwat teleur-
gesteld dat het werk reeds gedaan was, maar ja... het 
kan niet altijd ‘prijs’ zijn, gelukkig niet !

Vriendelijke groeten
Corine Schönhage.

Ik zat te filosofe-
ren over mensen. Dat 
heb ik altijd als ik in 
Amsterdam ben ge-
weest. Daar zie je zo-

veel mensen. Daar zie je, als je dat leuk vindt, 
zo ongelooflijk veel mensen. Mooie mensen, Le-
lijke mensen. Grappige mensen. Gekke mensen. 
Bijzondere mensen. Mensen met zo’n uitdossing 
dat je, als je ze fotografeert, er wel een boek mee 
kunt vullen. Dat soort mensen zie je in Mijdrecht 
niet. Die zie je niet in Wilnis. Die zou je mis-
schien kunnen zien in Vinkeveen omdat dat het 
gemeentelijke deel is dat wel wat extravagante 
mensen herbergt, maar zoals in Amsterdam zie 
je ze niet. Je hebt hier toch wel bijzondere men-
sen en een daarvan is mijn vader. Hij is honderd 
dat is bijzonder, maar niet uniek. Het unieke is 
dat hij goedgekeurd is voor zijn rijbewijs. Dat is 
een unicum. Hij mag weer “zonder beperking” 
tot 2015 in zijn auto rijden. Ja! Ja! Dat is uniek. 
(toch een kleine beperking, ze willen niet meer 
dat hij met zijn caravan naar Frankrijk rijdt). Het 
was donderdag 22 april een drukte van jewel-
ste in het gemeentehuis. De burgemeester heeft 
hem om ca 11.30 uur zijn rijbewijs uitgereikt. Zij 
heeft er werkelijk een leuke bijeenkomst van la-
ten maken. Getooid met burgemeestersketting, 
speciaal omgedaan voor deze gelegenheid, heeft 
ze er voor mijn vader een geweldig feest van ge-
maakt. Met een leuke toespraak. Ze heeft hem 
welgemoed ontvangen en ook weer uitgeleide 
gedaan. Bijzonder leuk. De pers was uitgebreid 
aanwezig. Zelfs landelijke bladen als AD en Te-
legraaf hadden zich laten vertegenwoordigen en 
ook RTV Utrecht en SBS6 (Hart van Nederland) 
had een cameraploeg afgevaardigd. Radio 538 
had al eerder gereageerd en hem opgebeld. Het 
is ook wel uitzonderlijk als je weet dat van de 
16,5 miljoen mensen in Nederland er maar 18 
zijn met een rijbewijs dat doorloopt tot over hun 
100ste jaar en er slechts 2 zijn die het rijbewijs 
gekregen hebben op hun 100ste, dat geldig is tot 
2015. Ja! Ja! Wel een leuk bericht toch? 
Nog een leuk bericht. Ik had mijn mandje waar 
de tortelduifjes vorig jaar hun nest in hadden ge-
maakt weer opgehangen, maar ze kwamen niet. 
Opeens waren ze er toch. Maar niet in dat mand-
je, maar in mijn knijpermandje. Hallo? Ook leuk 
toch? Ik heb de knijpers eruit gehaald, het mand-
je opgevuld, takjes erin en het weer opgehangen. 
Ze kwamen weer terug met takjes in de snavel.  

Gaan ze niet in het mandje nestelen, maar bo-
venop het hengsel en de haak. Een mooi gaas-
je werd het nest (daar kon je geen ei op kwijt). 
De volgende dag waren het duifje en het takken-
gaasje weg. Ze zal wel gedacht hebben: ‘stom-
me doffer, kun je niet iets beter maken?’ Het was 
weer een paar dagen rustig, maar hij is een vol-
houder. Nu maakt hij een nest in het mandje en 
roept en roept. Ja! Ja! Ook leuk. 
Las ik vrijdagmorgen in het AD dat het kind met 
het waterhoofd, het Estafetteplan, niet geboren 
mag worden. Ja! Ja! Wat elke weldenkende Ron-
devener vooraf al verwachtte gaat binnenkort 
gebeuren. Bram Roosendaal mag als spreekbuis 
van B&W en vooral van Bram zelf het plan afbla-
zen. B&W en de Raad staan wel behoorlijk in hun 
hemd. Dat zal de Rabobank niet leuk vinden. Die 
zal niet zo gauw meer arm in arm lopen met ons 
gemeentebestuur. Niet betrouwbaar. Ja! Ja! Het 
is wat. Honderdduizenden euro’s (van ons, het is 
lekker regeren met andermans geld, toch?) in het 
water smijten aan onderzoeken en rapporten en 
dan een lege zak verkopen. Gelukkig dat het niet 
doorgaat, want we zitten al met een molensteen 
om ons nek van het zwembad. Ja! Ja! Dat gaat 
zeer doen. Moet je maar opletten. Geen subsi-
dies of veel minder subsidie voor verenigingen 
enz. Welke raadsleden en welke partijen hebben 
ook weer het hardst geroepen en doorgedrukt, 
ondanks waarschuwingen dat het te duur zou 
worden, dat dat luxe zwembad er moest komen. 
Wie waren dat ook weer? Zouden die terugko-
men? Zouden die weer hun mening durven ge-
ven over andere projecten die misschien wel een 
paar honderd euro te duur uitvallen. Zouden die 
durven zeggen dat de subsidie omlaag moet van 
verenigingen omdat we te weinig geld hebben? 
Ja! Ja! Zouden ze dat durven? Dan zou ik tegen 
ze zeggen ‘hou jij je maar stil, want jij hebt ons in 
de misère gestort met je gedram, dat moeten wij 
nog eens onderzoeken’. Ja! Ja! 
Weet je wat ik in de wandelgangen gehoord 
heb? Dat raadslid Toine Douzé, de partijloze, 
zich aanbiedt aan de hoogstbiedende partij die 
hem als woordvoerder wil hebben. Leuk hè. Ja! 
Ja! Het is toch een aparte wereld die politiek. Ja! 
Ja! Hij is overal voor in. Of het nu links of rechts 
is, Christelijk of niet. Als het maar politiek is. Een 
leuke hobby toch? Weet je wie ook nog steeds 
blijft doorharken. Ja! Ja! Dat zien we de volgen-
de keer wel.

John B. Grootegoed

Te mooi om waar te zijn is dat meestal ook:

Estafetteproject gaat gewoon door
De Ronde Venen - De leden van vereniging de3hoek 
laten zich geen zand in de ogen strooien. De plotselin-
ge draai van het College doet de wenkbrauwen fron-
sen. Het lijkt verdacht veel op de klassieke tactiek om 
alwéér extra  geld bij elkaar te krijgen.
Komende woensdag 28 april wordt in de RTG Omge-
ving bekendgemaakt dat het Estafetteproject niet door 
kan gaan. Het College legt de voortgang van het pro-
ject daarmee in handen van de Gemeenteraad. On-
getwijfeld zal een stevige lobby worden gevoerd om 
gemeenteraadsleden te verleiden eerdergemaakte af-
spraken met voeten te treden. Een  180° draai: in de 
intentieovereenkomst staat dat de grondexploitatie al-
tijd sluitend moet zijn. Extra geld geven lijkt in het gun-
stigste geval op ongeoorloofde staatssteun. 
“We zijn al zover gekomen, het welzijn van ouderen 
staat voorop, we moeten bouwen voor jongeren.” Alle-
maal argumenten die men zal opvoeren om het Esta-
fetteproject er door te drukken.
Maar, hoeveel “water” was er al niet in de wijn ge-
daan, volgens de berekeningen al meer dan 6 miljoen 
en toch is het huishoudboekje nog steeds niet slui-
tend. De verantwoordelijke wethouder grossiert in dit 
soort financiële blunders. In de Raadsvergadering van 

1 april jl. bleek een bedrag van 60.000,- niet te zijn ge-
budgetteerd: Schade: 200.000 aan misgelopen leges. 
Nu wil de wethouder de gemeenteraad  voor “een 
knullige fout”  weer 1,5 miljoen laten bijspringen. Ge-
looft u dat het daarbij blijft? Dat de portemonnee leeg 
is doet er niet toe. Het Estafetteproject kan niet door-
gaan, omdat het geld op is. 
Laten de partijen kijken naar alternatieven, zonder de 
aankoop van de dure grond in de Driehoek is moge-
lijk veel meer te realiseren. Wellicht zijn het winkel-
centrum en de tennisbaan te verplaatsen naar Maric-
kenland, waardoor CSW kan uitbreiden. Argon om-
klappen naar de overkant voor een Topklasse waar-
dige accommodatie. In Wilnis moeten ook de 900 wo-
ningen van Marickenland nog gebouwd worden. Vol-
gens de huidige normen moeten deze woningen ook 
levensloopbestendig zijn, waardoor ze uitermate ge-
schikt zijn om een woonzorgcirkel te creëren. Zo maar 
wat ideeën die helemaal zo slecht niet zijn.
En even voor de duidelijkheid, de provincie heeft altijd 
gezegd dat als iets niet haalbaar is, men altijd kan ko-
men praten over een alternatief. Wie durft? 

Vereniging de3hoek

VVD De Ronde Venen: 
‘Stopzetten Estafetteproject is 

een grote teleurstelling’
Met verbazing en grote teleurstelling reageert 
VVD raadslid Sandor Harmens op het bericht dat 
het College niet langer verdergaat met het Esta-
fetteproject. Na jarenlange discussies en maan-
den van onderhandelingen heeft de gemeente-
raad afgelopen jaar ingestemd met het Estafette-
project. Een project van de gemeente samen met 
haar partners Rabobank Rijn en Venen en Bouw-
fonds. Al maanden was het wachten op de hand-
tekening van Bouwfonds onder de contracten. 
Vanochtend werd bekend dat deze handtekening 
er mogelijk niet gaat komen. Er blijkt opeens niet 
langer een sluitende exploitatiebegroting te zijn. 
Het niet doorgaan heeft grote consequenties voor 
onze gemeente:

Geen nieuwe sportaccommodaties 
voor Argon en CSW
Zowel Argon als CSW heeft sterk verouderde en 
te kleine sportaccommodaties. Bij sportvereni-
ging Argon staan zelfs tijdelijke houten keten als 
extra kleedruimtes. De start van het Estafettepro-
ject was om Argon en CSW te verplaatsen naar 
De Driehoek en daar nieuwe accommodaties en 
extra voetbalvelden te realiseren. De financiering 
hiervan zou plaatsvinden door op de huidige loka-
ties woningbouw te realiseren. Het niet doorgaan 
van het Estafetteproject is rampzalig voor beide 
verenigingen. Er zijn nu geen financiële middelen 
beschikbaar om deze problemen op te lossen.

Niet bouwen voor wonen, zorg en welzijn
Na de verhuizing van de sportaccommodaties van 
Argon en CSW komt er ruimte vrij waar twee le-

vensloopbestendige woonwijken gerealiseerd 
worden met voorzieningen voor welzijn en zorg. 
Er zijn geen alternatieve locaties beschikbaar. Het 
niet doorgaan van deze twee woonwijken bete-
kent dat we niet kunnen bouwen voor onze oude-
re inwoners, een gemiste kans!

Geen starterswoningen
Jarenlang heeft de VVD de focus gelegd op star-
terwoningen bij bouwprojecten. Meer dan 20% 
van de woningen in het Estafette project zijn star-
terswoningen. Juist die woningen waar zo’n ge-
brek aan is in deze gemeente kunnen nu niet lan-
ger gerealiseerd worden.

Geen nieuw winkelcentrum in Wilnis
Door de verhuizing van CSW naar De Driehoek 
ontstond er ruimte in Wilnis om een nieuw win-
kelcentrum te realiseren. Het huidige winkelcen-
trum aan de Molmlaan is voor de huidige winke-
liers niet langer economisch rendabel.

Het is te klein, te weinig winkels en beperkte par-
keergelegenheid. Een nieuw winkelcentrum zou 
deze problemen oplossen. Het stopzetten van het 
Estafetteproject maakt een eind aan deze plan-
nen. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van 
Wilnis. 

De VVD fractie wil op zeer korte termijn met het 
College in gesprek over de argumentatie voor en 
consequenties van het mogelijk afblazen van dit 
project en over het oplossen van de ontstane pro-
blemen. 

EHBO-examen groep 8 
Proostdijschool

Mijdrecht - Vorige week woens-
dagmorgen leek het een waar slag-
veld in de Proostdijschool. De ene 
gewonde na de andere gewonde 
werd gesignaleerd.
Gelukkig betrof het hier alleen het 

jaarlijkse EHBO-examen voor groep 
8.
De kinderen hadden zich in de we-
ken hieraan voorafgaand zowel the-
oretisch als praktisch goed voorbe-
reid op het examen. En dat bleek: 

alle kinderen slaagden met vlag en 
wimpel voor hun examen. Gefelici-
teerd!
Met dank aan Yvonne,Paula, Sabri-
na en Marco, door wie dit alles mo-
gelijk werd gemaakt.

Nog plaats voor leden in 
de nieuwe leesgroep
Vinkeveen - Een leesgroep-in-op-
richting in Vinkeveen, die in sep-
tember gaat starten, heeft nog en-
kele plaatsen vrij. De leesgroep is 
opgericht door Senia Literair in sa-
menwerking met de bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen. De lees-
groep maakt gebruik van speciale 

leeswijzers van Senia Literair, waar-
door de besprekingen zinvol zijn en 
diepgang hebben. Voor deze lees-
wijzers en toegang tot de ande-
re activiteiten en diensten van Se-
nia Literair betalen de deelnemers 
een bedrag van 28,50 euro per jaar. 
Leesgroepen die al langer bestaan 

nemen meestal geen nieuwe leden 
meer op, dus dit is uw kans. Zie  
www.senia.nl voor informatie. Aan-
melden kan via e-mail aan   
info@senia.nl. U kunt zich ook mel-
den bij Margo Zuidema, ambassa-
deur van Senia Literair in de regio, 
telefoon 0297-563328.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Groep 8 van Beatrixschool 
start haar eigen bedrijf
Wilnis - Een eigen bedrijf opzet-
ten om vriendschapsbandjes te 
gaan verkopen, het is nogal niet 
wat! Groep 8 van de Prinses Beatrix-
school nam de uitdaging aan! Onder 
leiding van Angelique van der Kroef 
en Yvonne Pinxteren werden in het 
kader van het project Bizworld 3 
bedrijven opgericht; Friends for all, 
Coolband en de Bizzzy’s. Op een 
speelse manier maakten de leer-
lingen kennis met wat er allemaal 
bij komt kijken om een winstge-
vend bedrijf neer te zetten! Gaan 
we aandelen verkopen of niet? Hoe 
gaat onze marketingcampagne eruit 

zien? Wat wordt de prijs van onze 
producten? Zomaar wat vragen die 
de bedrijven tegenkwamen. Na vier  
intensieve ochtenden (inclusief een 
echte verkoop van de vriendschaps-
bandjes aan leerlingen van groep 
6), bleek Bizzzy’s het meest succes-
volle bedrijf te zijn. Coolband werd 
uitgeroepen tot productiekanjer en 
Friends for all mocht zich verkoop-
kanjer noemen! Al met al een leuk, 
geslaagd project waarin de kinde-
ren op een speelse manier hebben 
kennisgemaakt met het onderne-
men! Ondernemers Angelique en 
Yvonne, namens groep 8 bedankt!

Leerkrachten Hoeksteen 
dagen kinderen uit
Mijdrecht - Op de Hoeksteen vin-
den de leerkrachten het belangrijk 
dat er voldoende tijd en aandacht 
wordt besteed aan kinderen die ex-
tra zorg nodig hebben, maar ook 
aan kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben.

Ander werk
Daarom draait er al vier jaar een AW 
groep, AW staat voor Ander Werk. 
Deze groep komt één keer per week 
bij elkaar om op een andere manier 
dan in de klas uitgedaagd te worden 
met elkaar te werken aan projecten 
en van elkaar te leren. 

Zo is er de afgelopen jaren gewerkt 
aan het ontwerpen van een droom-
eiland, een reis plannen naar Hol-
lywood, proefjes doen en gaven de 

kinderen presentaties aan elkaar. 
Verder krijgen de kinderen voldoen-
de opdrachten mee voor de rest van 
de week.  

Dit jaar was het tijd voor iets nieuws 
en heeft een aantal kinderen van 
groep 8 Spaanse les gekregen. Zo 
hebben ze o.a. geleerd hoe je je-
zelf voor kunt stellen in het Spaans, 
hoe je elkaar begroet, tellen in het 
Spaans en verder is er geoefend 
met korte gesprekjes onderling. Vo-
rige week donderdag is dit afgeslo-
ten met een extra leuke les, waar-
in de kinderen konden praten met 
iemand die uit Spanje komt: Isabel. 
Zij sloot af met een Spaanse bingo 
en aan het einde van deze les kreeg 
iedereen het welverdiende diploma, 
zoals u op de foto kunt zien.

Koninginnedag in Wilnis
08.00 uur:
- Luiden van de klokken, de vlag-
gen worden uitgestoken 
De klokken van de plaatselijke ker-
ken luiden Koninginnedag 2009 in. 
Van openbare gebouwen en parti-
culiere woningen wordt gevlagd en 
gewimpeld.  

08.45 - 09.30 uur:
- Muzikale rondgang en optocht 
versierde fietsen voor kinderen 
t/m 12 jaar 
Zodra je de muziek hoort van mu-
ziekkorps Triviant, kun je met je ver-
sierde fiets aansluiten. Alle deelne-
mers komen uiteindelijk samen op 
het plein voor het voormalige ge-
meentehuis waar de officiële ope-
ning is. Voor alle fietsers is er na af-
loop een leuke attentie. Dus maak 
je fiets heel mooi en zorg voor een 
bonte optocht! 

- Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veen-
man, over de Veenman rechtsaf rich-
ting Wagenmaker, linksaf de Veen-
weg op, rechtsaf de Vossestaart op, 
rechtsaf de Kamgras op. Bij het Jo-
hannes 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 voorma-
lige gemeentehuis. 

De versierde fietsoptocht wordt me-
de mogelijk gemaakt door Van der 
Helm Makelaars

09.30 uur:
- Officiële opening 
   Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis zal 
de officiële opening van de feeste-
lijkheden in Wilnis worden verricht 
door de burgemeester van De Ron-
de Venen, mevrouw M. Burgman. 
Onder muzikale begeleiding van Vi-
ribus Unitis zullen we gezamenlijk 
het Wilhelmus zingen.
 
10.00 – 12.00 uur:
- Kindervrijmarkt in de 
  Dorpsstraat 
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer 
kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. 
Ga maar vast je kamer of de zolder 

opruimen en neem al je oude spul-
len mee om te verkopen! Kindermu-
zikanten zijn natuurlijk ook van har-
te welkom. 
Op deze markt mogen alleen kinde-
ren hun spullen verkopen.
 
10.00 – 12.00 uur:
- 55+ ochtend in De Schakel

Wij nodigen alle 55-plussers uit on-
der het genot van een hapje en een 
drankje een dansje te wagen in 
De Schakel. Het Smartlappenkoor 
“Licht ‘t Anker” zal weer een gewel-
dig optreden verzorgen. 
De drankjes worden gesponsord 
door Reurings Beheer BV.

10.00 – 12.00 uur:
- Penaltyschieten in 
  sportpark CSW
Penalty schieten voor personen van-
af 15 jaar op de bekende CSW-kee-
pers Dennis Prins en Freek in ‘t Veld. 
Ook dit jaar wordt er weer gestre-
den om de prachtige Brouwer Bo-
kaal. 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 kin-
derfeest los in het Speelwoud. Dit 
jaar wegens succes weer in het 
speelwoud. Natuurlijk zijn er ook 
gezellige Oudhollandse spelletjes, 
maar ook een paar leuke grote at-
tracties. 

