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EindElijk raak!

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Gemeente De Ronde Venen wint prijs ‘Beste kwaliteitshandvest 2008’

Gemeente De Ronde Venen maakt
beloftes aan burgers waar
De Ronde Venen - De manier
waarop de gemeente De Ronde Venen de kwaliteit van haar dienstverlening verbetert is beloond met de
prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2008. Woensdag 23 april ontving wethouder Ingrid Lambregts
van de gemeente De Ronde Venen
de prijs uit handen van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Ank Bijleveld. De prijs bestaat uit een bronzen beeld dat een dienstverlenende
houding uitbeeldt en dat is ontworpen door Henny Rijsdijk en Jasper
Rijsdijk.
Wethouder Ingrid Lambregts, die
de gemeentelijke dienstverlening
in haar portefeuille heeft, maakte
woensdag een klein vreugdedansje
toen de winnaar bekend werd gemaakt. “Natuurlijk hadden we op de
prijs gehoopt, alhoewel je er altijd
rekening mee houdt dat een ander
hem kan winnen. Dit is een enorme
stimulans voor de wijze waarop wij
als gemeente bezig zijn met het ver-

beteren van onze dienstverlening.
Dat belijden we niet alleen met de
mond, maar met concrete afspraken
waar de inwoner ons aan kan houden. Die afspraken noemen wij servicenormen. Dit zijn concrete beloftes als het binnen twee weken beantwoorden van brieven of het binnen twee weken verlenen van een
‘lichte bouwvergunning’. Inmiddels
hebben we twintig van deze servicenormen en dat aantal zal verder
toenemen.’’
Verbeterd
De prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2008 werd woensdag 23
april uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Servicenormen en
Klantgerichte Publieke Dienstverlening in Rotterdam. Voordat de prijswinnaar bekend werd gemaakt,
werd een film vertoond van de drie
gemeenten die waren genomineerd.
Naast de gemeente De Ronde Venen waren dat de gemeenten Dordrecht en Woerden. In de film werd

getoond wat de gemeenten doen
aan dienstverlening en vertelden
woordvoerders waarom zij vonden
dat zij de prijs moesten winnen.
De jury voor de prijs bestond uit
staatssecretaris A. Bijleveld, de nationale Ombudsman de heer A. Brenninkmeijer, de bestuursvoorzitter
van de Sociale Verzekerings Bank
en voorzitter van de Handvestgroep
de heer E. Stoové en de voorzitter van de Stuurgroep Dienstverlening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Roosendaal, de heer M.J.H.
Marijnen.
Volgens het juryrapport vormen de
servicenormen in De Ronde Venen
geen statisch document maar zijn
ze voortdurend in ontwikkeling. De
jury had lof voor de wijze waarop de
servicenormen tot stand komen, namelijk niet door ze van bovenaf ‘te
droppen’, maar doordat medewerkers zelf kritisch kijken naar hoe de

Gemeenteraad wint zeker geen prijs in ‘normaal
omgaan met elkaar’

dienstverlening kan worden verbeterd. Ook roemde de jury het enthousiasme waarmee dat gepaard
gaat en het feit dat inwoners bij
de totstandkoming worden betrokken via zogenaamde inwonerspanels. Over de servicenormen wordt
volgens de jury goed gecommuniceerd, zowel intern als naar de inwoners toe.
In totaal hadden 21 overheidsorganisaties zich aangemeld voor de
prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2008. De inzendingen waren
onder andere afkomstig van gemeenten, provincies, politie en Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Wij zijn
Koninginnedag
geopend van
8.00 - 13.00 uur
Graag gedaan
Super de Boer
VINKEVEEN

Coalitie weer gelijmd, maar
plakrandje is flinterdun
De Ronde Venen - Wat was het
weer een ellende in de Rondeveense raad. Het is bijna beschamend
wat er in deze raad gebeurt. De diverse fracties en raadsleden lijken
alleen maar bezig te zijn om elkaar
het leven zuur te maken en schuwen
daarbij niets. Persoonlijke aanvallen,
zelfs gericht op privézaken, worden
er bijgehaald. Het is niet leuk meer.
De haat is van de gezichten af te lezen. Dit is geen politiek spel meer,
dit is echt.
En waar draait alles om: de herindeling. Er is al zoveel over gepraat,
over vergaderd. Er is vorig jaar juni
besloten, door bijna de gehele raad
(alleen de Christen unie/SGP was er
tegen) dat de gemeente De Ronde
Venen liever niet werd ingedeeld,
maar als het niet anders kon: dan
met Breukelen, Loenen en Abcoude. Gedeputeerde Staten doet precies wat de raad van De Ronde Venen wil en wat denk je.... twee fracties zijn het er toch niet mee eens.
Gemeentebelang en... een coalitiepartner Ronde Venen Belang.
Had tegen hard
De coalitie wankelt. Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van RVB,

houdt zijn poot stijf. Hij is tegen en
zal dit laten horen, tot bij GS toe.
Dreigementen van de VVD zijde: “als
je dat doet stappen wij uit de coalitie!” Anco doet een stapje terug. Er
worden harde woorden gesproken
en de coalitie is er weer herboren,
zo wordt beweerd.
Niets is echter minder waar, zo bleek
donderdagavond tijdens de raad.
Het is gelijmd, maar o zo flinterdun.
Het was donderdag heel duidelijk
dat RVB onder druk had gehandeld maar dat zij, indien zij dat nodig vonden, toch weer hun pad gingen. Het was een raadsagenda die
binnen 10 minuten klaar had kunnen zijn.
Maar nee, Gemeentebelang kwam
met een motie: weer over de herindeling. Weer een herhaling van wat
er al vele malen was besproken.
Dit was nog niet het ergste, er was
ook een motie van de Combinatie.
Een soort van motie van afkeuring
tegen twee fractievoorzitters in de
raad en wel Anco Goldhoorn RVB
en Bert van Broekhuijsen GB. En
dat gaf oorlog, vooral tussen Bert
van Broekhuijsen en de indiener,
Toine Doezé. De Combinatie wil-

