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“Wij gaan nog steeds voor 
‘de knip’ in de Irenebrug”
Uithoorn - Het is een poosje stil ge-
weest rond de Irenebrug over de 
Amstel, in de zin of deze nu wel of 
niet wordt afgesloten voor door-
gaand verkeer naar Uithoorn v.v. 
Wethouder Maarten Levenbach van 
de gemeente Uithoorn gaf recente-
lijk op ons verzoek een toelichting 
op de huidige stand van zaken.
“Het is mij bekend dat de provin-
cie Utrecht nog altijd niet gechar-
meerd is van het idee dat de Irene-
brug mettertijd wordt afgesloten 
voor doorgaand verkeer en uitslui-
tend als toegang zal dienen voor de 
ondergrondse parkeergarage. Dat is 
de variant waarvoor wij destijds ge-
kozen hebben en waar de gemeen-
teraad ook mee heeft ingestemd”, 
vertelt Levenbach. “Over de provin-

cie Noord-Holland zijn we inmid-
dels wat positiever. Het gaat ons 
in deze hele problematiek voorna-
melijk om de leefbaarheid van Uit-
hoorn. Als we ‘de knip’ in de brug - 
zoals die onder deze aanduiding in-
middels een eigen leven is gaan lei-
den - niet hadden kunnen en mogen 
aanbrengen, hadden we überhaupt 
niet eens hoeven meewerken aan 
de omlegging van de N201. Dat had 
voor ons dan geen zin gehad. Als we 
werkelijk een mooi en aangesloten 
dorpscentrum willen hebben, moet 
dat verkeer er immers uit. Derhalve 
is gekozen voor de garagevariant en 
die gaat er wat mij betreft ook ko-
men. Is de provincie Noord-Holland 
daar nu 100 procent mee akkoord? 
Nee! Er zijn nog enkele punten van 

discussie. Eén: de provincie stelt dat 
er voorzien moet worden in een ca-
lamiteitenroute. Daar zijn wij het in-
houdelijk mee eens. Voor het geval 
er in het aquaduct onder de Amstel 
onverhoopt iets gebeurt in de vorm 
van een ongeluk, moeten de hulp-
diensten er kunnen komen. Zoals 
bekend is wordt niet voorzien in een 
parallelweg naast de rijstroken van 
de omgelegde N201 nabij het aqua-
duct. Daarvoor hebben wij een uit-
stekende oplossing gevonden, na-
melijk het gebruik van de busbaan 
(...). Bij het busstation er op en aan 
de andere kant er weer af vice versa. 
Dat moet nog zwart op wit worden 
vastgelegd maar daar zijn we het sa-
men over eens. Dat is dus geregeld.”
(Lees verder elders in deze krant)

“Wie heeft onze beige/brui-
ne poes met witte 
pootjes, verder ook nog veel 
wit, gezien? Wij willen haar 
graag terug. Ze heeft blauwe 
ogen en is een soort Sia-
mees. Het is de achterste 
poes in de mand (zie foto). 
Tel. 0297-593237

Westerlandweg 10 
Mijdrecht”
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Vinkeveen - Waar in deze krant de 
afgelopen tijd uitgebreid aandacht 
is besteed aan de renovatie van de 
Julianalaan, vooral in de zin dat de 
werkzaamheden allemaal te lang 
duren en met name de tuinbezitters 
gedupeerd worden, doemt er een 
nieuw probleem op. De wegbreed-
te, gerekend vanaf de Herenweg tot 
en met huisnummer 17 op de Juli-
analaan, schijnt te smal te zijn uitge-
voerd. Een en ander heeft als conse-
quentie dat hulpdiensten als brand-
weer, wagens van huisvuilophaler 
Van Gansewinkel, maar ook vracht-
wagens die het tuincentrum Voort-
man moeten bevoorraden, straks 
de grootste moeite hebben om van-
af de Herenweg hun bestemming te 
bereiken als aan de slootkant auto’s 
staan geparkeerd. Gelet op de nieu-
we breedte van de rijweg gaat dat op 
zijn minst spiegels kosten! Uit ver-
dere metingen, uitgevoerd door een 
van de aanwonenden, blijkt dat het 
trottoir in totaal zo’n 60 centimeter 
breder is geworden dan voorheen 
en dat gaat ten koste van de rijweg. 
Vanaf huisnummer 20 - na het dood-
lopende zijstukje straat – tot aan de 
inrit bij De Boei naar de Kerklaan, 
blijkt de nieuw aangelegde weg wel 
de breedte te hebben om zonder 

kleerscheuren geparkeerde auto’s 
te kunnen passeren. Eén en ander is 
opgemerkt door de heer Soner Co-
lak, die samen met zijn echtgenote al 
geruime tijd in de Julianalaan woont. 
Soner heeft zelf jaren in de bouw ge-
werkt en weet waarover hij praat. 
Ook hij heeft last van een 35 cm ver-
laagde tuin die hem aardig wat geld 
gaat kosten als hij die weer op hoog-
te moet gaan brengen, maar dat ter-
zijde. Soner heeft voor zijn werk een 
bestelbus nodig en die staat norma-
liter tegenover zijn huis aan de sloot-
kant geparkeerd. Hij heeft daar ver-
gunning voor gekregen. Nu de straat 
voor zijn huis opnieuw wordt inge-
richt zag hij direct dat er qua breed-
te van de weg iets mis gaat. Als zijn 
bus straks aan de straat wordt ge-
parkeerd blijft er onvoldoende ruim-
te over voor een vrachtwagen om 
zonder schade te passeren. Tenzij die 
een stuk over het trottoir gaat rijden.

Te smalle weg
“Ik heb de projectleider van de ge-
meente, Jan van Schellen, hierop ge-
wezen maar die zei dat het niet zo 
was en dat hij er verder ook niets 
aan kon doen”, vertelt Soner des-
gevraagd. “Samen met onze buur-
vrouw Francien van nr. 16 heb ik in-

Mogelijk ontwerpfout 
uitvoering Julianalaan

huizenkant. Dan kunnen daar de au-
to’s staan. Maar dat moet eerst met 
de bewoners besproken worden of 
zij daarmee instemmen.” Aldus Soner 
die erg benieuwd is naar het vervolg 
van wat hij noemt de ‘Julianalaan-
soap’, maar tevens ontstemd is dat 
het allemaal zoveel extra geld moet 
kosten, nog afgezien van de ergernis 
voor de omwonenden.
Ter hoogte van huisnummer 29 staat 
een lantaarnpaal die volgens de be-
woonster nog altijd geen licht geeft. 
De paal is al een keer verplaatst, zo-
als bij nog enkele het geval is die ‘in 
de weg stonden’ bij opritten voor de 
woningen waardoor de bewoners 
hun oprit bijna niet in en uit konden 
rijden. Er is al eens gekeken wat de 
storing zou kunnen zijn, maar vol-
gens de bewoonster kan men de 
aansluitkabel nergens meer vinden 
(...). Binnenkort zou het trottoir en/of 
de straat dus weer open moeten. Bij 
haar is de oprit naar het bijgebouw al 
‘aangepast’. Maar nu kan het tuinhek 

nooit meer dicht vanwege het grote 
hoogteverschil.

Klacht is terecht
In een reactie laat wethouder Pie-
ter Palm (VVD) weten dat hij zich al 
op de hoogte heeft gesteld van wat 
er op de Julianalaan aan de hand is. 
Hij zegt met verschillende mensen te 
hebben gesproken en voor dinsdag 
26 april een nieuwe afspraak te heb-
ben gemaakt om samen met zijn af-
delingsmanager Beheer Openbare 
Ruimte, de klachten en het proces 
door te nemen. Met het voornaam-
ste doel hier lering voor de toekomst 
uit te trekken.
“Mogelijk is er sprake van een ont-
werpfout in de uitvoering van de Ju-
lianalaan, dat wordt onderzocht’. 
‘Men vindt het trottoir te breed’. Dat 
heeft voordelen, maar kennelijk ook 
nadelen. Hier komen wij als gemeen-
te met een reactie op terug. ‘Men 

vindt dat er onvoldoende snel ge-
werkt wordt door de aannemer’. Ook 
dat wordt onderzocht op inhoud en 
waarheid. Overigens waar het slor-
digheden in de afwerking betreft, 
zullen die door de aannemer hersteld 
worden. ‘Men vindt dat er slecht ge-
communiceerd wordt’. Toegegeven, 
dat wordt slecht gedaan, zowel door 
de huidige uitvoerder als onze eigen 
mensen. Ik ben van mening dat deze 
klacht terecht is. Om die reden wil ik 
de organisatorische wijze van com-
municeren door onze mensen voor 
de toekomst veranderen. Toch heb-
ben wij personeel in dienst met des-
kundigheid, passie voor het vak en 
het hart op de juiste plaats. Niette-
min gaan er dingen mis. De aanstu-
ring moet verbeterd worden. Ik wil 
daar voor gaan,” 
Aldus wethouder Pieter Palm die 
duidelijk ook de hand in eigen boe-
zem steekt. Dat siert hem.

tussen bijna alle bewoners aan de 
Julianalaan bezocht en gesproken. 
De meesten van hen zijn erg onte-
vreden over de manier waarop het 
werk wordt uitgevoerd en al hele-
maal niet te spreken over de com-
municatie vanaf de kant van de ge-
meente en de uitvoerder. Slechts een 
paar mensen hebben een brief ont-
vangen, het merendeel dus niet. Nog 
even afgezien van onze tuinen waar 
we zelf voor opdraaien en sommige 
mensen dat ook niet kunnen beta-
len, dus blijft het liggen zoals het is, 
blijkt nu waarschijnlijk ook de straat 
niet in orde te zijn. Het bedrijf dat de 
straat op orde brengt doet dat keu-
rig, daar niet van. Maar wij hebben 
het idee dat er straks een probleem 
bij komt als het klaar is. Dan is de rij-
weg te smal. Ter hoogte van nr. 21 is 
de weg 5,5 meter en het trottoir 3,15 
m breed. Dat is akkoord. Vanaf huis-
nummer 8 tot 17 is de weg echter 
4,70 m breed inclusief de parkeer-
plaatsen langs de kant met een trot-
toir van 3,60 m. De rijweg had daar 
5,15 m kunnen zijn als het trottoir 45 
cm smaller zou zijn gemaakt (1 tegel 
30 x 30 cm, plus een halve tegel van 
15 cm, de stoeprand zelf neemt ook 
15 cm in). De extra breedte van het 
trottoir is ten koste gegaan van de rij-
weg. Ik heb Sander van Bielsen van 
de brandweer gesproken en die zei 
dat de rijweg eigenlijk 5,20 m breed 
moet zijn. Maar als het niet anders 
kon zou de brandweerauto in ge-
val van calamiteit dan maar over een 
stuk van het trottoir moeten gaan rij-
den. Gelukkig staan de lantaarnpa-
len 60 cm van de trottoirband af, dus 
dat zou geen probleem moeten zijn. 
Maar normaal is dat toch niet? Voor-
dat de Julianalaan werd opgebroken 
hadden vrachtwagens al moeite om 
tussen de stoep en de geparkeerde 
auto’s door te rijden. Straks kan dat 
niet meer op een fatsoenlijke ma-
nier. De eenvoudigste en goedkoop-
ste oplossing is volgens Colak par-
keerhavens in het trottoir aan te leg-
gen tussen de rioleringsputten waar-
van er zeven zijn aangebracht aan de 
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De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

 AAnGeVRAAGDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen 
om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Hofland 8 t/m 14 Oprichten van 12 appartementen  2010/0601 14- 4- 2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

 AAnGeVRAAGDe omGeVInGSVeRGunnInGen 
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Koppeldijk 25 Realiseren van een erker Bouwen W-2011-0233 20-4-2011
Fluitekruid 13 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0232 20-4-2011
 op het voorgeveldakvlak 

mijdrecht
Brunel 1 Plaatsen van een tuinkast Bouwen W-2011-0220 14-4-2011
Handelsweg 16 Wijzigen van 2 naar 3 laaddocks  Bouwen W-2011-0228 19-4-2011
Molenwiek 87 Plaatsen van een dakkapel   Bouwen W-2011-0224 15-4-2011
 op het voorgeveldakvlak 
Smaragd 29 Doortrekken van het dakvlak Bouwen W-2011-0219 14-4-2011

Vinkeveen
Herenweg 146 Vergroten van een woning Bouwen W-2011-0225 18-4-2011
Herenweg 276 Plaatsen van een houten partytent Bouwen W-2011-0222 14-4-2011
Heulweg 16 Vergroten van een woning Bouwen W-2011-0223 15-4-2011
Kievitslaan 55 Plaatsen van een luifel Bouwen W-2011-0230 19-4-2011
Lange Meer 4 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0221 14-4-2011
Plaswijk 57 Oprichten van een woning Bouwen W-2011-0231 20-4-2011

wilnis
Amstelkade 49 Restaureren van een gebouw  Bouwen  W-2011-0235 15-4-2011
  monument 
Herenweg 173a Plaatsen van een kozijn  Bouwen W-2011-0236 21-4-2011
 aan de voorgevel 
Raadhuisstraat 35 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0229 19-4-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

 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  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Voorbancken 1 (nabij) Oprichten van een bedrijfswoning  2010/0491 12-04-2011

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 techni-
sche 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. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit 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.

 VeRleenDe omGeVInGSVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Oude Dijk 3 Plaatsen van een zwembad Bouwen  W-2011-0090 11-4-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 17 Vernieuwen/vergroten  Bouwen W-2011-0028 12-4-2011
 kapconstructie van een woonhuis 
Heulweg 27 Plaatsen van een dakopbouw  Bouwen W-2011-0064 11-4-2011
 op het achtergeveldakvlak afwijken van de 
  bestemming 
Futenlaan 10 Veranderen van een kozijn Bouwen W-2011-0106 12-4-2011
Muijeveld 20 Vergroten van een woning Bouwen W-2011-0110 11-4-2011
  afwijken van de 
  bestemming 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, 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.

 VeRkeeRSBeSluIt
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Buiten-

kruier 56, 3642 ct in mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 27 april 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 

worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 feStIVIteIten RonD het 40 jARIG BeStAAn VAn De weekmARkt 
 In De keRn mIjDRecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 april 2011 hebben besloten tot het verlenen van 
ontheffing van het verbod op het gebruik van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van 
geluid op de weekmarkt op 5, 12 en 19 mei 2011 in verband met de festiviteiten rond het veertig jarig bestaan 
van de weekmarkt in de kern Mijdrecht.

De marktondernemers hebben het initiatief genomen om rond het veertig jarig bestaan van de weekmarkt in 
de kern Mijdrecht festiviteiten te organiseren om op deze wijze de weekmarkt te promoten bij de inwoners van 
de Ronde Venen. In artikel 16 lid 2 van het Marktreglement gemeente De Ronde Venen 2011 staat aangegeven 
dat het college ontheffing kan verlenen van het verbod genoemd in artikel 16 lid 1 sub a om gebruik te maken 
van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid. Deze ontheffing is mogelijk bij 
bijzondere omstandigheden zoals in dit geval een veertig jarig bestaan van de markt. 
Betreft:  de weekmarkt op het Raadhuisplein te Mijdrecht
Aard van de aanvraag:  gebruik luidsprekers, versterkers en andere middelen 
 ter versterking van geluid op 5, 12 en 19 mei 2011
Verzenddatum ontheffing: 19 april 2011 
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van de ontheffing aan 
betrokkene bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het 
bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij 
de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt 
uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden.

 BeStemmInGSplAn “BeDRIjVenteRReInen mIjDRecht en VInkeVeen”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend, dat het, bij raadsbesluit van 29 januari 
2009, vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” met ingang van 21 april 
2011 onherroepelijk is geworden. De Afdeling van de Raad van State heeft op 20 april 2011 uitspraak gedaan 
en alle beroepen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder, tijdens openingstijden, ter 
inzage bij de balie omgevingszaken van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

 AGenDA menInGVoRmenDe RAADSVeRGADeRInG 28 ApRIl 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 april 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel nr. 0018/11)
 Het college doet het voorstel tot aanpassing van artikel 2.3.1 tabel inkomen-huur. Deze aanpassing is nood-

zakelijk in het kader van nieuwe wetgeving welke per 1 januari 2011 van kracht is. 
5. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

 AGenDA BeSluItnemenDe RAADSVeRGADeRInG 28 ApRIl 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 april 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 31 maart 2011.
4. Benoeming plaatsvervangend griffier (raadsvoorstel nr. 0019/11)
 Voorgesteld wordt mevrouw mr. drs. E.C.M. den Hartogh-Beerepoot per 9 mei 2011 te benoemen tot plaats-

vervangend griffier van de gemeente De Ronde Venen. 
5. Benoeming externe leden rekenkamercommissie De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 0020/11)
 Voorgesteld wordt om ter invulling van de vacatures externe leden van rekenkamercommissie De Ronde Ve-

nen te benoemen per 28 april 2011.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

 VeRGADeRInG commISSIe InwoneRSzAken/SAmenleVInG & 
 RuImtelIjke zAken c.A. 9 meI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 april 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda  
4. Punten voor de raad van 26 mei 2011 
a. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoning Herenweg 222A te Vinkeveen 
 Recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond. Echter de provincie Utrecht heeft op 1 januari 

2005 beleidsregels vastgesteld. Indien de recreatiewoning voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de be-
stemming worden omgezet in een permanente woonbestemming. Uit nader onderzoek is komen vast te staan 
dat de recreatiewoning Herenweg 222A aan deze criteria voldoet en de permanente bewoning derhalve voor 
legalisering in aanmerking komt.  

b.  Ontslag en benoeming lid Programmaraad Weidegebied
 Voorgesteld wordt het ontslag van de heer Van der Greft bij de programmaraad Weidegebied te aanvaarden 

en mevrouw Meilof te benoemen als programmaraadslid
5. Onderwerpen aangedragen door de raad 
a. Stand van zaken rond uitwerking bouwplan Protestants Christelijke basisschool De Schakel Vinkeveen
 De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen hoe het staat 

met de uitwerking van de plannen rond de basisschool De Schakel te Vinkeveen. 
b. Wijkgesprekken Proostdijland
 De fractie van D66 en raadsleden hebben vragen gesteld over de wijkgesprekken Proostdijland te Mijdrecht. 