Er is dus weer genoeg te doen voor 
alle leeftijden. Natuurlijk is er ook 
weer limonade en iets lekkers, me-
de mogelijk gemaakt door De Me-
ijert en Rabobank Rijn en Veenstro-
men, Brandweer Wilnis
 
Café Maxima in het Speelwoud
Voor alle vaders en moeders is er 
gezellige muziek en het cateringte-
am van De Meijert is weer aanwezig 
voor de verzorging van de inwendi-
ge mens!

Spel van licht en kleur 
Glas-in-loodraam onthuld
De Ronde Venen - Op het Veen-
Landen College in Mijdrecht is de 
afgelopen week een glas-in-lood-
raam onthuld door de rector me-
vrouw Van Oort. Het raam is ge-
maakt door de glaskunstenaar Sjaak 
van der Woude uit  Abcoude, in op-
dracht van de school. De wens van 
de school was het thema vrijheid tot 
uitdrukking brengen. 
Op het kleurrijke raam is de ontwik-
keling naar vrijheid te zien: de leer-
ling voor het eerst op school, nog  
in kleine vorm en gedurende de 
schoolperiode steeds transforme-
rend in groter en vrijere open ge-
daante. De lichte vlakken laten dat 
zien. Het verlaten van de vaste ka-
ders (het lood) wordt mogelijk. Door 

de grote horizontale en verticale gol-
vende lijnen wordt ook het verbin-
den van de mens  van de aarde met 
de kosmos  zichtbaar. Er zijn voor dit 
werk prachtige kleuren mondgebla-
zen glasstukken gebruikt. Het Veen-
Landen College is er erg blij mee.
Ander werk van Sjaak is onder an-
dere te zien in het milieuklooster 
Stoutenburg, waar vorig jaar een 
glas-in-loodraam met de voorstel-
ling Franciscus van Assisi werd ont-
huld.

Wilt u kennismaken met het di-
verse werk van Sjaak, maak een 
afspraak voor een atelierbe-
zoek, tel. 06-39021635 of kijk op  
www.sjaakvanderwoude.nl

Kleuters van De Fontein op 
bezoek bij schoenenwinkel
De Ronde Venen - De kleuters van 
basisschool De Fontein hebben in 
de klas een echte schoenenwinkel. 
Er is van alles te koop. En de win-
kel is, onder schooltijd, regelma-
tig open. De kinderen sorteren de 
schoenen, maar ook moet er soms 
geprijsd worden. Op dinsdagmor-
gen 20 april  was de schoolwinkel 
dicht, en mochten de kinderen op 
bezoek bij de echte schoenenwin-
kel Scapino. 
De kinderen hadden op school een 
aantal vragen bedacht. En samen 

met moeders gingen zij op zoek 
naar de antwoorden. De grootste 
maat van de herenschoenen, en de 
grootste maat van de damesschoe-
nen werden snel gevonden. En ook 
de kleinste maat kinderschoen was 
snel genoteerd. 
Maar wat heb je nodig om je te be-
schermen bij het skeeleren? Alle 
vragen werden beantwoord, en de 
kinderen gingen met veel informa-
tie én een ballon weer naar school. 
Mede dankzij Scapino was het een 
leuk en leerzaam bezoek.

De nieuwe parochie St. 
Jan de Doper is een feit
Regio - Negen parochies in de re-
gio Vecht en Venen zijn per 9 april 
2010 per decreet door bisschop W. 
Eijk samengevoegd (in burgerlijke 
termen: gefuseerd) tot één nieuwe 
parochie: St. Jan de Doper.

Hiermee komen de vertrouwde pa-
rochienamen te vervallen en de 
voormalige parochies zullen voort-
aan geloofsgemeenschappen wor-
den genoemd. De katholieke kerk-
gebouwen in Abcoude, Breukelen, 
De Hoef, Kockengen, Loenen aan 
de Vecht, Maarssen-Dorp, Maars-
senbroek, Mijdrecht-Wilnis en Vin-
keveen-Waverveen behouden hun 
namen. Ofschoon het decreet per 
9 april door de aartsbisschop is on-
dertekend, is er in samenspraak 
met betrokken partijen om finan-
cieel-administratieve redenen voor 
gekozen om de samenvoeging met 
terugwerkende kracht per 1 janua-
ri 2010 te laten ingaan.
Pastoor Gerard Griffioen uit 
Mijdrecht, die al pastoor was van 
de negen parochies, is ook de eer-
ste pastoor van de nieuwe paro-
chie St. Jan de Doper. Pastoor Grif-
fioen voert vanaf nu met één paro-
chiebestuur, dat bestaat uit vijf zeer 
enthousiaste en gedreven (nieuwe) 
mensen, het bestuur over de nieuwe 
parochie. Er zijn nog twee vacatures 
in het parochiebestuur, die hope-
lijk in de komende maanden zullen 
worden ingevuld. Het nieuwe paro-
chiebestuur bestaat naast de pas-
toor uit de volgende personen: Theo 
Goedendorp, Hans van Loenhoud, 
Peter van den Oord, Hans Rensink 
en Roland van der Vaart.

De samenvoeging is geïnitieerd 
door het Aartsbisdom Utrecht. Zo’n 
300 parochies in het Aartsbisdom 
zijn/worden samengevoegd tot 45 
nieuwe grote parochies. Achter-

gronden van de fusie zijn van orga-
nisatorische, financiële en van pas-
torale aard: 
Als gevolg van het teruglopende 
aantal pastores, verzorgt pastoor 
Griffioen samen met Theo Geurtsen 
en Piet Poppelaars (allebei priesters) 
en met Tejo van der Meulen en Jos 
van Os (beiden pastorale werkers), 
de pastorale zorg in Vecht en Venen, 
voor in totaal 20.000 parochianen. 
Voor dit kleine team is het ondoen-
lijk om voor negen afzonderlijke pa-
rochies beleid te maken en die aan 
te sturen. Bestuurlijke schaalvergro-
ting was daarom gewenst.

Ook kan worden gesteld dat het 
doel van de parochie ‘het geloof 
bereikbaar en toegankelijk maken’ 
in de oude structuur slechts ma-
tig werd bereikt. Veel inzet en tijd 
was en is gericht op het organise-
ren, terwijl meer en meer aandacht 
moet worden besteed aan de pasto-
rale inhoud. Door een meer beleids-
matige aanpak in de nieuwe struc-
tuur moet de pastorale zorg in ruime 
zin centraal komen te staan.

Ofschoon een samenvoeging veel-
al in eerste instantie tot meerkosten 
leidt, zijn er mogelijkheden om aan 
de uitgavenkant te bezuinigen. Deze 
zullen nog niet direct worden gere-
aliseerd. Maar in dit onderwerp zal 
veel energie worden gestoken.

Het belangrijkste wat het pastora-
le team zich, samen met het nieu-
we parochiebestuur en de negen 
geloofsgemeenschappen, ten doel 
stelt, is een ‘missionaire’ kerk zijn: 
Een kerk die aantrekkelijk is en een 
boodschap heeft, niet alleen voor de 
vaste kern, maar ook voor mensen 
die daar niet toe behoren. Kortom, 
de parochie St. Jan de Doper hoopt 
voor u van betekenis te kunnen zijn. 

Nationale Rekendag op 
basisschool De Trekvogel
De Ronde Venen - Op 21 april was 
het dan zover, de Nationale Reken-
dag, georganiseerd door het Freu-
denthal instituut. Het thema was: 
“Meten te lijf”. Na het succes van 
vorig jaar deed OBS De Trekvo-
gel ook dit jaar weer mee. De kin-
deren hadden zich verzameld in de 
grote hal. De leerlingen moesten de 
juffen en meesters van groot naar 
klein zetten. Meester Johan blijkt de 
grootste te zijn en juf Kady de klein-
ste. Vervolgens werd er een karre-
tje de hal in gereden en nu was het 
de vraag hoeveel kinderen er op, in 
en aan het karretje zouden kunnen. 
Er gingen heel wat kinderen op. Het 
waren er maar liefst 11! Het laat-
ste onderdeel van de opening was 
de vraag of er genoeg kinderen op 
school zijn om hand in hand om de 
school te gaan staan. Er werd al ge-

zegd, dat dit niet zou lukken. Maar 
wat bleek, het lukte wel. Later waren 
er kinderen die hadden gezegd, dat 
ze de school geknuffeld hadden!
Vervolgens gingen de kinderen te-
rug naar de klassen en werden er 
die ochtend de lessen gegeven van 
de Nationale Rekendag. Zo moes-
ten de kinderen van groep 3 proef-
jes doen met ruiken, kijken en proe-
ven. Groep 4 was heel druk met voe-
len. De kinderen van de groepen 5 
en 6 zijn bezig geweest om te me-
ten op verschillende manieren hoe-
veel toeren je kon maken in 1 mi-
nuut. Groepen 7 en 8 waren bezig 
om met de armen en benen van al-
les te meten. 

Het was een geslaagd project en 
volgend jaar doet De Trekvogel weer 
mee!

Een dagje naar Amsterdam 
met de Zonnebloem
De Hoef - Woensdag 21 april om 
09.00 uur stonden de touringcars 
van Martinustours gereed om de 
gasten, verpleging en vrijwilligers 
van de Zonnebloem, vanaf Wilnis en 
De Hoef naar het Amsterdamse Bos 
te brengen, waar ms Princess van 
rederij Triton in de Ringvaart gereed 
lag voor de dagboottocht.
Na het inschepen werden de gasten 
al snel voorzien van een kop koffie 
met gebak. Na een welkomstwoord 
aan boord, werden de trossen losge-
gooid en konden de gasten en hun 
verzorgers vertrekken. Via de Ring-
vaart voer ms. Princess via de sluis 
en diverse bruggen de stad door.

Na een rondje IJ werd er richting 
IJmuiden gevaren. Na het begroe-
ten van het Voorbij-personeel (voor-
malig bedrijf uit Wilnis), welke ge-
vestigd is in het Westelijk havenge-
bied aan het Noorzeekanaal, werd 
de terugreis ingezet. Aan boord wor-
den de gasten bezig gehouden met 
koffie, een paar borrels en een heer-
lijke warme maaltijd. En niet te ver-
geten de traditionele bingo. Om ca 
17.00 uur werd er weer afgemeerd en 
stonden de touringcars weer gereed 
om de gasten naar huis te brengen. 
Gezien de reacties van de gasten 
kan er teruggekeken worden op een 
zeer geslaagde dag.
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TENTOONSTELLING OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG
Herdenking in het kader van viering Nederland 65 jaar bevrijd

Wilnis - Dinsdagavond 4 mei opent burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen om 21.00 uur in 
gebouw De Roeping naast de NH-Kerk een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling, 
waarin de gebeurtenissen in De Ronde Venen een prominente plaats innemen, is als een ‘drieluik’ samenge-
steld door de Wilnissers Herman van Soest, Floor Groenendijk, Piet Kroon en Guus Stein.
Laatstgenoemde brengt samen met Mieke van der Linden-Baljet de gebeurtenissen in relatie tot de oorlog met 
Japan in herinnering. Piet Kroon laat het gebeuren rond de Vickers Wellington zien en Herman van Soest en 
Floor Groenendijk richten hun aandacht op de oorlog in Nederland en die in De Ronde Venen. Het evenement 
kan ook tijdens Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei gratis worden bezocht. De openingstijden zijn van 9.00 tot 
21.00 uur. Om 9.00 uur zal voor De Roeping door de burgemeester het bevrijdingsvuur worden ontstoken. Dit 
vuur is met een estafetteloop door leden van de Personeelsvereniging van de gemeente De Ronde Venen in 
Wageningen opgehaald. Het Comité Herdenking 1940-1945 Wilnis verzorgt in samenwerking met de Oranje-
vereniging De Ronde Venen elk jaar de herdenkingsplechtigheid en de viering van Bevrijdingsdag

Herdenkingsplechtigheid
De o�  ciële opening van de tentoonstelling vindt 
plaats na de herdenkingsplechtigheid bij het Ver-
zetsmonument en de bloemlegging op de be-
graafplaats achter de NH-kerk. De bloemlegging 
geschiedt onder meer door luchtmachtkapitein 
H. Spierings die zich tijdens de berging van de 
neergestorte Vickers Wellington in het weiland 
naast de N212 in 2002 bijzonder heeft ingespan-
nen om de sto� elijke resten van de drie Canadese 
militairen, die zich nog in het wrak bevonden, een 
waardig afscheid te geven. Zij werden begraven 
op de begraafplaats achter de NH-kerk. Tevens 
zullen er bloemen worden gelegd door Jay Pinto, 
een Nederlandse arts die zijn praktijk in Engeland 
heeft nabij het vliegveld Dalton. Vanaf die plaats 
begon de Vickers Wellington met zijn bemanning 
aan haar laatste reis… Verder zal ook Herman van 
Soest bloemen leggen. Tijdens de plechtigheid 
wordt door muziekvereniging Viribus Unitis o.a. 
het Canadese Volkslied gespeeld. Daarnaast zal 
een trompettist van de muziekvereniging de ‘Las-
Post’ ten gehore brengen.

Wilnis in de hoofdrol
De tentoonstelling biedt in woord en beeld, maar 
ook met gevonden en verzamelde materialen uit 
die tijd een chronologisch overzicht en breed stuk 
informatie over de oorlogsjaren 1940-1945, maar 
is verder ook toegesneden op het gebeuren in de 
eigen regio. Daarin speelt Wilnis min of meer een 

hoofdrol onder meer vanwege de verzetsactivitei-
ten die hier hebben plaatsgevonden. De initiatief-
nemers en samenstellers van de tentoonstelling 
hebben al eerder naam gemaakt met fraaie ten-
toonstellingen over dit onderwerp en lezingen op 
scholen. Piet Kroon is auteur en samensteller van 
het boek ‘Een Wellington met voeten’, waarin uit-
voerig verslag wordt gedaan van de berging van 
de tweemotorige Engelse bommenwerper van het 
type Vickers Wellington uit de veengrond langs 

de Ir. Enschedeweg in 2002. Het werd in de nacht 
van 4 op 5 mei 1943 boven Wilnis neergeschoten 
en stortte neer in het weiland van boer Ernst van 
Selm. Tijdens de berging werden restanten van 
het vliegtuig alsook sto� elijke 
resten van de twee vermiste be-
manningsleden Joseph White en 
Adrian Thibaudeau gevonden en 
geborgen. Zij zijn naast hun ka-
meraad Robert Moulton, die in 
1943 op de begraafplaats achter 
de NH-kerk te Wilnis al werd be-
graven, met militaire eer ter aarde 
besteld. 59 Jaar na dato liep de 
Wilnisse bevolking massaal uit om 
hen de laatste eer te bewijzen. In 
2002 is naast De Roeping ter na-
gedachtenis bovendien een fraai 
monument opgericht. De locatie 
van De Roeping is dus bij uitstek 
geschikt om er een tentoonstel-
ling over de Tweede Wereldoor-
log te houden. Bij talloze mensen 

‘leeft’ dit gebeuren nog steeds en blijft in hun 
herinnering. Ook al omdat jaarlijks op 4 mei 
de slachto� ers uit de Tweede Wereldoorlog 
overal in ons land worden herdacht. Bij jon-
geren leeft die gedachte wat minder, maar 
als 4 mei in bredere zin kan worden gepresen-
teerd als datum waarop ook wordt stilgestaan bij 

recente oorlogsverhandelingen en niet te 
vergeten zinloos geweld, krijgt 4 mei een 
andere dimensie waarbij jongeren zich 
meer betrokken zullen voelen.

De oorlog dichtbij huis
Kortom, de Tentoonstelling over de Twee-
de Wereldoorlog wordt dus in de zalen van 
De Roeping gehouden, naast de NH-kerk 
in de nabijheid van het monument, met 
mogelijkheid tot bezoek van het kerkhof 
waar de drie Canadezen begraven liggen. 
“Juist om deze reden hebben we De Roe-
ping gekozen voor dit gebeuren,” legt Her-
man van Soest uit. Samen met Floor Groe-
nendijk, Piet Kroon, Guus Stein, Mieke van 
der Linden-Baljet en leden van het Comité 
40-45 is hij druk geweest met de voorbe-
reidingen. Jammer dat de tentoonstelling 
slechts een avond en een dag te zien is, 

maar langer is om persoonlijke redenen niet mo-
gelijk. “We kunnen mensen die belangstelling heb-
ben voor de gebeurtenissen uit de Tweede Wereld-
oorlog, heel veel laten zien,“ zegt Herman. “In onze 
eigen regio heeft het verzet een behoorlijke bijdra-
ge geleverd door ondergrondse activiteiten waar-
door het Nazi-apparaat hier aardig ontregeld is 
geraakt. Te denken valt daarbij aan de wapendrop-
pings bij de Bovendijk. De inhoud werd stiekem 
naar een boerderij aan de Amstelkade gebracht. 

De wapens werden 
daar schoongemaakt 
en per melkauto naar 
het verzet in Utrecht 
getransporteerd. Veel 
van de toenmalige 
inwoners van Wilnis 
hadden onderduikers 
in huis of zaten zelf 
in de ondergrondse. 
De oorlog was ook 
voor die mensen heel 
dichtbij. Op heel veel 
wandborden en met 
talrijke originele oor-

logsmaterialen, posters, speciale postzegels, boe-
ken en foto’s geven we een beeld uit die tijd. Daar 
zitten ook zaken bij die elders op de wereld in oor-
logstijd hebben plaatsgevonden, zoals de situatie 
in Nederlands-Indië in de Jappenkampen. Dat is 
dit keer een bijdrage van Guus Stein en mevrouw 
Mieke van der Linden-Baljet die zelf de verschrik-
kingen van de kampen hebben meegemaakt. Ze 
maken nu deel uit van het Comité 40-45.

Er zijn originele tekeningen 
te zien die door een bewoon-
ster van het toenmalige kamp 
Bangkinang op Sumatra zijn 
gemaakt.”

Vliegtuiggebeuren centraal
Piet Kroon is de man die het 
hele vliegtuiggebeuren voor 
de tentoonstelling regelt en in 
beeld brengt. Met talloze voor-
beelden, platen, foto’s en niet 
te vergeten materialen van 
de eertijds op 10 mei 1940 neergestorte Duitse 
Dornier bij Wilnis én natuurlijk van de Vickers Wel-
lington, brengt hij dit in herinnering. Piet: “In mijn 
boek over de Vickers Wellington wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan niet alleen het vliegtuig, 
maar ook aan de bemanning en vooral aan de 
nabestaanden die in 2002 nog bij de begrafenis 
aanwezig konden zijn. Een aantal gegevens uit het 
boek, geborgen onderdelen van het vliegtuig, nog 
niet eerder gepubliceerde en ten toongestelde fo-
to’s en artikelen uit de media zullen de aandacht 
trekken tijdens de tentoonstelling. Verder wordt er 
in een van de zalen in De Roeping een � lmpresen-
tatie verzorgd over de Vickers Wellington.”