de dat de raad zou vaststellen dat
de uitspraken van Anco Goldhoorn:
“de informatievoorziening aan de
bevolking van DRV is zwaar beneden de maat” en “het gemeentebestuur heeft in objectieve zin op dat
punt niets ondernomen” en Bert van
Broekhuijsen: “de inwoners zijn niet
actief bij de herindelingsdiscussie
en de besluitvorming betrokken” en
“het college misleidt onze inwoners”
volkomen in strijd met de werkelijkheid en de waarheid zijn en dat deze uitspraken niet alleen het college,
maar ook de raad in diskrediet heeft
gebracht.
Te ver
We zullen u de soms misselijk makende details besparen, maar het
was nu en dan echt ver beneden alle pijl. De fractievoorzitter van VVW
verwoordde het heel goed: “Ik loop
al veel jaren mee, maar helaas moet
ik vaststellen dat we op deze manier
toch niet met elkaar behoren om te
gaan. De motie van de Combinatie
is gewoon spelen op de man. Dit
gaat echt veel te ver.
Dit heb ik in mijn hele loopbaan nog
niet meegemaakt. Hier distantieer ik

VLAAI VAN DE MAAND
Koninginnevlaai 11,95
Amstelplein 57 Uithoorn
U kunt ook telefonisch bestellen op telefoon 0297-568911

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis
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GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

mij echt van.
Tegen Goldhoorn wil ik zeggen, de
trein rijdt, mede door jouw besluit in
juni vorig jaar. Die trein is niet meer
te stoppen. Rij gewoon mee, desnoods achterin. Laten we weer gewoon aan het werk gaan. Ik doe hier
niet aan mee.”
Na diverse schorsingen werd er uiteindelijk gestemd over de moties.
Goldhoorn en Van Broekhuijsen verlieten hun plaatsen en stemden niet
mee. Beide moties haalden het niet.
En zo waren er weer uren, nodeloos
voorbijgegaan.
Is dat politiek?
Is dat een gemeente besturen?
Moedeloos word je er van....

Voordeelnieuws
Pools bier en
Amsterdamse noten?
Slechts 2 voorbeelden van een uitgebreider
assortiment. Straks nog veel meer keuze, vooral
op onze versafdelingen!

C1000 DE RONDE VENEN WILNIS

Bouwt aan een geheel vernieuwde supermarkt

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis
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Nieuwe Meerbode - 28 april 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

SERVICELIJN

8.

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

9.
10.

SERVICEPUNTEN

11.

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

AFVALBRENGSTATION

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

SPREEKUUR COLLEGE

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

MELDPUNT ZORG &
OVERLAST

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

REDACTIE

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

Wethouder Ingrid Lambregts houdt de prijs
temidden van juichende medewerkers

Staatssecretaris Ank Bijleveld (rechts) overhandigt
de prijs aan wethouder Ingrid Lambregts

De Ronde Venen
wint prijs ‘Beste
Kwaliteitshandvest 2008’

De gemeente De Ronde Venen heef woensdag 23 april
een prijs gewonnen voor de manier waarop zij de kwaliteit
van haar dienstverlening verbetert. De prijs, Beste
Kwaliteitshandvest 2008 getiteld, werd door staatssecretaris
Ank Bijleveld overhandigd aan wethouder Ingrid Lambregts
tijdens de nationale conferentie ‘Zeggen wat je doet en doen
wat je zegt’ in Rotterdam.
Wethouder Ingrid Lambregts, die de gemeentelijke dienstverlening in
haar portefeuille heeft, is zeer verheugd over de toekenning van de prijs.
,,Natuurlijk hadden we gehoopt dat we zouden winnen, alhoewel je er altijd
rekening mee houdt dat een ander dat doet. Dit is een enorme stimulans
voor de wijze waarop wij als gemeente bezig zijn met het verbeteren van
onze dienstverlening. Dat belijden we niet alleen met de mond, maar met
concrete afspraken waar de inwoner ons aan kan houden. Die afspraken
noemen wij servicenormen. Dit zijn concrete beloften als het binnen twee
weken beantwoorden van brieven of het binnen twee weken verlenen
van een ‘lichte bouwvergunning’. Inmiddels hebben we twintig van deze
servicenormen en dat aantal zal verder toenemen.’’ Naast de gemeente
De Ronde Venen waren ook de gemeenten Dordrecht en Woerden
genomineerd voor de prijs, die bestaat uit een bronzen beeld dat een
dienstverlenende houding uitbeeldt en dat is ontworpen door Henny Rijsdijk
en Jasper Rijsdijk. De jury van het Beste Kwaliteitshandvest 2008 stond
onder voorzitterschap van staatssecretaris Bijleveld. Daarnaast maakten
de nationale Ombudsman, A. Brenninkmeijer, de bestuursvoorzitter van de
Sociale VerzekeringsBank en voorzitter van de Handvestgroep, E. Stoové
en de voorzitter van de Stuurgroep Dienstverlening van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Roosendaal,M.J.H.
Marijnen, deel uit van de jury. Staatssecretaris Bijleveld prees De Ronde
Venen om haar klantgerichtheid en om het enthousiasme waarmee aan
de servicenormen wordt gewerkt. Mevrouw Bijleveld noemde het goed
dat De Ronde Venen zichzelf durft te uit te spreken en te verbinden
aan een hoog dienstverleningsniveau: de gemeente publiceert haar
servicenormen duidelijk zichtbaar voor alle inwoners, onder andere in
de hal van het gemeentehuis en op de gemeentelijke website. Inwoners
die de dienstverlening beneden de maat vinden, kunnen de gemeente
onmiddellijk daarop aanspreken. In totaal hadden 21 overheidsorganisaties
zich aangemeld voor de prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2008. De
inzendingen waren onder andere afkomstig van gemeenten, provincies,
politie en Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Servicenormen zijn volgens
jury ‘scherp en ambitieus’
De jury van het beste kwaliteitshandvest 2008 roemt in haar
juryrapport het feit dat de gemeente zich tot doel heeft gesteld om
ieder halfjaar vijf nieuwe servicenormen aan het kwaliteitshandvest
toe te voegen. ‘De Ronde Venen geeft er hiermee blijk van dat
een kwaliteitshandvest geen statisch document, maar een levend
instrument is, voortdurend in ontwikkeling.’ Volgens de jury zijn de
normen van De Ronde Venen ‘scherp en ambitieus: e-mail wordt
binnen twee werkdagen beantwoord, een beslissing over bijzondere
bijstand volgt na uiterlijk twee weken en lichte bouwvergunningen
worden binnen maximaal twee weken verleend.’ De jury roemt de
wijze waarop inwoners bij de invulling en keuze van de normen
worden betrokken, met gebruikmaking van inwonerpanels die
regelmatig van samenstelling veranderen, ‘zodat de gemeente
steeds met nieuwe mensen in contact komt’. Ook krijgt de gemeente
complimenten over de wijze waarop de normen tot stand komen.
Niet door ze van bovenaf op te leggen, maar doordat medewerkers
zelf kritisch kijken naar de regels en zich afvragen waar het beter en
sneller kan. Volgens de jury zijn de normen uitstekend vindbaar.
De normen staan prominent op de gemeentelijke website
(www.derondevenen.nl) en alle uitgaande brieven bevatten een
verwijzing naar de servicenormen. Ook noemt de jury het bijzonder
dat de gemeente van driehoeksborden gebruik heeft gemaakt om de
normen onder de aandacht van e inwoners te brengen.