Verzocht wordt over de beantwoording daarvan met het college nader van gedachten wisselen.
6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving & Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, H.J. van der Greft

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGStIjDen 
GemeentehuIS:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGStAtIonS

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

SeRVIceloket 
YouRhome en 
SeRVIcepunten

Service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
Servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel Servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen    
       en hun ouders dicht bij elkaar.

  Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl



Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Hieronder een overzicht van de nieuwste vacatures op het 
gebied van vrijwilligerswerk. 
• Stichting De Baat zoekt een gezellige gastheer/gast-

vrouw die ondersteuning biedt bij de geheugengroep. 
Meer informatie onder vacaturenummer 4402

• Stichting De Baat zoekt een organisator / gastvrouw /
gastheer. Meer informatie onder vacaturenummer 4182

• De Zonnebloem afdeling Vinkeveen en Waverveen 
zoekt een voorzitter. Meer informatie onder vacature-
nummer 4306

• De Zonnebloem afdeling Vinkeveen en Waverveen 
zoekt een beheerder / ster voor het secretariaat. Meer 
informatie onder vacaturenummer 4305

• AJOC festival zoekt barvrijwilligers. Meer informatie on-
der vacaturenummer 4255

• SpeelWijs zoekt assistent leidsters op peuterspeelzaal 
Ministek in Abcoude. Meer informatie onder vacature-
nummer 4222

• Watersportvereniging Vinkeveen/Abcoude zoekt een 
vrijwilliger voor beheeractiviteiten van het clubschip. 
Meer informatie onder vacaturenummer 4039

• Museum De Ronde Venen zoekt een gastheer / gast-
vrouw. Meer informatie onder vacaturenummer 4028.

• Museum De Ronde Venen zoekt een technisch mede-
werker. Meer informatie onder vacaturenummer 4029

• SV Argon zoekt een coördinator materiaalcommissie. 
Meer informatie onder vacaturenummer 3911

Bovenstaande vacatures zijn terug vinden op de website 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Hier vindt u ook an-
dere vacatures voor vrijwilligerswerk. Wilt u meer informa-
tie, wilt u namens uw organisatie vacatures opgeven, of wilt 
u een afspraak maken? Neem dan contact op met Dyanne 
van Tessel via d.vantessel@stichtingdebaat.nl of bel op 
dinsdag of donderdag naar 0297-230280.
Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
kunt u ook terecht voor:
• vrijwilligersverzekering De Ronde Venen
• ondersteuning, zoeken naar en aanbieden 
 van maatschappelijke stages (MaS)
• informatie en advies over vrijwilligerswerk
• informatie over de Vrijwilligersdag 2011
• informatie over de Vrijwilligersprijs 2011
• deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers 
 (organisaties)

Vooraankondiging: In september is er een training 
voor vrijwilligersorganisaties over “jongerenpartici-
patie en Maatschappelijk Stages” 

 

GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.
Info: De Baat, tel 0297-230280 of 06-17970016.

 

U OVERWEEGT OM 
MAATJE TE WORDEN? 
KOM DAN DONDERDAG 28 APRIl 
lANGS BIJ STIChTING DE BAAT!
Op die dag organiseert projectcoördinator Caro-
lien Harbers van Maatje voor Twee een informa-
tiebijeenkomst voor mensen die mogelijk maatje 
(vrijwilliger) worden van een kwetsbaar persoon. 
Tijd: 14.00-17.00 uur Plaats: Kantoor van Stichting 
De Baat, adres: Kerkvaart 2 te Mijdrecht. Ook is er 
van 14.00-17.00 uur een maatjeskoppel (vrijwilliger 
en hulpvrager) aanwezig die u meer kan vertellen 
over hun ervaringen bij Maatje voor Twee. U kunt 
die middag gewoon binnen komen lopen en van te 
voren opgeven is niet nodig! Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Carolien Harbers, per 
email: c.harbers@stichtingdebaat.nl of per telefoon: 
0297-230280.

iedere maandag

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee
(koepelzaal)

wo. 4 mei
Intratuin Ter Aar

4 euro

 2, 16 en 30 mei 
v/a 16.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje

iedere dinsdag

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. 
koersbal (koepelzaal)

biljarten (komzaal)
14.30 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
19.00 u. film

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

elke di.morgen 10.00 u.
knikkerbaan, 

rummicub

vr. 6 mei
Albert Cuypmarkt 

Amsterdam
7 euro

10.00 u. 
Seniorweb DRV

internetcafé

iedere woensdag

9.30 u. gymnastiek 
(komzaal)

10.45 u 
beter bewegen 

(koepelzaal)

09.30 u. handwerken 
met Rode Kruis

10.30 u. elke even 
wo.dagen

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

om de week op 
wo.morgen
schilderen

1e wo 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

2e wo 14.00-16.00 u. 
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u. 

bingo

middag 
biljarten

wo. 11 mei
varen 

Marken/Volendam
24 euro

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)
 

14.30-16.00 u. soos

19.00 u. muziek

 9.00 u. 
biljarten

9.45 u. 
rozenkransgebed

10.30 u.
beter bewegen

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.00-16.00 u.
koersbal

10.15 u. en 
14.00-16.00 u
klaverjassen

do. 12 mei
film in Maria-Oord

4 euro

28 mei
Passage Mijdrecht

iedere vrijdag

ong. 15.00 u.
weeksluiting

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
h. Mis

14.30-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

vr. 13 mei
Soestdijk

26 euro

Onze kontakt morgen
mei afsluiting seizoen.

Verrassing

NIEUW
AVONDlIChT

DRIEhUISZAAl

GERARDUS
MAJEllA

ZUIDERhOF

VINKENOORD

MARIA-OORD
(BRINKZIChT)

PROGRAMMA
PlUSBUS

OVERIGE

ACTIVITEITEN
VAN DE BAAT

Iedere 2e wo. v/d maand v/a 19.30 u. 
Alzheimer Café in Zuiderhof

Rabobankbus even weken:
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, 
elke di. 13.00-15.00 u. 

Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe 
elke di.15.15-17.00 u. 

elke laatste ma. v/d maand 13.30-15.30 u.
Mantelzorgsalon

in De Buurtkamer, G. van Aemstelstr. 5, 

Geen Kookpunt in meiCinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

VAST PROGRAMMA AANVUllEND PROGRAMMA

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MEI 2011

Rabobankbus oneven weken: 
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
 Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.

De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, hoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe 

elke di. 15.15-17.00 u. 

do. 26 mei v/a 12.30 u.
Open tafel in Ger. Majella. 

Opgeven 
bij Zita 0297-287942 op 
di. tussen 9.30-10.30 u. 
(9 dagen van tevoren)

Passage, afd. Vinkeveen 
en Waverveen

Herv. Ver. Gebouw 
Vinkeveen

Activiteiten St. Spel 
en Sport 55+ 

zie website: www.
spelensport55plus.nl 
of bel: 06-21918353

ma 2, 9, 16, 23, 30 mei 
10.30 u.

zingen rond je piano

di.avond 3 mei
rollator dansen

vr. 6 mei
eucharistieviering

ma. 9, 30 mei
spelmidag

di. 10 mei 14.30 u. 
beautymiddag

di. 10 mei
filmavond

do. 12 mei 14.30 u.
quizmiddag

do. 12, 19, 26 mei 
19.00 u.

muziek avond

vr. 13, 20, 27 mei
weekafsluiting

di. 17 mei 14.30 u.
bloemschikken

di. 17 mei
bingo

do. 19 mei
themamaaltijd

di. 24 mei 14.30 u.
schelpen mekan 

van gips

di. 24 mei
optreden Agaath, 

muziek en sage

do 26 mei 10.00 u.
zingen Shalom

do. 26 mei 14.30 u.
quizmiddag

di. 31 mei 14.30 u.
schilderworkshop

di. 31 mei
spelavond

zo. 1 mei 
10.00-11.45 u. 

Inloopzondag
ma. 2, 16, 30 mei 

14.00 u. 
Kaarten

di 3 mei 15.00 u.
muziek en verhalen 

met Agaath Aarsman
vr. 6, 13, 20, 27 mei 

14.00-16.00 u. 
rolstoel-brigade

do. 5 mei 15.00 u. 
Bevrijdingsdag 

muziek-jaren 40-45 
en gebakje

di. 10, 24 mei 
10.00-10.45 u. 
Rabobankbus

di. 10 mei 15.00 u. 
bingo

do. 12 mei 12.00 u.
gez. maaltijd 

grootmoederstijd
vr. 13 mei 10.15 u.

opening vlindertuin 
gr. 1/2

ma. 16 mei 
16.00-11.45 u. 
SEN fashion

di. 17, 24, 31 mei 
15.00 u.
sjoelen

di. 24 mei 
10.00-11.45 u.

Meytex, nacht, onder 
en beenmode

do 26 mei 12.00 u. 
Open tafel

vr. 27 mei 15.30 u. 
Cafe hans

di. 31 mei 9.30 u. 
Decibel 

hoor-toestellen

ma. 2, 16, 30 mei 
14.30 u. 

quizmiddag
di. 3 mei 14.30 u.
rollatordansen

di. 3, 17, 24, 31 mei 
10.30 u. 

knikkerbaan en 
rummiecub

wo. 4 mei 14.30 u.
knikkerspel

wo. 4, 18 mei 
schilderen

do. 5 mei 14.30 u
zingen rond 

het orgel

vr. 6, 13, 20, 27 mei 
15.00 u.

bibliotheek 

16.15 u.
weeksluiting 

ma. 9,, 23 mei 14.30 u.
spelmiddag

wo. 11 mei 10.00 u.
beauty ochtend

wo. 11, 25 mei 
zingen

di. 17 mei 14.30 u.
spelmiddag

do. 19 mei 14.30 u.
optreden met 
Agaath + sage

vr. 20 mei 19.00 u. 
Eucharistieviering

di. 24 mei 
bingo

di. 24 mei 
themamaaltijd

di. 31 mei 
spelmiddag

di. 3 mei 14.00 u. 
Dialezing Vinkeveen 

Dhr. van Golen

do. 5 mei 14.00 u. 
Bevrijdingsdag 

optreden Joop en 
Marijke

wo. 11 mei 18.30 u. 
bingo-avond

do 12 mei 14.30 u. 
filmmiddag 

do. 12 mei 14.30 u. 
borrelmiddag met 
piano muziek van 

Quincy Deira

di. 17 mei 14.00 u. 
bingo

do. 26 mei 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag met 
letta van Manen

do. 18 mei
bosmobiel tocht door het 

Amsterdamse bos
13 euro

AlZhEIMER CAFé 
WOENSDAG 11 MEI 2011 ‘ 
AlS hET ThUIS GAAT KNEllEN”
Voor thuiswonende mensen met (beginnen-
de) dementie bestaat de mogelijkheid om 
overdag naar de Dagbehandeling te gaan. De Dagbehan-
deling is erop gericht de partner/mantelzorger te ontlasten 
en zo de thuissituatie te ondersteunen waardoor iemand 
met dementie langer thuis kan blijven wonen. Daarnaast 
wordt de patiënt op de dagbehandeling zo optimaal mo-
gelijk behandeld met (indien nodig) de inzet van verpleeg-
huisarts, psycholoog en fysiotherapeut. Iemand die hier 
meer over kan vertellen is Janny van Oudenaarden, werk-
zaam op de Dagbehandeling van Zuwe Maria-Oord. Zij is 
de spreekster van deze avond. 
U bent op woensdag 11 mei van harte welkom vanaf 19.30 
uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. 
Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, E-mail: 
e.smit@stichtingdebaat.nl. Tel. 0297-230280. Bereikbaar op 
maandag en dinsdag.

vr. 20 mei
koekje van eigen deeg in Nieuwveen. 

Bezoek bakkerij/kaarsenmakerij/kringloop. 
3 euro

do.ochtend 12 mei, do.middag 19 en 26 mei
boodschappen doen

3 euro per keer

wo. 25 mei
Theehuis Panbos 

richting Katwijk
10 euro

vr. 27 mei
Dolfinarium 
harderwijk 

51 euro

 

GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 
(in de bibliotheek bij De Boei) 06-17970016. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u. 
Info: De Baat 0297-230280

lEDEN GEZOChT VOOR DE 
ClIëNTENRAAD VAN DE BAAT
In november 2011 heeft Stichting De Baat 
het HKZ certificaat ontvangen. Een van 
de eisen, die gesteld worden aan een HKZ gecertificeerde 
instelling is het opzetten van een cliëntenraad. Het is niet 
alleen een HKZ-eis. De Baat is ook continu op zoek naar we-
gen om vrijwilligers en cliënten inspraak te geven in de uit-
voering van de activiteiten. Het doel van een cliëntenraad 
is het controleren van de kwaliteit van de dienstverlening 
van De Baat en natuurlijk het behartigen van de belangen 
van cliënten en vrijwilligers. De Baat is op zoek naar leden 
voor de cliëntenraad. Dat kunnen cliënten en vrijwilligers 
zijn, die zich betrokken voelen bij de werkzaamheden van 
De Baat. In principe worden de leden van een cliënten-
raad gekozen maar De Baat wil eerst van start gaan met 
een tijdelijke raad, die de cliëntenraadsverkiezingen gaat 
voorbereiden. Vrijwilligers vormen binnen De Baat een 
“aparte” groep. Zij zijn mede-uitvoerders van de activitei-
ten van De Baat. De vrijwilligers van De Baat kunnen ook 
een formele plek krijgen in de organisatiestructuur van De 
Baat. In principe moet een cliëntenraad bestaan uit mini-
maal 4 leden en maximaal 6 leden en een onafhankelijke 
voorzitter. De cliëntenraad moet een afspiegeling zijn van 
alle geledingen binnen De Baat. De raad komt minimaal 
4x per jaar bij elkaar. Via formele procedures heeft de cli-
entenraad invloed op het beleid van de organisatie. De 
cliëntenraad informeert de directeur over zaken die voor 
de cliënten en vrijwilligers van De Baat van belang zijn. De 
Baat krijgt zo een nog beter beeld van wat er speelt bij de 
cliënten en kan, indien nodig, haar beleid er op afstem-
men. Bent u verbonden met diensten van De Baat en lijkt 
het u leuk om in de cliëntenraad te komen? Dan kunt u 
voor meer informatie contact opnemen met Wiebe Terwel.  
E-mail: w.terwel@stichtingdebaat.nl of tel. 0297-230280.

‘hOE GA IK OM MET VERWAChTINGEN?’, 
MANTElZORGSAlON MAANDAG 30 MEI 
(vervolg op 28 februari)
Heeft u ook weleens het gevoel dat de zorg nooit genoeg 
lijkt te zijn, of het gevoel dat uw omgeving uw zorg als 
vanzelfsprekend ziet? U heeft het beste met de ander voor 
en u wilt graag dat hij of zij zich goed voelt, maar u wilt 
ook dingen voor uzelf doen. Komt alles op u aan en wenst 
u meer steun? Deze verschillende verwachtingen kunnen 
gaan wringen. U kunt zich daardoor verdrietig, onmachtig, 
moedeloos, gefrustreerd of schuldig voelen. 
Bent u mantelzorger, voelt u die verschillende verwach-
tingen en wilt u weten hoe u hier het beste mee om kunt 
gaan? Dan bent u van harte welkom bij de mantelzorgsalon 
van maandag 30 mei, van 13.30-15.30 uur in de Buurtkamer 
(G. van Aemstelstraat 5, Mijdrecht). Aldert Hoek, trainer van 
Indigo, zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op verwach-
tingen en over en weer bespreken hoe u hiermee om kunt 
gaan. Leren omgaan met elkaars verwachtingen maakt 
dat de emmer minder snel vol raakt en u er voor de ander 
kan blijven zijn. Zowel degenen die er op 28 februari wa-
ren als anderen zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden 
is gewenst. Dit kan telefonisch: 0297-230280 of per e-mail  
e.smit@stichtingdebaat.nl

GA MEE MET ONZE MOOIE 
SCOOTMOBIElTOERTOChTEN!
Wat is er nou heerlijker dan met mooi weer buiten te zijn? 
Daarom organiseert Stichting De Baat ook dit jaar weer 
voor vijfenvijftigplussers scootmobiel toertochten. Ook 
mensen met een elektrische fiets zijn welkom. Vrijwilligers 
zetten een mooie route uit en na afloop drinken we altijd 
koffie met wat lekkers erbij. De volgende tochten starten in 
een van de verzorgingstehuizen en zijn op:
-  17 mei (vertrek Gerardus Majella, 
 bestemming: De Amstelkade)
-  21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20 september.
Tijdstip: We verzamelen om 9.30 uur en vertrekken om 
10.00 uur. Kosten: 5 euro, dit is inclusief koffie met wat lek-
kers erbij. Aanmelding en meer informatie: Wilt u weten 
waar we de andere keren verzamelen? Of bent u nieuws-
gierig geworden waar we naartoe gaan? Voor meer details 
en aanmelding kunt u contact opnemen met de Service-
punten, tel. 0297-587600.