Voor de laatste keer?
Misschien is het wel de laatste keer dat een der-
gelijke tentoonstelling over de Tweede Wereldoor-
log in Wilnis zal worden georganiseerd. “65 Jaar na 
dato zal een mooie afsluiting zijn van een tijdvak,” 

aldus Van Soest. “Het moet een keer eindigen. Hoe-
wel jongeren de laatste tijd toch wat meer inte-
resse voor de oorlog tonen, weten ze er natuurlijk 
weinig van en kunnen ze er zich vaak geen voor-
stelling van maken. Het is zo ver van hun bed, dat 
is begrijpelijk. Maar zolang er nog overlevenden 
zijn die de oorlog zelf hebben meegemaakt, zul-
len deze gebeurtenissen een betekenis voor hen 
hebben en in herinnering blijven. Voor die mensen 
leeft het nog steeds.” Herman geeft aan dat het or-
ganiseren van een dergelijke tentoonstelling veel 
werk en inspanning met zich meebrengt. Boven-
dien worden de samenstellers er met het klimmen 
der jaren ook niet jonger op… 

Samen met het Comité 40-45, de Oranjevereni-
ging De Ronde Venen en dankzij sponsoring van 
Rabobank Rijn en Veenstromen, organiseerden de 
samenstellers van de tentoonstelling van 19 tot 23 
april een soortgelijk overzicht voor leerlingen uit 
de groepen 8 van de basisscholen in De Ronde Ve-
nen. Deze mini-tentoonstelling werd gehouden op 
de locatie bij Rolf Verkaik aan de Oudhuijzerweg in 
Wilnis. Belangstellende kinderen kregen daar een 
leerzame rondleiding van ongeveer anderhalf uur. 
De organisatoren hadden daartoe ook een lijst 
met vragen opgesteld die de kinderen konden 
beantwoorden. Voor elk kind had men bovendien 
een leuke verrassing in de vorm van een USB ‘Me-
mory’ stick. Een zelfde soort lijst met tien vragen 
is er opgesteld voor volwassenen die de tentoon-
stelling op 4 en/of 5 mei bezoeken. Ook die krijgen 
na a� oop een aardige attentie.

(Foto’s: Collectie H. van Soest en André Veenstra)

De toegang tot de tentoonstelling is gratis. 
Koffi  e, thee en frisdrank zijn in de foyer tegen 
betaling verkrijgbaar.  In de tentoonstellings-
ruimte staat een origineel voedselblik van de 
droppings uit de oorlog, bestemd voor (vrij-
willige) donatie van de bezoekers. Dit met als 
doel geld in te zamelen voor de bloemlegging 
op de graven van de omgekomen Canadese 
bemanningsleden en de dodenherdenking op 
de 4e mei.
“De pot is een beetje leeg,” aldus Herman van Soest. 
“Willen we de komende jaren nog bloemen kunnen 
leggen op de graven en tijdens de Viermei viering, 
vragen we de bezoekers langs deze weg om een 
kleine bijdrage. Met dat wat we als Comité 40-45 
zelf bijpassen kunnen we dan weer even vooruit. 
De tentoonstelling leek ons bij uitstek hét tijdstip 
om dat even onder de aandacht te brengen.”

| Openingstijden: dinsdag 4 mei vanaf 21.00 uur |
woensdag 5 mei: 9.00 tot 21.00 uur
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Samenstellers van de Tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog,
samen met leden van het Comité 40-45 v.l.n.r.:

Piet Grundmann, Guus Stein, Floor Groenendijk, Kees van Ankeren,
Mieke van der Linden-Baljet, Piet Kroon en Herman van Soest

Kinderen uit groep 8 van de Trekvogel
Mijdrecht tonen veel belangstelling

voor de mini-tentoonstelling bij
Rolf Verkaik aan de Oudhuijzerweg

Begrafenis met militaire eer van de stoff elijke resten van de 
Canadese bemanningsleden uit de Vickers Wellington

Opgegraven restanten van de
Vickers Wellington

Containers van de wapendroppings
aan de Bovendijk

Boven bezet gebied werden door vliegtuigen
vlugschriften uitgeworpen met nieuws over de oorlog

in Europa en Nederlands-Indië
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Argon E2 kampioen
Mijdrecht - Op zaterdag 24 april 
was het dan zover. Argon E2 had 
nog drie punten nodig om kampi-
oen in de eerste klasse te worden.
In de wedstrijd uit tegen Loosdrecht 
moest het gebeuren, na 6 overwin-
ningen en 1 verliespartij uit tegen 
Breukelen E1 stonden ze fier aan 
kop met 18 punten en dus moest 
het nu gebeuren. Na wat stremmin-
gen onderweg in het verkeer ston-
den ze vijf minuten voor het begin 
van de wedstrijd pas op het veld, 
maar ook daar werden de jongens 
niet zenuwachtig van. Gauw warm 
lopen en nog een balletje overschie-
ten en wat laatste tactische tips van 
Florian, en de wedstrijd kon begin-
nen. Het was al snel duidelijk dat 

Argon E2 de bovenliggende partij 
was, en het duurde ook niet lang of 
de eerste van Argon zijde lag in het 
netje bij Loosdrecht. Argon E2 bleef 
goed overspelen en toen er werd 
gefloten voor de rust stonden ze al 
met 4-0 voor. Dit kon eigenlijk niet 
meer misgaan, dus in de rust werd 
door de leider al vast de champagne 
uit de auto gehaald.
In de tweede helft begon Loosdrecht 
wat feller en kreeg ook een paar be-
hoorlijk goede kansen, waarvan er  
1 op de lat terechtkwam.
Argon was dus weer snel wakker 
geschud en begon weer lekker te 
voetballen, het scoorde zelfs nog 
twee keer.
Eindstand dus 6-0 voor Argon E2 

en dus natuurlijk kampioen, dit is 
op het veld gevierd met champagne 
en natuurlijk de bijbehorende me-
dailles.
In de kleedkamer is er nog flink ge-
zongen en ook voor de trainer Flo-
rian die zondag jarig was, en daar-
na natuurlijk met z’n allen met kle-
ren en al onder de douche.
Jongens: jullie hebben een heel 
goede prestatie geleverd en ieder-
een is apetrots op jullie.
Sven, Tygo, Lex, Tom, Luc, Bas, En-
ver, Oger, Teun en natuurlijk de trai-
ner van dit geweldige elftal Florian, 
van harte gefeliciteerd. Nog twee 
wedstrijden en wat toernooien en 
het seizoen zit erop, maar dit pak-
ken ze jullie niet meer af.

Atlantis 1 wint na een 
magere wedstrijd
Mijdrecht - Het door de  Rabobank 
gesponsorde team Atlantis 1 mocht 
na het verlies thuis tegen VZOD, 
afgelopen zaterdag aantreden te-
gen Vlug en Vaardig uit Amsterdam. 
De vorige keer tegen Vlug en Vaar-
dig werd er thuis met een klein ver-
schil gewonnen. Ook deze return-
wedstrijd werd uiteindelijk gewon-
nen door Atlantis. Aan het eind van 
de wedstrijd stond  een stand van 7 
tegen 10 op het scorebord in Zaan-
dam, waar deze wedstrijd werd ge-
speeld omdat het kunstgrasveld in 
Amsterdam-Noord nog niet is opge-
leverd. Atlantis kan terugkijken op 
een zwakke eerste en  betere twee-
de helft, waarin het wel tot scoren 
kon komen.
Het was Vlug en Vaardig dat de eer-
ste doelpunten maakte. Het 2e aan-
vals vak had hier gelukkig een ant-
woord op. De eerste helft stond ga-
rant voor weinig doelpunten. Beide 
ploegen hadden moeite met scoren. 
Het 1e verdedigings vak had goed 
de druk er bij Vlug en Vaardig op zit-
ten maar helaas kon het 1e aanvals-
vak maar niet tot scoren  komen.
Er werd uiteindelijk gerust  met een 
3-2 voorsprong voor Vlug en Vaar-
dig.
Na rust kwam Atlantis beter uit de 
kleedkamer. Er werden makkelijker 
kansen afgemaakt, waardoor At-
lantis van een 3-2 achterstand te-

rug kwam, naar een voorsprong van 
4-8. Vlug en Vaardig had pas in de 
laatste vijf minuten een antwoord 
tegen de scores van Atlantis. In de 
laatste paar minuten mochten Ber-
ry de Jong en Melissa van der Stap 
nog invallen. Vlug en Vaardig mocht 
nog terug komen tot 7-9, maar uit-
eindelijk was het Berry die de deur 
op slot deed.
Volgende wedstrijd voor Atlantis zal 
thuis zijn tegen Amsterdam 1. Hier 
werd de vorige keer met 11-23 van 
gewonnen. Amsterdam is bezig aan 
een goede reeks wedstrijden. De 
wedstrijd wordt gespeeld op 8 mei 
om 15:00 uur..

Atlantis B1 redt het niet 
tegen de koploper
Mijdrecht - Op 24 april moest At-
lantis B1 aantreden tegen de koplo-
per Velocitas B1. Het B 1 team van 
Atlantis dat gesponsord wordt door 
Roebeson had er weer veel zin in. 
De wedstrijd tegen de huidige kop-
loper moest gewonnen worden!
De opstelling van Atlantis was: in de 
aanval Maarten, Reinout, Willemijn 
en Sophia. In de verdediging ston-
den Matthijs, Kariem, Eva en Ciska. 
Helaas kon Lusanne niet mee doen 
omdat haar duim uit de kom is ge-
weest. Wel kwam ze ons aanmoedi-
gen.
Atlantis begon gelijk goed aan de 

wedstrijd en met een “spekkie” 
scoorde Willemijn de 1-0. Daarna 
ging het even wat minder met de 
B1. Atlantis had veel kansen maar 
de bal ging er maar niet in. Bij Ve-
locitas gebeurde dit jammer genoeg 
wel. Daardoor kwam de stand tot 
1-7. Toch bleef Atlantis er wel voor 
knokken. De 2-7 werd gemaakt 
door Maarten met een doorloopbal. 
Na de rust kwam Atlantis weer met 
goede moed het veld in. Eva kwam 
er mooi langs met de doorloopbal 
maar werd overgenomen door de 
dame van Ciska. Daardoor stond 
Ciska vrij en door een mooie pass 

van Eva werd het 2-8. Atlantis werd 
steeds beter en Maarten scoorde 
met een afstandsschot de 4-9. Hier-
voor waren Ciska en Matthijs gewis-
seld voor invallers Stef en Maartje. 
Helaas wilde het na de 4-9 niet meer 
lukken. Er waren veel mooie kansen 
maar de bal ging er net niet in. De 
eindstand werd 4-12. Over vier we-
ken heeft de B1 de volgende wed-
strijd en dat is gelijk de returnwed-
strijd tegen Velocitas. Het wordt 
hard werken tijdens de trainingen 
op het schot want dat moet er toch 
vaker in. Het creëren van kansen is 
namelijk het probleem niet.

Atlantis 2 pakt moeizame 
maar belangrijke punten
Mijdrecht - Na de gewonnen wed-
strijd twee weken geleden op de 
koploper, reisde het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 2 afgelopen 
zaterdag af naar Zaandam. Vlug & 
Vaardig 2 was de opponent waar-
van gewonnen moest worden om de 
koppositie vast te houden. Eerder dit 
seizoen had Atlantis thuis gewon-
nen van Vlug & Vaardig. Ondanks 
de lagere klassering van de tegen-
stander, is het een stugge ploeg met 
veel routine.
 
Coach Petra Taal kon helaas door 
omstandigheden niet aanwezig zijn, 
Rob Cornelisse was de vervangende 
coach. Atlantis 2 is Rob erg dank-
baar. Het was een zonnige zater-
dag en om half drie werd er geflo-
ten voor het beginsignaal. Ondanks 
de rommelige voorbereiding begon 
Atlantis scherp en pakte het een 
5-1 voorsprong. Echter het laatste 
kwartier van de eerste helft liepen 
de aanvallen van de Mijdrechtena-
ren stroef en kwam Vlug & Vaardig 
terug tot 5-4, dit was tevens de rust-
stand. De coach was niet tevreden 
met de ruststand en hamerde er-
op dat het feller en sneller moest in 

de tweede helft. Ondanks een snelle 
tegengoal na de rust, liep Atlantis 2 
uit naar een 8-5 voorsprong. Atlan-
tis maakte het zichzelf echter moei-
lijk door niet door te scoren en fout-
jes te maken. Hierdoor kwam Vlug & 
Vaardig wederom terug in de wed-
strijd. Met een nog spannende laat-
ste minuut kwam het verlossen-
de eindsignaal met een 9-8 score 
op het bord voor Atlantis 2. Atlan-
tis heeft het zichzelf onnodig moei-
lijk gemaakt door slordig spel en te 
verzuimen kansen af te maken. De 
overwinning staat wel en daardoor 
blijft de koppositie voor het door Ra-
bobank gesponsorde Atlantis 2. 
Gezien het goede spel van de ploeg 
van de afgelopen maanden, kan dit 
wel als een incident gezien worden. 
Atlantis 2 heeft veel meer in zijn 
mars dan zaterdag getoond is en het 
vertrouwen is er dat het de volgende 
wedstrijd weer laat zien wat het kan. 
Komende twee weken kan Atlantis 
werken aan zijn vorm om dan zater-
dag 8 mei een thuiswedstrijd te spe-
len tegen Thor 3. Atlantis 2 is nog 
steeds op weg naar het kampioen-
schap, dus kom de ploeg zaterdag  
8 mei om 14.00 aanmoedigen.

Tiende Midreth Open bij 
Tennis Vereniging Wilnis!
Wilnis - Een reeds jarenlange sa-
menwerking tussen Bouwbedrijf 
Midreth BV en Tennisvereniging 
Wilnis wordt dit jaar gevierd mid-
dels een uniek jubileum. Bouwbe-
drijf Midreth BV heeft aangegeven 
voor de 10e keer hoofdsponsor te 
zijn voor het Midreth Open 2010! 
Mis dit event niet en schrijf u nu in 
via www.tvwilnis.nl of middels de in-
schrijfkaarten bij uw vereniging. 
Het Midreth Open is een begrip in 
de regio. Een combinatie van spor-
tief fanatisme, met een gezonde do-
sis gezelligheid zorgen voor de ide-
ale mix voor iedere tennisliefheb-
ber. Het Midreth Open 2010 is voor 
zowel Tennisvereniging Wilnis als 
Bouwbedrijf Midreth een speci-
aal jaar. Beiden vieren dit jaar een 
jubileum. Niet alleen zal het Mid-
reth Open voor de 10e keer geor-

ganiseerd worden, ook is het voor 
TV Wilnis de 25e keer in de ge-
schiedenis dat er een Open Toer-
nooi plaatsvindt. Een dubbel jubile-
um wat zorgt voor dubbel feest! Het 
Midreth Open zal plaatsvinden van 
26 juni tot en met 4 juli. Het jaarlijks 
druk bezochte toernooi staat ook dit 
jaar weer garant voor veel tennis-
plezier. Het Midreth Open 2010 zal 
niet onopgemerkt voorbijgaan! Op 
zaterdag 3 juli staat ook de feest-
avond weer gepland, dit jaar onder 
leiding van een live zanger en een 
drive-in show. Het jaar van de jubi-
larissen, het WK voetbal en Wimble-
don in één week. Met vele evene-
menten, live wedstrijden van zowel 
voetbal als tennis op groot scherm 
met daarbij een druk speelschema 
staan garant voor een onvergetelij-
ke tennisweek!

Carwashactie bij K.V. 
Atlantis een groot succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde korfbalvereniging K.V. 
Atlantis de carwash. Met het mooie 
weer en het enthousiasme van de 
kinderen was het een succes.

In anderhalf uur werden er 30 au-
to’s gewassen.

Op 29 mei gaat K.V. Atlantis weer 
een carwash organiseren.

Assuline winnaar van heel 
gezellig Turfstekerstoernooi 
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
sloot Atalante het seizoen traditio-
neel af met het Veensteker toernooi. 
Ondanks iets minder teams dan 
voorgaande jaren was het evengoed 
weer  heel gezellig. De 10 teams 
speelden in twee poules 4 wed-
strijden en de gezellige onderlin-
ge sfeer van de teams die elkaar al 
vaker hadden ontmoet kenmerkten 
het toernooi. Maar niet alleen ge-
zellig, ook fanatiek en serieus wer-
den vele rally’s uitdagend en span-
nend uitgespeeld. In de finale ron-
de speelden Super de Boer en Al-
rec om plek 9-10, het eindigde gelijk 
met 2-2, Super De Boer had net iets 

meer punten. RBC Bouw legde het 
wederom met een gelijkspel net af 
tegen een aspirantenformatie ASP+ 
BV. Het sympathieke Lichtpunt ver-
loor van de Dreamgirls en Jenasails/
Aktiefoto moest de meerdere erken-
nen in Hovenier Vellekoop. De span-
nende finale was tussen het immer 
sterke Assuline en de Veenmollen. 

De strijd eindige gelijk maar één 
puntje meer was net genoeg voor 
Assuline om zich Veensteker win-
naar 2010 te kunnen noemen. Ata-
lante dankt sponsor De Veensteker 
en komt er binnenkort graag weer 
gezellig eten.

Argon zaterdag pas in 
slotfase langs Kockengen
Mijdrecht - Tot een kwartier voor 
tijd stond Kockengen op een 1-
0 voorsprong, maar toen bezweek 
het onder de druk die Argon in de 
tweede helft flink opvoerde. Middels 
twee treffers in de slotfase werd de 
verdiende winst alsnog meegeno-
men naar Mijdrecht.
De gehele wedstrijd had Argon ei-
genlijk het iniatief maar effectvol 
was het allemaal niet, een inzet van 
Jimmy van Veen werd door keeper 
Zutphen gepakt en een poging van 
Kevin Blom onderging hetzelfde lot. 
De uitvallen van Kockengen wa-
ren gevaarlijk, met name Mike van 
Akkeren had de mogelijkheid van 
de openingstreffer op z’n schoen. 
Dat mislukte maar even later was 
het wel raak. Aanleiding was een 
vrije trap die naar rechts werd ver-
plaatst, de voorzet die volgde werd 
door Niels Lauwers binnen gescho-
ten 1-0.
De tweede helft voerde Argon on-
der leiding van Mark Flapper de 
druk flink op en dat resulteerde in 
goede mogelijkheden, een kopbal 
van Youri van Adrichem werd door 
één van de vier gebroeders Berger 
van de doellijn gehaald en Daan van 
der Zwet vond doelman Zutphen 
op z’n weg. Even later kopte Albert 
Mens naast na een hoekschop van 
Kevin Blom en ook Youri van Adri-
chem vond nog niet de juiste rich-

ting bij een gevaarlijk uitziende kop-
bal. Kockengen stelde daar in deze 
fase één uitval tegenover, maar dat 
leverde alleen een hoekschop op. 
Met nog een kwartier te gaan be-
zweek Kockengen uiteindelijk onder 
de druk van Argon, een voorzet van 
Adil Kamil kon door Albert Mens 
worden verzilverd 1-1. 

Effect
Vijf minuten later produceerde de 
voor Jimmy van Veen ingevallen 
Stephan Tichelaar vanaf links een 
effectvolle voorzet waardoor You-
ri van Adrichem met een gerich-
te kopbal de stand op 1-2 bracht. 
De laatste minuten werd het nog 
even spannend toen André Berger 
en even later Eric de Hoop alleen 
op keeper Bas van Moort afgingen 
maar de goalie greep goed in. Der-
halve een verdiende overwinning 
voor Argon en een compliment voor 
Kockengen dat tot de laatste minuut 
strijdbaar bleef. Enkele beslissingen 
in 3C zijn gevallen, AH’78 werd zo-
als verwacht kampioen en IJFC pro-
moveerde. Eemnes was al gedegra-
deerd.   
Aanstaande zaterdag komt kampi-
oen AH’78 uit Huizen op bezoek bij 
Argon. Argon kan in deze wedstrijd 
de nacompetitie veilig stellen, sup-
porters zijn meer dan welkom bij 
deze wedstrijd!  