De gemeente De Ronde Venen werkt aan betere
dienstverlening aan inwoners, bedrijven en
instellingen. Een onderdeel hiervan is het werken
met servicenormen. Dit zijn concrete beloften van
de gemeente aan haar ‘klanten’ over gemeentelijke
dienstverlening. U weet hierdoor precies waar u aan
toe bent wanneer u gebruik maakt van gemeentelijke
diensten en producten.
1. Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken
(Of u krijgt bericht dat in uw speciﬁeke situatie een
andere termijn geldt.)
2. Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2
weken verleend
(Het gaat hier om een aanvraag voor
een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het
bestemmingsplan en de welstand.)
3. Op uw verzoek aan de servicelijn (0297-291800)
wordt binnen 2 werkdagen actie ondernomen
(De servicelijn behandelt alle meldingen voor
bijvoorbeeld het herstellen van een straat,
het herplaatsen van een verkeersbord. In
uitzonderingsgevallen zal het herstel iets meer tijd
kosten. Dit wordt u binnen 48 uur gemeld.)
4. Bij de balie van Burgerzaken wordt u binnen 15
minuten geholpen
(Hier kunt u terecht voor onder andere uittreksel
(direct mee) , paspoort, rijbewijs (5 werkdagen )
etc.)
5. Op uw aanvraag voor bijzondere bijstand
wordt binnen 2 weken beslist
(Het gaat hier om de zogenaamde standaard
aanvragen; bij de overige aanvragen wordt binnen
4 weken beslist.)
6. Uw telefoontje wordt binnen 25 seconden
opgenomen en u wordt hooguit 2 keer
doorverbonden
7. Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen
beantwoord

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

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

Van werkzaamheden aan de gemeentelijke
wegen krijgt u 1 week van tevoren schriftelijk
bericht
(het gaat hier om de direct omwonenden.)
U ontvangt na een informatie-avond van de
gemeente het verslag binnen 3 weken
U ontvangt na aanvraag van een taxatierapport
van uw woning naar aanleiding van een
herwaardering, het verslag binnen 1 week
Uw aanvraag voor een reguliere
bouwvergunning wordt binnen 12 weken
verleend (mits de aanvraag compleet
wordt ingediend, het bouwplan past in het
bestemmingsplan, het bouwplan vol-doet aan
het bouwbesluit en de bouwverordening, het
bouwplan niet aangehouden moet worden
wegens samenloop met andere vergunningen
en er geen sprake is van (ernstige)
bodemverontreiniging)
Uiterlijk 6 werkdagen na uw aanvraag voor een
speeltoestel heeft de gemeente haar standpunt
bepaald en wordt u geïnformeerd.
Binnen 15 werkdagen na uw aanvraag
voor een invalidenparkeerplaats is, na een
positief besluit, de parkeerplaats op kenteken
gerealiseerd.
Over uw melding/kennisgeving van een
activiteit of klein evenement wordt u binnen
5 werkdagen geïnformeerd (Het gaat hier
om een activiteit of klein evenement - bv.
buurtbarbecue - dat plaatsvindt in de openbare
ruimte met een geringe overlast voor de
omgeving, qua geluid, tijdstip, parkeren en
uitstraling)
Op de website van de gemeente De Ronde
Venen komt u in maximaal 3 ‘klikken’ op
de pagina met hoofdinformatie over een
onderwerp
Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw
nieuwe reisdocument afhalen
Op uw aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart krijgt u binnen 5
werkdagen bericht
De ouders krijgen binnen 14 dagen na de
screening van hun kind door de logopedist een
bericht van het resultaat
Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw
nieuwe rijbewijs afhalen
De gymnastiekvergoeding wordt in de eerste
week van juli betaalbaar gesteld