STIChTING DE BAAT BEGINT VANAF 
MAANDAG 2 MEI EEN GEhEUGENGROEP!
Afspraken vergeten, voortdurend spullen kwijt, moei-
lijk uit uw woorden kunnen komen en snel het overzicht 
kwijt? Dementie maakt het dagelijks leven een stuk inge-
wikkelder, voor de dementerende zelf maar ook voor zijn 
of haar partner. Stichting De Baat start vanaf maandag 2 
mei, iedere eerste en derde maandag van de maand, een 
geheugengroep in de buurtkamer Mijdrecht. De demente-
rende zelf alsmede zijn of haar partner leren bij de geheu-
gengroep om te gaan met de gevolgen van dementie en 
brengt u in contact met lotgenoten. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt da er een sterke relatie is tussen bewegen, 
verstandelijke vermogens en het geheugen. Om die reden 
kunnen mensen die te maken hebben met een geheugen-
problematiek bewegen in Sporthal De Burg onder leiding 
van een docent Spel en Sport. De groep deelnemende part-
ners kunnen dan in de buurtkamer Mijdrecht aan de hand 
van een wisselend thema ervaringen en tips delen. Vanaf 
maandag 2 mei iedere 1e en 3e maandag van de maand 
van 15.00-16.30 uur. Adres de buurtkamer Mijdrecht, G. van 
Aemstelstraat 5. Aanmelding kan bij Stichting De Baat (tel. 
0297-230280) maar is niet verplicht. Wilt u meer informatie 
over de geheugengroep? Of wilt u zich misschien opgeven 
als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met:Marianne 
White, email: m.white@stichtingdebaat.nl of Esther Smit, 
email: e.smit@stichtingdebaat.nl. Tel. 0297-230280

GRATIS GyMMEN 
IN DE MAAND MEI 
BIJ SPEl EN SPORT
Iedereen wéét dat bewegen goed 
voor je is. Maar weten is nog geen 
DOEN! Vooral als de botten en spieren gaan protesteren, 
kan bewegen veel verlichting geven. Maar wist u dat be-
wegen ook uw stemming beïnvloedt? Gymmen geeft ple-
zier, zeker als men dat met elkaar doet! Spel en Sport 55 
Plus daagt u daarom uit in de maand mei. Kom ervaren wat 
bewegen doet met uw lijf en stemming. Wij bieden onze 
lessen in de maand mei GRATIS aan. Begin uw dag lekker 
fit en vrolijk. Doe mee op woensdagochtend van 9.30 tot 
10.15 uur in de recreatiezaal van de Kom. We trakteren u 
graag op een kopje koffie na afloop. Vooraf aanmelden (tel. 
06-2918353) mag, maar is niet nodig, de deur staat immers 
voor u open. Dus... kom in de Kom!

GOEDE IDEEëN 
EN lEUKE ACTIVITEITEN GEZOChT!
Onlangs is bekend geworden dat Discotheek La Paix 
helaas ophoudt te bestaan. Dat is natuurlijk hartstik-
ke jammer. Maar het jongerenwerk van De Baat gaat 
gewoon door met activiteiten organiseren voor tie-
ners en jongeren in het pand aan de Rondweg. Ook 
de vrijdagen en zaterdagen zullen zoveel mogelijk 
door en voor jongeren ingevuld gaan worden. Daar-
om zijn de jongerenwerkers op zoek naar tieners 
en jongeren met briljante ideeën en de kwaliteiten 
om die ideeën samen met de jongerenwerkers uit 
te voeren. Dus wil jij bijvoorbeeld een feest organi-
seren, een cursus of een voetbaltoernooi? Wil jij er 
samen met de jongerenwerkers (Thijmen, Saskia en 
Wendy) voor zorgen dat er weer wat te doen is in De 
Ronde Venen en in JC Allround? Neem dan contact 
op! Jongerenwerk Stichting De Baat, JC Allround, 
Rondweg 1a Mijdrecht, Tel. 0297-272829, email: 
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
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DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

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.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 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.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
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
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag 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 en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
-  Kwikstraat in Mijdrecht, zwarte poes. Is gechipt en gesteriliseerd. 

Haar naam is Kikky.
- Vuurlijn in De Kwakel, zwart katje, 9 maanden oud, opvallend ron-

de ogen.
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een 

rood bandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige, schuwe, grijs met witte, gecastreer-

de kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit punt-
je aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.

- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus 
in de vorm van een hartje.

Gevonden
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal ach-

terlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg thv Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater.
 Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlek-

jes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij 
draagt een gekleurd bandje.

- AC Verhoefweg in Mijdrecht, rood/witte kat met wit/rode ringen 
in zijn staart. 

- ‘t Fort in De Kwakel, grote zwarte kater.
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwarte kat.
- Herenweg in Vinkenveen, grijs gemêleerde kat met witte buik.

Goed tehuis gezocht voor
- Hond. Husky, reu, lief en 3 1/2 jaar oud.
- Een gecastreerde kater van bijna 3 jaar. Luna is muisgrijs met een 

wit kraagje. Hij houdt niet zo van vreemden, maar als hij je kent is 
het een lieve knuffelkat. Liefst bij wat ouder mensen. 

- Verschillende konijnen.

Ik zie, ik zie…
Wilnis – Ik zie, ik zie……. Met dit 
thema stonden leerlingen, leer-
krachten en (groot)ouders van de 
Koningin Julianaschool woensdag-
avond 20 april stil bij Goede Vrij-
dag en Pasen. Voor goed zien moet 
je soms een bril opzetten, iets dich-
terbij komen of een vergrootglas ge-
bruiken, merkten de kinderen van 
groep 3. Het ‘zien’ kwam ook in al-
le liederen en Bijbelgedeelten naar 
voren. Iets zien wil nog niet zeg-

gen dat je het begrijpt, maar als je 
ziet op het sterven en de opstanding 
van Jezus, begrijp je hoeveel Hij van 
mensen houdt. Elke groep had een 
eigen lied ingestudeerd en ook was 
er een muziekgroepje dat een eigen 
optreden verzorgde. Het was een 
prachtige, warme viering in een vol-
le kerk die besloten werd met sa-
menzang ‘U zij de glorie’. Bij de uit-
gang kregen alle kinderen nog een 
boekenlegger met vergrootglas.

Verkeerscontrole
Wilnis/Mijdrecht - Op woensdag 
ochtend en –middag heeft de poli-
tie verkeerscontroles gehouden op 
meerdere locaties. Tussen 07.00 en 
14.30 uur hebben agenten het ver-
keer gecontroleerd op de Veen-
weg en de Burgemeester Padmos-
weg in Wilnis en de Industrieweg in 
Mijdrecht. Op de Veenweg werden 
veertig auto’s gecontroleerd, waar-
bij gordeldiertjes werden uitgedeeld 
als de kinderen een gordel droegen. 
Drie bestuurders kregen een be-
keuring voor het niet-dragen van de 
gordel. Deze bekeuring kregen drie 
andere bestuurders op de Burge-
meester Padmosweg ook. Daarnaast 
werd iemand bekeurd voor mo-
biel bellen en drie anderen voor het 
overschrijden van de maximumsnel-

heid. In Mijdrecht droegen vier per-
sonen geen gordel en werd zes keer 
de maximumsnelheid overschreden.

Verf op auto’s
Mijdrecht - Op zondagochtend 
werd een aantal auto’s besmeurd 
met witte verf. Omstreeks 00.05 uur 
zag een bewoner van de Viergang 
dat zijn auto was besmeurd met 
witte verf. De politie werd gewaar-
schuwd en verder onderzoek wees 
uit dat bij 6 andere auto hetzelf-
de was gebeurd. Dit was o.a. op de 
Buitenkruier en de Houtzaagmolen. 
De politie heeft de zaak in onder-
zoek en verzoekt getuigen te bellen 
met 0900-8844, district Rijn&Venen.

Juffen in het zonnetje
Vinkeveen - Stralend weer en stra-
lende gezichten, afgelopen dinsdag 
19 april. Juf Ria en juf Viviën van 
de St. Jozefschool in Vinkeveen zijn 
in dezelfde periode jarig en daar-
om vieren zij die dag graag samen 
met de kinderen van hun klas. Na 
een luid en welgemeend “Lang zul-
len ze leven” vertrokken de juffen en 
de kinderen van groep 1/2B naar de 
Elsenhove, een kinderspeelboerde-
rij in Amstelveen. Daar genoten zij 
van het aaien van de geiten en het 
bestuderen en natekenen van alle 

andere dieren. De juffen trakteer-
den op eierkoek die de kinderen zelf 
mochten versieren. De ouders had-
den hun best gedaan op het bak-
ken van pannenkoeken en ook fruit 
en ander lekkers was meegegeven. 
Lekker ravotten in het speeltuintje 
tot slot en dan allemaal doodmoe 
weer naar terug naar school. Van 
de ouders kregen de juffen cadeau-
bonnen voor een High Tea bij de 
Veensteker in Vinkeveen. Daar kun-
nen zij dan nog eens rustig nagenie-
ten van deze feestelijke dag.

Jong en oud maken paas-
stukjes in Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Donderdagochtend 21 
april kwamen leerlingen uit groep 
8 van de Jozefschool uit Vinke-
veen naar zorgcentra Zuwe Maria-
Oord. In kleine groepjes deelden 
ze op afdelingen paaspakketjes uit 
aan de bewoners. Het uitdelen van 
deze pakketjes is één van de jaar-
lijks terugkerende acties van de Ri-
ki-Stichting. 
Er waren prachtige grote manden 
met lekkere paasinhoud voor de be-
woners van de afdeling Kleinscha-
lig Wonen. Nadat de leerlingen alles 
uitgedeeld hadden, nam iedere leer-
ling een bewoner mee naar het res-
taurant van het zorgcentrum. Hier 
maakten de leerlingen samen met 
de bewoners mooie paasstukjes. Sa-
men beschilderden en beplakten ze 

keramieke potten, om ze daarna te 
vullen met plantjes en andere paas-
versieringen. Tijdens het gezamen-
lijk knutselen, ontstond er vaak leuk 
contact tussen jong en oud. Aan het 
einde van de ochtend bracht iedere 
leerling zijn of haar ‘eigen’ bewoner 
weer terug naar huis. 

De medewerkers van sector Welzijn 
van Zuwe Maria-Oord, die deze ac-
tiviteit georganiseerd hebben, kijken 
terug op een geslaagde ochtend en 
bedanken de Riki-stichting voor de 
financiën die dit mogelijk gemaakt 
hebben. Zij hopen ook dat de leer-
lingen nog eens spontaan binnenlo-
pen om een activiteit te doen met de 
bewoners of gewoon om een praat-
je te maken. 

Spelend schilderen bij 
Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Joke Zonneveld van Ate-
lier De Rode Draad: “Net als je denkt 
dat het helemaal niets wordt, dat 
schilderij van je, dan borrelt er een 
handeling in je op: “……” Durf je of 
niet? Drie lessen neem ik je mee in 
oefeningen die je leren een schilde-
rij zo nodig helemaal om te gooien. 
Je ontwikkelt durf en leert spelen en 
relativeren. Een uitdaging als je los 
wilt komen uit oude gewoontes. Na 3 
lessen vol speelsheid ga je de vierde 
keer op doek: Kijken of je echt durft!” 

Aldus Joke. Voor beginners en gevor-
derden. Data: 21 en 28 mei en 18 en 
25 juni van 13.30 tot 16.30 uur, (deel-
tijd in overleg). Kosten 87,50 euro, incl 
alle materiaal, koffie en thee. Atelier 
De Rode Draad aan de Prinses Mar-
grietlaan 86, Uithoorn. Info en opge-
ven: www.jokezonneveld.nl , 
020-6418680 en info@jokezonne-
veld.nl. Het atelier is te huur voor 
workshops e.d. Nieuw in het atelier: 
workshops taartdecoreren van Zorai-
da Room, zie www.jummiecakes.nl

Strechwalker is de meest 
comfortabele schoen
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
20 april was er weer een stretch-
walkerdag bij Smit Schoenen in 
Mijdrecht. Onder leiding van Jeroen 
van Oirschot konden belangstel-
lenden op een paar testschoenen 
een wandeling maken om en rond 
winkelcentrum de Lindeboom. Zo 
werden de mensen in de gelegen-
heid gesteld om verschillende on-
dergronden te testen en te ervaren 
hoe de schoen je houding veran-
dert Tijdens het wandelen mochten 
de mensen bij de banketbakker iets 
lekkers halen op kosten van Smit 
schoenen! Dit was de 4e keer dat 
er een Stretchwalkerdag gehouden 
werd bij Smit schoenen en volgens 
eigenaresse Jacqueline Smit zijn ze 
elke keer weer succesvoller. Wat bij-
voorbeeld heel leuk is dat ik steeds 
meer mensen van buiten Mijdrecht 
in de winkel krijg en die ook met 
veel plezier weer terug komen. 

Wandels choenen
Er zijn op het gebied van wandel-
schoenen natuurlijk een legio soor-
ten te koop maar wat de Stretchwal-
ker onderscheidt van andere wan-
delschoenen is dat ze naadloos ge-
voerd zijn en een bovenwerk heb-
ben van elastisch leer.
Stretchwalkers combineren het bes-
te van twee werelden: Japanse zool-
innovatie en Xsensible stretchtech-
nologie is samengesmolten in een 
revolutionaire wandelschoen. Lopen 
wordt gemakkelijker, aangenamer 

en gezonder zonder dat er specia-
le training vereist is. Een rockerbot-
tem bestaande uit twee zachte EVA 
delen en één verstevigd balanspunt 
zorgen voor een automatische af-
wikkeling. Lopen wordt vergemak-
kelijkt, is minder vermoeiend, de li-
chaamshouding wordt verbeterd en 
de diagonaal geplaatste midden-
console zorgt voor een afdruk die 
overeenkomt met blootsvoets lopen.
Stretchwalkers zijn er in zowel da-
mes- als herenschoenen en dames- 
en herensandalen verkrijgbaar. Bent 
u nieuwsgierig geworden en wilt u 
ook eens ervaren hoe Stretchwal-
ker loopt en uw houding veran-
dert, kom dan naar Smit schoenen 
in Mijdrecht en test ze zelf eens uit.
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10.00 - 12.00 uur Kindervrij-
markt in de Dorpsstraat 

Op deze markt mogen alleen 
kinderen hun spullen verko-
pen.

10.00 - 12.00 uur 55+
Ochtend in de Schakel 
Wij nodigen alle 55-plus-
sers uit, onder het genot van 
een hapje en een drankje een 
dansje te wagen in de Scha-
kel. Het Smartlappenkoor 
“Licht ‘t Anker” zal weer een 
geweldig optreden verzorgen.

10.00 - 12.00 uur Penalty-
schieten bij CSW 
Penalty schieten voor perso-
nen vanaf 15 jaar op de be-
kende CSW-keepers Dennis 
Prins en Freek in ‘t Veld . Ook 
dit jaar wordt er weer gestre-
den om de prachtige Brouwer 
Bokaal. Gert Brouwer verricht 
de aftrap en het commentaar 
wordt verzorgd door Peter van 
Leeuwen. Inschrijven kan van-
af 09.30 uur in de CSW-kan-
tine.

14.00 - 17.00 uur Wilnisse Kin-
derspelen in het Speelwoud

Om 14.00 uur barst er een 
waar kinderfeest los in het 
Speelwoud. Dit jaar wegens 
succes weer in het speel-
woud, Natuurlijk zijn er ook 
gezellige Oudhollandse spel-
letjes, maar ook een paar leu-
ke grote attracties. 
Er is dus weer genoeg te doen 
voor alle leeftijden. Natuurlijk 
is er ook weer limonade en 
iets lekkers. 

14.00 - 17.00 Café Maxima in 
het Speelwoud
Net als vorig jaar verzorgt de 
Meijert weer het Café Maxi-
ma, een drankje en 
een hapje 

met 
ge-
zellige 
mu-
ziek . 

VINKE-
VEEN 

9.30 – 
11.30 uur
Inschrij-
ven voor de 
fi etstocht
Het Oran-
je Comité or-
ganiseert in 
samenwer-
king met de mi-
lieuvereniging 
‘De Groene Ve-
nen’ een fi etstocht 
voor het hele gezin 
in en om De Ron-
de Venen. Inschrij-
ven en starten bij de 
hoofdingang van 
Maria-Oord. Daar is 
een van de medewerkers van 
‘De Groene Venen’ aanwezig, 
die de leiding heeft over de 
tocht. Deelname is gratis.
10.00 – 18.00 uur
Gezellige braderie georgani-
seerd door de Lions Club Vin-
keveen en Waverveen
Ook dit jaar weer een groot 
aantal kramen op het terrein 

Koninginnedagprogramma 
MijdrechtWilnis Vinkeveen en de Hoef

van Maria-Oord, te bereiken 
via de Herenweg, Kerklaan, 
het Tuinderslaantje en de 
Heulweg, met daarnaast al-
lerlei leuke attracties voor de 
kinderen zoals een spring-
kussen, een draaimolen, 
pony rijden en een spec-
taculaire survivalbaan!  
10.00 – 11.00 uur
Accordeonvereniging 
‘Con Amore’ geeft 
haar jaarlijkse Konin-
ginnedagconcert. 
Dit jaar wordt het 
concert gegeven 
in Maria-Oord te 
Vinkeveen.
11.00 – 11.45 
uur
Concert van 
Brassband 
Concordia
Brassband 
Concor-
dia, al 
heel 
wat ja-
ren 
gele-
den 

ont-
staan uit 
de toenmalige 
fanfare en drumband, 
opent de braderie muzikaal 
met een 45 minuten durend 
concert op het podium bij de 
hoofdingang van Maria-Oord. 
Daarna geven zij nog een ex-
tra optreden in de binnen-
ruimte van het Somatiekge-
bouw om 12.00 uur.
12.00 – 19.00 uur Muziekfeest
Een waar muziekspektakel 
met optredens van vele ar-
tiesten op het podium bij de 
hoofdingang van Maria-Oord!  
De bekende DJ Dave laat zijn 
soundmixcompilaties 
horen tussen 
de 

op-
tredens door 

zodat de stemming er 
goed in zal blijven.
12.00 – 12.30 uur
Shantykoor ‘De Turfschippers’, 
de zo geliefde groep enthou-
siaste raszangers openen het 
middagprogramma met hun 
prachtige zeemansliederen.
12.30 uur Berry 
Berry timmert al jaren aan de 
weg binnen Maria-Oord als 
vertolker van het Nederlandse 
levenslied.

13.30 
uur Bram 
Koning
Bram Koning is al 
ruim 30 jaar bezig in de mu-
ziekwereld en een zeer gelief-
de artiest in onze omgeving 
en ver daarbuiten. Als solo ar-
tiest staat hij zowel op het 
podium van gro-
te muziek-

festi-
vals als op dat 

van gala’s en bedrijfs-
avonden. Bram zal ongetwij-
feld weer zorgen voor een 
fantastisch optreden!
14.30 uur Quincy Smolders
Onze eigen Vinkevener ver-
schijnt twee keer op het po-
dium en zal het muziekfeest 
afsluiten met een spetterend 
optreden om 18.30 uur.
Door de jaren heen heeft 
Quincy een fl ink repertoire 
mogen opbouwen. Zijn reper-
toire is dan ook enorm veel-
zijdig en bevat voor ieder wat 
wils. Van Nederlandstalig, En-

gelstalig, dance tot soul, 
disco en apres-ski, 

Quincy brengt 
het alle-

maal ten 
gehore.