Uithoorn - Vorige week zondag 18 
april was het weer zo ver. De AK-
tiedag op het Alkwin Kollege. Op de 
AKtiedag komen er ouderen van-
uit de buurt naar het Alkwin Kolle-
ge om in een fi jne sfeer te genie-
ten van een goed georganiseer-
de dag met onder andere leuke op-
tredens, lekker eten en drinken. Het 
thema was dit jaar ‘Ik hou van Hol-
land’. Vooraf aan de dag is al veel 
werk verricht. Het comité is namelijk 
al maanden geleden begonnen met 
de voorbereidingen. Het comité be-
staat dit jaar uit zeventien leerlingen 
en drie docenten. Ze gingen met-
een hard van start. Nadat de gas-
ten hun formulieren hebben ingele-
verd, hebben de gastheren en gast-
vrouwen deze eerst bezocht om el-
kaar alvast een beetje te leren ken-
nen en om hen alvast een prettig 
‘voorgevoel’ te geven. Ondertussen 
is er nagedacht over het program-
ma. Hierbij is natuurlijk ‘Holland’ het 
hoofdonderwerp geweest. Het me-
nu bestond uit onder andere soep 
en bitterballen. Gelukkig waren er 
dit jaar weer genoeg rijders die zich 
vrijwillig aanboden om de gasten 
van hun huis op te halen en naar 
school te brengen, en aan het eind 
van de middag weer terug naar huis 
te brengen. Iets voor tien uur kwa-
men de eerste gasten al binnen. De 
hele school was versierd met mo-
lens, Nederlandse vlaggen en met 
bloemen die door diverse kwekers 
en ouders zijn gesponsord. Zij wer-
den bij hun auto ontvangen en naar 
binnen begeleid en aangemeld. Nog 
even de jas ophangen en de gast-
heer- of vrouw laten omroepen en 
de dag kan beginnen! 

Rond elf uur was iedereen binnen 
en was er tijd voor een welkomst-
woordje van de rector en de coör-
dinator van de AKtiedag, Bart van 
de Rotten. Dit werd gevolgd door 
een lekker stukje appeltaart van 
Jos van den Berg van Albert Heijn. 
Hierna werden de gasten vermaakt 
door optredens van verscheidene 
artiesten. Mooie muziek en prach-
tige dans. Met de lunch kregen de 
gasten heerlijke broodjes met o.a. 
kaas van ‘Kaas en zo, Stijn Melen-
horst’ en worst. In de middag werd 
er nog gezorgd voor een lekkere 
borrel met heerlijke bitterballen, ge-
sponsord door de Family. Nog een 
paar optredens en de dag was zo 
voorbij! Als laatste zijn alle gasthe-
ren en gastvrouwen, keukenprin-

sen- en prinsessen, de docenten, 
het ASO, Alkwin Swing Orkest, en 
het comité op het podium gekro-
pen om nog een paar echte Hol-
landse liedjes te zingen. De oude-
ren zongen zelf ook uit volle borst 
mee en het was een echte gezelli-
ge sfeer! Met de laatste woorden: 
‘Dag lieve gast, dag lieve vrienden, 
u kreeg de dag, die u verdiende. Dit 
is mijn wens, als ik wensen mag: ‘Tot 
volgend jaar op de AK-tiedag!’, wer-
den alle gasten uitgezwaaid. De in 
het rood-wit-blauw of oranje gekle-
de medewerkers verwisselden snel 
hun rol om tot schoonmaker en gin-
gen snel aan de slag om het Alkwin 
weer om te toveren tot een gewone 
school. Het was weer een geweldi-
ge dag met veel plezier. 
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5 mei kaarten
De Kwakel - Woensdag 5 mei is er in het Dorpshuis De Quakel weer 
bevrijdingsdagklaverjas en -pandoeren. Inschrijving vanaf 13.00 uur. 
Het kaarten begint om 13.30 uur. De inschrijving kost 2,50 euro.

Tweeëndertigste AKtiedag 
‘Ik hou van Holland’ op 
het Alkwin Kollege

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

HET IS WEER HOMMELES
Hommeles betekent herrie, goed mis, de boel 
op stelten zetten. Niet iets waar je aan denkt als 
de eerste hommel in het voorjaar voorbijkomt 
zoemen. Het geeft eerder het blije gevoel: het 
voorjaar is nu echt begonnen !!
De hommel is 
een onderfa-
milie van de 
bij.
Een van de 
meest voor-
k o m e n d e 
hommel is 
de aardhom-
mel. Deze 
hommel, die 
in iedere tuin 
wel te vinden 
is, heeft twee 
oranje/gele 
strepen en 
een witte 
streep aan het eind. Hij begint zijn leven in alle 
vroegte op een warme lentedag. Zodra de 
grond opwarmt wordt het dikke harige hoopje 
“hommel” wakker. De hommel die overwintert 
is de koningin. Vijf à zes maanden lang teert 
de koningin in een gat in de grond op haar 
vetreserves. In haar lijf bewaart zij het zaad van 
de paring van de vorige zomer. De koningin is 
groter dan de latere hommels (de werksters).
Nadat de koningin zich tegoed heeft gedaan 
aan de nectar en stuifmeel van de eerste bloe-
men in de tuin maakt zij een nest in de grond. 
Hier worden de eitjes gelegd waar 2 à 3 weken 
later jonge hommeltjes uit komen. Deze hom-
meltjes, de werksters worden grootgebracht 
door de koningin. Die werksters nemen nu de 
taak van de koningin over. De koningin legt 
daarna alleen nog maar eitjes. Bijna de hele 

kolonie (soms wel 300 tot 400 stuks) sterft in de 
nazomer. Behalve dan de jonge  koninginnen,  
deze graven zich weer in en wachten op het 
volgend voorjaar.

De hommels 
sterven om-
dat ze geen 
voedselvoor-
raad aanleg-
gen voor de 
winter.
Dat is het 
grote ver-
schil met een 
(honing)bij, 
deze bijen-
soort verza-
melt zoveel 
nectar dat 
hun volk de 
winter kan 

overleven. De imker maakt daar dankbaar ge-
bruik van.

Als u buiten in de tuin of de natuur bent, kijk 
dan nog eens extra goed naar de hommels. U 
zult zich dan verbazen dat er naast de aard-
hommel ook nog heel wat anders gekleurde 
hommels zijn. Zo is er ook de steenhommel, 
de akkerhommel, de weihommel, ieder met 
zijn eigen kleuren. 
Geniet ervan en bedenk dat we zonder hom-
mels niet kunnen. Immers met hun lange tong 
kunnen sommige bloemen alleen door hom-
mels worden bestoven. Zonder hommels is het 
dus mooi hommeles !!

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

Bouw aquaduct Amstelhoek 
(nog) op een laag pitje
Amstelhoek - Het viel menige be-
woner van Amstelhoek en bewoners 
langs de Tienboerenweg al op dat 
het zo oorverdovend stil is rond de 
omlegging van de N201 van het nog 
te realiseren aquaduct ter hoog-
te van de Hollandsedijk/Amstel-
dijk Noord. Begin maart hadden de 
voorbereidende werkzaamheden al 
moeten zijn begonnen met de aan-
leg van een bouwweg en de realisa-
tie van een fi etspad oostelijk van de 
Tienboerenweg. Maar ook met de 
aanleg van een bouwterrein aan bei-
de kanten van de dijk en het plaat-
selijk uitbaggeren van de Amstel op 
de plek waar het aquaduct moet ko-
men. Echter, er is tot op heden he-
lemaal niets te zien of gaande. Na-
vraag bij de provincie Noord-Hol-
land leert dat het nog wel even zal 
duren voordat de schop in de grond 
gaat. “Het is juist dat er op dit mo-
ment geen activiteiten zijn. De pla-

nologische procedures zijn nog niet 
afgerond en ook de ‘gunning’ (de-
gene die het bouwwerk gaat uitvoe-
ren. Red.) is nog niet bekend. Het 
project is Europees aanbesteed. Wij 
hopen deze zomer tot een afronding 
te komen waarna het werk van start 
kan gaan,” laat een aardige woord-
voerster van de afdeling Wegen Ver-
keer en Vervoer van de provincie 
ons weten. Een half jaar vertraging, 
maar is de oplevering van de omge-
legde N201 in 2012 dan nog steeds 
een reële optie? “Dat is inderdaad 
de vraag, het hangt van de door-
loopsnelheid van de procedures af.” 
Goh, als dat toch nog zo lang duurt, 
kan er dan niet meteen voor 2 x 2 
rijstroken worden gezorgd onder de 
Amstel door? “Nee, onderzoek heeft 
uitgewezen dat de capaciteit van de 
weg met 2 keer 1 rijstrook voldoen-
de is. Het vrachtverkeer gaat straks 
allemaal via Schiphol-Oost naar de 

A4 en de A9. Daardoor wordt de 
N201 ontlast.” Aldus de woordvoer-
ster die er geen twijfel over laat be-
staan dat dit zo ook gebeurt. Wij zijn 
benieuwd, ook al omdat men bij di-
verse transportbedrijven een andere 
visie hanteert. Die laten hun men-
sen geen kilometers omrijden. Tijd is 
geld en brandstof is duur... Dus toch 
maar via de N201...
Dit wetende vragen wij ons even-
eens af in hoeverre de vertraging in 
de omlegging van de N201 conse-
quenties zal hebben voor de plan-
nen die de gemeente Uithoorn heeft 
met het samenvoegen van de beide 
dorpskernen en de ‘knip’ in de Irene-
brug. Voor zover het laatste door-
gang vindt. Immers, zoals bekend 
heeft zowel de provincie Noord-
Holland als Utrecht zich uitgespro-
ken tegen deze plannen te zijn. 

Wij houden u op de hoogte!

Het aquaduct bij Amstelhoek in de N201 zoals het er uit moet gaan zien

Kleurwedstrijd dieren-
speciaalzaak Van Tol in trek

Uithoorn - Veel kinderen heb-
ben meegedaan aan de kleurwed-
strijd die Dierenspeciaalzaak Van 

Tol ter gelegenheid van haar 25-ja-
rig bestaan had uitgeschreven. Tot 
10 april konden zij de uitgegeven 

kleurplaten inleveren bij een van 
de winkels van Van Tol in de win-
kelcentra op het Amstelplein en Zij-
delwaardplein. Daaruit zijn de drie 
mooiste kleurplaten geselecteerd 
die voor een prijs in aanmerking 
kwamen. In de leeftijdscategorie tot 
5 jaar werd Kailey Ades (4) uit De 
Kwakel de winnaar; Anouk Strik (7) 
uit Uithoorn was de winnaar in de 
categorie 6 t/m 8 jaar. Omdat zij niet 
aanwezig kon zijn nam haar zus-
je Sanne (11) de prijs voor haar in 
ontvangst. Marcelle Ohm (9), even-
eens uit Uithoorn, had haar plaat 
het mooiste ingekleurd in de leef-
tijdscategorie 9 t/m 11 jaar. Alle drie 
prijswinnaars kregen een doos met 
attributen om in de tuin te gebrui-
ken. Daaronder een educatief boek-
je, een harkje, schepje en vergroot-
glas om insecten te zoeken en te 
bekijken. Voorts een zakje tuinkers-
zaad om zelf in te zaaien in de tuin. 
Van Tol medewerkster Suzanne An-
sem reikte de prijzen uit en ging met 
de prijswinnaars op de foto. 
Prijswinnaars, van harte gefelici-
teerd met jullie prijs en Van Tol be-
dankt voor het leuke initiatief. Het is 
overigens niet de enige ludieke ac-
tie die de jubilerende dierenspeci-
aalzaak jong en oud aanbiedt. De 
komende tijd volgen meer soortge-
lijke activiteiten. Let op de aankon-
digingen in deze krant.

Cabaretvoorstelling duo 
Speelman & Speelman 
afgelast
De Ronde Venen - Een dag voor 
het optreden van het cabaretduo 
Speelman & Speelman met hun pro-
gramma ”Thuis” op 24 april in De 
Meijert kreeg stichting Cultura De 
Ronde Venen het bericht dat de ca-
baretvoorstelling niet doorging. Een 
van de Speelmannen was zijn stem 
geheel kwijt.
Een alternatieve datum bleek dit sei-
zoen helaas niet meer mogelijk. Cul-
tura vindt het bijzonder jammer de 
vele cabaretfans te moeten teleur-
stellen. In het achtjarige bestaan 
van Cultura is dit de allereerste keer 
dat een voorstelling wegens ziekte 
niet doorgaat.

Teruggave entreegeld
De kaartverkoop werd vrijdagavond 
direct stopgezet, via Midpoint FM 
werd de annulering bekendge-
maakt, evenals op 0297-online en  

de Cultura website. Op de borden 
werd “AFGELAST” vermeld. Dit alles 
leidde ertoe dat slechts weinigen te-
vergeefs naar De Meijert kwamen, 
waar zij hun geld terugkregen. 

Van op de site gereserveerde kaar-
ten en per bank betaald, wordt het 
geld via de bank teruggestort.

In de voorverkoop gekochte kaarten 
kunnen worden opgestuurd naar 
Stichting Cultura De Ronde Venen, 
Postbus 74, 3640 AB Mijdrecht met 

vermelding van naam, banknum-
mer en plaats, waarna het bedrag 
per bank overgemaakt wordt. Deze 
informatie staat eveneens op de si-
te: www.cultura-drv.nl  die ook ge-
bruikt kan worden indien er vragen 
zijn. 

Cabaret in nieuwe seizoen 
In het nieuwe programma van sei-
zoen 2010-2011 zal cabaret niet 
ontbreken: in oktober een stand-up 
comedian optreden van Wilco Ter-
wijn, in april 2011 het duo Johan 
Hoogeboom en Bas Maree. 

Dit seizoen sluit Cultura af met een 
jazzcruise op de Vinkeveense Plas-
sen van René van Beeck & Friends  
met als speciale gast Greetje Kauf-
feld op vrijdag 28 mei aanstaande. 
Kaarten zijn te reserveren op 
www.cultura-drv.nl.
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‘Kies voor hart en sport’-
cursus Acrogym succesvol
Mijdrecht - De afgelopen 3 we-
ken konden de basisschool leerlin-
gen van groep 5 tm 8 meedoen met 
de “kies voor hart en sport”-cur-
sus ACROGYM. Hiervoor hadden 
14 kinderen zich aangemeld en al-
le 14 hebben eindelijk hun ACRO-
GYM-diploma gehaald. De lessen 
bestonden uit een warming-up met 
verschillende pasjes en sprongen. 
Daarna werden de individuele ele-
menten als radslag, koprol en sal-
to geoefend. Als laatste werd er ge-
traind op de paaltjes of werden er 
kunstjes met elkaar uitgevoerd. De 
kunstjes bij acrogym heten elemen-
ten en voer je met zijn tweeën of 
drieën uit. Het leukste is dit wanneer 
er één of twee grote (oudere) kin-
deren onder staan en één acrobaat-
je bovenop. Je begint met makkelij-
ke elementen en uiteindelijk kan je 
misschien wel een salto van iemand 
af maken!! Het geheel wordt verbon-
den door dans en wordt uitgevoerd 
op instrumentale muziek. Acrogym 
is een hele mooie sport om te zien, 
het wordt weleens met cirque du 

soleil vergeleken. De acrobaten die 
bij GVM trainen vinden het een leu-
ke en gezellige sport om te doen. 
Bij GVM kun je op elk niveau acro-
gymmen van het laagste E-niveau 
tot het hoogste A-niveau. De acro-
baten krijgen een goede basis aan-
geleerd waarop zij hun acrogymcar-
rière verder kunnen bouwen. In de 
loop van de jaren hebben wij lande-
lijk een goede naam opgebouwd en 
al verschillende Nederlands Kampi-
oenen afgeleverd. 
De deelnemers van de “kies voor 
hart en sport”-cursus ACROGYM 
hebben even kunnen snuffelen aan 
wat acrogym inhoud en kunnen nu 
zelfs al een paar elementen zelf-
standig uitvoeren! Wil jij ook weten 
wat acrogym inhoud of wil je ook 
op acrogym? Kom dan eens kijken 
op donderdag van 16:00 – 17:00 in 
gymzaal de brug (van wassenaar-
straat). Wil je eens zien wat onze 
toppers allemaal uitvoeren kom dan 
op donderdag van 17.30 tot 20.00 
kijken. Meer informatie is te vinden 
op www.gvm79.nl.

HVM Hockey Clinic
Mijdrecht - Hockey vereniging 
Mijdrecht organiseert voor de twee-
de keer een HVM Hockey Clinic 
voor jongens en meisjes van 5 t/
m 7 jaar uit de gehele regio. Wil je 
graag eens kennis maken met de 
hockeysport, dan kan dit op zater-
dag 1 mei aanstaande van 10:30 – 
12:00 uur bij HVM, Proostdijstraat 
41 te Mijdrecht. 

Kom je zaterdag 1 mei 
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Hockey 
Clinic is niet nodig. Deelname is  

gratis en het enige dat je mee moet 
nemen is sportkleding en sport-
schoenen (en eventueel scheenbe-
schermers). Na afloop krijg je een in-
formatiepakket mee naar huis. Als je 
het zo leuk vindt dat je binnen twee 
weken lid wordt van HVM dan hoef 
je geen inschrijfgeld (€30) te beta-
len. Je betaalt pas lidmaatschaps-
geld vanaf seizoen 2010/2011.
Heb je vragen over de Hockey Clinic 
of ben je ouder dan 7 jaar dan kun je 
contact opnemen met Carola Slooff 
op 0297 – 24 22 64. Kijk anders ook 
op www.hvmijdrecht.nl.

Geslaagde examens bij 
Judo Ryu Kensui
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 20 
en vrijdag 23 april werden in de do-
jo bij Health Club Amstelhof de jaar-
lijkse judo-examens afgenomen. De 
ruim 140 judoka’s waren zichtbaar 
gespannen maar trakteerden de in 
groten getale aanwezige ouders en 
belangstellenden op een fraaie de-
monstratie van de judosport. Er was 
een gemoedelijke sfeer met een echt 
examenkarakter. Er waren beenwor-
pen, sutemi’s, heupworpen en vele 
grondtechnieken te zien deze twee 
dagen. Iedereen kreeg na een per-
soonlijk woord van de leraar zijn slip 
of band uitgereikt.
Sommige waren blij verrast met hun 
resultaat. Goed om te zien was dat 
de kinderen weer veel bijgeleerd 
hebben en de bestaande technie-
ken verfraaid hadden. Voor alle re-
sultaten en informatie over onze ju-
doschool kunt u een kijkje nemen 
op: www.judoryukensui.nl.

Judoleraar Ruud van Zwieten was 
blij met de progressie van zowel 
de oudere als de jongste judoka’s.  
Wederom was hij zeer te spreken en 
trots op zijn pupillen.

Vlnr: Derek Ongering, Bart Volmer, Koen Berentzen, Jesse Schaap en  
Luit Elbers in hun nieuwe outfit.

Jongensteam in nieuwe 
kleding krijgt vleugels
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
speelde VLTV jongens 1 voor het 
eerst in een nieuwe gesponsor-
de outfit. Het tennistalententeam, 
dat uitkomt in de hoofdklasse t/m 
17 jaar van de KNLTB, wordt ge-
sponsord door Databas-Account-
View, www.trendsandmore.nl en 
AVM Productions. Voor de match 
tegen het Spieghel uit Bussum wer-
den Jesse Schaap, Bart Volmer, De-
rek Ongering en Luit Elbers inge-
zet. Koen Berentzen kon vanwege 
een handblessure niet meespelen. 

Na verliespartijen in de twee eerste 
rondes leek het alsof de nieuwe kle-
ding de jongens vleugels had gege-
ven. Ze wonnen tegen de Bussumer 
talenten drie enkelspelen en een 
dubbelpartij en keerden met een 
4-2 overwinning op zak terug naar 
Vinkeveen. Door dit resultaat staat 
VLTV nu in de middenmoot van de 
junioren hoofdklasse. Op zondag 2 
mei treedt het gemotiveerde jon-
gensteam in Vinkeveen aan tegen 
het eerste jeugdteam van Neckslag 
uit Wijdewormer..