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij
zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele
werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk
verschilt onderling enorm van elkaar, maar we hebben allemaal één
ding gemeen: wij zijn het gezicht van de gemeente en werken aan
de kwaliteit van de lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze
inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn
op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk voelen,
initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk
in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
- een projectleider civiele techniek
- een senior verkeerskundige
- een aankomend beleidsmedewerker stedenbouw
- een medewerker gebouwenbeheer
Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via (0297)
291742. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom. Deze kunt u
sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Geen sirenetest op
maandag 5 mei

De sirene wordt op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur
getest. Bevrijdingsdag (5 mei) valt dit jaar op de eerste maandag van de
maand. Vanwege deze nationale feestdag wordt de sirene niet getest.
Maandag 2 juni om 12.00 uur is de eerstvolgende sirenetest. Als de sirene
gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een
prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar
gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in
één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld.
Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.
Kijk op www.denkvooruit.nl om te zien wat u moet doen als de sirene gaat.

RONDEVEENSE TAFELGESPREKKEN
DONDERDAG 8 MEI
In verband met het eerder verschijnen van deze krant is het
helaas niet mogelijk om deze week de agenda te publiceren van
de Rondeveense Tafelgesprekken die op 8 mei plaatsvinden. Op
woensdag 7 mei zult u deze uiteraard wel op de gemeentelijke
informatiepagina aantreffen. De agenda is wel vanaf dinsdag 28 april
op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl te vinden.

Afsluiting
Bruijnebrug in
de Bovendijk in
Wilnis uitgesteld
Vorige week is de afsluiting van
de Bruijnebrug in de Bovendijk
aangekondigd in verband
met werkzaamheden. De
aangekondigde werkzaamheden
worden uitgesteld in verband met
werkzaamheden aan de brug. Via
de gemeentelijke informatiepagina
en de website www.derondevenen.
nl wordt u op de hoogte gehouden
van nadere informatie over de
afsluiting.

Deze rubriek informeert u over
de verschillende producten en
diensten waarvoor u terecht
kunt op het Servicepunt
wonen, welzijn en zorg.

Ik kan geen
boodschappen
meer doen, maar
houd zo van
koken...
wat kan ik doen?
U kunt wekelijks met
de Plusbus uw eigen
boodschappen doen. U wordt
thuis opgehaald en er is altijd
iemand die u een arm kan
geven, zo komt u weer buiten
en wat nog ﬁjner is... u kunt
zelf kiezen wat u eet. Het
aanmelden voor de Plusbus
kan bij het Servicepunt.
Als u zich abonneert op
de nieuwsbrief van de
Plusbus (geheel gratis),
dan houden we u ook op
de hoogte van allerlei uitjes
die georganiseerd worden.
Een uitstapje naar het
winkelcentrum in Hilversum of
een tuincentrum.
Bent u mantelzorger en wilt u
graag eens mee? Wellicht lukt
het ons om iemand te vinden
die even bij u thuis blijft, zodat
u even weg kunt.

Nieuwe Meerbode - 23 april 2008
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Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
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Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Plastic flessen en flacons
De negende inzameling van kunststof
flessen en flacons op 4 april j.l. heeft 3960
kilo aan lege plastic flessen en flacons
opgeleverd. De tiende inzameling plastic
flessen en flacons in de gemeente De
Ronde Venen komt in zicht. De inzameling
vindt plaats op vrijdag 2 mei 2008.

Wat kunt u doen wanneer u tijdens de
inzameling vragen heeft?

Op vrijdag 2 mei 2008 kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met SITA wanneer u vragen heeft
over de inzameling. SITA is telefonisch te bereiken
via (030) 245 5 013.
Mocht u verder klachten en/of opmerkingen hebben
over de inzameling wordt u vriendelijk verzocht zo
snel mogelijk de Servicelijn hierover te informeren
(0297 29 18 00), zodat hierop dan zo goed mogelijk
ingespeeld kan worden. Voor extra afvalzakken kunt
u terecht op het afvalbrengstation en bij de receptie
van het Gemeentehuis.

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale
afvalzak aan de weg zetten?
•

Lintjesregen

In de Janskerk in Mijdrecht hebben vrijdag 25 april
11 inwoners van De Ronde Venen een Koninklijke
onderscheiding gekregen. Zij kregen de versierselen
opgespeld door burgemeester M. Burgman. Allen
zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
en werden kort door de burgemeester toegesproken.
E. Horlings uit De Hoef werd op hetzelfde moment
gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door minister
Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op de foto de gedecoreerden in de Janskerk.
Op de achterste rij van links naar rechts:
mevrouw A.C. van Golen-Koster, de heer A.
Groeneveld, mevrouw J.G. Rosendaal-Kamping,
burgemeester M. Burgman, mevrouw T. Korver, de
heer C.H. van der Wilt en de heer J.A. Frankenhuizen.
Zittend van links naar rechts:
De heer C.M.J. van Schaik, de heer J.P. Strubbe, de
heer E.B. Swaab, mevrouw P.N.M. van der Veen-Den
Ouden en mevrouw A. Hoogervorst-van Dam.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis, afvalbrengstation,
Servicelijn en Kringkoop op Koninginnedag, Hemelvaartsdag
en Bevrijdingsdag
Gemeentehuis

In verband met Koninginnedag,
Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag is
het gemeentehuis niet geopend van
30 april tot en met 5 mei. Op vrijdag
2 mei is het gemeentehuis uitsluitend
geopend voor aangifte van geboorte
en overlijden van 10.00 tot 11.00 uur.

 





 
































































































 


















 





De Servicelijn is gesloten van
woensdag 30 april tot en met
maandag 5 mei 2008. Het boeken

Waar kunt u meer informatie vinden over
deze actie?