15.30 uur To-
ny Anderson

Deze zan-
ger, entertainer, 

compo-

nist 
en 

tekst-
schrij-

ver is een 
zeer veel-

zijdige ar-
tiest. Hij was 
betrokken bij 
veel succesvol-
le producties en 
weet wat het be-
tekent om in een 
uitverkocht Ahoy 
het voorprogramma 
te doen van André 
Hazes. Als zanger 
weet hij 

de 
sfeer 
goed te raken. 
Zijn Engelstalig re-
pertoire bestaat uit num-
mers van o.a: Tom Jones, En-
gelbert Humperdinck, René 
Froger, maar ook
met zijn eigen repertoire en 
nummers van André Hazes 
tot aan Marco Borsato weet 
hij een gezellig feestje te bou-

wen.
16.30 uur Jeff van Vliet
Deze geboren Amsterdammer 
is één van de nieuwe sterren 
onder de vele vertolkers van 
het Hollandse levenslied. Als 
kind galmde hij al de liedjes 
van Johnny Jordaan en Tante 
Leen mee, maar ook die van 
Tom Jones en Engelbert Hum-
perdinck.
Zijn Nederlandstalig repertoi-
re bestaat uit echte levens-
liedjes en de teksten gaan 
over wat gewone mensen da-
gelijks meemaken. Zijn 
passie is zin-
gen 

en 
hij zal 
dat ook on-
getwijfeld laten 
zien op het podium!
17.30 uur Dave Miller

Het repertoire van de jon-
ge zanger bestaat uit Neder-
landse en Engelstalige mu-
ziek. Dave, geboren in Am-
sterdam, stond tussen 2001 
en 2004 drie dagen per week 
in Café “Bolle Jan” en heeft in 
het verleden in het voorpro-
gramma van René Froger op-
getreden.
Naast zijn optredens door ge-
heel Nederland en in Café 
Bolle Jan schrijft hij zelf ook 
Nederlandse en Engelse num-

mers.
Tevens werkte hij samen 
met de producer van 
Arnhems Gewijs aan 
een DVD met Reggae- 
en R&B-nummers, 
waarvan de videoclips 
in Paramaribo zijn  
opgenomen.

18.30 uur spet-
terende afslui-
ting door Quincy 
Smolders.

DE HOEF

9.00: Kinde-
ren van 4 t/m 
12 jaar een 
feestelij-
ke versier-
de fi ets op-
tocht door 
de Hoef. 
De mooi-
ste fi et-
sen 
krijgt 
een 
prijs.

De 
start is 

dus om 9.00 uur  
vanaf de Van Mee-
rendonkstraat en 
als eindpunt het 
HSV terrein.

10.30 uur: Voet-
baltoernooi 3 
tegen 3 voor 
kinderen van 
6 t/m 12 jaar. 
Het gebeurd 
op een op-
blaas-
baar voet-
balveld, 
je kunt 
kaatsen 
via de 
boar-
ding. 

Dit vindt 
plaats bij HSV

10.30 – 12.30 uur: Kinderen-
spelen en creativiteit. Bij het 

HSV terrein, als van-
ouds skeletres-

ten hele leu-
ke spe-
len.

Na-
tuurlijk 

is er een 
springkus-

sen en kun 
je knutselen 

en schilderen. 
Jong en Oud 

kan en mag mee-
doen.

14.00 uur: 
Ringsteken

Gezellig ouderwets 
ringsteken op de fi oets. 

Wedstrijden voor alle 
leeftijden. Inschrijven van-

af 14.00 uur start 14.30 uur.
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MIJDRECHT: 
PROGRAMMA 29 APRIL:

Lampioenen-
optocht
20.30 uur:
Voor kinderen die 
mee willen lopen 
met de lampion-
nenoptocht is het 
verzamelen om 
20.30 uur op 
het Raadhuis-
plein. V.I.O.S. 
zal aanwe-
zig zijn voor 
de vrolij-
ke noot en 
daar zullen 
de lam-
pionnen 
worden 
uitge-
deeld. 
Kin-
deren 
wor-
den 

ver-
zocht een stok-
je met batterij en lampje 
bij zich te hebben en wij zul-
len zorgen voor de lampion 
die aan het stokje bevestigd 
moet worden.

Om 21.00 uur gaat V.I.O.S. 
met de kinderen op pad en 
volgt de route Raadhuislaan, 
Pr. Bernhardlaan, Kerkvaart, 
Dorpsstraat, Pr. Beatrixlaan, 
Midrethstraat, Corn. Beer-
ninckstraat, Proostdijstraat, 
Sport- en Recreatiepark naar 
het terrein van Argon aan de 
Hoofdweg.

OPENING

22.00 uur zal de burgemeester 
van De Ronde Venen, mevr. 
drs. M. Burgman, de festivi-
teiten rondom Koninginnedag 
offi cieel openen.
Een en ander zal 
plaatsvinden op 
veld zes van Ar-
gon. 

(Dus niet op 
het hoofdveld.) 
Voor het pu-
bliek is er 
meer dan ge-
noeg ruim-
te op veld 5 
van Argon.

Vooraf-
gaand 
aan de 
ope-
ning zal 
V.I.O.S. 
u laten 
ken-
nis-
ma-
ken 
met 
de 

nieu-
we taptoeshow 
die men de afgelopen 
maanden heeft ingestudeerd. 

Na deze opening zal een 
spetterend vuurwerk worden 
afgestoken op veld zes van 
Argon, gelegen aan de Oos-
terlandweg. 

PROGRAMMA 30 APRIL: 
ROMMELMARKT
8.00 – 13.00 uur:
Zoals vanouds is er dit jaar 
weer de traditionele rommel-

markt 
in het centrum 
van Mijdrecht. Kinde-
ren (en volwassenen) kunnen 
weer naar hartenlust kopen 
en verkopen. Voor handelaren 
is het echter NIET toegestaan 
een plek in te nemen op 
de rommelmarkt. De 
rommelmarkt wordt 
gehouden van 8.00 tot 
13.00 uur. 

OPTOCHT
VERSIERDE FIETSEN
11.00 uur: vertrekt V.I.O.S. 
vanaf de brug in de 
Dorpsstraat (nabij Hui-
ze Nieuw Avondlicht, voor 
de rondgang door het dorp 
voor de versierde fi etsenop-
tocht. Wij nodigen alle kinde-
ren uit hun fi ets, step of skel-

ter mooi te versieren en 
aan te sluiten 

ach-

ter de mu-
ziek. De te vol-
gen route is: Raadhuisplein, 
Dorpsstraat, Hofl and, Duka-
ton, Dr. v.d. Berglaan, Am-
bachtsherensingel, Maar-

schalkstraat, St. van Rume-
laerstraat, G. van Stouten-
borchstraat, Bisschop Koen-
raadstraat, Proostdijstraat en 
via het sport- en recreatie-
park naar het eindpunt van 
de rondgang, het speelterrein 
aan de Windmolen.
De mooist versierde fi ets wint 
een prijs.

BURGERMEESTER
HAITSMAPLEIN
10.00 – 15.00 Ook dit jaar 
wordt het weer een dolle boel 
op het Burgemeester Haits-
maplein voor de kinderen van 
De Ronde Venen. Van 10.00 
tot 15.00 uur staan de nodige 
springkussens en andere top 
attracties klaar. Er zijn diverse 
springkussens, een opblaas-
bare klimwand en de bun-

jitrampolines 
zijn ook weer van de 

partij. Tevens 
is er 
een 

gro-
te 

ob-
sta-
kel-

baan 
waar-

op ge-
spron-
gen, ge-

klauterd 
en gegle-

den kan 
worden. 

Voor de 
echte waag-
halzen onder 

ons is er een 
rodeo krokodil 

om bereden te 
worden.

MIJDRECHTSE 
KINDER-

SPELEN 
12.00 uur:  na de 
fi nish van de ver-

sierde fi etsen barst 
er een waar kin-

derparadijs los op 
het Windmolenter-

rein. Een greep uit de kinder-
attracties zijn: luchtkussen, 
schminkstand, kop van Jut, 
minigolf, bibberspiraal en kin-
derbaan. Ook zal er een DJ 
aanwezig zijn om het geheel 
muzikaal op te vrolijken. De 
attracties zullen tot 17.00 uur 
bespeeld kunnen worden. 
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur 
wordt gestreden om de pe-
naltybokaal in de categorieën 
van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 
12 jaar. De penalty’s kun-
nen geschoten 
worden 

op de 
bekende kee-

pers van Ar-
gon. Inschrij-
ven vanaf 
10.00 uur in 
de kantine 
van Argon.

WED-
STRIJDEN 
FIETSCROSSEN
12.00 uur: Dit jaar een 
nieuw onderdeel  wedstrijd 
fi etscrossen . Er zal gereden 
worden tussen 12.00 en 14.00 
uur in de categorieën 6 t/m 9 
jaar en van 10 t/m 12 jaar. In-
schrijven is mogelijk tussen 
11.00 uur en 11.45 uur bij de 
fi etscrossbaan aan de Wind-
molen. De UWTC heeft geen 
fi etsen, dus u moet uw ei-
gen fi ets meebrengen. VER-
PLICHT is het dragen van een 
helm en handschoenen, een 
shirt met lange mouwen en 
een lange broek. Aanbeve-
lingswaardig zijn knie- en el-
leboogbeschermers. Vanaf 
11.00 tot 14.30 uur is de baan 
gesloten voor vrij rijden en al-
leen toegankelijk voor leden 
van de UWTC en de deelne-
mers aan de wedstrijden. U 
doet mee op “EIGEN RISICO” 
en u kunt noch de UWTC, 
noch de Oranjeverenging 
Mijdrecht aansprakelijk stel-
len voor schade aan fi etsen 
en/of aan deelnemers.

KONINGINNEDAG-
CONCERT
12.30 uur: in de Janskerk in 
Mijdrecht. Vanaf 12.30 uur 
treedt het Vocal Society koor 

op dat bestaat uit ca. 40 en-
thousiaste mannen en vrou-
wen die een passie hebben 
voor zingen.. Het repertoi-
re is breed en bevat de beste 
nummers van o.a. Henk West-
broek, Robert Long, Boude-
wijn de Groot, Blöf en nog ve-
le anderen. Op grote en klei-
ne festiviteiten is het koor een 
welkome gast. Onder het mot-
to: “Roept u maar” zingt het 
koor de liedjes die u 

graag wilt 
horen.
Zo het zich 
laat aan-
zien wordt 
ook dit 
jaar de 
traditie 
van een 
uur-
tje ge-
zellig-
heid 

voortgezet. 
De toegang is gratis.  

RAADHUISPLEIN
Wie weet het niet, Koningin-
nedag wordt pas echt Konin-
ginnedag als het feest op het 
Raadhuisplein van start gaat. 
Het podium staat opgesteld, 
de muziek instrumenten zijn 
aangesloten, de band staat 
klaar. Diep Triest komt dit 
keer naar Mijdrecht. Het laat-
ste uurtje van het feest wordt 
door Jeroen Post opgeluisterd. 
Verzin maar eens wat om er 

niet 
bij te hoe-
ven zijn. 

WILNIS: 

08.45 uur - Muzikale rond-
gang en optocht versierde 
fi etsen, voor kinderen t/m 12 
jaar: Route Muziekkorps Trivi-
ant: Start: Hoek Marktschip-
per/Veenman, over de Veen-
man rechtsaf richting Wagen-
maker, linksaf de Veenweg op, 
rechtsaf de Vossestaart op, 
rechtsaf de Kamgras op.

Bij het Johannes Hospiti-
um houden we even halt voor 
een mini aubade dan gaan we 
rechtsaf de Pieter Joostenlaan 
op, brug over linksaf Heren-
weg naar de Dorpsstraat rich-
ting het voormalige gemeen-
tehuis. 

09.30 uur - Offi ciële opening 
Koninginnedag 
Bij het voormalige gemeente-
huis zal Burgemeester Burg-
man Koninginnedag openen. 
Samen met Viribus Unitis zin-
gen we het Wilhelmus
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Wilnis - Donderdag 14 april hebben de leerlingen 
van groep 8 van de Kon. Julianaschool een gezon-
de KlasseLunch gegeten. De KlasseLunch gaat uit 
van de organisatie ‘Ik eet het beter’ en wordt ge-
sponsord door Albert Heijn. 
Er waren allemaal lekkere dingen te eten zoals kip-
fi let, kaas, komkommer, sla, vruchtenhagel, pinda-
kaas en appelstroop. De kinderen hebben de lek-

kerste broodjes klaargemaakt en heerlijk gegeten. 
Van te voren hebben de leerlingen les gekregen 
over gezonde voeding en de schijf van vijf. Ook 
was er nog een opdracht aan verbonden, ze moes-
ten namelijk zelf een nieuw lunchproduct beden-
ken. De leerlingen hebben een rijstwafel bedacht, 
dit is een rijstwafel met fruit. Vrijdag 15 april was 
het over met de gezelligheid en moesten de leer-

lingen hard aan het werk om hun EHBO examen 
te halen. 
Weken zijn de leerlingen al aan het oefenen met 
allerlei verbandjes en de stabiele zijligging. Ook 
moesten ze zich verdiepen in de werking van het 
menselijk lichaam. 
Het examen was moeilijk, maar omdat ze zo goed 
geleerd hadden zijn ze allemaal geslaagd.

Groep 8 
Kon. Julianaschool eet gezond

 
en behaalt het EHBO-examen
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

toen

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt u mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

NU

Deze week: Gereformeerde kerk en pastorie aan de 
Dorpsstraat in Wilnis

Ukkepukkies op tijd klaar 
voor de paasdagen!
Wilnis - De afgelopen weken werd 
er bij De Ukkepukkies druk geknut-
selt. De kindjes zaten met z’n al-
len aan de grote tafel om prachtige 
knutselwerkjes te maken, want het 
is bijna pasen. De kindjes hadden er 
helemaal zin in. Marianne had voor 
alle Ukkepukkies een paasmandje 
gemaakt en de kindjes hebben de-
ze prachtig beplakt. Allemaal moch-
ten ze een mooie kleur uitkiezen. Zo 
koos Jayden natuurlijk voor zijn fa-
voriete kleur blauw en wilde de da-
metjes Quinty en Chalisa het liefst 

roze. Ook werden er paashaasge-
zichtjes gemaakt en maakte An-
ne, de jongste telg, er een prachtig 
kunstwerk van. 
Deze week werden er allemaal ei-
eren gekookt en hebben De Ukke-
pukkies ze vrolijk versierd en liggen 
ze klaar in de paasmandjes voor het 
paasfeest.
Als klap op de vuurpijl heeft Mari-
anne voor alle kindjes een mooie 
paashaasmuts gemaakt, zodat alle 
kindjes er prachtig aan de ontbijtta-
fel zullen zitten.

Expositie Fotoworkshop
Wilnis - Fotoworkshop De Ronde 
Venen is een vereniging waar ama-
teur-fotografen hun passie voor fo-
tografie met elkaar delen. Dit jaar 
bestaat Fotoworkshop De Ronde 
Venen 12,5 jaar en dat moet natuur-
lijk gevierd worden! Deze foto expo 
wordt tevens opgedragen aan het 
Rode Kruis ten bate van de slacht-
offerhulp in Japan.

Foto expo
Omdat de club dit jaar 12,5 jaar be-
staat wordt er een grote foto expo 
gehouden. Deze vindt plaats in het 
gebouw van Stichting Paraplu te 
Wilnis. Een centrale locatie in de ge-
meente De Ronde Venen. 

Wat kunt u verwachten?
Naast de tentoongestelde foto’s zijn 
er diverse activiteiten, zoals een dia-
show, een studio met gratis portret-
fotografie, een opzet van een ou-

de doka en een publiekswedstrijd, 
waarbij het voor alle bezoekers mo-
gelijk is om een mooie ingelijste foto 
van hun keuze te winnen. Verder zal 
Maarten Koch tijdens de opening 
op zondag 1 mei aanwezig zijn om 
zijn favorieten van de geëxposeerde 
foto’s bekend te maken. De toegang 
tot deze foto expo is natuurlijk ge-
heel gratis!

Waar en wanneer?
Op zondag 1 mei vindt de grootse 
opening plaats vanaf 14.00 uur. De 
foto expo loopt door t/m zondag 8 
mei aanstaande en is de hele week 
te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 
uur, behalve op donderdag 5 mei en 
vrijdag 6 mei. 

Locatie: Stichting Paraplu aan de 
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis (ach-
ter de Willisstee in het verlengde 
van de brandweerkazerne).

Hartstichting bedankt 
collectanten en gevers
De Ronde Venen - De jaarlijkse 
collecte tijdens de Hartweek van 3 
tot en met 9 april in Mijdrecht, Am-
stelhoek en De Hoef heeft dit jaar 
5.783,59 euro opgebracht. De Hart-
stichting afd. Mijdrecht bedankt al-
le collectanten en gevers van har-
te voor hun steun aan de Hartstich-
ting! Impact hart- en vaatziekten: 
108 mensen overlijden per dag.

Door de inzet van vrijwilligers en do-
naties van het publiek kan de Hart-
stichting wetenschappelijk onder-
zoek steunen om zo de ziekten snel-
ler en beter op te sporen, te behan-
delen of zelfs te genezen. En dat is 
hard nodig, want hart- en vaatziek-
ten hebben een enorme invloed op 
de samenleving. Iedere dag overlij-

den 108 mensen aan een hart- of 
vaatziekte. Ter vergelijking: per dag 
overlijden in Nederland gemiddeld 
twee mensen aan verkeersongeval-
len. Hoewel het aantal sterfgevallen 
in de afgelopen 37 jaar is terugge-
drongen van 137 naar 108 perso-
nen per dag, neemt het aantal pa-
tiënten toe. Op dit moment zijn er 1 
miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar 
verwachting stijgt dit tot 1,3 miljoen 
in 2020. De Hartstichting kan niet 
zonder uw steun. De Hartstichting 
strijdt tegen hart- en vaatziekten. 
Dat kan alleen dankzij uw steun. 
Want de Hartstichting is volledig af-
hankelijk van giften uit de samenle-
ving. Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u uw gift storten op reke-
ning 300. 