Juventus kampioen 
Champions League
Mijdrecht - De interne Champions 
League competitie bij Argon is weer 
afgelopen en er komen alleen nog 
een paar toernooien aan voor de 
zomervakantie begint. Het was een 
spannende competitie met teams 
die aan elkaar gewaagd waren.
Na de twee oefenwedstrijden na de 
winterstop zijn er tussen de teams 
maar een paar wissels geweest 
om de teams een beetje op gelijke 
sterkte te krijgen. 
De eerste paar wedstrijden werden 
met krappe zeges gewonnen, daar-
na moest er  door de jongens be-
halve op zondag ook op vrijdag-
avond gespeeld worden. Dit was om 
wedstrijden in te halen, die door de 
sneeuw eerder niet gespeeld kon-
den worden.  En aan het eind van 
de week hadden de mannen er toch 
wat meer moeite mee, waardoor ze 
2 keer gelijk speelden.
Zondag moesten ze weer tegen Ar-
senal, de heenwedstrijd was een ge-
lijkspel. Als deze wedstrijd gewon-

nen werd waren ze al kampioen. 
Barcelona, de nummer 2 stond met 
4 punten achter en dinsdag moes-
ten ze nog tegen elkaar.
Het was een zware wedstrijd, ze 
kwamen zoals elke wedstrijd eerst 
achter te staan met 0-1 voor de rust. 
Arsenal had een goede keeper en 
de ballen wilden er niet in. Na de 
rust was iedereen wakker en ging 
er gescoord worden, waarna de 
wedstrijd met 3-1 afgesloten werd. 
Kampioen!!
Dinsdag moesten we nog een wed-
strijd tegen Barcelona en daarna 
de prijsuitreiking. De jongens had-
den een leuk team met elkaar. Na 
de zomervakantie gaan de mees-
te door naar de E en hopen elkaar 
daar weer te treffen.

Het team van Juventus bestond uit: 
Kris van Rijn, Pascal Harmens, Ricky 
de Veld, Maurice Piet, Jens Meeuw-
is, Floris Rave, Damon Luinenberg 
en Freek Hage.

Succesvol seizoen voor 
M6E2 van HVM
Mijdrecht - Wederom een zeer spor-
tief en succesvol seizoen voor M6E2 
van Hockey Vereniging Mijdrecht. 
In de laatste wedstrijd wist de voor-
hoede bestaande uit Julia en Valerie 
de score snel te starten. Samen met 
de middenvelders Judith en Susan 
en de zeer solide verdediging be-

staande uit Noemi en Isabelle werd 
maar liefst 10 x gescoord. En dankzij 
het goede keeperswerk van Larissa 
werd de nul behouden waarmee de 
eindstand 10-0 is geworden. Hier-
mee heeft het team M6E2 van HVM 
een gezellig en sportief hockeysei-
zoen zeer succesvol afgesloten.

Veenshuttle jeugdtoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen 17 
april hebben de jeugdspelers van 
verschillende badmintonverenigin-
gen weer volop gestreden tijdens de 
het eendaags jeugdtoernooi. In ver-
schillende poules werd er gestre-
den om de fel begeerde prijzen en 
eer.  Het was als vanouds weer een 
gezellige en sportieve dag met veel 
mooie en spannende wedstrijden. 

De uiteindelijke winnaars van de 
verschillende poules waren Demi-
an Vork, Dewy Albus, Patrick Don-
ker, Lisa van Ekeris, Raoul Olberding 
en Richard Vonk.

Zij mochten de trofeeën mee naar 
huis nemen en werden op de ge-
voelige plaat vastgelegd ter herin-
nering voor later (zie foto).

BMX-ers UWTC op dreef 
in zonnig Heiloo
Regio - Op zondag 25 april 2010 
werd op de fietscrossbaan van de 
Boscrossers te Heiloo de 2e ronde 
in de Top Competitie verreden. De 
weersomstandigheden waren voor 
het massaal toegestroomde publiek 
zeer aangenaam. Er werd volop ge-
noten van de zon en werd er alweer 
flink gesmeerd. Voor de rijders was 
het al behoorlijk warm. Dus goed 
drinken was het devies. UWTC was 
met 26 rijders vertegenwoordigd in 
14 klassen. Evenals de vorige ronde 
in Haaksbergen wisten slechts Don-

ne van Spankeren, Bart van Bemme-
len en Michael Schekkerman zich te 
kwalificeren voor de finales. Donne 
werd 7e en Bart en Michael wisten 
beiden de 3e plaats te bemachtigen. 
Zoals we gewend zijn was het weer 
een strak georganiseerde wedstrijd 
met vele spectaculaire acties.

De volgende wedstrijd is de 1e wed-
strijd om de Noord-Holland Cup op 
2 mei in Langedijk.
Meer foto’s en uitslagen vindt u op 
www.uwtc.nl/bmx .

Laatste loop op 2 mei
Regio - Geheel volgens traditie viel 
de omloop van Noordwijkerhout, in 
het kader van het Zorg en Zeker-
heid hardloopcircuit, op de tot nu 
toe warmste dag van het jaar.

Geheel niet de traditie is dat de laat-
ste loop van het circuit nu op zon-
dag 2 mei in Uithoorn plaatsvindt. 
Oorzaak de sneeuw en ijs toestand 
van het parcours op die 31e januari 
toen Uithoorn aan de beurt was.
Nu geen kou, maar plotseling tem-
peraturen van boven de twintig gra-
den, hetgeen weer andere proble-
men met zich bracht. Betrekkelijk 
veel uitvallers die kennelijk de ele-
menten onderschat hadden en nu 
“DNF”achter hun naam kregen! Dit 
overkwam Karin Versteeg op de hal-
ve marathon natuurlijk niet. Na 10 
km werd het wel wat bijten en du-
wen, maar Karin scoorde een uit-
stekende tweede plaats in 1.34.04 
waardoor ze nu zowel overall als in 
haar categorie op de tweede plaats 
totaal staat. Jolanda ten Brinke, to-
taal op de eerst plek, liep deze maal 
niet mee door een hinderlijke bles-
sure en moet zondag aanstaande 
dus een tactisch concept bedenken 
om die plek nog te kunnen verzilve-
ren. Bij de heren deed Harry Schoor-
dijk het prima door in 1.29.13 binnen 
te lopen en ook Guido van Vliet kon 
tevreden terugkijken op zijn 1.38.16. 
Fred van Rossum zat daar vlak ach-
ter in 1.41 rond en Arie Ligtvoet had 
toch wat meer last van de warmte 
met een tijd van 2.02.47. De best ge-
plaatste AKU loper, Paul Hoogers, 
deed deze maal niet mee maar dat 
laat zijn eerste positie in het klasse-
ment 55 plus onverlet.
Ook op de 10 km. vallen voor AKU 
prijzen te incasseren. Baukje Ver-
bruggen bleef goed bij de les door 
nu vierde te worden in 46.39 en 

zo in het klassement op de derde 
plaats te blijven. Atie van Oostveen, 
iet wat kreupel, consolideerde haar 
tweede plek totaal door nu als der-
de in 51.23 over de streep te komen. 
Wil Voorn is hier de “runster up” en 
bereikte een derde podiumplaats 
totaal met nu een prima 50.14 als 
tweede. Corrie ten Broeke kon Dan-
ja Donkervoort nipt voor blijven met 
tijden van 57.11 om 57.57 en Corrie 
van Dam sloot hier de AKU- rij met 
een 65.54. Op de 10 km. heren was 
Jaap Bouwmeester de snelste van 
AKU met een keurige 41.13 waar-
mee hij tweede werd. Door fysieke 
problemen kon Jaap niet aan alle 
circuit lopen deelnemen, waardoor 
hij niet in het eindklassement is op-
genomen. Freek Koersvelt finishte in 
43.48 en Richard Mayenburg kwam 
exact op 45 minuten uit. Jos Snel 
coachte Baukje en had daar dus net 
zo lang werk mee, 46.39. John Celie 
is meestal wat sneller dan de 47.19 
die hij er nu over deed. Hans Mooy 
daar en tegen zat mooi op sche-
ma met zijn 48.45, wat Jaap Verhoef 
niet echt kon zeggen met een eind-
tijd van 54.40. Wim Roozendaal was 
de beste AKU –er van boven het uur 
met 62.15, vrijwel op de voet ge-
volgd door Jeroen Breggeman met 
62.38. Maarten Breggeman was hier 
tenslotte de slechtste met 68.59, 
maar is aan het terug krabbelen! 
De 5 km. is bij AKU voor de Keunes. 
Iselin legde knap beslag op de vier-
de plaatsbij de meisjes in 23.59, dat 
is dus gemiddeld ruim minder dan 5 
minuten over een kilometer! Gerard 
liet haar netjes voorgaan en had 
24.10 nodig. De finale van het ge-
hele circuit vindt in Uithoorn plaats. 
Vanaf 11.00 uur wordt er gestart bij 
sporthal De Scheg.
Voor inl.: bert.liebregts@online.nl of 
tel. 0297261553.



Regio - Afgelopen weekeind is bij 
0Watersportvereniging Vinkeveen 
Abcoude aan de Baambrugse Zu-
we in Vinkeveen het nieuwe water-
sportseizoen officieel geopend.

Na het hijsen van de vlag door wet-
houder Jan van Breukelen zijn de le-
den van start gegaan met de officië-
le openingswedstrijd.

Opening van het seizoen
Met het traditionele hijsen van de 
vlaggen en het proosten met de 
kruidenbitter is het watersportsei-
zoen op de Vinkeveense Plassen 
officieel geopend op het clubschip 
van de vereniging. Na de openings-
handeling konden alle watersport 
liefhebbers plaatsnemen in de bo-
ten voor de traditionele openings-
wedstrijd van de vereniging. 

Open dag
Dit jaar is de opening van het sei-
zoen succesvol gecombineerd met 
de open dag van de vereniging. Veel 
jonge en oudere watersportliefheb-
bers hebben zo kennis kunnen ma-
ken met de mogelijkheden van wa-
tersport op de Vinkeveense Plassen 
in het algemeen en die van de Wa-
tersportvereniging Vinkeveen Ab-
coude in het bijzonder. Hoogtepunt 
van de dag was de openingswed-
strijd, waarbij de  geïnteresseerde 
bezoekers als opstapper mee kon-
den varen met boten van de leden 
van de vereniging. Veel deelnemers 
hebben zo hun eerste officiële wed-
strijdervaring opgedaan!
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Kogel lijkt door de kerk

Er komt een nieuw 
bowlingcentrum bij 
het nieuwe zwembad
Mijdrecht – Eindelijk lijkt de kogel 
dan door de kerk. Er komt weer een 
bowlingcentrum in Mijdrecht. Na de 
brand in 2002 waarbij het gehele 
bowlingcentrum in Mijdrecht in de 
as werd gelegd, leek het erop dat er 
geen nieuwe bowling meer zou ver-
rijzen in Mijdrecht. De Mijdrechtse 
Bowling Vereniging week uit naar 
Amstelveen en zit daar tot op he-
den nog.
Ze zaten niet stil. Jarenlang zoch-
ten zij naar een oplossing om toch 
weer een nieuw bowlingcentrum 
van de grond te krijgen. Maar wat 
ze ook probeerden, echte mede-

werking kregen ze niet. De laatste 
maanden zoemde het echter weer 
rond. Er komt een bowlingcentrum, 
bij het nieuwe zwembad. Na con-
tact met de eigenaar van de grond 
bij het zwembad, bleek dat er ach-
ter de schermen serieus werd on-
derzocht om naast het zwembad 
een bowlingcentrum te creëren en 
gisteren ontvingen de leden van de 
Mijdrechtse Bowling Vereniging via 
hun mail een bericht van hun be-
stuur, dat het bowlingcentrum er 
komt. Wie het gaat beheren is nog 
niet bekend, maar er komt weer een 
bowling in Mijdrecht.

Gebr. Kreeft & van Wissen 
biedt een unieke 130 
maanden garantie
Aalsmeer - Gebr. Kreeft & van Wis-
sen B.V. uit Aalsmeer heeft, in sa-
menwerking met Daalderop B.V., 
een unieke actie opgezet. Om het 
130-jarig jubileum van de cv-ketel 
fabrikant te vieren zal Gebr. Kreeft 
& van Wissen B.V. tot en met 31 au-
gustus aanstaande 130 maanden 
garantie op Daalderop cv-ketels 
gratis weggeven.

Comfort
”Geen enkele cv-ketel fabrikant 
biedt zoveel garantie als Daalder-
op’’, aldus Gebr. Kreeft & van Wis-
sen B.V.. ,”Daalderop cv-ketels on-
derscheiden zich door hun comfor-
tabele werking en zijn nu met de 
130 maanden garantie een buiten-
kans voor iedere klant.’’

Uniek aanbod
De cv-ketels van Daalderop bieden 
uniek comfort; royaal warm water 

en – als enige in de markt - twee 
onafhankelijke cv-zones, waarmee 
u algauw 18% bespaart op uw ener-
gierekening. Dankzij het unieke ga-
rantieaanbod kan Gebr. Kreeft & 
van Wissen B.V. nu ook nog eens in-
staan voor bijna elf jaar zekerheid 
zonder zorgen.

Verwarmen op maat
Gemiddeld gaat ruim driekwart van 
het gasverbruik van een huishou-
den naar verwarming. Slim verwar-
men is dus absoluut de moeite. Niet 
alleen door te kiezen voor een zuini-
ge HR cv-ketel, maar vooral door de 
ketel zo min mogelijk te laten draai-
en. Daar is Daalderop de beste in, 
zonder dat de gebruiker comfort in-
levert. Slim verwarmen biedt zelfs 
meer comfort en de consument be-
spaart nog eens fors op haar gasre-
kening. Voor meer info zie adverten-
tie elders in dit blad.

Wereldgast Randolph 
Westphal in Uithoorn met 
een bijzondere boodschap
Uithoorn – De Duitse Randolph 
Westphal kwam zondagavond in 
Uithoorn aan. Niks nieuws onder 
de zon zou je zeggen, maar met zijn 
fiets en een karretje met zijn drie 
huskies was deze gast een aparte 
verschijning. Het Best Western Ho-
tel Uithoorn bood hem onderdak en 
kreeg hier zijn bijzondere verhaal te 
horen. 
De 52-jarige Duitser is inmiddels al 
vier keer de wereld rond geweest op 
zijn fiets met zijn karretje en zijn 3 
honden. Onderweg brengt hij een 
hoopvolle boodschap voor mensen 
die aan een ernstige ziekte lijden. 

“Probeer nooit de hoop op te ge-
ven. Het gebeurt vaker dat men een 
‘doodvonnis’ te horen krijgt, maar 
de artsen weten niet altijd alles en 
hebben niet altijd gelijk. Ik wil be-
nadrukken dat een mens geen sta-
tistiek is en het is mogelijk om de 
ziekte te verslaan. Bij mij kwam het 
telkens terug en iedere keer moest 
een melanoom operatief worden 
verwijderd.” 
In 1987 kreeg Randolf Westphal te 
horen dat hij uitgezaaide huidkan-
ker had en dat hij nog een half jaar 
te leven zou hebben. Hij besloot om 
niet langzaam te sterven maar om 

dingen te ondernemen voor zolang 
hij nog had. Ondanks de verschil-
lende chemokuren en nog twintig 
operaties stapte hij op de fiets en 
trok de wijde wereld in. Inmiddels 
heeft hij het Guinness Book of Re-
cords gehaald met aantal afgelegde 
kilometers per fiets. Alleen al in Eu-
ropa heeft Westphal 40.000 km ge-
fietst. Vanwege de dikke vacht van 
zijn sledehonden, fietst hij voorna-
melijk in de winter. “In de zomer 
moet ik ze voorttrekken en weegt 
het fietskarretje met de drie hon-
den, hun voer en water en mijn ba-
gage zo’n 260 kilo.”

Door een ernstig ongeluk in Argen-
tinië verloor hij een hond, zijn been 
en liet zijn geheugen hem een tijd-
lang in de steek. Operatief kon ge-
lukkig zijn been weer in orde ge-
maakt worden en door zijn dagboe-
ken en de rondreizen kwam alles 
beetje bij beetje weer terug. West-
phal is dus “niet stuk te krijgen” en 
beschikt over een enorm doorzet-
tingsvermogen, gepaard met een 
onverwoestbaar optimisme. Soms 
overnacht hij in zijn tentje, en enke-
le hotels bieden hem onderdak, zo-
als de Best Western keten. “Het is 
niet altijd eenvoudig om telkens op-
nieuw je verhaal te moeten vertellen 
om vervolgens te vragen of je gratis 
of goedkoop in het hotel kunt over-
nachten”. Tijdens deze trip heeft hij 
slechts 7 nachten in zijn tent hoeven 
doorbrengen, de rest van de nach-
ten zijn aangeboden door hotels zo-
als Best Western Hotel Uithoorn.

Het brengen van een hoopvolle 
boodschap drijft hem telkens verder 
te gaan. Zijn notebook gaat overal 
mee naar toe, waarmee hij zijn reis-
verhalen op zijn weblog zet. Regel-
matig zoekt hij contact met vereni-
gingen die zich met kankerbestrij-
ding en – patiënten bezig houden 
en vaak geeft hij onderweg lezingen 
over dat de geest sterker is dan het 
lichaam. 
Met donaties kan hij zijn reizen be-
kostigen, alleen al zijn honden kos-
ten zo’n 150 euro per maand. Over 
de oudste hond, nu 13 jaar, maakt 
hij zich zorgen. “Hoe lang zou die 
nog mee kunnen reizen?” Moeder 
en zoon doen het echter nog pri-
ma. “De oudste hond kan niet zo-
maar vervangen worden, ze zijn van 
een speciale bloedlijn. Ze zijn heel 
goed getraind en geven onderweg 
nooit problemen. Ik ben de leider 
van de familie en wat ik zeg, ge-
beurt. Ze worden alleen niet graag 
aangeraakt. Robuust en rustig, on-
verstoorbaar doorstaan ze allerlei 
temperatuur – en cultuurverschil-
len, net als hun baas. 

Zijn boodschap is duidelijk: “Vertel 
de mensen die zo’n diagnose als ik 
kregen dat ze alles op alles zetten 
en niet uitsluitend moeten afgaan 
op wat artsen zeggen, maar natuur-
lijk wel verstandig zijn en behande-
lingen ondergaan.”

CSW 1 kampioen 2e klasse
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
heel Wilnis op zijn kop, CSW 1, het 
vlaggenschip van de lokale voetbal-
trots, was kampioen. Een bus vol 
supporters ging mee naar de laat-
ste uitwedstrijd, een formaliteit maar 
de opdracht aan de spelers was dui-
delijk: een kampioenwaardige wed-
strijd.
Langs het veld van ZOB in Zuid-
oost Beemster hingen schitteren-
de spandoeken en werden rookpot-
ten afgestoken. Onder luid gezang 
kwamen de spelers door een ere-
haag van ZOB spelers het veld op. 
Kippenvel bij menig supporter. 
CSW en ZOB begonnen voortva-

rend aan de wedstrijd, kansen over 
en weer, maar het was de kampi-
oen die de score opende, Jay Klaas 
Wijngaarden tekende voor zijn 18de 
doelpunt van dit seizoen. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 
een doelpunten festijn, 6–4. Er werd 
verloren maar dat mocht de pret niet 
drukken. CSW is kampioen van de 
2e klasse één jaar na promotie uit 
de 3e klasse, een superprestatie. 
Champagne en bloemen voor de 
spelers, trainers en begeleiders en 
natuurlijk een schitterende Kam-
pioenschaal. Vervolgens wacht-
te de rit terug naar Wilnis en daar 
de tocht op de “platte kar”. Overal 

langs de route stonden supporters 
en hingen vlaggen en ballonnen om 
de feestvierende CSW’ers te felici-
teren. Maar dat was niets bij de in-
haal bij CSW zelf, het hele parkeer-
terrein stond vol met mensen, al-
weer kippenvel.Binnen barstte het 
feest los, elke speler en de hele be-
geleidingsstaf werd afzonderlijk ge-
huldigd en kreeg een medaille. Teun 
en Bert zorgden voor een heerlijke 
BBQ, Nel, Wijnie, Marjolein en An-
neke stonden achter de tap en René 
verzorgde de muzikale noot.
Het was een supergezellig CSW 
kampioensfeest. 
Volgend jaar weer?