Op Koninginnedag (30 april),
Hemelvaartsdag 1 mei en op

Servicelijn

De winkel is op Koninginnedag
(30 april) en Hemelvaartsdag 1 mei
gesloten. Wel zal er een container
open staan waar u uw overtollige
vrijmarktspullen in kunt zetten. Op
Bevrijdingsdag 5 mei is Kringkoop
wel open.

U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen
naar het afvalbrengstation op de Industrieweg 50
in Mijdrecht. Daar staat een speciale container van
deze campagne ‘Plastic Heroes’.

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen

van een rit om grof huishoudelijk
afval op te laten halen is in deze
periode niet mogelijk.

Kringloopwinkel Kringkoop

Wat kunt u doen wanneer u sneller van uw
plastic flessen en flacons af wilt?

Op de website van gemeente De Ronde Venen
(www.derondevenen.nl) vindt u onder het kopje
bouwen, wonen en milieu informatie over onder
andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling
Waarom is de inzameling beperkt totInzamelingsoverzicht
plastic en meest gestelde vragen.
Ook kuntDe
u voor
meer Venen
gemeente
Ronde
flessen en flacons?
informatie of vragen contact opnemen met de
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde Servicelijn op telefoonnummer (0297) 29 18 00.
type plastic. Door de inzameling te beperken tot
deze stroom verpakkingen waar een vloeistof in
heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerecycled.

•



Afvalbrengstation

Bevrijdingsdag 5 mei 2008 is
het afvalbrengstation gesloten.
Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei is
het afvalbrengstation volgens de
gebruikelijke openingstijden geopend
tussen 9.00-12.00 en 12.30-16.00
uur.

•

Zet de speciale afvalzak op 2 mei 2008 uiterlijk
om 07.30 uur aan de openbare weg. Ook al komt
de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan kan het
voorkomen, bv. door inzet van extra auto’s, dat
de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt.
Als er op dat moment geen afvalzakken worden
aangeboden, komt de inzamelauto op een later
tijdstip niet terug om uw afvalzak alsnog op te
halen.
Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas
buiten zetten als de inzamelaar de straat in komt
of langs rijdt. De kans dat u dan te laat bent is
heel groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak
uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg staat.
Biedt de speciale afvalzak vooral goed zichtbaar
aan voor de inzamelaar.

























































































Activiteitenkalender
De Ronde Venen
Voorstel_#9.indd 1

Huis-aan-huiscontrole
op hondenbezit begint
12 mei

In de gemeente De Ronde Venen gaat maandag 12 mei
2008 een huis-aan-huiscontrole van start op het bezit van
honden. Controleurs zullen bij alle inwoners aanbellen om het
hondenbezit te controleren en kunnen zowel overdag als ’s
avonds langskomen. In geval controleurs een hond aantreffen
waarover geen belasting is betaald, wordt ter plaatse een
aangiftebiljet ingevuld.
De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Legitiem BV, de medewerkers
daarvan dragen duidelijk zichtbaar een legitimatiebewijs. De controleurs
bellen aan op een woonadres, stellen zich voor als controleur
hondenbelasting en vragen of er een of meerdere honden aanwezig zijn.
Er is dus geen sprake van huisbezoek, de controleurs betreden de woning
niet. De gemeente De Ronde Venen heft hondenbelasting. Het tarief
bedraagt in 2008 € 49,00 per hond. De hondenbezitter is verplicht aangifte
te doen van het hondenbezit. Het daarvoor benodigde formulier is te vinden
op www.derondevenen.nl of telefonisch aan te vragen via telefoonnummer
(0297) 29 17 91. Als uw hond komt te overlijden of u op een andere manier
afscheid moet nemen van uw hond, dient u dit schriftelijk te melden (met
een kopie verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar). Ook
hiervoor kunt u een formulier aanvragen zoals hierboven beschreven.
In een aantal gevallen geldt vrijstelling voor het betalen van
hondenbelasting, bijvoorbeeld als het om blindengeleidehonden gaat. In de
verordening Hondenbelasting, te vinden op www.derondevenen.nl, staat
exact omschreven wie de belasting moet betalen en wanneer vrijstelling
geldt. Inwoners die zich in de loop van het jaar in de gemeente vestigen
of uit de gemeente vertrekken, hoeven slechts naar rato te betalen. De
formulieren voor aan- of afmelden van een hond zijn te vinden op
www.derondevenen.nl. Ook kan de hondenbelasting in sommige gevallen
worden kwijtgescholden.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voorstel_#9.indd 1
Voor informatie over de activiteitenkalender
kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
29 april 2008
Koninginnenacht vieren

In Immitsj zal koninginnedag 2008 goed worden ingeleid. Voor al
het oranjespul is gezorgd. Buiten kun je kijken naar het bekende
vuurwerk, binnen Immitsj gaat helemaal los. Entree is E 7 voor nietleden AJOC Leden. Voor meer informatie, kijk op www.ajoc.nl
Locatie: Immitsj aan de Windmolen 75 in Mijdrecht. Aanvang: 21.30
uur.

30 april 2008
Koninginnedag 2008

(Zie voor meer activiteiten en nadere informatie het
programmaboekje dat huis-aan-huis verspreid is)

Vinkeveen

De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen organiseert weer de braderie
op het nieuw aangelegde terrein van Zorgcentrum Zuwe MariaOord, Herenweg 69 in Vinkeveen. Alle kramen komen daar te staan
.Aanvang: 10.30 - 17.00 uur. Als vanouds, viert het Dorpshuis weer
Open Huis voor een gezellig drankje vanaf 09.00 uur.

Wilnis

Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat van 10.00 uur tot 12.00 uur.
55+ ochtend in de Schakel van 10.00 uur tot 12.00 uur: Het
smartlappenkoor zal optreden. Onder het genot van een hapje en
drankje kan worden gedanst. Kinderspelen in de Dorpsstraat en
Café Maxima van 14.00 uur tot 17.00 uur. Dorpsfeest van 20.00 uur
tot 00.00 uur.