De Hummeltjes genieten 
van heerlijk paasontbijt
Vinkeveen - De peuters van peu-
terspeelzaal De Hummeltje in Vin-
keveen hebben op woensdag 20 
april genoten van een heerlijk paas-
ontbijt. Dit ontbijt werd hen aan-
geboden door Jumbo supermark-
ten. Alle kindjes waren deze och-
tend van harte welkom om te genie-
ten van gekleurde eieren en heer-

lijke broodjes met lekkers erop. Na 
het ontbijt bleek dat de paashaas 
langs was geweest. Hij had overal 
paaseieren verstopt. Dat werd een 
dolle boel. Alle kinderen gingen in 
alle hoeken op zoek naar mooi ge-
kleurde paaseieren. Na afloop werd 
ook daar natuurlijk heerlijk van ge-
snoept.

Kinderen Antoniusschool 
vieren het paasfeest
De Hoef - Op donderdag 21 april 
vierden ze op de Antoniusschool in 
De Hoef het paasfeest. Alle kinde-
ren hadden voor elkaar een mooi 
versierde lunchdoos gemaakt en zij 
genoten met elkaar van een heer-
lijke lunch in de klas. De leerlingen 
hadden van tevoren ook per klas 
een prachtige lunchdoos gemaakt 
voor een (volwassen) persoon die 
het volgens de leerlingen verdiende 
om eens flink in het zonnetje te wor-

den gezet. In deze doos zaten klei-
ne cadeautjes, tekeningen en knut-
selwerkjes die de kinderen speci-
aal voor die persoon gemaakt had-
den. Ook hadden de kinderen voor 
elkaar een mooi bordje gemaakt 
met daarop een wens. Verder werd 
er die dag uiteraard stilgestaan bij 
het paasverhaal en er werd flink ge-
knutseld. Deze bijzondere school-
dag eindigde met de paasviering in 
de kerk.

Beeldhouwen in Atelier van 
Steen tot Beeld in meivakantie
Mijdrecht - Als vanouds is er voor 
jong en oud in de Meivakantie 
weer volop gelegenheid te komen 
beeldhouwen in Atelier Van Steen 
Tot Beeld aan de Genieweg 45 in 
Mijdrecht. 
Op maandag 2, dinsdag 3, don-
derdag 5 en vrijdag 6 mei a.s. zijn 
er weer workshops van 10.30 tot 
13.00 uur. Heb je zin om kennis te 
komen maken met beeldhouwen, 
ben je al vaker geweest of wil je ie-
mand meenemen, je bent van har-
te welkom!  Ook kun je voor meer-
dere workshops inschrijven, zodat je 
aan een grotere steen kunt werken. 

Als het beeld(je) klaar is, wordt het 
op een sokkel gezet. De kosten voor 
een workshop: 22.50 euro p.p., in-
cl. steen, sokkel en drinken. Op za-
terdag 14 mei en 18 juni (Vaderdag) 
van 14.30-17.00 uur worden er ook 
workshops gegeven. Ook dit jaar 
worden er naast deze workshops ie-
dere woensdag- en donderdagoch-
tend beeldhouwcursussen voor vol-
wassenen gegeven. Voor kinderen 
is er iedere woensdagmiddag gele-
genheid om creatief met speksteen 
bezig te zijn. Voor meer informa-
tie: www.vansteentotbeeld.nl of tel.  
06 153 146 03

Paasfeest met de paashaas 
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op donderdag 21 
april, witte donderdag, stond de Sint 
Jozefschool in het teken van Pasen.
Nadat alle kinderen gezellig met el-
kaar geluncht hadden, mochten de 
kleuters onder een stralende zon 
paaseieren zoeken, aangemoe-
digd door de paashaas. Enthousiast 
werd gezocht in de bosjes, onder de 
bankjes en in de speeltoestellen, net 
zo lang tot het laatste ei gevonden 
werd.  Terwijl verschillende kinderen 
uit groep 7 de kindjes uit groep 1 

tot en met 4 het paasverhaal vertel-
den op school, kregen de groepen 
5 en 6 het paasverhaal te horen van 
Astrid Bastiaansen in de kerk. Voor 
de groepen 7 en 8 werd in de aula 
de film `Jesus Christ Superstar´ ver-
toond. Ondertussen werden er in al-
le klassen prachtige paaskransen 
en paashazen geknutseld. Nadat 
alles weer netjes opgeruimd was, 
konden alle kinderen naar huis om 
te genieten van twee weken meiva-
kantie.

Twistvliedschool neemt kijkje 
in ijskelder van ijssalon 
Vinkeveen - Als je vraagt: Waar kan 
je in De Ronde Venen een lekker ijs-
je kopen? Dan is het antwoord al-
tijd... bij De IJsbeer in Vinkeveen.
Maar hoe maken ze dat lekkere ijs?  
Dat vroegen de Mijdrechtse kleu-
ters van groep 1 zich af. Daarom 
gingen ze afgelopen woensdag op 
bezoek bij ijssalon De IJsbeer om 
antwoord te krijgen op deze vraag. 
Ze werden hartelijk ontvangen door 
de eigenaren Jerry en Irene Jacob. 
Vervolgens mochten ze een kijkje 
nemen in de ijskelder, waar Jerry liet 

zien hoe en met welke natuurlijke 
ingrediënten ijs wordt gemaakt. De 
kinderen hebben aandachtig geluis-
terd en zich verwonderd over de ijs-
machine ; in hun ogen een toverma-
chine ! Je doet er melk met fruit en 
of smaakjes in en in een mum van 
tijd is het ijs geworden. Als afslui-
ting werden ze getrakteerd op een 
ijsje dat ze zelf mochten uitkiezen!
Het was een leerzame en gezellige 
ochtend. De Twistvliedschool weet 
het nu echt zeker. Het lekkerste ijs 
komt van De IJsbeer uit Vinkeveen.

Verkeersconflict
Wilnis - Op zaterdagochtend werd 
een agressieve automobilist aan-
gehouden nadat hij twee personen 
had geslagen.
Omstreeks 10.00 uur reed een 22-ja-
rige automobilist uit Vinkeveen over 
de Ir. Enschedeweg. Bij de rotonde 
werd de 22-jarige man afgesneden 
door een 19-jarige automobilist uit 
Utrecht. De 22-jarige schrok hevig 
en claxonneerde. Kennelijk was de 
19-jarige man hier niet van gediend. 
Hij stopte abrupt, stapte uit en liep 
naar de man uit Vinkeveen. Hij trok 

het portier open en sloeg de 22-jari-
ge man meerdere keren op zijn ge-
zicht en deze liep daarbij meerdere 
verwondingen op. Een 22-jarige me-
deweggebruiker uit Vinkeveen wil-
de het geweld laten stoppen door 
de geweldpleger aan te spreken. De 
19-jarige man sloeg nu deze man 
meerdere keren en stapte vervol-
gens in zijn auto en reed weg.
Na politieonderzoek kon de agres-
sieve man in Utrecht worden aange-
houden. Hij is ingesloten voor ver-
hoor.
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Uithoorn – Hij was druk zaterdag j.l. in en om winkelcentrum Zij-

delwaard in Uithoorn. Niet zo gek, want iedereen kwam nog even 

boodschappen doen voor de paasdagen. De kinderen gingen de-

ze keer graag mee, want ze wisten het: met dit soort dagen organi-

seren de winkeliers van dit winkelcentrum altijd iets leuks. Ook dit 

jaar waren er weer twee paashazen waarbij de kinderen weer gezel-

lig konden knutselen. Eieren schilderen/kleuren of beplakken, kleu-

ren, tekenen, kortom de kinderen genoten en pa en ma konden rus-

tig op hun gemak boodschappen doen. Bijgaande foto’s geven een 

beeld van de gezelligheid. Bij de AH liep ook nog een paashaas en 

een klein assistentje die de bezoekers verraste met een paaseitje..

Kinderen en paashazen vermaakte zich 
geweldig in winkelcentrum Zijdelwaard
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Partytent, Abraham of een 
geboortepop huren? 
Wilnis - Reeds drie jaar alweer is 
Wilco Post (41) aan de Mijdrech-
te Dwarsweg 22 in Wilnis met zijn 
‘Vedama’ actief in het verhuren van 
partytenten, legertenten, rode lo-
per met afzetpaaltjes en koord, (be-
klede)statafels, originele bierta-
fels, barkrukken, terrasverwarmers 
(waarbij men alleen het verbruikte 
gas betaalt), klapstoelen, koffieper-
colators, feestverlichting, opblaas-
bare poppen, zoals een 4,5 meter 
hoge Abraham, Sara, een baby en 
andere poppen naar keuze en noem 
maar op. Veel feestelijk toebehoren 
is keurig opgeborgen in een trans-
parante kunststof container die sa-
men met bijvoorbeeld een partytent 
aan huurders wordt meegegeven. 
Afhankelijk van de hoeveelheid ac-
cessoires en attributen is een aan-
hangwagen voor het transport van 
een en ander naar de locatie (gra-
tis) beschikbaar. Tenten en feestar-
tikelen kunnen op verzoek ook door 
Wilco naar de plaats van bestem-
ming worden gebracht en na afloop 
weer worden opgehaald. Daarover 
kunnen afspraken met de huurder 
worden gemaakt. Het verhuurprin-
cipe is er echter op gericht dat men 
zoveel mogelijk zelf de spullen komt 
ophalen en weer terugbrengt op het 
afgesproken tijdstip. Is dat onmoge-
lijk, dan kan het op een ander mo-
ment ook nog. 

In principe kunnen er zes dagen 
per week bestellingen voor verhuur 
worden doorgegeven, afgehaald en 
weer teruggebracht. Dat kan ook 
’s avonds, iets wat geen probleem 
is, want Wilco heeft zijn bedrijf aan 
huis. Hij heeft een uitgebreid pro-
gramma aan verhuurartikelen voor 
als er een feestje thuis is, een buurt-
feest, straatbarbecue, bedrijfsfeest 
of wat dan ook. Veelal als het gaat 
om een buitengebeuren, maar ook 
als er binnen in een schuur, hal of 
loods een feestelijk gebeuren wordt 
georganiseerd of ten behoeve van 
een productpresentatie iets moet 
worden ‘aangekleed’, kan men bij 
Vedama terecht. Het bedrijf past 
zich flexibel bij de vraag en omstan-
digheden aan. De bedrijfsnaam is 
ontleend aan de twee beginletters 
van de namen van de drie doch-
ters van Wilco en Mariska van Selm 
met wie hij getrouwd is (Vera, Daph-
ne en Marika). Vedama is een van 
de weinige zaken in de regio die de 
verhuur van een dergelijk assorti-
ment op de markt brengt. Wellicht 
ten overvloede zij hierbij opgemerkt 
dat dit zonder horeca (hapjes en 
drankjes) is!

Nieuwe loods
Reden waarom Wilco zijn activitei-
ten nu wat meer onder de aandacht 
brengt is dat hij onlangs een geheel 

nieuwe loods voor het verhuur van 
artikelen in gebruik heeft genomen. 
Die is duidelijk herkenbaar aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg, schuin te-
genover het BP tankstation: de 
groene loods met de grijze lichtstra-
ten in het dak.
“Tot voor kort stond alles opgesla-
gen in een garagebox naast het 
huis. Van daaruit werkte ik. Maar 
doordat mijn klanten een grotere 
keuze in feestartikelen en accessoi-
res wilden, is het assortiment stil-
aan omvangrijker geworden. Dat 
vroeg om een andere aanpak en 
dus heb ik de loods achter ons huis 
ontworpen en laten bouwen”, legt 
Wilco niet zonder trots en met een 
blij gezicht uit. “Daarbij heb ik zelf 
ook de handen uit de mouwen ge-
stoken om de kosten te drukken en 
wat er verder bij kwam kijken, zo-
als het regelen van de vergunnin-
gen. De loods is helemaal geïso-
leerd en er ligt een complete vloer-
verwarming in. Binnen is een deel 
afgescheiden door een losse wand. 
Het voorste stuk heb ik in gebruik, 
het deel daarachter dient als op-
slag voor landbouwmachines. Voor 
de loods moet het terrein nog wat 
geëgaliseerd worden. Maar je kunt 
niet alles tegelijk en bovendien gaat 
het werk gewoon door. Helemaal nu 
het ineens prachtig zomers weer is 
geworden en mede daardoor ook bij 

mij onverwacht de drukte toeneemt. 
Er zijn veel particulieren en bedrij-
ven die wat organiseren en dan 
komt men hier de spullen halen. Dat 
is onafhankelijk van de opblaaspop-
pen. Daar is het hele jaar door vraag 
naar, want die zijn niet seizoenge-
bonden. Wij hebben er wat op voor-
raad in huis, zoals een Abraham, 
een Sara, een babypop voor als er 
een geboorte is, maar ik wil er nog 
meer bij hebben die bij een bepaal-
de gebeurtenis passen. Ze worden 
compleet met elektrische compres-
sor verhuurd, want er moet constant 
lucht in geblazen worden, anders 
zakt zo’n pop in elkaar. Het stroom-
verbruik valt echter reuze mee, ook 
al zijn het hele grote poppen.”

Stijgende vraag
Wilco Post was (en is nog gedeel-
telijk) werkzaam in de transportsec-
tor, maar wilde altijd al eigen on-
dernemer worden. Het liefst met 
de mogelijkheid om vanuit huis te 
werken. Dat vond hij in de verhuur 
van partytenten met een bijbeho-
rend scala aan accessoires en aan-
hangwagens. De vraag ernaar be-
vindt zich in een stijgende lijn. Dat 
weerspiegelt zich in de bouw en in-
gebruikname van de nieuwe loods 
van 420 m2 vloeroppervlak, waar-
in ook nog een tweede verdieping 
(vliering) kan worden aangebracht. 
“Mijn doelgroep is voornamelijk 
de particuliere markt, maar ik krijg 
ook steeds meer verzoeken vanuit 
het bedrijfsleven die voor een be-
paald tijdstip een pakket willen hu-
ren. Bij de tenten zitten overal dui-
delijke handleidingen bij, dus ieder-
een kan eenvoudig zo’n tent met el-
kaar opzetten. En kennelijk gaan de 
mensen netjes met de spullen om. 
Ik heb vrijwel nooit schade, ook al 
kan er buiten je schuld wel eens wat 
stuk gaan. Dat wordt dan weer ge-
repareerd. Ik lever bijvoorbeeld elk 
jaar de legertenten voor het CSW 
Minikamp en daar gaan de bier-
tafels ook naartoe. Maar ook voor 
bouwmarkten, open dagen bij be-
drijven en festivals in de regio ver-
huur ik veel. Is er meer vraag naar 
specifieke accessoires, tafels, stoe-
len en banken of wat dan ook, dan 

koop ik die extra in. Als het van de 
gebruikers terugkomt wordt het al-
lemaal schoongemaakt en nageke-
ken. Daar zit best wat werk in, maar 
ik wil het ook weer schoon, scha-
devrij en compleet aan een nieuwe 
huurder kunnen overhandigen. Die 
moet de spullen zonder problemen 
kunnen gebruiken en daar tevreden 
over zijn. Dat is mijn uitgangspunt.” 
Aldus Wilco.

Marickenland
Wilco Post haakt in op de vraag van 
heden, maar denkt ook aan de toe-
komst. Zijn bedrijf grenst aan Ma-
rickenland dat daar op termijn een 
recreatieve bestemming in het na-
tuurgebied gaat krijgen. Onderne-
mers kunnen daar met hun bedrijf 
profijt van hebben mits dit een re-
creatieve functie heeft. Zoals een 
pannenkoekenhuis, kanoverhuur-
bedrijf, fiets- of ponyverhuurbedrijf. 
De loods van Wilco met het aan-

grenzende (eigen) terrein is daar-
op al voorbestemd om die t.z.t te la-
ten aansluiten bij de ontwikkelin-
gen als het zover is. Slim bedacht! 
Wilco heeft bovendien bijna overal 
zijn papieren voor om de activitei-
ten uit te breiden. “Ooit stond er op 
het terrein een oude vervallen rom-
neyloods en een droge mestput,” 
laat Wilco zien. “Dat is allemaal op-
geruimd en er is nieuw voor in de 
plaats gekomen. Daar was de ge-
meente blij mee, zo werd mij ver-
teld, ook al in het kader van Maric-
kenland.
En ik ben net zo blij, want ik kan er 
mee vooruit, nu en in de toekomst.”
Wie meer wil weten over Vedama, 
het assortiment en de tarieven, kan 
de website raadplegen: www.ve-
dama.nl. Daar zit tevens een link 
met een contactformulier bij. Of 
voor meer informatie bellen met 
06-51505759. E-mailen kan ook:  
info@vedama.nl.

Veiligheid in winkelgebied 
Mijdrecht verder vergroot
Mijdrecht - Ondernemers, ge-
meente, brandweer en politie heb-
ben opnieuw een aantal structure-
le stappen gezet om de veiligheid in 
het winkelgebied Mijdrecht te ver-
groten. Om deze aanpak te onder-
steunen, ontvangen burgemees-
ter Burgman van De Ronde Venen 
en voorzitter Rensink van Koopcen-
trum Mijdrecht dinsdag 19 april jl. 
de tweede ster van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO). De ster 
wordt uitgereikt door het Hoofdbe-
drijfschap Detailhandel.
In januari 2009 ontvingen de on-
dernemers de eerste ster. Zij pre-
senteerden toen een plan van aan-
pak om overlast en criminaliteit in 
het winkelgebied aan te pakken. In 
het plan worden onder andere af-

spraken gemaakt over het schoon 
en netjes houden van het winkel-
gebied, het herstel van kapot straat-
meubilair en het verbeteren van de 
verlichting. Daarnaast hebben on-
dernemers sinds 2008 trainingen 
gevolgd over hoe op te treden bij 
winkeldiefstal of overvallen en is 
een zogenoemde ‘telefoonkaart’ uit-
gegeven met informatie over wat te 
doen in dit soort gevallen. Op de 
telefoonkaart staat ook informa-
tie waar men overlast van zwerfaf-
val of graffiti kan melden. Inmiddels 
zijn er ook aanpassingen gedaan 
in de openbare ruimte en wordt er 
gewerkt aan een website (die al-
leen toegankelijk is voor aangeslo-
ten ondernemers) waarop belangrij-
ke informatie staat, zoals foto’s van 

notoire winkeldieven. Komende tijd 
wil het Koopcentrum Mijdrecht snel 
starten met de invoering van het 
project ‘Afrekenen met winkeldie-
ven’, waarbij betrapte winkeldieven 
een civielrechtelijke boete van 151 
euro krijgen opgelegd.