Geslaagde opening water-
sportseizoen bij de Wva

Giro-BMX-clinic voor groep 
5 t/m 8 van De Willespoort
Wilnis - De leerlingen van groep 
5 t/m 8 van de Willespoort kregen 
maandag jl. in de vorm van een 
BMX-clinic een bijzondere gymles. 
Deze clinic werd mede mogelijk ge-
maakt door de provincie en de ge-
meente Utrecht. Op 9 mei is Utrecht 
finishplaats van de eerste etap-
pe van de Giro, de Ronde van Ita-
lië. De Go Biking! Tour is opgezet om 
de schooljeugd kennis te laten ma-
ken met de wielersport en het fiet-
sen zoveel mogelijk promoten, het-
geen deze dag goed is gelukt.
Op de parkeerplaats van CSW was 
daarvoor een fietscrossbaan,  com-
pleet met hindernissen, uitgezet. 
Een trainer van de Koninklijke Ne-
derlandse Wieler Unie gaf vooraf 
enige uitleg over de diverse vormen 
van de wielersport. Uitgebreid kwa-
men daarna de fietstechniek voor 
het rijden op een BMX-fiets  aan 
bod. Voorzien van elleboog-, knie-

beschermers en een helm begaven 

de kinderen zich na deze uitleg op 
het parcours. Dat het fietsen op een 
BMX-fiets heel anders is dan op 
een gewone fiets was meteen dui-
delijk. De kinderen kregen er echter 
al snel handigheid in en hebben van 
deze clinic erg genoten.

Guus Zantingh behaalt 
wederom podiumplaats
Regio - In Amstelveen stonden voor 
categorie 7 en de Nieuwelingen 24 
renners en rensters aan de start, die 
om 11.30 uur werden weggescho-
ten. Voor Britt Versteeg en Rowie 
van Capel (beiden UWTC) was het 
dit seizoen hun eerste wedstrijd.

Beide dames hebben hun wedstrijd 
goed uitgereden en eindigden net-
jes in het peloton. Ook voor Rick van 
Wieringen en Jeroen van Pierre was 
het een mooie wedstrijd. Beiden  
konden zich goed prima handhaven 
in het peloton. Na diverse uitloop-
pogingen van verschillende renners 
bleef het peloton bij elkaar. In de 
laatste ronde brokkelde dit wat uit 
elkaar en eindigde Rick op een 10e 
en Jeroen op een 8e plaats.   

Nieuwelingen 
Op zaterdag 23 april stond in het 
Belgische Sint Gilles-Waas de va-
derlandse top in de categorie Nieu-
welingen aan de start voor een een-
daagse “stad-tot-stad”wedstrijd. 

De finishplaats was gelegen in het 
Koewacht (Zeeuws Vlaanderen). 
Voor UWTC stonden Thijs Leygraaff, 
Glen van Nierop en Andre Looij aan 
de start. Van de 119 gefinishte ren-
ners werd Andre 9e, Thijs 15e en 
Glen 31e. 

Veteranen 60+ 
Op dinsdag 20 april stonden de ve-
teranen 60+ aan het vertrekken in 
Nieuwkuijk.
Nadat het startschot had geklon-
ken werd er direct fel gekoerst en 
na enkele ronden namen 2 renners 
een kleine voorsprong.
Nadat deze terug waren gepakt en 
er nog enkele schermutselingen 
waren geweest, gingen er twee fa-
vorieten vandoor.

Doordat er veel wind stond was er 
direct een langgerekt peloton. De 
koplopers verhoogden nogmaals 
het tempo en namen zodoende een 
grotere voorsprong.
Drie andere renners zagen in dat ze 
er achteraan moesten gaan, bij de 
drie zat ook UWTC’er Guus Zan-
tingh. Na een ronde van goede sa-
menwerking sloten ze aan bij de 
twee koplopers.
De vijf renners werkten heel goed 
samen en wisten hierdoor het pelo-
ton na een uur koersen op een ron-
de achterstand te zetten.

In de laatste twee ronden wisten 
twee renners uit de kopgroep te 
ontsnappen, helaas was Guus Zan-
tingh niet in staat om de twee te 
achterhalen, maar spurtte wel naar 
een verdienstelijke 3e plaats.

Op zondag 25 april gingen de veter-
enen 60+ naar het Zuid Oosten van 
Nederland. In Eibergen werd een 
wedstrijd verreden. Na een rustige 
start werd na een kwartier de wed-
strijd geopend door een uitloper.

Op deze reactie werd direct gerea-
geerd door Guus Zantingh en beide 
renners trokken er flink aan. Na ca. 
1 ronde sloten er nog drie renners 
aan en was er een kopgroep van 5 
renners.
In de finale was Guus Zantingh niet 
in staat om de wedstrijd in zijn voor-
deel te beslissen en hij moest zich 
tevreden stellen met een prima 4e 
plaats.
 
Amateurs 
Frans van der Does uit Wilnis had 
een druk weekend. Op zaterdag 24 
april nam Frans deel aan de Omloop 
van Munnikenland en eindigde daar 
netjes in het peloton. Dit was Frans’ 
eerste landelijke wedstrijd van dit 
seizoen. Een dag later werd Frans 
13e in de Twee Bruggenronde van 
Zaandam. In een mooie koers wis-
ten 11 renners het peloton achter 
zich te laten.

Deze kopgroep kon zich met 11 man 
opmaken voor een sprint, die uitein-
delijk werd gewonnen door Tim Ne-
derlof uit Harmelen. Onze Frans wil-
de zijn voorjaarsbenen toch nog 
even testen voor de komende perio-
de en wist uiteindelijk nog tweede te 
worden in de pelotonsprint. Een 13e 
plek was zijn deel. 
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Atlantis E1 op weg naar 
het kampioenschap
Mijdrecht - Na een derde plaats 
behaald te hebben in het zaalsei-
zoen is het eerste E team van KV 
Atlantis met frisse moed begonnen 
aan het buitenseizoen. De zaalgym-
pen zijn ingeruild voor voetbal- en 
kunstgrasschoenen. Het is duidelijk 
dat de kinderen in de laatste maan-
den zeer op elkaar zijn ingespeeld. 
Ze weten elkaar in het veld goed te 
vinden en nog belangrijker; ze heb-
ben veel plezier samen. Dit is voor-
al te zien als er gescoord is. Ze feli-
citeren elkaar uitbundig en dat kan 
vaak gedaan worden want er wordt 

veel gescoord. Dit is mede dankzij 
de goede trainingen van de coaches 
Wouter Drubbel en Serge Kraaij-
kamp. Hun ervaring en enthousias-
me slaan over op de groep. En zo 
staat de E1 bovenaan in de compe-
titie. Als eerste werd Fiducia versla-
gen met 6-3 en ook OVVO uit Maars-
sen moest twee keer haar meerde-
re kennen in Atlantis: 11-1 en 10-1. 
Afgelopen zaterdag stond SDO op 
het programma: een team dat nog 
niet eerder wist te winnen. Maar zo-
als altijd mag je de tegenstander 
nooit onderschatten en dat hebben 

de coaches de kinderen verteld. El-
ke wedstrijd is weer spannend. Met 
een prachtige zonnetje en weer veel 
ouders en opa’s en oma’s langs de 
kant werd ook deze wedstrijd snel 
beslist. Het werd wederom 10-1 in 
het voordeel van Atlantis. Met nu 
8 punten en nog twee wedstrijden 
te gaan, kan alleen Fiducia het nog 
spannend maken. Zij hebben 6 pun-
ten. Over twee weken komt Fiducia 
op bezoek in Mijdrecht. Op deze 
dag zal bekend worden wie er kam-
pioen wordt. Ook al is de competitie 
dan nog niet afgelopen

D1 toernooi in Kudelstaart:

Argon eindigt op de 
vierde plaats!
Aalsmeer - Mijdrecht - Op zondag 
25 april was de D1 van Argon uitge-
nodigd om deel te nemen aan een 
sterk bezet toernooi. Op deze prach-
tige, zonnige dag moest Argon in de 
poule fase het eerst opnemen tegen 
Heerenveen, Alphense Boys en Vo-
lendam. Niet de minste verenigin-
gen. Argon kon als “hoofdklasser” 
frank en vrij spelen en had niets te 
verliezen. Tegen Heerenveen werd 
voor iedere meter gevochten. Hee-
renveen had in eerste instantie geen 
antwoord op deze vechtlust van de 
Argonauten. Casper kon als eerste 
een doelpunt op zijn naam zetten 
door de bal over de keeper te schie-
ten. De tegenstander wist door een 
foutje in onze verdediging op 1-1 te 
komen. De tweede wedstrijd was 
tegen de jongens uit Alphen. De-
ze ploeg speelt in de competitie in 
de 1e divisie en het was duidelijk te 
zien dat zij gewend zijn een tandje 
hoger te spelen dan wij. Argon liet 
zien, dat zij met veel werklust lang 

mee kon komen. Door een “geluk-
kig kluts balletje” kwamen wij met 
1-0 achter en konden dit niet meer 
goed maken. 

RKDES had voor alle teams een 
goed verzorgde maaltijd verzorgd. 
De nieuwe brandstof was nodig 
om de volgende tegenstander Vo-
lendam het hoofd te kunnen bie-
den. Sterker nog: er moest gewon-
nen worden om de kruisfinales te 
bereiken. 

Voorsprong
Door een goede assist van Ritchie 
op Casper kwam Argon op voor-
sprong! Volendam zette alle zeilen 
bij om hier in ieder geval een gelijk-
spel van te kunnen maken. Geluk-
kig werd dit op het laatste nippertje 
door een kopbal van Richard op de 
doellijn voorkomen. 
De Argonauten was geen rust ge-
gund, want gelijk moesten zij op een 
volgend veld een zware strijd leve-

ren tegen het KNVB (interregionaal 
midden west 1) team. Het was een 
David en Goliath verhouding en Ar-
gon wist de 1e helft (15 min) stand 
te houden zodat het bij de wissel 0-
0 stond. Het KNVB team heeft in 
de 2e helft 4 doelpunten gescoord. 
De spelers uit Mijdrecht waren. De 
laatste wedstrijd was voor de 3e en 
4e plaats. Wederom tegen Alphense 
Boys. De Argonauten waren eigen-
lijk al een beetje aan het einde van 
hun latijn en daardoor kwam Alphen 
al gauw op een voorsprong van 2-
0. Met de laatste krachten wist Ar-
gon het toch nog gelijk te maken. 
Uiteindelijk gingen de Mijdrechtse 
strijders na een eindstand die in het 
voordeel was voor Alphen met de 
cup voor de 4e plaats naar huis. 
Tussen al deze hoger spelende ver-
enigingen (AZ, Heerenveen, KNVB 
west 1, Alphense Boys, Sparta, Vo-
lendam en RKDES) heeft dit team 
van Argon zijn visitekaartje achter-
gelaten.  

Argon E9 boys kampioen
Mijdrecht - Argon E9 speelde af-
gelopen zaterdag in Mijdrecht te-
gen Olympia’25 E4. Pas in de kleed-
kamer hoorden de jongens dat ze bij 
winst kampioen zouden zijn.
Dat was toch even schrikken!! Tot 
nu toe hadden ze 5 wedstrijden ge-
wonnen en slechts 1 keer verloren! 
De afgelopen 2 weken waren al zo 
spannend geweest, spelen tegen 
een team die op dat moment op de 
tweede plaats staat. En dan... dan 
kan je ineens kampioen zijn.   
De uitslag (6-1) doet vermoeden 

alsof het een makkelijke voetbal-
ochtend was voor Argon E9. Echter, 
niets is minder waar. Olympia kwam 
er af en toe heel gevaarlijk uit, maar 
gelukkig was Sala El Ghaouass weer 
eens moeilijk te passeren. Aan de 
andere kant werkte de lat, paal en 
de zenuwen ook niet erg mee. De 
ruststand was dan ook slechts 2-0.
Na rust stond er een herboren Ar-
gon E9.  Onder leiding van Jergé 
Ladru werd Olympia’25 E4 wegge-
speeld. Jimmy Snoek was weer on-
grijpbaar door zijn snelheid en z’n 

acties. Yanick Augustin en Bob Pie-
tersen waren de baas op het mid-
denveld. 
De opkomende verdedigers Stijn 
Verlaan en Wietse Lammers kon-
den weer naar hartelust aanvallen 
en Moreno Fontijn hield het achter-
in dicht.
Uiteindelijk kon Olympia vlak voor 
tijd de eer nog redden.

Het kampioenschap werd smakelijk 
gevierd met een traktatie van Argon; 
patat en limonade.

Schaakclub Denk en Zet-
Advisor: Wie van de drie?
De Ronde Venen - Met nog 4 in-
terne competitieronden te gaan, is 
het aantal potentiële clubkampioe-
nen voor het seizoen 2009/10 tot 3 
gedaald. Uit de crème de la crème 
van de Rondeveense schaak intelli-
gentsia zijn de heren Kemp, de Boer 
en Kroon boven komen drijven. 
Chapeau! Van dit drietal heeft de re-
gerend clubkampioen Harris Kemp 
de meeste punten verzameld. Uit-
gedrukt in winstpartijen staat hij er 
één voor op Jan de Boer en twee op 
Henk Kroon. Een zeer dunne marge, 
vooral ook omdat de partij Kroon – 
Kemp nog op het programma staat. 
Kijken we echter naar het winstper-
centage in de interne competitie 
dan scoort Henk 74%, Harris 71% 
en Jan 68%.
 
Discrepantie
Waarom staat diegene met het 
hoogste winstpercentage niet op 
de eerste plek? Je zou zeggen dat 
het simpel moet zijn te bepalen wie 
er het beste is. Je gaat schaken en 
wie het meeste wint wordt kampi-
oen. Maar, helaas is de praktijk niet 
zo simpel. Er zijn veel factoren van 
belang: hoe sterk zijn de tegenstan-
ders tegen wie je speelt, speel je met 
wit of zwart, hoe zwaar telt het als 
je verhinderd bent en niet kan spe-
len, telt de externe competitie ook 
mee? Om deze vragen te tackelen 
zijn er meerdere slimme systemen 
voor de puntentelling bedacht, ieder 
met hun eigen bezwaren. Op me-
nig schaak- en damclub wordt dan 
ook tijdens de ledenvergadering ge-
vraagd om een ander systeem om-
dat het huidige niet klopt. Helaas, 
zoals ook zo vaak in het echte leven, 
het ideale systeem bestaat niet. Bij 
Denk en Zet-Advisor gebruiken we 
het keizersysteem en dat heeft zeer 
veel voordelen. Maar….en u voelt 
hem al aankomen, ook nadelen. Zo 
is het voor sterke spelers het rela-
tief ongunstig om verstek te laten 
gaan. Heb je een verjaardag, avond-

dienst of gewoon geen zin dan kost 
dat punten.
 
Interne 
Dinsdag de 20e was een beetje een 
lentedag. Dat merk je gelijk aan de 
opkomst bij het schaken. Als de da-
gen langer worden, wordt de lijst 
met schakers korter. De hoofdpar-
tij van de avond was die tussen de 
nummers 2 en 3, Jan de Boer en 
Henk Kroon. Een spannende pot op 
niveau, met een zoals altijd agres-
sief spelende Henk en een zoals al-
tijd hoofdschuddende Jan, die stoï-
cijns verdedigde. Na dik 3 uur was 
de ontstane stelling remise, hoewel 
wit een gezonde pluspion had.  
Kemp trof met wit de subtopper 
Cees Verburg, die met zijn 6e plek 
aan een prima seizoen bezig is. Cees 
had voor deze gelegenheid een spe-
ciale opening voorbereid. De Scan-
dinavische verdediging, want daar 
hebben we het over, was echter niet 
het succes waar de nestor op ge-
hoopt had. Hij kwam gedrongen te 
staan en nadat Kemp in een lange 
afruilreeks één zet verder had geke-
ken dan Verburg, liep deze laatste 
tegen een mat op. 
Belangrijk was ook de partij tussen 
Bram Broere en Gert Jan Smit. Gert 
Jan moest winnen als hij de aanslui-
ting bij de kop wilde behouden. Bei-
den heren waren al eens clubkam-
pioen en staan nu op een respec-
tievelijk 5e en 4e plaats. In een Si-
ciliaanse opening kreeg Bram het 
betere van het spel en won uitein-
delijk met overmacht. Hiermee zijn 
Gert Jan`s kampioenskansen prak-
tisch tot 0 gereduceerd. 
Op plek 7 bevindt zich momenteel 
Jeroen Vrolijk, die wel eens hoger 
heeft gestaan. Hij lijkt vrij zeker van 
een plaats in het eerste 8 tal. Doch 
oppassen blijft noodzakelijk want 
voor het 8 ste bord ontbrandt inmid-
dels een heftige strijd tussen Thier-
ry Siecker  en Bert Drost, Henk van 
de Plas, John van de Berge en Jan 

Smit. Met zo’n groep spelers die er-
op gebrand lijken te zijn  in het eer-
ste te komen is dus ook het 7 e bord 
niet zonder meer veilig. Siecker te-
gen Drost ging lange tijd gelijk op, 
maar later op de avond gaf Bert 
Drost in een vlaag van schaakblind-
heid een stuk weg. Hij verdedigde 
zich vervolgens taai, maar moest ve-
le zetten later toch de handdoek in 
de ring gooien. Jan Smit kwam te-
gen Henk van der Plas ogenschijn-
lijk wat moeilijker te staan, maar ge-
tuigen de overeengekomen remise 
was het verschil blijkbaar niet door-
slaggevend. Cees Kentrop moest 
opnieuw in het stof bijten, dit maal 
tegen Engel Schreurs. Van beide 
heren hebben we wel eens betere 
seizoenen gezien. Iets wat zeker óók 
geldt voor Bert Vrinzen, die dit maal 
in Evert Kronemeijer zijn meerdere 
moest erkennen.    
 
Extrene 
De externe competitie  is voor het 
eerste van s.v.Denk en Zet /Advisor 
bijna en voor het tweede reeds he-
lemaal voltooid.
Het eerste staat keurig in het mid-
den met 2x winst, 4 !! x gelijk en 
2 x verlies. Er is nog 1 westrijd te 
gaan en wel tegen Zeist 4. Voor bei-
de partijen staan er geen belangen 
meer op het spel. Bij Winst van Zeist 
passeren zij op bordpunten net 
Denk en Zet/Advisor. Indien Denk 
en Zet/Advisor wint, komt plaats 5 
en-of 4 nog wel in zicht maar dan 
moeten  Moira/Domtoren 3 en Ri-
viereneiland 3 beiden punten laten 
liggen tegen de degradanten Ijssel-
stein 1 en Giessen 1 wat niet aan-
nemelijk geacht mag worden. Kam-
pioen in de 2e klasse is met afstand 
het Utrechtse GZZ geworden. Zij 
deden hun naam, Goede Zetten Zat 
eer aan.
Denk en Zet – Advisor 2 eindigde op 
de 6 e plaats. Er werd helaas maar 1 
x gewonnen,  3 x gelijk gespeeld en 
3 x verloren.
Vorig jaar was dit team echter rode 
lantaarndrager dus optimistisch be-
zien kan er gesteld worden dat er 
een flinke progressie is gemaakt, 
Hoorden we niet al sommige spe-
lers over een kampioensfeestje pra-
ten voor volgend seizoen?!