Mijdrecht

Kermis (opening vrijdag 25 april om 19.00 uur), traditionele
rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht van 08.00 uur tot 13.00
uur. Sport- en Spelinstuif van 10.00 uur tot 16.00 uur op het terrein
aan de Windmolen. Fiets em d’r In van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Attracties voor kinderen van 10.00 uur tot 15.00 uur op het Burg.
Haitsmaplein. Oranjefeest. Lcatie: Raadhuisplein.

22-04-2008

De Hoef

Kinderspelen en knutselen van 09.30 uur tot 12.00 uur, bij HSV.
Ouderwets ringsteken; Inschrijven bij het HSV-terrein vanaf 13.30
uur.

Koninginnedagconcert in de Janskerk

Zoals altijd heeft de bekende organist Martin Mans de muzikale
leiding. Op veler verzoek zal de internationaal bekende pianist Jan
Vayne ook dit jaar weer komen. Ook het mannenensemble “De
Gouwestem” onder leiding van Martin Mans is van de partij. Als
extra verrassing, omdat het dit jaar de 10de keer is dat het concert
gehouden wordt, zal zangeres Petra Berger optreden. In verband
met de verwachte drukte is het belangrijk op tijd aanwezig te zijn.
U bent van harte uitgenodigd, maar: vol is vol! Locatie: Janskerk in
Mijdrecht. Aanvang: 12.30 uur.

1 mei 2008
Turftrappers voetbaltoernooi 2008

Ook dit jaar organiseert Turftrappers voetbaltoernooi SV Hertha
weer het traditionele “Turftrappers voetbaltoernooi”. Hét toernooi
voor verenigingen, bedrijven, vriendenclubs, stichtingen of wie dan
ook. De opzet van het toernooi is een gezellige dag te organiseren
voor mensen die wel en niet kunnen voetballen. Er worden na
voorrondes 2 poules gecreëerd, een “winnerspoule” en een
“loserspoule”. De winnerspoule is bedoeld voor die teams die wel uit
ervaren spelers bestaan. De loserspoule is voor die elftallen die voor
de lol een balletje trappen. De twee afwijkende spelregels deze dag
zijn in de “Loserspoule”: Het toernooi begint weer om 10.00 uur en
zal rond 17.00 uur worden afgesloten met de prijsuitreiking en een
‘special act’. Locatie: SV Hertha in Vinkeveen. Aanvang: 10.00 uur.
Voor meer informatie;T. (0297) 262053

3 mei 2008
De 34e Wilnisse Rommelmarkt

De 34e Wilnisse Rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 3 mei
2008. Locatie: kerkplein van de Hervormde Kerk en de Stationsweg
in Wilnis. Aanvang: 9.30 uur tot 15.00 uur. Men kan spullen
opgeven via website:www.rommelmarktwilnis.nl. Of telefonisch via
06 13285326 (tussen 18.00 uur en 20.00 uur). De spullen worden
wekelijks opgehaald op dinsdagavond. Men kan ook de spullen zelf
komen brengen bij de fam. Meijers aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19
in Wilnis. Kijk voor meer info op :www.rommelmarktwilnis.nl/

22-04-2008 13:09:35
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Programma nationale Dodenherdenking 4 mei 2008
Mijdrecht

18.00 uur
19.45 uur
19.45-20.00 uur
19.50 uur
19.58 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.05 uur
20.20 uur

20.30 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen voor gemeentehuis
Luiden van de kerkklokken
Stille tocht naar monument Dorpsstraat
VIOS speelt Last Post
2 minuten stilte
VIOS speelt Wilhelmus
Kranslegging door burgemeester Burgman en
gemeentesecretaris De Lange
VIOS speelt koraalmuziek
Plaatselijk Octet zingt een Anthem uit de
musical Chess en het lied ‘Bring Him Home’
uit Les Miserables
Einde herdenking: stille tocht terug naar
gemeentehuis

Vinkeveen
18.00 uur
19.30 uur

Vlaggen halfstok
Betrekken erewacht door leden Scouting Groep
Vinkeveen bij monument
19.30 uur
Koraalmuziek gespeeld door Brass Band
Concordia (opgesteld op trottoir tegenover
monument)
19.45 uur
Vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan Kerklaan
naar monument hoek Heulweg/Herenweg
19.45-20.00 uur Luiden van de kerkklokken
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur
Brass Band Concordia speelt Wilhelmus
20.04 uur
Kranslegging door wethouder Van Breukelen

De vlaggen zullen tot aan zonsondergang halfstok blijven hangen.

Wilnis

18.00 uur
19.40 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen nabij de Koningin Julianaschool,
Stationsweg
19.45 uur
Stille tocht naar verzetsmonument in de
Raadhuisstraat na aankomst bij monument
Koraalmuziek door Viribus Unitis (VU)
19.45-20.00 uur Luiden van de kerkklokken
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur
Na 2 minuten stilte en vlagceremonie zingen en
spelen twee coupletten van het Wilhelmus
20.04 uur
Krans- en bloemlegging door de wethouders
Rosendaal en Dekker.
Koraalmuziek door Viribus Unitis
20.08 uur
Stille tocht naar kerkhof achter NH kerk
ca. 20.15 uur
Op kerkhof speelt VU het Canadees volkslied
‘O, Canada’ en tijdens de bloemlegging
(namens het Comité 40-45 Wilnis)
bij graven omgekomen bemanning.
ca. 20.20 uur
Einde plechtigheid

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

Kapvergunningaanvragen

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Bonkelaar 1

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Industrieweg 47, 49, 51, Oprichten van een bedrijfsgebouw
53, 55, 57 		
Rendementsweg 22
Veranderen van een kantoorruimte in
een bedrijfshal tot keuken en
afhaalruimte voor publiek