Het plan van aanpak wordt continue 
geactualiseerd. De samenwerken-
de partijen komen een aantal keer 
per jaar bijeen om nieuwe maatre-
gelen te formuleren en nieuwe aan-
dachtspunten te benoemen. Wan-
neer de samenwerking over twee 
jaar nog steeds succesvol is, kun-
nen de ondernemers van Koopcen-
trum Mijdrecht de derde ster van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
behalen.

Keus genoeg voor VLC-
leerlingen derde klassen
Mijdrecht - Alle leerlingen van de 
derde klassen van zowel locatie Vin-
keveen als Mijdrecht hebben on-
langs een keuze sportdag gehad. 
Deze sportdag duurde de hele dag 
en het mooie was de samenwerking 
tussen school en allerlei sportin-
stellingen en sportverenigingen. De 
leerlingen hebben van te voren uit 
een lijst van meer dan 20 onderde-
len mogen kiezen welke onderdelen 
ze het liefst zouden willen doen. De 
leerlingen konden kiezen uit voet-
bal, basketbal, uni-hockey, volley-
bal, jazzdance, tafeltennis, taekwan-
do, paardrijden, zumba, badminton, 
squash, cardio-fitness, waterpolo, 
line-dance, hockey, BMX, fitness, 
aquapower, rugby en spinnen.

Tennis bij “De Ronde Vener”
Voor Taekwondo was Bas Bokkes 
ingehuurd, hij gaf op inspirerende 
les in zijn favoriete sport, plaats van 
handeling was “De Meijert”. Onder 
leiding van Ineke Hoogendijk kon-
den flink wat leerlingen terecht bij 
tennisvereniging ”De Ronde Ve-
ner”. Onder leiding van Ruud v.d. 
Helm kregen de leerlingen les in de 
grondbeginselen van tennis. Ook de 
Vinkeveense lawn tennisvereniging 
bood plaats aan een aantal leerlin-
gen uit klas 3.
Bij PK Sport konden leerlingen 
squash spelen of fitness beoefenen.
Het nieuwe Veenweide zwembad 
was de plaats om aquapower te 
proberen maar ook werd er fitness, 

waterpolo en spinning aangeboden.
Iets verder op het industrieterrein 
konden leerlingen cardio fitness 
proberen bij Beuving Sport en werd 
er jazzdance gedaan bij dansschool 
Nicole. In de eigen zalen konden 
leerlingen basketbal spelen, zich 
meten in een tafeltennistoernooi of 
line dance beoefenen maar ook uni 
Hockey (ijshockeyvorm) en volley-
bal was mogelijk. Ook de dansvorm 
Zumba was razend populair.
In sporthal “Phoenix” werd ook bas-
ketbal gespeeld, in de middag werd 
het veld omgebouwd in een bad-
mintonveld.

Rugby en voetbal
Op de Argon velden kon worden 
gevoetbald maar werd ook behoor-

lijk ingeschreven op de rugby clinic. 
Bij HVM werd het edele hockeyspel 
beoefend. Aan het einde van de 
Hoofdweg werden leerlingen inge-
wijd in de prachtige paardensport. 
Stal “Lucky stable” was ook dit jaar 
weer gastheer. In Uithoorn tenslot-
te kon een selecte groep liefhebbers 
zich bekwamen in BMX. Dit fietson-
derdeel kon op de baan van UWTC 
worden beoefend onder deskundi-
ge leiding.
Een pracht sportdag waar alle ruim 
300 leerlingen zich naar hartenlust 
hebben kunnen vermaken en een 
topkunstje van de gymnastieklera-
ren van het VLC. Veel dank is ver-
schuldigd aan de Rondeveense 
sportverenigingen en – instellingen. 
Het was een Topdag.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 tij-
dens 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 daar-
van 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.

Geachte Burgemeester en Wet-
houders,

Uit de Nieuwe Meerbode maak 
ik op dat fietsers op alle roton-
des voorrang gaan krijgen.
Ik vrees, dat hierdoor een zeer 
gevaarlijke verkeerssituatie gaat 
ontstaan op de volgende roton-
des:

Zeer gevaarlijke situatie:
Rotonde Anselmusstraat/Boze-
hoven
Rotonde Prinses Margrietlaan/
Hoofdweg
Rotonde Hoofdweg/Oosterland-
weg

Motivatie:
De fietsers/scooters en de au-
to’s/vrachtwagens rijden in prin-
cipe op dezelfde weg. De au-
to’s/vrachtwagens moeten stop-
pen voor het verkeer van links 
en de fietsers/scooters mogen 

STRAKS door rijden. Als de fiet-
sers/scooter de auto/vrachtwa-
gen aan de rechterkant pas-
seren dan is er een hele gro-
te kans dat de fietser over het 
hoofd wordt gezien door de au-
to die van rechts, op de roton-
de, rijdt.

De automobilist, die op de ro-
tonde rijdt, moet dan achter de 
auto(‘s)/vrachtauto(‘s) kijken 
of er geen fietser aan komt. Dit 
lijkt mij zeer gevaarlijk daar au-
tomobilisten niet door auto’s of 
vrachtauto’s kunnen kijken.

Gevaarlijke situatie:
Rotonde Rondweg/Hofland
Rotonde Dukaton/dr.
                              v.d. Berglaan
Rotonde Industrieweg/Veenweg
In Hilversum hebben zij al ro-
tondes waarbij het aparte fiets-
pad voorrang heeft op de auto’s/
vrachtwagens. Uit persoonlijke 

ervaring weet ik, dat bij de min-
ste afleiding of een snelle fiet-
ser, je bijna op een fietser botst. 
Gelukkig waren daar geen scoo-
ters, want dan had ik nooit ge-
noeg tijd gehad om te stoppen.
Naar mijn mening, moeten al-
le verkeersdeelnemers zich aan 
dezelfde regels onderwerpen.
Om die reden vraag ik U beleefd 
de verkeersstromen uit de zelfde 
richting gelijkwaardig te maken.

Bij voorbaat dank voor het 
heroverwegen, m.vr.gr.,

Michael Derlage

P.s.: Hou er a.u.b. rekening mee 
dat in sommige Europese lan-
den de rotonde standaard voor-
rang heeft. Daarom is het ver-
standig, voor o.a. onze Poolse in-
woners, haaientanden op de ro-
tonde te plaatsen, indien u van 
plan bent de rotonde geen voor-
rang meer te geven.

Geachte heer Schouten en Wols-
wijk, beste Kees en Marcel,
 
Deze week werd ik als inwoner 
van de wijk Zuiderwaard in Vinke-
veen verblijd met een uitnodiging 
voor een wijkgesprek op 28 april 
en Nieuwsbrief Vinkeveen. Waar-
voor dank.
Allereerst de uitnodiging voor een 
wijkgesprek
Midden op de pagina staat het vol-
gende: “wijkgericht werken doe je 
samen! “
Een prachtige slogan, waar je wat 
mee kunt en die je enthousiast 
maakt.
 
Als je zoiets samen wilt doen, dan 
is het wenselijk dat zo veel moge-
lijk personen aan het wijkgesprek 
deelnemen. De gekozen tijd past 
daar in het geheel niet bij. Zoals 
bij jullie beiden bekend,  kent Vin-
keveen als geheel, maar zeker ook 
de wijk Zuiderwaard een hoog per-
centage tweeverdieners. Van deze 
tweeverdieners zal een groot aan-
tal op het gekozen tijdstip aan het 
werk zijn. Hun inbreng zal worden 
gemist. 
 
Zeer creatief is dat jullie van de 
wijkgesprekken een werkwoord 
hebben gemaakt. Een echt fantas-
tische zet, zoals uit het volgende 
citaat blijkt: 

“Tijdens het wijkgesprekken ....etc.”    

Onduidelijk blijft wie nu feitelijk de 
uitnodigende partij is of partijen 
zijn.  Er wordt op de 3e pagina van 
het leaflet voortdurend gesproken 
over “WIJ”, terwijl op de achterkant 
vermeld staat : “Het wijkgesprek 
is een initiatief van de gemeente, 
Stichting de Baat, Westhoek Wo-
nen en de politie. Zij nemen ook 
deel aan het wijkgesprek.” 
 
Dus de vraag blijft: Wie nodigt 
nu uit?  Wie is WIJ
Trouwens, Westhoek Wonen be-
staat sinds de fusie met 2 colle-

ga woningcorporaties niet meer.
Volgens mijn informatie is het nu 
Groen West.
 
Dan de nieuwsbrief
In de nieuwsbrief staat in het voor-
woord verwoord wat wijkgericht 
werken nieuwe stijl is.  Volgens de 
wethouder betekent dit:  “de be-
staande samenwerking een ver-
volg geven”. Deze  nieuwe werkwij-
ze  wordt toegelicht in de nieuws-
brief. Al lezende wordt je dan wel 
heel erg benieuwd. 
 
De nieuwe werkwijze bestaat uit:
- een website InVinkeveen
- een wijkbudget
- een wijkschouw
- een wijkgesprek

maar blijkbaar ook uit:
- een opruimactie van zwerfvuil
- een voetbalwedstrijd tussen poli-
tie en jeugd 

De nieuwsbrief lijkt hiermee zijn 
doel voorbij te schieten, of is het de 
bedoeling dat we een nieuwsbrief 
krijgen waar nieuwtjes uit Vinke-
veen staan?  
Als het de bedoeling was om Wijk-
gericht Werken Nieuwe Stijl te in-
troduceren is dat maar slechts zeer 
ten dele gelukt, zeker door het ver-
mengen van nieuwsberichten zon-
der aan te geven hoe zich dat ver-
houdt met dat Wijkgericht Werken 
Nieuwe Stijl.  Nergens is een echte 
uitleg over het Wijkgericht Werken 
Nieuwe Stijl te vinden.
Een echt gemiste kans !!
 
Een aantal zaken naar aanleiding 
van de Nieuwsbrief: 
- stichting InVinkeveen: wie ma-
ken daar deel van uit? Is dit repre-
sentatief voor Vinkeveen, dus voor 
HEEL Vinkeveen?  Wat blijft de rol 
van de gemeente? Wie betaalt de 
website?  
- wijkbudget: Vinkeveen kent 2 
wijkcomités, dus lees ik het goed 
dat er 2 keer 10.000 beschikbaar 
is?

Wie kent bedragen toe?
Hoe vindt toekenning van de gel-
den plaats indien er zoveel plan-
nen komen, waardoor de 2 keer 
10.000 wordt overschreden?   
Waar staan de voorwaarden op 
een rijtje, of te wel waar staat ver-
meld wat passend is binnen de af-
spraken met bewoners of past bin-
nen het beleid van de gemeente?
Ofwel, hoe voorkom je dat dit een 
teleurstellingsmodel wordt?
Ofwel, hoe maak je waar wat in de 
nieuwsbrief wordt gesteld?
Ofwel, wie is aanspreekbaar voor 
de toezeggingen? 
 
- wijkteam: opeens een nieuwe 
term, namelijk “wijkteam” . Moge-
lijk dat er mensen zijn die NIET we-
ten waar het wijkteam uit bestaat. 
-  wijkschouw: hartelijk dank dat 
de wijkschouw Lintbebouwing 
overdag plaatsvindt, zodat velen 
zullen afhaken, omdat men aan het 
werk is. 
 
Bovenstaande is bedoeld als op-
bouwende kritiek. De inwoners van 
Vinkeveen hebben echter op geen 
enkele wijze invloed gehad op de 
samenstelling van de wijkcomités. 
Niemand heeft een uitnodiging ge-
had daarin zitting te nemen. Daar-
naast is Vinkeveen veel groter dan 
alleen de 2 wijken waarvoor wijk-
comités zijn opgericht. 
 
Bij een goede aanpak zou het Ser-
vicepunt veeeeeel te klein zijn als 
plek van samenkomst voor een 
gesprek, omdat Vinkeveners aan-
toonbaar zeer betrokken zijn bij de 
eigen leefomgeving.
 

Met vriendelijke groet,
Anco Goldhoorn

Inwoner wijk Zuiderwaard en 
daarnaast fractievoorzitter van 

Ronde Venen Belang
06 27 39 45 07

 
P.s.: Gezien mijn werkzaamheden 
overdag kan ik helaas niet op uw 
uitnodiging ingaan.

Aan de wethouder en de projectleider 
Wijkgericht werken

Gevaarlijke situatie 
door aanpassing 

voorrangsregeling op 
rotondes in Mijdrecht!!

“Wij gaan nog steeds voor 
‘de knip’ in de Irenebrug”

(Vervolg van voorpagina)

“Een tweede punt van discussie is 
het landbouwverkeer,” vervolgt wet-
houder Levenbach. “Op een 80 km 
weg mag volgens ons en de pro-
vincie in principe geen landbouw-
verkeer rijden. Wat is daarvan de 
consequentie voor landbouwers die 
voor of achter het aquaduct land 
hebben en daarvoor onder de Am-
stel door moeten? Over de busbaan 
is geen optie. Daar staan wij als ge-
meente maar ook de provincie af-
wijzend tegenover. Het is niet voor 
niets een vrije busbaan. Dat wordt 
dan omrijden via Vrouwenakker 
(…). Maar over hoeveel landbou-
wers hebben we het dan? Om die 
reden hebben we voorgesteld daar 
een onderzoek naar te laten ver-

richten. Stel dat daar uit komt dat 
er een of twee keer per week een 
tractor door het aquaduct rijdt hoe 
gaan we daar dan mee om? Dat is 
dan een volgende fase om te zien 
wat voor oplossingen je daarvoor 
moet bedenken. Een derde punt is 
dat er extra ‘linksaf stroken’ moe-
ten komen bij de kruising Tienboe-
renweg en bij de kruising met de 
Amsterdamse weg zodat het door-
gaande verkeer zo weinig mogelijk 
last heeft van bestemmingsverkeer. 
Overigens is het zo dat ook al zou-
den wij besloten hebben geen knip 
in de brug aan te brengen, er op 
termijn eveneens geen auto over de 
Irenebrug kan rijden omdat er so-
wieso een parkeergarage onder het 
Amstelplein gaat komen. Dat vergt 
een grote bouwput en zal iedereen 

Als de ondergrondse parkeergarage onder het Amstelplein er komt wordt dit de toerit

De busbaan wordt bestempeld als calamiteitenweg

Bernhardlaan (li) en Thamerlaan worden in beginsel de toe- en afvoerwegen 
naar de omgelegde N201

De nu nog doodlopende Amsterdamse weg wordt aangesloten op de N201. 
De Hollandse dijk wordt dan ter plaatse afgesloten

Het reeds lang geleden gebouwde viaduct onder de busbaan verbindt straks 
de Amsterdamse weg met het centrum van Uithoorn

moeten omrijden om bij het Amstel-
plein te komen. Dat zal zo’n ander-
half jaar in beslag nemen. Dat ge-
beurt echter niet eerder dan dat de 
omgelegde N201 volledig in gebruik 
is genomen. Dat betekent dat wij op 
z’n vroegst op 1 januari 2014 pas de 
schop in de grond gaan steken. In 
die tussentijd kan er nog van alles 
gebeuren en veranderen.” Aldus het 
relaas van wethouder Levenbach 
die omstreeks die tijd het stokje van 
zijn wethouderschap aan een opvol-
ger zal doorgeven. Dit is naar eigen 
zeggen zijn laatste termijn.

Metingen en onderzoeken
Volgens de wethouder zullen de 
verkeerstromen vanuit en naar het 
centrum van Uithoorn (via de Bern-
hardlaan, respectievelijk de Tha-

merlaan of Tromplaan, dat is nog 
onderdeel van een studie) via de 
Amsterdamse weg van/naar de om-
gelegde N201 niet intensiever wor-
den dan nu. Hooguit een paar hon-
derd auto’s per dag meer, zo laat 
hij weten. Er zijn metingen naar ge-
daan en de resultaten zijn doorge-
rekend. Omdat de metingen geda-
teerd zijn wordt daar nu voor al-
le zekerheid een nieuw onderzoek 
voor ingesteld.

De doorstroming bij het aquaduct 
met slechts 2 x 1 rijstrook blijkt nog 
steeds voldoende te zijn, zo tonen 
de laatste berekeningen aan. Zelfs 
als daar een ‘plus’ van 20 procent 
meer verkeer op wordt losgelaten. 
Dat is inclusief het verkeer dat ge-
bruik maakt van de extra linksaf 
stroken die aan de kruisingen wor-
den toegevoegd.
Dit jaar wordt het jaar van de onder-
zoeken, in 2012 moeten het ontwerp 
en de aanleg van start gaan om op 
tijd klaar te zijn als de N201 open 
gaat. Al met al heeft de omgelegde 
N201 dus een grote impact op het 
verkeers- en vervoersplan van Uit-
hoorn en zelfs op dat van de hele 
regio.

Busbaan als calamiteitenweg?
Wat nog wel vragen zal oproepen 
is of de mogelijkheid om de bus-
baan als ‘calamiteitenweg’ te gaan 
gebruiken wel zo’n goed idee is als 
er een ongeluk in of bij het aqua-
duct is. Niets op tegen om die rou-
te zelf te gebruiken, maar wel de 
tijd die ermee gemoeid is. Namelijk 
vanaf het busstation in Uithoorn via 
de busbrug naar het kruispunt bij 
de Tienboerenweg te rijden en dan 
naar het aquaduct als men noodza-
kelijkerwijs de rivier moet overste-
ken, vergt hoe dan ook de nodige 
kostbare minuten.