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Na een inzinking van 
enige weken liet Ferry Verbraak de-
ze week iedereen ver achter zich, 
en wist met 5523 punten ieder-
een ver achter zich te houden. 2e. 
werd Frans Bierstekers met 5224 
punten, 3e. Jan van der Linden met 
5204 punten, 4e. Martien de Kuij-
er met 5164 punten, 5e. Elly Dege-
naars met 4865 punten. De troost-
prijs ging naar Annie Veenhof met 
3396 punten.
In verband met Dodenherdenking 
op dinsdag 4 mei begint de kaart-
avond om 20.30 uur.

Het zondagtennisteam 
maakt verwachting waar
Vinkeveen - Het Vinkeveense  zon-
dag heren team, dat dit jaar voor het 
eerste in de landelijke 1ste klasse 
uitkomt doet het goed.
Op zo’n niveau halverwege de com-
petitie 1 overwinning en 2 gelijke 

spelen op je naam hebben belooft 
wat voor de toekomst.
Komende zondag vanaf 12.30 uur 
zijn de helden van De Vinkeveense 
Tennis Vereniging tijdens hun thuis-
wedstrijd tegen De Korrel uit het 

Brabantse Veldhoven te bewonde-
ren.
U kunt zo binnenwandelen op het 
gastvrije tennispark om dit echte 
toptennis te bewonderen. De wed-
strijden beginnen om 12.30 uur.
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Atalante H1 verliest
Vinkeveen - Vrijdag 23 april speel-
den de mannen van Atalante H1 in 
Huizen om een plek in de promotie-
klasse. Beide tegenstanders waren 
afkomstig uit de Amersfoortse regio, 
doorgaans toch wat sterker dan de 
regio waar de Atalante teams spe-
len. Wilhelmina H1, op nr 10 geëin-
digd in de promotieklasse was een 
maatje te groot voor de Vinkeveen-
se mannen. Met 25-12 en 25-20 was 
het vrij snel gedaan. In de tweede 
set was er nog wel kans geweest 
toen de A-side equipe met 19 pun-
ten vóór stond. Maar de tegenstan-
der herpakte zich en kwam helder 
terug. Wie weet of de afwezige cre-
atieve aanvaller Robert Hardeman 
het verschil had kunnen maken?
Ook in de eerste set van de twee-
de wedstrijd was er kans tegen het 
eveneens uit de eerste klasse af-

komstige Sovoco H1. Het kwam tot 
een spannende 27-29 in het na-
deel van de ploeg uit Vinkeveen. De 
tweede set werd met 25-20 verloren. 
Vooral de pass liep niet lekker waar-
door verdeler Frans Roos de aanval-
lers niet goed kon bereiken.
Met name Erik Verbruggen die op 
de voor hem ongebruikelijke mid-
denpositie speelde kon daardoor 
zijn anders zo energieke ei niet kwijt. 
Jammer, maar volgend seizoen zijn 
er weer nieuwe kansen en kunnen 
de mannen gelijk vanaf het begin 
aan de bak. Trainer/coach Erik Ra-
ket heeft besloten de club na 6 sei-
zoenen te verlaten. Erik heeft ver-
schillende groepen getraind, zowel 
dames als jeugd, maar met name 
beide eerste herenteams. We dan-
ken Erik voor een zeer betrokken en 
energieke inzet.

De staart en het venijn
Mijdrecht - Het is een al zo lang 
bekend spreekwoord, maar helaas 
bleek Argon na woensdagavond 
ook ditmaal kort voor het scheiden 
van de markt niet scherp genoeg 
om verlies te voorkomen. En net als 
donderdag mogen we het verlies 
absoluut onnodig noemen.
De eerste helft had door beide ploe-
gen wel schriftelijk afgedaan kun-
nen worden, zo weinig gebeurde 
er op de inderdaad niet al te bes-
te grasmat. Beide doelverdedigers 
hoefden slechts zelden in actie te 
komen en als dat wel het geval was, 
was dat nimmer om een gevaarlijk 
schot onschadelijk te maken. Volko-
men logisch dus dat met een dub-
belblanke stand van doel werd ge-
wisseld.
Gelukkig voor het toch nog in be-
hoorlijke mate opgekomen publiek 
werd het na rust allemaal een stuk 
aantrekkelijker. Er werd een tand-
je bij geschakeld en dat beteken-
de, dat Argon de wat sterkere ploeg 
werd en Chabab het zo favoriete 
counterspelletje kan gaan spelen. 
Na 50 minuten was er de eerste op-
winding, want toen de scheidsrech-
ter een duw in de rug van de net 
ingevallen Joshua Patrick niet be-
strafte en slechts een hoekschop 
toekende, leek dat een erg mage-
re bestraffing. Uit de daarop vol-
gende hoekschop kopte Jasper de 
Haer de bal langs doelman Abdal-
laoui, maar de achter de lijn staan-
de Ikariden kopte de bal uit de doel-
mond, volgens de assistent was 
het leer de lijn echter niet gepas-
seerd. Het bleek uitstel van execu-
tie, want in minuut 52 belandde de 
bal via Joshua Patrick voor de voe-
ten van Patrick Lokken, die met een 
onverwachtse uithaal vanaf de punt 
van het strafschopgebied de ver-
ste hoek vond, doelman Abdallaoui 
leek te verrast om het leer nog tegen 
te kunnen houden, 0-1. Deze voor-
sprong bleef echter niet langer dan 
2 minuten staan, want toen rechts-
back Boukhari een aanvallende ac-
tie inzette, werd hij door Nicolai Ver-
biest pas binnen het strafschopge-
bied verdedigd en dat gebeurde op 
een manier, die de scheidsrechter 
bestrafte met een gele kaart en een 
strafschop.

Haperen
 Ikariden bleek in staat, de bal langs 
Eelco Zeinstra in diens rechterhoek 
te krijgen, waarmee de stand binnen 
de kortste keren weer gelijk was ge-
trokken. Er ontwikkelde zich nu een 
wedstrijd, die zeker niet hoogstaand, 
maar wel onderhoudend werd, al 
bleef de vaak haperende opbouw 
een storend element.
Toch kwamen er wel kansen, zo 
schoot Frank Verlaan na een snel 
genomen vrije trap de bal maar net 
over de lat en werd een poging van 
ver van Jasper de Haer maar net 
door de doelman over de dwars-
ligger gewerkt. In de slotfase zette 
Chabab, dat inmiddels de voor hen 
negatieve uitslagen van de andere 
wedstrijden te horen hadden gekre-
gen, nog een keer aan en dat lever-
de een mogelijkheid op voor Elaak-
el, maar hij stuitte op Eelco Zeinstra. 
Middenvelder Sam Sin probeer-
de nog een strafschop te versieren 
door in een duel met Eelco Zein-
stra te gaan liggen, maar hij slaag-
de er niet in en had geluk, dat hij er 
zonder kaart vanaf kwam. Toch pak-
te de thuisploeg in de ruim beme-
ten extra tijd de volle buit en weer 
gebeurde dit door Ikariden vanaf 
de kalkstip, maar aan deze beslis-
sing van de scheidsrechter kon niet 
echt getwijfeld worden. Toen de bal 
uit een vrije trap vanaf het midden-
veld het strafschopgebied werd in-
gepompt, hing Jasper de Haer iets 
te nadrukkelijk aan de arm van de 
opgekomen verdediger Kaabah en 
dus kon het fluitsignaal te boek als 
terecht.
Ditmaal mikte de Chabab verdedi-
ger in de andere hoek en daarmee 
bezorgde hij zijn ploeg drie heel be-
langrijke punten, waar Argon met 
een heel katterig gevoel de kleed-
ruimte op kon zoeken.
Het op dit moment nog benodigde 
puntje voor plaatsing voor de top-
klasse zal nu volgende week ge-
haald moeten worden in de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen, waar 
Tonegido op bezoek zal komen.

Net als Chabab strijdt dit team nog 
om de p/d wedstrijden te ontlopen, 
eenvoudig zal dit dus ook bij deze 
ontmoeting niet tot stand komen.

Cees een jaar lang biljart-
kampioen van De Hoef 
De Hoef - Zaterdag 24 april is in 
de Springbok de jaarlijkse Biljart-
kampioenschap verspeeld. Voor dit 
kampioenschap kwamen de heren 
Bert Wilms en Cees  v. d. Jagt te-
gen elkaar uit. Bert was winnaar ge-
worden van de avondploeg en Cees 
was winnaar van de middagploeg 
geworden. Bert weten we nog van 
het seizoen 2007/2008 toen hij kam-
pioen werd, dus was hij de man met 
ervaring in deze, zeer zware partij 
tegen Cees. Dit heeft hem niet mo-
gen baten Cees wist zijn hoofd lang 
genoeg koel te houden om Bert op 
de tweede plaats te zetten. Hier-
door is het kampioenschap nu van 

de avondploeg overgegaan naar de 
middagploeg en mag Cees zich een 
jaar lang de ware kampioen van De 
Hoef noemen.
Voor de derde en vierde plaats kwa-
men de heren Jan Felix en Johan 
Loman uit. Hierin wist Johan Jan 
te overtroeven zodat ook deze par-
tij op naam van Johan,  en dus ook 
naar de middagploeg is gegaan. Een 
zware slag voor de avondploeg dit 
jaar. De middagploeg die maar liefst 
8 mensen heeft die een hoger Moy-
enne gaan spelen komend seizoen 
tegen 4 van de avondploeg geeft 
de voortgang van deze ploeg goed 
weer.

Henk Doornekamp drie-
bandenkoning toernooi
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in cafe de Merel te 
Vinkeveen  de strijdt aangegaan 
wie er als  winnaar van het Regio-
naal driebanden toernooi (64 deel-
nemers ! )van biljartclub D.I.O. van 
de tafel met het groene laken  met 
de meeste punten en de hoofdprijs 
, een kleuren televisie,  naar huis zal 
gaan.
Na de zaterdag  stonden 2 man 
aan de leiding nl. Paul Huzemeier 
en Henk Doornekamp 6 punten uit 
4 wedstrijden  en Richard Schreurs  
uit Mijdrecht   met 6 punten uit 3 
wedstrijden, gevolgd door Jan Eijs-
ker en Bram Koning op vier  punten, 
Henny Hoffmans en Maarten Dul-
mus op 2 punten en Bert Dijkshoorn  
op een punt .
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd  was 
de stand alsvolgd.  De laatste plaats 
was  voor Bert Dijkshoorn   met 3 
punten alles mislukte deze dagen bij 
Bert  , 7de  werd Jan Eijsker  met 6 
punten,  en ook  met 6 punten Henny 
Hoffmans 6e en niet goed gespeeld,  
Maarten Dulmus 5de  die dus niet 
in de gewenste vorm was om de titel 
te pakken , vierde met acht  punten  
werd  Richard Schreurs,  als prima 
derde de debuterende Bram Koning 
met acht punten als tweede eindig-
de Paul Huzemeier  met 9 punten 
die zijn inhaal race te laat inzette om  
Henk Doornekamp   van de eerste 
plaats af te houden

Beste
Al met al was Henk   dus de al-
lerbeste van het toernooi van Bil-
jartclub D.I.O. van het jaar 2010 , 
slechts een  enkele partij verloren 
en over het hele toernooi een moy-
enne gespeeld te hebben van 0,468.  
Henk had ook de kortste partij in 
het toernooi nl  9 caramboles in 6  
beurten en de hoogste serie  maak-
te Bram Koning nl. 5.  De prijzen wa-
ren dit jaar weer grandioos , dankzij 
de sponsoring van Auto bedrijf Fi-
at Kooyman te Vinkeveen .Na een 
woord van dank aan iedereen die 
een steentje  aan dit toernooi heeft 
bijgedragen werden de prijzen uit-
gereikt door  de voorzitter  van bil-
jartclub D.I.O., Peter Driehuis . Zon-
der sponsors is het toch lastig een 
dergelijk groot toernooi te organise-
ren,  onze hartelijke dank daarvoor.
D.I.O. en cafe de Merel kunnen te-
rug kijken op een prima georgani-
seerd toernooi. Herman Turkenburg  
en Bert Dijkshoorn en Peter Drie-
huis voorzitter  van D.I.O. waren de 
grote organisatoren achter dit ge-
beuren , dit is aan hen wel toever-
trouwd. en  een goede motivatie om 
in 2011  opnieuw het toernooi te or-
ganiseren.

Belangstelling voor biljarten dames 
en heren  op de dinsdag of donder-
dag avond. ? neem kontakt op met 
Cafe de Merel Arkenpark MUR no 
43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.

De Vinken komt net tekort
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het eerste achttal van De Vin-
ken duidelijk in betere doen. Na een 
goede eerste helft, kon de geplaag-
de thuisploeg in de tweede helft he-
laas net niet doorhalen. Het bezoe-
kende SSS mocht met 11-12 beide 
punten mee naar Wageningen ne-
men. De Vinken diep teleurgesteld 
achterlatend.

Verlaat
Vinken 1 begon met Charita Haze-
leger, Helene Kroon, Kelvin Hoogen-
boom en Ruud Oussoren in de aan-
val. In de verdediging stelden Joy-
ce Kroon, Mariska Meulstee, Peter 
Kooijman en Rogier Schoenmaker 
zich op.
De wedstrijd begon een half uur te 
laat. De zaterdagfiles weerhielden 
de scheidsrechter ervan om op tijd 
aan te treden.
Maar ook het spel zelf kwam slechts 
moeizaam op gang. Sterke rebounds 
van Rogier Schoenmaker en Joyce 
Kroon stelden de Vinkenaanval wel 
telkens in staat om aan te leggen. 

Toch mocht SSS als eerste scoren. 
Direct hierna kon Charita Hazeleger 
een strafworp verzilveren en nadat 
ook Mariska Meulstee van afstand 
trefzeker was stond de thuisploeg 
op een keurige voorsprong.

Een Wageningse strafworp nivel-
leerde de stand weer. Vervolgens 
kreeg de Fortisformatie langzaam 
meer grip op de strijd. Keurig be-
nutte kansjes van Rudy Oussoren 
en Kelvin Hoogenboom leverden 
een 4-2 tussenstand op. SSS bleef 

evenwel kalm doorzoeken en kan-
telde binnen drie minuten de strijd. 
Op 4-5 kregen de Vinkeveners weer 
nieuwe krachten.
Eerst knalde Hoogenboom van ach-
ter de korf 5-5 door de mand, waar-
na Mariska Meulstee twee maal 
trefzeker was. De vreugde om de-
ze voorsprong was slechts van kor-
te duur. Nog voor rust kon SSS op-
nieuw gelijk maken.

Net niet
Een mindere periode direct na de 
pauze bracht de thuisploeg volop in 
de problemen. Onattent verdedigen 
leverde SSS niet te missen kansjes 
op, terwijl aan de andere kant de 
Vinkenaanval de prachtigste moge-
lijkheden onbenut liet.

Pas op 7-10 kwam De Vinken weer 
op gang. Kelvin Hoogenboom scoor-
de zijn derde van de middag en na 
de vakwissel was Rogier Schoen-
maker eerst vanaf de stip en iets la-
ter van afstand succesvol.
Met nog een klein kwartiertje spelen 
was er op 10-10 weer van alles mo-
gelijk. Die mogelijkheden benutten 
de bezoekers het beste. SSS kwam 
op 10-12 en alleen een tegenstootje 
van Peter Kooijman (11-12) was on-
voldoende om De Vinken te geven 
waar ze wellicht recht op had. De 
wedstrijdpunten gingen mee naar 
Wageningen.

Op 8 mei speelt De Vinken uit in 
Utrecht. Tegen hekkensluiter Sy-
nergo moeten dan punten ge-
pakt worden om uit de gevaren-
zone te blijven.

VLTV-spelers gemengd 1 vs 
Festina gemengd 4 
Vinkeveen - Na een week ge-
leden wakker geschud te zijn 
door de ruime nederlaag in en 
tegen Joy Jaagpad, moest het 
gemengd 1 team het alweer in 
de derde ronde opnemen te-
gen Festina 4, een studenten-
ploeg uit het Vondelpark in Am-
sterdam. De tegenstanders had-
den in de afgelopen speeldagen 
slechts 4 punten verzameld en 
waren naar Vinkeveen afgereisd 
om minimaal hun puntenaantal 
te verdubbelen.
 
Deze koers leken zij te varen door 
in de brandende zon drie van de 
vier singles te winnen. Jon Mouter 
kwam als enige Vinkevener als win-
naar uit de bus. In elk van de vier 
wedstrijden waren talloze misver-
standen en discussies over ballen 
die wel of niet in waren. De verlo-
tern singles boden echter genoeg 
perspectief voor de dubbels en  ge-
mengde dubbels.
 
Tijdens de wedstrijden werd het in 
groten getale aanwezige publiek 
vermaakt door, voor de gemiddel-
de Vinkeveneer, wildvreemde kre-
ten als “kom op, knaperd!”, die wer-
den verspreid door de gasten uit het 
Vondelpark.
 
Door hun voorsprong had Festina 
echter recht van spreken en kon-
den ze roepen wat ze wilden. VLTV 
wist wat ze te doen stond. Ze moes-
ten van de resterende wedstrijden 
er minimaal drie winnen om een ge-
lijkspel af te dwingen. Met de te-
rugkeer van Chris Mouter, die vori-
ge week helaas niet mee deed, had 
ons gemengd team alle vertrouwen 
in de laatste vier wedstrijden (die 
overigens niet allemaal door Chris 
Mouter gespeeld werden). 

Wel speelde hij met zoon Jon de he-
rendubblel die zalkelijk gewonnen 
werd met 7-5 7-5. De wedstrijd zal 
boordevol enerverende rally’s die 
vooral door de heren Mouter wer-
den gewonnen.
 
Op baan 1 speelden op dat zelfde 
moment  Natasja Terpstra en Maai-
ke Schaap de damesdubbel. De bei-
de dames wilden zich revancheren 
voor eerder gespeelde singles en 
hoopten hun eerdere succes samen 
van twee weken terug te herhalen. 
Een afgetekende overwinning in 
twee sets was het resultaat.
Vinkeveen is weer terug iin de race 
door de stand terug te brengen tot 
3-3. De gemengde dubbels, die 
vaak onderschat worden, groeiden 
wederom uit tot wedstrijden van es-
sentieel belang en moesten gewon-
nen worden om alsnog als winnaar 
de dag af te sluiten.
 
Ondertussen waren de trouwe Vin-
keveen supporters onder indruk ge-
raakt van het team Festina 4 en be-
sloten daarom hun wijze van aan-
moediging af te stemmen op de ma-
nier van de gasten (“kom op knap-
perd”), hetgeen een goede sfeer 
deed ontstaan.
Helaas was het niet genoeg voor de 
winst maar wel voor een puntenin-
deling:4-4. Iedereen was gelukkig, 
Festna was er in geslaagd om hun 
puntentotaal te verdubbelen en Vin-
keveen heeft weer een stap gezet 
richting handhaving in deze klasse.
 
Volgende week gaat de VLTV 
gemengd 1 op bezoek bij 
CHIP&CHARGE in Amsterdam. 
Dit is een studentenvereniging 
met hardcourt als uitdagende on-
dergrond voor onze Vinkeveense  
gravelspecialisten.