Vinkeveen
Botsholsedijk 18

Veranderen en vergroten van een
recreatiewoning
Oprichten van een bijgebouw
Veranderen van de gevels en
plattegronden van een verpleeg- en
zorgcentrum
Plaswijk 26
Oprichten van een berging
Vinkenkade 7b
Oprichten van een houten tuinhuisje
		

Botsholsedijk 18
Herenweg 69

Wilnis
Herenweg 239
Molenland 25, 27

Vergroten van een woning met een
kapverhoging
Plaatsen van een tijdelijke woon unit

Ontvangst
datum

Lichte bouwvergunning

2008/0227

14-4-2008

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2008/0231 17-04-2008
2008/0240 21-4-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0204

9-4-2008

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0205
2008/0237

9-4-2008
21-4-2008

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2008/0158
2008/0229

20-3-2008
15-4-2008

Reguliere bouwvergunning

2008/0230

18-4-2008

Reguliere bouwvergunning

2008/0226

15-4-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Bouwplannen
Met ingang van 29 april 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:
Straatnaam
Mijdrecht
Schattekerkerweg 1b

Oprichten van een woning op het perceel Mijdrechtse Dwarsweg 21, 3648 BR te Wilnis (bouwplannr. 2007/0783);Tegen het
aanvragen van een hogere grenswaarde kan een ieder binnen de termijn van terinzagelegging schrifte¬lijk of mondeling
zienswijzen indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijd¬recht. Tevens vindt op 16 mei 2008
om 09.30 uur een hoorzitting plaats ten gemeentehuis te Mijdrecht waarin een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om
mondeling een zienswijze kenbaar te maken.

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Oprichten van een tijdelijke woonunit
(nabij Westerlandweg)

Reguliere bouwvergunning

2008/0072

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor de periode van 2 jaar.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Wet Geluidhinder
Met ingang van 29 april 2008 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht gedurende 6 weken voor een ieder
ter inzage het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder bij gemeente De Ronde
Venen voor het, met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de volgende bouwplannen:

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden

Vinkeveen
Mijdrechtse dwarsweg

22 essen

dunning

De aanvragen liggen van 30 april tot 14 mei 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties
zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is
afgegeven aan: G. Korenwinder voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele
inrichting van een houderij van melkgeiten met bijbehorend jongvee op het perceel Westerlandweg 13, 3641 PX
in Mijdrecht. De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 29 april 2008 tot en met 10 juni 2008 ter
inzage. Tot en met 10 juni 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag
na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan
niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp
geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is
gewijzigd.
2. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het
stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven
aan: Multifill B.V. voor het veranderen van een productvervaardigings- en afvulbedrijf op het perceel Constructieweg
25A, 3641 SB Mijdrecht. 3. zij in ontwerp instemmend hebben beschikt op een verzoek tot intrekking van een gedeelte
van de geldende milieuvergunning van 21 januari 2003 met de daarbij behorende voorschriften van: Multifill B.V.
Constructieweg 25A, 3641 SB Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot de onder 2 en 3 genoemde ontwerp-beschikkingen liggen ter inzage van 29 april 2008
tot en met 9 juni 2008. Tot en met 9 juni 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te
Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren.Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de
termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer.
De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen
worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht, tijdens
openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641.4. bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van: Teleflex Medical b.v. voor het oprichten van een servicewerkplaats
voor medische instrumenten waarop het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel
Vermogenweg 3, 3641 SR in Mijdrecht. Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van deze melding op basis
van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
Tijdelijke wegafsluiting Winkeldijk in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 april 2008 toestemming hebben gegeven om tijdelijk de weg af te
sluiten in verband met het takelen van een caravan naar de camping Eilinzon (19a), Winkeldijk 19a 3645 AR in Vinkeveen.
De wegafzetting vindt plaats op dinsdag 6 mei 2008. De werkzaamheden vinden plaats tussen 06.00 uur en 14.00 uur. De
weg wordt afgezet voor automobilisten en fietsers.
Tijdelijke wegafsluiting Schattekerkerweg in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 april 2008 toestemming hebben gegeven om tijdelijk de weg af
te sluiten in verband met het kappen van 2 bomen langs de Schattekerkerweg nabij nummer 1b 3641 PM in Mijdrecht. Het
gedeelte van de Schattekerkerweg dat is afgesloten, ligt tussen de Westerlandweg en de Oosterlandweg. De wegafzetting
vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 2008. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De weg
wordt afgezet voor automobilisten, fietsers kunnen langs de werkzaamheden heen rijden.

JE ZIET MEER MET EEN GELEIDEHOND.
GIRO 275400
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

COLOFON
verschijnt woensdag

Editie 2:

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven

Editie 3:

Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

MORPHEUS 60 JAAR!
PROFITEER N
U VAN DE
60 JUBILEUM
AANBIEDING
EN!