Maar in de meeste gevallen kun-
nen hulpdiensten aan de Uithoorn-
se kant toch vanaf de Amsterdamse 
weg en het kruispunt met de N201 
meteen bij het tunnelstuk komen?

Aan de Rondeveense kant zou men 
op dezelfde manier vanaf de krui-
sing met de Tienboerenweg snel die 
kant van de tunnelbuis kunnen be-
reiken. Immers, als het verkeer in de 
tunnel zelf ‘gesperd’ is leidt dat tot 
twee ‘lege’ rijbanen aan beide kan-
ten. Of is deze optie in de discussie 
tussen provincie en gemeente(n) al 
meegenomen?

Het zal ongetwijfeld wel weer ter 
sprake komen zodra de werkzaam-
heden aan het aquaduct een aan-
vang gaan nemen.
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CSW 2 wint op bezoek bij 
Aalsmeer 2
Wilnis - Op bezoek bij Aalsmeer 2 
heeft CSW 2 met 1-2 gewonnen. De 
Wilnissers kwamen op voorsprong 
via Vincent van Hellemondt en daar-
na maakte Ronnie Hilhorst 2-0. Net 
voor rust maakte Aalsmeer de aan-
sluitingstreffer. 
De tweede helft lukte het CSW 
niet de stand uit te breiden, maar 
Aalsmeer werd daarentegen nau-
welijks gevaarlijk.

CSW begon goed aan de wedstrijd. 
Door het dramatische veld was het 
moeilijk goed positiespel te spe-
len, maar het lukte in de eerste helft 
de Wilnissers toch om zelf goed te 
voetballen en Aalsmeer niet aan 
voetballen toe te laten komen. 

Voordat Vincent van Hellemondt 
zijn 28e treffer binnenschoot, kreeg 
hij twee 1-op-1 kansen, die hij al-
lebei miste. Ook Ronald Lucassen 
was dichtbij een treffer maar zijn in-
zet belandde op de lat. Toch kwam 
CSW verdiend op voorsprong. Ric-
ky Verweij werd neergehaald in het 
strafschopgebied, kreeg een penal-
ty toegewezen en vaste penaltyne-

mer Vincent van Hellemondt schoot 
de penalty binnen.

Ongevaarlijk
Na de goal bleef CSW goed voetbal-
len en ondertussen was Aalsmeer 
nog geen moment gevaarlijk ge-
weest. De 2-0 was een goal die 
niet vaak voorkomt. Ronnie Hilhorst 
nam een corner en zag de bal het 
doel indraaien. Net voor rust maak-
te Aalsmeer uit het niets de aanslui-
tingstreffer via een afstandschot.

De tweede helft vergat CSW de ze-
ge veilig te stellen door een doel-
punt te maken. Daarentegen kon 
Aalsmeer amper gevaarlijk worden. 
Toch werd het het laatste kwartier 
spannend, want de gelijkmaker zou 
toch per ongeluk kunnen vallen. Dit 
gebeurde gelukkig niet, waardoor 
de drie punten binnen waren.

Met spanning wachtten de Wilnis-
sers op de uitslag van Beursben-
gels 2 – Zwaluwen 2. Beursbengels 
bleek niet in staat te zijn om te stun-
ten en punten te pakken, het werd 
maar liefst 9-2 voor Zwaluwen. 

Atlantis 2 pakt punten
Mijdrecht - Zaterdag 23 april 
speelde het door de Rabobank ge-
sponsorde tweede team van Atlantis 
tegen het ervaren Rohda 5 uit Am-
sterdam. Na een gelijk opgaand du-
el eindigde de teller na 70 slopen-
de minuten in het voordeel van At-
lantis. De Mijdrechtenaren wonnen 
met 13-15.

In de zinderende hitte startte Atlan-
tis in een vertrouwde opstelling met
Jacco, Peter, Chantal en Joyce dit-
maal in de verdediging en Auke, 
Alex, Melissa en Lisanne in de aan-
val. Kristian Geerdinck is helaas nog
geblesseerd. Atlantis pakte direct 
het initiatief en kwam al snel op 
een 1-0 voorsprong. Die voorspong 
werd de hele eerste helft vastge-
houden, waardoor beide ploegen 
met een 7-8 stand in het voordeel 
van Atlantis de kleedkamers in gin-
gen. De tweede helft ging het tempo 
van de Amsterdammers verder naar

beneden. De ploeg liet zich nog ver-
der terugzakken waardoor Atlantis
gedwongen werd lang naar de juiste 
kans te zoeken. Waar de Mijdrech-
tenaren voorheen ongeduldig wer-
den, wisten zij nu het geduld wel te 
bewaren. Met slim en tactisch spel 
wist Atlantis de verdediging van 
Rohda steeds te omzeilen, waardoor 
de voorsprong kon worden vast-
gehouden en uitgebreid. Het gat 
van vier werd echter nooit gevon-
den. Sterker nog, de Amsterdam-
mers kwamen vlak voor tijd langs-
zij, maar met twee treffers van af-
stand van Jacco en Joyce werd het 
stugge spel van Rohda alsnog be-
dwongen. De door de Rabobank 
gesponsorde ploeg ging verdiend 
met twee punten naar Mijdrecht. De 
volgende wedstrijd van Atlantis 2 
wordt gespeeld op zaterdag 14 mei 
om 14.00 uur aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Tegenstander is dan DKV 
2 uit IJmuiden.

Atlantis 2 pakt terechte overwinning.

Atlantis 1 hittebestendig
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
nam de koploper Atlantis 1 het op 
tegen de hekkensluiter SKV Am-
sterdam 1. Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis reisde in de mid-
dag af naar het veld van Triaz in Am-
sterdam, waar SKV Amsterdam haar 
wedstrijden speelt. In de race om 
het kampioenschap diende het eer-
ste team van Atlantis natuurlijk ook 
na deze wedstrijd de punten mee 
naar Mijdrecht te nemen. Het werd 
een hete en mooie dag voor de Ra-
bobank formatie, want er werd een 
ruime overwinning behaald: eind-
stand 9-22.

Vooraf
Het zal niemand ontgaan zijn dat 
afgelopen zaterdag het weer sub-
tropisch aanvoelde, dat waren dus 
geen ideale omstandigheden voor 
een korfbalwedstrijd. Coach Mark 
van den Brink attendeerde de spe-
lers van Atlantis 1 erop dat er goed 
warmgelopen moest worden, zodat 
ook de spieren warm werden en er 
gewend kon worden aan de weers-
omstandigheden. Ook verzocht de 
coach om fel te beginnen en vroeg 
in de wedstrijd al een gat te slaan,
zodat het team het zichzelf niet 
meer moeilijk hoefde te maken aan 
het einde van de wedstrijd. Dit was 
in voorgaande wedstrijden name-
lijk al een aantal keer het geval. 
Ook werden er ijsjes beloofd als de 
ploeg met meer dan 10 punten ver-
schil zou winnen. Een mooie stimu-
lans op zo een warme dag!

Eerste helft
In de eerste minuut tekende Atlantis 

meteen voor het eerste doelpunt, dit
door middel van een vrije bal. Nog 
geen minuut later scoorde ook SKV
Amsterdam haar eerste doelpunt, 
deze vanaf de strafworpstip, de ge-
lijkmaker: 1-1. Tot een tussenstand 
van 2-2 ging het nog gelijk op, maar 
daarna was het al snel duidelijk dat 
Atlantis de betere ploeg was. Na 15 
minuten spelen kwam de studen-
tenvereniging uit Amsterdam nog 
eenmaal dichtbij met een stand 
van 4-5, maar toen na 30 minuten 
spelen het fluitsignaal voor de rust 
klonk was de stand al 5-11 in het 
voordeel van Atlantis. Tijdens de 
eerste helft werd het spel ook een 
aantal keer stilgelegd om snel
wat te drinken.

Tweede helft
Na de rust ging Atlantis meteen 
weer scherp van start en breidde de 
score uit naar 5-17. Bij een stand van 
6-17 werd Melissa in de ploeg ge-
bracht. SKV Amsterdam deed nog 
iets terug door twee maal te scoren; 
8-17. In de laatste 10 minuten van 
de wedstrijd kreeg Atlantis nog een 
scala aan prachtige kansen, een en-
keling werd benut wat resulteerde 
in een 9-22 eindstand. De ploeg uit 
Mijdrecht kon terug kijken op een 
erg mooie dag.
Het belangrijkste was dat de twee 
punten mee naar huis werden ge-
nomen; het kampioenschap is weer 
een klein stapje dichterbij. Er werd 
maar liefst 22 keer gescoord! Een 
lekker kleurtje op het gezicht, ar-
men en benen is ook niet verkeerd. 
En niet te vergeten een lekker wa-
terijsje na de wedstrijd.

Atlantis komt thuis met een klinkende overwinning.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het Blijft spannend in 
de competitie de koplopers geven 
elkaar weinig toe, zodat met nog 
drie avonden te spelen het span-
nend lijkt te blijven. De uitslagen 
van dinsdag 19 april zijn: 1e. Frans 
Bierstekers met 5350 punten, 2e. 

Martien de Kuijer met 5285 pun-
ten, 3e. Bep Schakenbos met 5081 
punten, 4e. Ferry Verbraak met 4849 
punten , 5e. Arend Alleman met 
4627 punten. Rieky Kooiman moest 
met 3652 punten genoegen nemen 
met de poedelprijs.

Argon B1 KAMPIOEN!
Mijdrecht -  Er zijn van die dagen 
die niet lang genoeg kunnen du-
ren. Zo’n dag was het vandaag. Bij 
het wakker worden is de eerste ge-
dachte die binnenschiet, we kunnen 
kampioen worden. Een gebeurtenis 
die niet elk jaar voorkomt en promo-
tie van 2e naar de 1e divisie is een 
bijzondere prestatie. We wilden van-
daag ook kampioen worden, anders 
zou het nog 3 weken duren en moet 
je het maar afwachten. Een leu-
ke tegenstander wachtte ons van-
daag, AFC. En voetballende ploeg 
met een paar handige aanvallers. 
De wedstrijd werd op het hoofdveld 
gespeeld o.l.v. G. Cordes, die als in-
valler zijn taak uitstekend vervulde. 
Terwijl Argon voor het kampioen-
schap speelde, wilde AFC definitief 
afstand nemen van de gevarenzone. 
Kortom, 2 ploegen die nog niet klaar 
waren. Argon begon in de vertrouw-
de opstelling van de afgelopen we-
ken, met Glenn weer in de goal.
Argon nam gelijk het initiatief en 
wilde een snelle 1-0 forceren. Aan 
de rechterkant was het de sterk 
spelende Joris, die Menno weg-
stuurde, de voorzet kon niet worden 
binnengelopen. Even later opnieuw 
Menno die doorgaat, maar voor bui-
tenspel wordt afgefloten. Even la-
ter gaan de handen omhoog als een 
slim steekpasje van Jesse door Greg 
wordt binnen geschoten, helaas de 
grensrechter had buitenspel gecon-
stateerd. Even later opnieuw een 
mooie aanval , maar de eindpass is 
net niet goed. Zo gaan we met 0- 
0 rusten, het moet de 2e helft dan 
maar gebeuren.

Agressief

Lekker agressief blijven spelen en 
gaan voor de 1-0, bij een tegengoal 
weet je het maar nooit, zo luidt het 

advies in de rust. Argon komt we-
derom goed uit de startblokken, een 
prachtige actie van de prima spelen-
de De Stang stuit op de keeper, een 
voorzet langs de goal van de rech-
terkant gaat aan iedereen voorbij en 
zo blijft het lang 0-0. En dan gebeurt 
bijna hetgeen, waar we al bang voor 
waar, een voorzet van AFC van  de 
linkerkant komt boven op de lat te-
recht. Argon laat zich niet van de 
wijs brengen en drukt AFC nog ver-
der terug. Met nog 20 minuten te 
spelen mag Argon een vrije trap ne-
men aan de linkerkant, Abdel zet 
zich achter de bal en brengt de bal 
binnen de 16 meter. Het is Jesse van 
N. die de bal prachtig verlengt en de 
bal achter de kansloze keeper kopt. 
De ontlading is daar, het kan niet 
meer mis gaan. De 2-0 laat dan ook 
niet lang op zich wachten als kilo-
metervreter Greg de bal prima bin-
nenkopt na een voorzet van Jesse L. 
 
Het slotakkoord is voor De Stang, 
die de bal achter de keeper plaatst, 
nadat hij de bal fraai aanneemt. 
De champagneflessen worden dan 
ook al vast klaargezet en na het 
laatste fluitsignaal gaan de rem-
men los. Het kampioenschap is een 
feit en het feest kan beginnen. On-
der het genot van een heerlijke Su-
rinaamse maaltijd klaargemaakt 
door de ouders van Greg wordt er 
nog lang nagetafeld! Gefeliciteerd 
spelers en begeleiding, jullie zijn 
de verdiende kampioenen. Volgend 
jaar mogen jullie het gaan waarma-
ken in de 1e divisie op hetzelfde ni-
veau als de A1, die zich inmiddels 
heeft geplaatst voor de nacompeti-
tie voor een plaats in de eredivisie. 
Uniek! Met Hemelvaart gaan we het 
nog eens dunnetjes over doen, als 
we richting Ermelo trekken voor het 
3-daagse evenement!

Argon deelt de punten 
met tegenstander Altius
Mijdrecht - Argon heeft zater-
dag de punten gedeeld met Al-
tius, maar dat zag er de eer-
ste helft niet naar uit. Een drie-
tal prachtige kansen werden niet 
benut waardoor het tot de rust 
0-0 bleef. 

De tweede helft scoorde de bezoe-
kers de openingstreffer en halver-
wege kwam Argon weer op gelij-
ke voet. In de slotfase kwam Argon 
goed weg omdat Altius verzuimde 
de trekker over te halen.
In aanvallend opzicht was Argon de 
bovenliggende partij, dat begon al 
in de derde minuut toen na een ac-

tie over links van Rudi Zaal de bal 
bij Stefan Tichelaar kwam, zijn kop-
bal ging naast. Vervolgens bereik-
te een dieptepass Lesley Groenen, 
maar zijn schot was een prooi voor 
de keeper. Even later zagen we om-
haal van Remco von Lindheim maar 
de bal was te zacht om keeper Jof-
frey de Beer te verrassen.
In dezelfde minuut ontving Groenen 
opnieuw de bal na een actie van Pa-
trick Berkelaar, de inzet van Groe-
nen werd door de keeper weggesla-
gen, vervolgens opnieuw ingebracht 
maar nu werd de bal uit de doel-
mond gekopt. 
Nog was in aanvallend opzicht de 

koek nog niet op voor Argon, een 
vrije trap van Tichelaar werd door 
keeper De Beer uit de hoek getikt 
en na een hoekschop schoot Berke-
laar naast. Altius kon daar in aan-
vallend opzicht niet veel tegenover 
stellen, doelman Bas van Moort 
werd niet echt getest. De mooi-
ste kans was voor Martijn de Jager 
maar hij schoot naast.

Verrassen
Direct bij het begin van tweede 
helft liet Argon zich verrassen, bij 
een lange bal zag het er verdedi-
gend slecht uit, Marco Berkenbosch 
stond vrij en profiteerde 0-1. Even 
later liet Samir de Roo namens Alti-
us de kans op de tweede treffer lig-
gen, hij schoot voorlangs. Halver-
wege de tweede helft kon Argon in 
aanvallend opzicht iets terug doen, 
Patrick Berkelaar z’n vrije trap werd 

door Remco von Lindheim op de 
kruising gekopt. Even later werd Ar-
gon een vrije trap toegekend, Ste-
fan Tichelaar schoot vanaf achttien 
meter laag in hoek de 1-1 binnen. 
Daarna werden Groenen en Door-
son vervangen door René Legters 
en Antonie van der Linden. We za-
gen we nog twee doelpogingen 
voor Argon, Berkelaar schoot in de 
draai rakelings over en een vrije trap 
van opnieuw Berkelaar werd door 
keeper De Beer gepakt. In de slot-
fase kwam Argon goed weg, eerst 
moest Wouter Winters doelman van 
Moort op doellijn assisteren door 
de bal weg te knallen en Leslie Lei-
deritz kopte namens de bezoekers 
voor een leeg doel naast.
Argon speelt voor de competitie 
nog twee wedstrijden, eerst uit naar 
Utrecht tegen DHSC en de laatste 
wedstrijd thuis tegen FC Almere.    

Autobedrijf van Schie steekt 
tennisteam in het nieuw
Mijdrecht - Het vrijdag avond Mix 
team van Tennis Verenging de Ron-
de Vener is wederom in het nieuw 
gestoken door Ed van Schie ( al ja-
ren sponsor van dit team )Helaas is 
hijzelf niet in staat om op dit mo-
ment competitie te spelen vanwe-
ge een lang slepende blessure, ui-
teraard hopen wij dat hij snel weer 
zelf een balletje kan slaan !
Gelukkig is hij wel enorm trouw aan 

het team, hij gaat altijd mee om zijn 
team bij te staan, dit hebben ze hard 
nodig, ze spelen erg wisselvallend.
Met Breukelen Vinkeveen en TVM 
Mijdrecht spelen ze in een leuke 
poule met zeer spannende wedstrij-
den die alle kanten op kunnen.

Met nog 3 rondes te gaan, is het 
even afwachten hoe het afloopt voor 
het team.

BMX Noordhollandcup
Regio - In Bussum alweer de twee-
de Noord Holland cup van dit sei-
zoen.Op die prachtige baan van de 
Kombocht bij een temperatuur van 
25 graden was het hard werken voor 
alle rijders. 
Om kwart over elf werd gestart met 
de manches. Daar moet je uiteinde-
lijk een plaats verdienen die recht 
geeft om de finale te rijden.Daar 
werd hard om gestreden.Uit heel 
Noord holland waren rijders aanwe-
zig en het was genieten om te zien 
hoe ze met elkaar de strijd aangin-
gen.Met 53 rijders was UWTC uit 

Uithoorn weer zeer goed vertegen-
woordigd en dat was in de eind-
uitslag goed te merken. Er waren 
mooie spannende finales waarin 
UWTCers veel eerste plaatsen haal-
den.
De grote pechvogel van de dag was 
Maarten van de Mast.In gewonnen 
positie schoot hij 30 meter voor de 
finisch van zijn pedaal en ging on-
deruit.
Met zes eerste plaatsen voor UWT-
Cers werden er weer goede zaken 
gedaan voor de bovenste plek in de 
clubcompetitie.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag  29  April     
2011 is er prijs-klaverjassen 
om fraaie prijzen voor ieder-
een in Cafè de Merel Arkenpark 
MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-
263562.