Zilver voor GVM’79 
Acrogym
Mijdrecht - Dit weekend was de 
laatste plaatsingswedstrijd van dit 
seizoen. Vier teams van GVM’79 
hadden nog 1 kans zich te plaat-
sen voor het NK. Op zaterdag kwa-
men Joëlla en Priscilla als eersten in 
actie. Zij hadden al 2 redelijke wed-
strijden gedraaid en hadden van-
daag een super dag nodig om zich 
te kunnen plaatsen. De balans ver-
liep prima, zonder grote fouten. Ech-
ter de jury was wat streng vandaag 
en gaf uiteindelijk maar 25,350pnt. 
De tempo oefening ging vandaag 
beter dan vorige week, de salto’s 
stonden allen mooi op de fouten. 
Helaas bleek 1 element niet volgens 
wedstrijdblad te zijn en kregen de 
dames een punt aftrek. Met een to-
taal van 49,350pnt kwamen de da-
mes op een 10e plek. Ze hebben en 
prima prestatie geleverd door in een 
sterk deelnemers veld in het midden 
te eindigen. Een 10e plek is naar al-
le waarschijnlijkheid niet voldoen-
de om zich te plaatsen voor het NK. 
In de middag hadden Imara en De-
my hun wedstrijd op Ajeugd niveau. 
Na de geweldige punten van vorige 
week, besloten de dames deze keer 
de dubbele salto achterover aan hun 
tempo oefening toe te voegen. Deze 
werd erg goed uitgevoerd. Ook de 
andere elementen werden hoog en 
strak uitgevoerd. Net als bij het vo-
rige team was deze jury ook bij de-

ze oefening erg streng en kregen 
de dames uiteindelijk 26,300pnt. De 
balans oefening verliep wat min-
der soepel dan vorige week, maar 
desalniettemin zagen alle elemen-
ten er goed uit. Met een totaal van 
52,950pnt was de zilveren medaille 
voor Demy en Imara.
Op zondag kwamen de dames groe-
pen op B-niveau in actie. De twee 
team van GVM hadden er weer goe-
de zin in. Helaas bracht deze wed-
strijd voor Frederike, Melanie en 
Kelly niet wat ze er van verwacht 
hadden. Deze keer waren er te veel 
foutjes bij de landingen van de sal-
to’s in de tempo-oefening. In de ba-
lansoefening hadden de dames nog 
minder geluk en stortte alle pira-
mides in. Met 39,300pnt werden zij 
één na laatste. Bij Tessa, Sabine en 
Lorena ging het vandaag weer be-
ter dan vorige week. De tempo was 
weer zoals we hem gewend zijn van 
de dames en in balans bleven de to-
rens lang genoeg staan. Ook indi-
vidueel zag het er allemaal prima 
uit. Met dezelfde score als nummer 
3, maar na toepassing van de ge-
lijke stand regels, vielen de dames 
net naast het podium. Al met al een 
redelijk weekend voor de afdeling 
acrogym van GVM’79. De komen-
de weken gaan we ons weer richten 
op de halve finales voor de C,D,E en 
pupil niveau. 
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Argon E6 krijgt kampioens-
training van Danny Blind 
en Jan Zoutman
Mijdrecht - Misschien gaat het de 
E6 deze voorjaarscompetitie lukken 
om het kampioenschap binnen te 
halen. Maar de laatste wedstrijden 
zijn altijd de moeilijkste, en wie kan 
dat beter weten dan Danny Blind 
van Ajax. Samen met Jan Zout-
man, oud-trainer van Argon en te-
genwoordig bij de IJsselmeervogels, 
kwam hij de kwaliteiten van de E6 
bekijken en aanscherpen om aan-
staande zaterdag weer een overwin-

ning te boeken. Beide heren hadden 
een paar leuke oefeningen in petto, 
die zeer fanatiek door de E6 werden 
uitgevoerd. In het partijtje erna wer-
den enkele oefeningen gelijk toe-
gepast, tot groot enthousiasme van 
Jan en Danny. Als afsluiting van de-
ze clinic konden Thijs, Johan, Mo, 
Jesper, freddy, Billal, Mark en Melle 
nog even hun penalty’s showen, en 
kon keeper Hein laten zien waarom 
juist hij bij deze E6 op doel staat!

Na afloop was er nog wat lekkers 
in de bestuurskamer, en had Danny 
nog een heleboel Ajax verrassingen 
bij zich. Ook een nieuwe bal met de 
handtekeningen van b
Leiders John en Niels: E6 wil jul-
lie via de Meerbode super bedan-
ken voor deze leuke middag, en zij 
zullen voor de sponsor, Bouwbedrijf 
Midreth, onwijs hun best doen om 
het kampioenschap binnen te ha-
len!

Golfen op de eilanden 
voor geleidehond Fore
De Ronde Venen - Bijna honderd 
deelnemers hebben vrijdag 16 april 
op de eilanden van de Vinkeveense 
Grote plas 15.000 euro bij elkaar ge-
golfd voor “Fore”, een geleidehond 
in opleiding. Het eilandgolf was ge-
organiseerd door de Ronde Tafel 
uit De Ronde Venen. Deze service-
club staat garant voor de opleiding 
van de hond. Na maanden van in-
tensieve voorbereiding zetten de le-
den van de Ronde Tafel , in samen-
spraak met het Recreatieschap Vin-
keveense Plassen, vorige week vrij-
dag 12 holes uit over negen eilan-
den van de Vinkeveense Grote plas. 
Golfend van eiland naar eiland over-
wonnen de deelnemers de grootste 
waterpartijen uit hun golfcarrière. 
Uitdagende holes in een natuurlij-
ke omgeving werden bespeeld met 
“floaters”, balletjes die blijven drij-
ven om de kostbare natuur in dit ge-
bied te ontzien. Sponsoren, particu-
lieren en leden van de Ronde Tafel 
voeren onder zonnige omstandig-
heden de golfers van hole naar hole, 
waarbij de lokale horecaonderne-
mers op gezette tijden belangeloos 
voor een hapje en een drankje zorg-
den. Na telling van de scorekaarten 
vond tijdens een gezellige borrel in 
het clubhuis van Watersportvereni-
ging Vinkeveen-Abcoude (WVA) de 
prijsuitreiking plaats:

Prijzen
1e prijs dames: Anouck van Rooyen, 
van team: P.A. van Rooyen/ TopMo-
vers (Uithoorn)
1e prijs heren: Hans Hagman, van 
team: Akkermans Hagman & Part-
ners (Mijdrecht)
2e prijs heren: Marcel Kijzer, 
van team: Eron Communicatie 
(Mijdrecht) 3e prijs heren: Leen Rui-
ten, van team: M. Caransa B.V. (Am-
sterdam) “Neary”: Joost van Zuy-
len van team: van Zuylen & Zn. 
(Mijdrecht) De golfers van Albramij 
Klimaattechniek (Rotterdam) kwa-
men tenslotte als beste team uit de 
bus. Zij gaven, als hoofdprijs, de ge-
leidehond zijn originele golf-naam 
“Fore”.

Serviceclub de Ronde Tafel
Voorzitter John Korver van ser-
viceclub de Ronde Tafel reikte de 

cheque van 15.000 euro uit aan Ha-
rold van der Voort van het KNGF 
(Koninklijk Nederlandse Geleide-
honden Fonds). 

De serviceclub adopteert labrador 
Fore” exclusief met behulp van het 
geld dat de 26 (vrijwel) lokale spon-
soren en alle deelnemers van het 
golfevenement bij elkaar brachten. 

De Ronde Tafel is een Rondeveense 
serviceclub, die zich inzet voor (regi-
onale) goede doelen, zoals Stichting 
de Bovenlanden in Wilnis, Land-
goed Ursula in Nieuwveen, Stich-
ting Haarwensen in Mijdrecht en 
de bouw van de uitkijktoren op het 
Botsholpad, het wandelpad tussen 
de Vinkeveense Noordplas en na-
tuurgebied Botshol.

De cheque van 15.000 euro, voor de “studiefinanciering” van geleidehond 
“Fore”, wordt door serviceclub de Ronde Tafel overhandigd aan het KNGF

Racingteam De Ronde 
Venen in het nieuw
De Ronde Venen - Het nieuwe jaar 
is voor Racingteam De Ronde Ve-
nen goed begonnen. De leden van 
het team, Aris de Waal, Ivo Gale-
kop en Karel Schrijvers hebben eind 
2009 allen geïnvesteerd in nieuwe 
auto’s. Met deze nieuwe raceauto’s 
zijn zij dan ook alvast klaar voor de 
start van het nieuwe autoracesei-
zoen. 
Autocross is de divisie van de au-
tosport waar Racingteam De Ronde 
Venen aan mee doet. Autocross is in 
Nederland de instapklasse van de 
autosport. Zeker de klasse met de 
standaardauto’s zoals bijvoorbeeld 
de Opel Kadett en Volkswagen Golf 
maken het mogelijk om met een mi-
nimaal budget aan de autocross-
wedstrijden deel te nemen. Ook zijn 
er technisch niet al te veel aanpas-
singen aan de standaardauto nodig. 
Uiteraard dienen wel de veiligheids-
reglementen te worden gevolgd, zo-
als dat er o.a. een goede rolkooi, 
gordels en benzinetank in de cros-
sauto gemaakt moet zijn. De veilig-
heidsregels worden bepaald door 
de KNAF. De Koninklijk Nederland-
se Autosport Federatie bepaalt niet 
alleen de eisen voor de crossauto 
maar ook voor de coureurs. De vei-
ligheid van de rijder staat voorop bij 
alles. Zij moeten o.a een brandwe-
rende overall aan, een goedgekeur-
de helm op en nog een aantal za-
ken om de veiligheidsrisico’s te be-
perken.

Regio
De wedstrijden waar het team aan 
mee doet zijn in de thuisregio de 
wedstrijden van Abcoude en Zeven-
hoven. Ook aan de clubwedstrijden 
van de Autocrossvereniging Rang-
Pang in Lopik, Harmelen, Bodegra-
ven, Nieuw Vennep, Scherpenzeel 
en Werkhoven wordt meegedaan. 
Naast dit programma doet Aris dit 
jaar weer mee aan het Nederlands 
Kampioenschap Autocross. De-
ze bestaat uit een programma van 
6 wedstrijden, georganiseerd door 
het gehele land. Dit jaar organiseert 
de RangPang ook een NK te Lopik, 
een thuiswedstrijd dus. Deze wordt 
gehouden op zaterdag 14 augus-
tus. Ivo en Karel doen dit jaar, naast 
de regio- en clubwedstrijden, mee 
aan het Europokal kampioenschap. 
Dit zijn in totaal 6 wedstrijden ge-
organiseerd in Nederland, België 

en Duitsland. Dus ook het jaar 2010 
heeft voor ons Racingteam weer 
een druk programma.

15 jaar
2010 is het vijftiende jaar dat Aris 
de Waal aan de autocrosswedstrij-
den deelneemt. In 1995 begonnen 
met een Opel D-Kadett in de stan-
daard 1400cc klasse, daarna een 
Volkswagen Sirocco in de benger-
klasse. Vervolgens een Volkswagen 
Kever in de Sport 1600cc. Nu inmid-
dels al weer een aantal jaren in een 
Sprinter. Deze Sprinter bestaat uit 
een buizenframe met een Renault 
versnellingsbak en een Ford 2000cc 
16v motor. Uiteraard ook speciale 
Proflex schokbrekers en veren om 
de snelheid toch op de baan te krij-
gen. Het totaalgewicht van de cros-
sauto is slechts 520 kg. Met een ver-
mogen van 250pk betekent dit dat 
de Sprinter een betere gewicht/pk 
verhouding heeft dan een Porsche 
of Ferrari. In niets lijkt deze Sprin-
ter dan ook meer op de techniek van 
een standaardauto. Trouwens, daar-
mee ook niet meer wat het budget 
betreft. Het is een buizenframe ge-
maakt voor snelheid, een raceau-
to gemaakt voor het rijden offroad, 
dus op de bekende klei of zand au-
tocross circuits. 
Ivo Galekop van het Team is de cou-
reur in de keverklasse. De naam 
van deze klasse verraadt al het ty-
pe auto. De Volkswagen Kever is 
aangepast naar de eisen van deze 
KNAF klasse. Een kale bodem met 
een verlaagd dak en een sterke ver-
snellingsbak met een potente mo-
tor moet Ivo naar het podium bren-
gen. Wéér naar het podium daar Ivo 
afgelopen jaar de regio autocross-
wedstrijd van Abcoude heeft ge-
wonnen, dus Ivo moet dit jaar de ti-
tel verdedigen. Daarnaast wil hij ook 
graag op de wedstrijden van de Eu-
ropokal vooraan rijden. Hiervoor is 
deze winter een geheel nieuwe ke-
ver opgebouwd. Een en ander vol-
gens de laatste modificaties. De 
motor die Ivo heeft gemonteerd is 
een Honda 1600cc met ca. 200 pk. 
Ook deze nieuwe crossauto zal dus 
best vooruit gaan. 

Klasse
De derde coureur, Karel Schrijvers,  
gaat dit jaar in de Superstandaard 
klasse rijden. Deze 2 wiel aange-

dreven klasse heeft betreffende de 
motor en versnellingsbak een re-
delijk vrij gelaten technisch regle-
ment. Een standaardmodel auto 
mag voorzien worden van een dik-
ke motor, maar deze moet net als de 
versnellingsbak wel bij het type au-
to passen, dus ooit standaard in dit 
model geleverd zijn. Karel’s nieuwe 
auto is een Honda Civic type R. De 
2000cc Honda motor is opgevoerd 
naar ca 245pk, terwijl de standaard 
versnellingsbak is uitgerust met een 
sper en een kortere overbrenging. 
Ook de standaard schokbrekers zijn 
vervangen door stevige exemplaren 
van Proflex.  Dit zal Karel’s raceka-
non voor de klasse 2 op de Europo-
kal moeten worden.
De eerste clubwedstrijd van 2010 
is de Koninginnecross in Bodegra-
ven. Dit is aanstaande vrijdag 30 
april. Deze wedstrijd wordt gereden 
op het terrein aan de Burgemees-
ter Cremersingel. Als vanouds be-
looft dit weer een dag vol spekta-
kel te worden. Niet alleen Racingte-
am De Ronde Venen heeft namelijk 
zijn wagenpark vernieuwd, vele an-
dere coureurs hebben of ook geïn-
vesteerd in nieuwe auto’s of de ou-
de auto’s opgefrist en verbeterd. De 
sportieve strijd op de mooie klei-
baan van Bodegraven zal dan weer 
het verschil tussen goed en beter 
bepalen. Het is voor de coureurs 
de eerste kans om punten te sco-
ren voor het jaarklassement. Span-
nende wedstrijden zijn dan ook ge-
garandeerd.

Voor meer informatie over Racingte-
am De Ronde Venen is ook de websi-
te  www.racingteam-drv.nl gemaakt. 
De website met meer informatie over 
de rijders, de techniek en het wed-
strijdprogramma. Ook op hyves via  
www.racingteam-drv.hyves.nl 
Uiteraard willen de racingteamleden 
alle sponsors bedanken die het ook 
dit jaar weer mogelijk maken om 
aan de autosport deel te nemen. Dit 
zijn o.a.: Intermat keukens, tegels 
en badkamers, Verhoef Infra, Strix 
Lease Service, Volkswagen Maas 
Nieuwkoop, Dirk Stam ijzerhandel, 
Leuvass Assurantiën, Edo accoun-
tants, Overduin tegelwerken en 
containers, Omefa Nieuwkoop, Wal-
raven, Schadenet Mijdrecht, Aparts 
Automaterialen, d’Hersigny textiles, 
Fronik en Cor van der Toorn.

Fietsen in Frankrijk
De Ronde Venen - Een groep van 
20 wielrenners is van plan om een 
paar dagen te gaan fietsen in de Vo-
gezen in Frankrijk. Zij logeren in Gè-
rardmer in het hart van de Voge-
zen.  Vanuit deze plaats kan er ge-
fietst worden naar diverse Cols zo-
als  Le Grand Ballon(1325 mtr.) be-

kend van de tour, de Ballon `d Alsa-
ce (1200 mtr.) en de  Ballon de Ser-
vance (1200 mtr.) De reis zal gebeu-
ren met een luxe touringcar, de fiet-
sen gaan mee in de aanhangwa-
gen. Het programma ziet er onge-
veer als volgt uit: het vertrek is ge-
pland op woensdag 1 september 

vroeg in de morgen, de terugkomst 
zal zijn zondag 5 september in de 
avond. De laatste dag zal er waar-
schijnlijk een stuk gefietst worden 
richting Holland, om ergens onder-
weg weer opgepikt te worden door 
de touringcar. 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Als je het leuk vindt om mee te gaan 
of je wilt meer weten, bel dan voor 
20 mei naar 06-14148253.

Wandeltest deelnemers 
Spel en Sport 55+
De Ronde Venen - Zoals ook vo-
rig jaar hebben de deelnemers Spor-
tief Wandelen van de Stichting Spel 
en Sport  55 Plus de eerste test van 
dit seizoen weer afgelegd. Twee kilo-
meters wandelen in een zo snel mo-
gelijke tijd.
Om te kijken of de conditie gelijk is, 
of nog liever is verbeterd, wordt deze 
test in juli en oktober herhaald. Om 

dit doel te bereiken wordt er weke-
lijks getraind o.l.v. twee gediplomeer-
de docenten, Lydia en Joke. De trai-
ning bestaat uit een warming-up (zo-
dat er geen blessures ontstaan), en 
een grote afwisseling  aan looptech-
niek, versterkende oefeningen en het 
verbeteren van uithoudingsvermo-
gen. Tot slot een cooling down. Dit 
alles vindt plaats in de parken rond 

de Willisstee. Tussen alle oefenvor-
men door is er nog genoeg gelegen-
heid om al wandelend met elkaar te 
praten. Dus ook het sociale gedeel-
te krijgt alle ruimte. Zo is er al een 
gezellige sfeer ontstaan in de loop-
groep. Nieuwe deelnemers zijn uiter-
aard van harte welkom om 1x gra-
tis mee te wandelen. Als deze manier 
van sporten u bevalt kunt u lid wor-
den van deze stichting. De start is ie-
dere dinsdagavond om 19.00 uur bij 
de Willisstee aan de Pieter Joosten-
laan 24 in Wilnis. Voor meer informa-
tie kunt u ook bellen naar Joke van 
Diemen 0297-284093.

CSW E2 kampioen
Wilnis - De kampioensdag begon 
vroeg, verzamelen bij CSW om 7.45 
uur. Via Weesp en Nederhorst den 
Berg kwamhet CSW E2-team net 
op tijd en vol verwachting bij Vic-
toria aan. De trainers Bas en Chris 
waren ook mee op deze belangrij-
ke dag. De zon scheen volop. Zon-
der warming-up gingen ze goed van 
start. Een afstandsschot door Ruben 
en het was al snel 1-0. Timo scoor-

de 2-0. Maar na de 3-0 van Yannick 
werd het toch nog spannend. Vic-
toria kwam terug tot 3-2. De vaders 
en vooral moeders werden al ze-
nuwachtig. 
In de rust kregen de boys een pep-
talk van de leiders Peter en Hans en 
een dextro. Kimo scoorde 4-2, maar 
al snel werd het 4-3. Klaas had het 
druk met alle schoten die naast het 
doel gingen en in de sloot terecht 

kwamen. Daan mocht nog even in 
de spits en had mooie acties. De 
achterhoede Noah en Ruben, hiel-
pen keeper Tom het doel schoon te 
houden. Björn scoorde gelukkig 5-3. 
Bjarne scoorde nog bijna met links 
en uiteindelijk maakte Kimo het 6-
3. Ongeslagen en nog twee wed-
strijden te gaan zijn de Boys CSW 
E2 kampioen!!! Iedereen is trots op 
deze mannen!