Aanwezig zijn om, let op, 20.00 uur   
en  uiterlijk om 20.15 starten met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
We spelen  vier  maal zestien giffies 
, de punten worden bij elkaar opge-
teld, en de winnaar of winnares is 
bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijs-klaverjasavond, op vrijdag was;

1 Loes Verbruggen 7643 punten  
2 Cees Lof  6989 punten 
3 William Mayenburg 6985 punten 
4 Greet Koot 6961 punten 
5 Ria Plant 6828 punten 

De poedelprijs was deze avond voor    
Corry v. Bemmelen 4329 punten. 
 
De volgende datums is er ook prijs-
klaverjassen tot aan de vacanties ; 
dus 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 
juni en 8 juli: dit zijn allen vrijdagen.

Cruyff Courts toernooi 
Meiden Veenzijdeschool 
winnen kwartfinale
Wilnis - De meiden van groep 8 
Veenzijdeschool hebben woensdag-
middag 20 april bij Argon de eerste 
prijs gewonnen in het Cruyff Court-
toernooi.
Vorig jaar in september wonnen ze 
in de voorronde tegen andere ba-
sisscholen in De Ronde Venen. Het 
team, aangevuld met 3 meiden van 

de Beatrixschool, vertegenwoordigt 
in mei de Ronde Venen in de hal-
ve finale. De landelijke finale is op 
zaterdag 28 mei in Amsterdam. De 
laatste kans om een beker binnen te 
halen voor de Veenzijdeschool aan-
gezien deze school aan het einde 
van dit schooljaar gaat sluiten, ligt 
in hun handen!



Club kampioen biljarten 
De Hoef Bart van Ginkel
De Hoef - Op zaterdag 16 april 
2011 zijn in de Springbok De Hoef 
de finales van de Plaatselijke bil-
jartkampioenschappen gespeeld.
Voor de mini triatlon kwamen aan te 
tafel  Adri Rijnbeek tegen Ton Ver-
laan zij moesten het tegen elkaar 
opnemen met drie banden waarin 
Ton Verlaan Adri ruimschoots van 
tafel wist te spelen in een sterk uit-
lopende partij. In de tweede partij 
voor het bandstoten kwamen Piet 
Slingerland en Cock Sassen tegen 
elkaar uit waarbij Piet Slingerland 
met de eer ging strijken, in de laat-
ste partij moesten  Rinus Roeleveld 
en Hans Brozius uitmaken welk 
team de winnaar zou gaan worden. 
Door het zeer rustige en beheers-
te spel van Rinus was Hans niet op 
gewassen in deze libre partij, en 
ging de winst naar het team van 
Ton Verlaan. Voor het Hoefse kam-
pioenschap Libre werden eerst de 
halve finales gepeeld tussen Bart 
van Ginkel en Gijs Rijneveld waar-
bij Bart in 23 beurten Gijs wist te 
verslaan. In de tweede halve finale 
tussen Jan Kandelaar en Cor Blom-
mestijn wist Jan Kandelaar In maar 
liefst 36 beurten Cor op de knieën 

te krijgen. De finale moest toen dus 
door Bart van Ginkel en Jan Kan-
delaar uitgevochten worden. Hierbij 
stond een zeer koelbloedige Bart 
tegenover een vrij nerveuze Jan aan 

de tafel. Waarbij Bart nu in 26 beur-
ten Jan Kandelaar wist uit te scha-
kelen en Bart zich nu een heel jaar 
de Biljart Kampioen van De Hoef 
mag noemen.

Proostdijkinderen schoolvoetballen
Mijdrecht - Op de eerste woens-
dag voor het schoolvoetbal waren 
de jongens van groep 5 en 6 en 
de meisjes van groep 7 en 8 aan 
de beurt. De jongens van groep 5 
en 6 van de Proostdijschool deden 
erg hun best maar het lukte de jon-
gens niet om de pouleronde door 
te komen.  De meisjes van groep 
7 wisten de poule wel door te ko-
men. In de achtste finales verloren 
zij de wedstrijd helaas, van wat uit-
eindelijk het winnende team bleek. 
De meisjes van groep 8 wisten 
hun wedstrijd in de achtste fina-
les te winnen. In de stromende re-
gen werd de wedstrijd in de kwart-
finale gespeeld en ook gewonnen. 
Zij gingen dus een ronde verder. In 
de halve finale was het team van de  
Driehuisschool de tegenstander. 
Een leuke, spannende wedstrijd 
die terecht werd gewonnen door 
de Driehuisschool. Nadat de meis-
jes hun teleurstelling hadden ver-
werkt, speelden zij weer goed ge-
motiveerd de wedstrijd voor de der-
de en vierde plaats. Deze wedstrijd 
wisten zij te winnen met 1-0. De 
meisjes van groep 8 van de Proost-
dijschool gingen dan ook met een 
verdiende derde plaats naar huis. 
Gefeliciteerd!

Tweede
De tweede woensdag was het de 
beurt aan de jongens van groep 3 
en 4. Ook de meisjes van groep 3, 4, 

5 en 6 waren aan de beurt.  De jon-
gens en meisjes van groep 3 deden 
ontzettend hun best. Voor hen was 
het de eerste keer, zelfs met hulp 
van twee stoere mannen uit groep 
2. Ze hadden er veel plezier in maar 
wisten helaas de poule niet door te 
komen.
De meisjes van groep 4 wisten 3 
wedstrijden in de poule te winnen. 
Helaas verloren zij de laatste wed-
strijd, waardoor zij 2e werden van 
hun poule en niet doorgingen naar 
de kwartfinales.
Ook de jongens van groep 4 heb-
ben goed hun best gedaan. Twee 
gewonnen wedstrijden en twee 
wedstrijden eindigden gelijk. Ook 
zij werden 2e van hun poule en 
hadden net niet genoeg punten.

Meisjes
De meisjes van groep 5 en 6 heb-
ben zich ook prima verweerd. 
Proostdij 1 wist helaas de poule niet 
te overwinnen. Proostdij 2 wist de 
kwartfinales te bereiken.
De jongens van groep 7 hebben 
prima met elkaar gevoetbald, maar 
helaas de finales niet bereikt.
De jongens van groep 8 wisten 
twee wedstrijden te winnen. Samen 
met een gelijkspel en een verloren 
wedstrijd wisten zij de 2e plaats in 
de poule te veroveren. Net niet ge-
noeg om door te gaan naar de fi-
nales.
Dit verslag beëindig ik graag met 
de woorden van Tygo en Pepijn uit 
groep 8: we hebben een leuk toer-
nooi gehad.

“Een hele leuke groep!”
Vinkeveen - Rosemarie Roozenbeek 
was één van de drie korfbaltoppers, 
die afgelopen maandag 18 april een 
trainingsclinic verzorgde voor de as-
piranten en junioren van korfbalver-
eniging De Vinken. In het kader van 
het vijftigjarig jubileum van de Vinke-
veense korfbalclub waren een drietal 
hoofdklassenspelers uitgenodigd om 
de jeugd te trainen in het maken van 
doelpunten.

Enthousiast
Barry Schep en Jennifer Tromp van 
Fortuna uit Delft vergezelden de in 
de Zaanstreek bij KZ spelende Ro-
semarie die maandagavond. Na af-
loopt vertelde de drie korfbalinterna-
tionals, dat zij een heel enthousias-
te groep getroffen hadden.  “De jon-
gens en meiden waren heel leergie-
rig. Een hele leuke groep”, conclu-
deerde Roozenbeek na afloop. “Bij 

het afsluitende één tegen één wa-
ren ze zelfs eigenlijk erg beschei-
den. Normaal willen ze graag het du-
el aangaan, maar hier waren ze toch 
wat voorzichtig.” Het is altijd een 
mooie afsluiting van een intensieve 
training als de jongelui een halve mi-
nuut lang mogen verdedigen tegen 
internationale topspelers. Een en-
kele aspirant hield het de complete 
dertig seconden vol, onder luid ge-
juich van het complete publiek. Dat-
zelfde publiek en de hele trainings-
groep was ook getuige van diverse 
speciale korfbaltrucjes, die de jeugd 
die avond aangeleerd kreeg.

Balvaardigheid
Ruim zestig aspiranten en junio-
ren van De Vinken traden maandag-
avond in een heerlijk lentezonnetje 
aan op het kunstgrasveld.  Jennifer 
Tromp deed veelal het woord. Zij in-

troduceerde de oefeningen en Barry 
en Rosemarie deden de oefeningen 
voor. Met name de schutterskwa-
liteiten van de topspelers leverden 
veel bijval op. Veel schottechnieken 
en speciale gooi- en vangtechnieken 
mochten de Vinkeveense korfballer-
tjes uitvoeren.  Waarbij vooral de bij-
zondere vaardigheden als achter de 
rug om werpen en vangen of in de 
sprong doelen ook de nodige hila-
riteit opleverden. Maar de complete 
jeugdgroep was bijzonder gedreven 
om alle tussenwedstrijdjes uit te voe-
ren. Al met al dus een zeer geslaag-
de trainingsavond, waarbij de jeugd 
van De Vinken op een uitstekende 
manier is voorgehouden wat er al-
lemaal mogelijk is binnen het eigen 
korfbalspel. Een mooie opsteker voor 
de jubilerende club. En opnieuw een 
zeer geslaagde activiteit in het uitge-
breide jubileumprogramma.

GVM turnsters in Regio 
finale divisie 4

Belangrijke punten voor De Vinken
Regio - In de zonovergoten competi-
tiewedstrijd afgelopen zaterdag heeft 
het eerste achttal van De Vinken 
goede zaken gedaan. In een duel dat 
tot de laatste seconden spannend 
was, trokken de volgelingen van Fred 
Straatman aan het langste eind. Me-
dedegradatiekandidaat Luno uit Lin-
schoten werd in de laatste minuut op 
een beslissende achterstand gezet: 
einduitslag 16-15.
Zomer Het was uitstekend korfbal-
weer op deze Paaszaterdag. In de 
vertrouwde opstelling trok de thuis-
ploeg al direct prima van leer. Met 
Helene Kroon, Mariska Meulstee, Pe-
ter Koeleman en Peter Kooijman in de 
eerste aanval was het al binnen twee 
minuten 2-0 door doelpunten van de 
beide Peters. De tweede aanval met 
Charita Hazeleger, Joyce Kroon, Kel-
vin Hoogeboom en Rudy Oussoren 
nam dit initiatief prima over. Want 
ook na een eerste tegenstootje van 
de bezoekers bleef De Vinken trefze-
ker. In de negentiende minuut schoot 

Kelvin Hoogeboom de tussenstand 
naar 7-4.  Twee fraaie afstandsscho-
ten van Joyce Kroon, een treffer van 
Mariska Meulstee en een uitsteken-
de doorloper van Peter Kooijman gin-
gen hieraan vooraf.
Afgetroefd Toch kwam Luno steeds 
beter in het spel. In de onderlinge du-
els waren de Linschotenaren net iets-
je feller. Een rommelige wisseling van 
heren in de verdediging gaf de Lu-
no-aanvallers te veel ruimte. De Vin-
ken reageerde veelal te afwachtend, 
leed bij vlagen knullig balverlies in de 
rebound  en foute passes lieten Luno 
helemaal terug komen. Nog voor rust 
had Linschoten ondanks treffers van 
Charita Hazeleger en Helene Kroon 
de leiding over genomen: 9-11. Ma-
riska Meulstee frommelde op slag 
van rust de 10-11 op het scorebord. 
Scherper Na de rust kwamen de be-
zoekers met zichtbaar meer zelfver-
trouwen uit de kleedkamer. Met na-
me in de rebound was Linschoten 
wat feller en scherper. Het leidde on-

danks een treffer van Ruud Oussoren 
tot een 11-14 tussenstand halverwe-
ge de tweede helft.  
In het laatste kwart van de wed-
strijd moest het gebeuren. De Vinken 
rechtte de rug, gooide een schepje er 
bovenop en kwam langzaam weer te-
rug. Peter Koeleman benutte keurig 
een klein kansje. Kelvin Hoogeboom 
en Joyce Kroon schoten de thuis-
ploeg langszij. En ook de laatste 
voorsprong van Luno werd vrijwel di-
rect genivelleerd via een doorloopbal 
van Helene Kroon. Charita Hazeleger 
besliste met een voor haar zo ken-
merkende doorloopbal de wedstrijd.  
De Vinken hield met 16-15 beide 
punten in huis.  Door deze winst nes-
telt De Vinken zich naast de nummer 
6 in de poule. Met nog vier wedstrij-
den te gaan is het dus nog goed mo-
gelijk om in de tweede klasse te blij-
ven. Pas op 14 mei speelt De Vinken 
haar volgende wedstrijd. Uit in Al-
melo wacht dan rode lantaarndrager 
Achilles.

VLC hockeyers doen het leuk
Regio - Vrijdag 15 april jongsteden  
heeft het Veenlanden College, onder 
een heerlijk voorjaarszonnetje, met 
4 hockeyteams meegedaan aan het 
jaarlijkse KNHB schoolhockeytoer-
nooi. Op verschillende fraaie hockey-
complexen (Larensche Mixed Hockey 
Club, MHC ‘t Spandersbos Hilversum, 
Huizer HC en MHC Gooische Bus-
sum) werd de sportieve strijd aange-
gaan met andere scholen uit de re-

gio Utrecht. Helaas zijn de resultaten 
van onze hockeyteams niet goed ge-
noeg geweest om begin juni in het 
Amsterdamse Bos mee te doen om 
het schoolkampioenschap van Ne-
derland. Deze titel werd de laatste ja-
ren opgeëist door scholen uit Amstel-
veen, ‘t Gooi en de Haagse regio met 
vrijwel volledige selecties van lande-
lijk spelende hockeyers. Tegen zo-
veel hockeygeweld hebben onze spe-

lers en speelsters weinig in de melk te 
brokkelen helaas. Maar.......als er een 
titel bestond voor de meest sportie-
ve en gezellige deelnemers dan won-
nen we deze titel met glans! We heb-
ben zeer veel plezier gehad en kijken 
weer uit naar volgend jaar. Onze dank 
gaat uit naar de VLC begeleiding en 
ook alle ouders die ook dit jaar weer 
onmisbaar waren om alle spelers en 
speelsters te vervoeren.

Theo Kuijlenburg wint vlucht
Regio - Zaterdag 23 april  was er 
voor de duiven van Rond de Amstel 
een vlucht vanuit het Belgische Ni-
velles/Nijvel. De gemiddelde afstand 
was 186 Km. Om 9.30 uur gingen de 
duiven los bij nagenoeg windstil weer, 
en gaandeweg het traject huiswaarts 
begon de wind wat aan te trekken 
vanuit het Oosten, en waarschijn-
lijk zat er af en toe ook een beetje 
Zuidoost bij. De duiven werden rond 
twaalf uur verwacht, en om 11.49.17 

uur klokte Theo Kuijlenburg de eerste 
duif van de vereniging, en deze duif 
maakte een snelheid van 1342,563 
meter per minuut, dat is ruim 80½ 
Km per uur. Cor van Bemmelen uit De 
Hoef werd 2e en Ton Duivenvoorde 
uit De Hoef werd 3e. 
Wim Wijfje uit De Kwakel werd 5e en 
Ron den Boer uit Uithoorn 8e. Paul 
Baas uit Uithoorn werd eerste in de 
B-Groep. Theo werd in rayon F van 
Noord Hollans waar 4446 duiven in 

concours waren 17e, Cor werd 18e, 
Ton 22e, Wim 27e, Ron 33e en Gin-
kel & Berg uit De Kwakel 48e. prima 
resultaten. 

De uitslag is als volgt;
Nivelles/Nijvel 23-04-2011 776 dui-
ven en 24 deelnemers.
Th. Kuijlenburg, C. van Bemmelen
A.M. Duivenvoorde, W. Wijfje, R. den, 
Boer, Ginkel & Berg, C. Pothuizen, 
H. Half, P.J. van Schaik, H.P. Snoek

Mijdrecht - Op zaterdag  werd 
de Regio finale divisie 4 geturnd 
in Hooglanderveen. Drie turn-
sters van GVM hadden zich mid-
dels twee Rayon voorronden ge-
plaatst voor deze finale.

De beste turnsters van 4 Rayons 
mochten deelnemen aan deze fina-
le, een finale waarin het niveau erg 
hoog was.  Bij de jeugd niveau NTS 
7, kwam Saki Kato uit voor GVM. Sa-
ki haar oefeningen op sprong, brug, 
balk en vloer gingen per wedstrijd 

beter en ook in deze finale was te 
zien dat er weer hard getraind was. 
Saki werd 30ste met een punten-
totaal van 38,866, wat gezien haar 
leeftijd(1ste jaar jeugd) en het tota-
le wedstrijd niveau een uitstekende 
prestatie was. Bij de pupillen 1 ni-
veau NTS 9 had Babette Veenbrink 
zich geplaatst voor deze finale. Ba-
bette haar sprong, brug (met keu-
rig ophurken met 2 voeten tegelijk) 
en vloer gingen prima, helaas ging 
het op balk even mis en dat kostte d
Maar toch werd Babette netjes 

25ste met een puntentotaal van 
46,500. Eva Vergeer kwam uit in 
de categorie instap niveau NTS 10. 
Ook bij Eva ging het mis op de balk, 
jammer want in de 2de voorronde 
scoorde zij daar het hoogste cijfer. 
Met de sprong, brug en vloer ging 
het prima en met een puntentotaal 
van 47,600 werd Eva 19de en mag 
zij door naar de District finale op 21 
mei in Beverwijk. 
Wilt u meer weten over het turnen 
bij GVM, kijk dan eens op onze site: 
www.gvm79.nl.
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