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Programma nationale
Dodenherdenking
4 mei 2008
Mijdrecht
18.00 uur
19.45 uur
19.45-20.00 uur
19.50 uur
19.58 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.05 uur

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS
BOXSPRINGS

20.20 uur

20.30 uur

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

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

Vinkeveen
18.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

www.morpheus.nl

19.45 uur

Mix van Trix voor het
laatst verkrijgbaar
Wilnis - Nu de limonadefabriek van
de firma De Zwart op de Herenweg
binnenkort stopt met alle productieactiviteiten, komt er ook een einde
aan de traditionele Wilnisse ‘oranjedrank’ Mix van Trix. Vele jaren lang
hebben talloze inwoners van Wilnis,
maar ook elders in De Ronde Venen,
kunnen genieten van deze lichtalcoholische drank, die volgens oud familierecept wordt samengesteld uit
jus d’orange en verschillende likeuren. Vanwege het vruchtensap is de
drank beperkt houdbaar. In de koelkast slechts enkele dagen. Daarna
kan gisting optreden waardoor de
fles onder spanning komt te staan.
Tijdig consumeren is dus de boodschap. Hans de Zwart heeft voor de
komende Koninginnedag een kleine voorraad van deze toch specifiek
smakende drank aangemaakt. Dinsdagavond 29 april krijgen toeschouwers van de Gondelvaart het aangeboden bij de schoolbrug over de
Ringvaart. Ook in het gemeentehuis
zal het op Koninginnedag naast de
traditionele oranjebitter geschonken
worden tijdens de bijeenkomst van
Rondeveners die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen. Maar het is jammer genoeg
voor de allerlaatste keer, laat Hans
de Zwart weten die zegt de liefhebbers tegemoet te komen door op zaterdag 26 april de Mix van Trix al in
de verkoop te hebben. Een literfles
kost E5,95 (exclusief een kwartje
statiegeld). Dus wie het lekker vindt
kan dit er dit jaar nog van profiteren.
Maar op=definitief op. Maandag 28
april wordt de laatste voorraad aangemaakt en in de verkoop gedaan.

Daarna is ook de Mix van Trix geschiedenis! Misschien kan de nieuwe eigenaar van De Zwart een nieuwe ‘koninklijke’ drank bedenken tegen de tijd dat Koning Willem IV de
troon bestijgt. Zo in de trant van het
‘Oranjebier van Willem Vier’ of de
‘Liquora van Máxima’. Wie zal het
zeggen? Succes verzekerd! Hans de
Zwart en Kees Kroon: bedankt voor
al die jaren heerlijke Mix van Trix!

19.45-20.00 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.04 uur
Wilnis
18.00 uur
19.40 uur
19.45 uur
19.45-20.00 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.04 uur
20.08 uur
ca. 20.15 uur

ca. 20.20 uur

Vlaggen halfstok
verzamelen voor gemeentehuis
luiden van de kerkklokken
stille tocht naar monument Dorpsstraat
VIOS speelt Last Post
2 minuten stilte
VIOS speelt Wilhelmus
kranslegging door burgemeester Burgman en
gemeentesecretaris De Lange
VIOS speelt koraalmuziek
Plaatselijk Octet zingt een Anthem uit de
musical Chess en het lied ‘Bring Him Home’
uit Les Miserables
einde herdenking: stille tocht terug
naar gemeentehuis
Vlaggen halfstok
betrekken erewacht door leden Scouting Groep
Vinkeveen bij monument
koraalmuziek gespeeld door Brass Band
Concordia (opgesteld op trottoir tegenover
monument)
vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan Kerklaan
naar monument hoek Heulweg/Herenweg
luiden van de kerkklokken
2 minuten stilte
Brass Band Concordia speelt Wilhelmus
kranslegging door wethouder Van Breukelen
Vlaggen halfstok
verzamelen nabij de Koningin Julianaschool,
Stationsweg
stille tocht naar verzetsmonument in de
Raadhuisstraat na aankomst bij monument
Koraalmuziek door Viribus Unitis (VU)
luiden van de kerkklokken
2 minuten stilte
Na 2 minuten stilte en vlagceremonie zingen en
spelen twee coupletten van het Wilhelmus
krans- en bloemlegging door de wethouders
Rosendaal en Dekker. Koraalmuziek door
Viribus Unitis
Stille tocht naar kerkhof achter NH kerk
Op kerkhof speelt VU het Canadees volkslied
‘O, Canada’ en tijdens de bloemlegging
(namens het Comité 40-45 Wilnis)
bij graven omgekomen bemanning.
Einde plechtigheid

De vlaggen zullen tot aan zonsondergang halfstok blijven hangen.

Queensnight @ Immitsj
Mijdrecht - Op woensdag 30 april
is het weer Koninginnedag. En het
zou geen Koninginnedag zijn zonder Queensnight. AJOC organiseert
daarom op dinsdag 29 april Queensnight om Koninginnedag 2008
goed in te luiden. Al jaren wordt
Koninginnenacht gevierd in Immitsj. De ideale locatie, omdat dan
ook nog het vuurwerk en de kermis
kan worden meegepakt op het terrein van Argon. Je zou zeggen Hol-

Dienst met de band Shine
en Rovenians drukbezocht

Wilnis - Op uitnodiging van de Gereformeerde Kerk heeft Gospelkoor
De Rovenians samen met de band
Shine medewerking verleend aan
de zondag jeugddienst. Het was een
ware jeugddienst, een volle kerk
met zeer veel jeugdige bezoekers.
Voor de band Shine was dit optreden haar debuut. Beide groepen

hebben het er goed vanaf gebracht.
De voorganger van deze avond was
Bart van Empel uit Utrecht. Het thema van de dienst was: It’s a matter
of love, oftewel: het is een kwestie
van liefde. In de preek werd vooral
benadrukt dat het onze verantwoordelijkheid is mensen vanuit de liefde
die wij ontvangen van Jezus, laten

zien dat iedereen er mag zijn, dat iedereen belangrijk is!
De liederen die gezongen werden
door de band Shine waren voornamelijk uit de opwekkingsbundel.
Het koor De Rovenians heeft liederen gezongen naar passend bij het
thema zoals: A matter of love, king-

landser kan Oranje Boven niet gevierd worden. Maar wel in Immitsj,
want naast alle Hollandse gouwe
oude hits en de nieuwste feesthits,
zal Immitsj omgetoverd zijn tot het
Oranje Walhalla van De Ronde Venen. Naast een leuke binnenkomer
zullen er Hollandse hapjes worden
geserveerd. Heb jij zin gekregen in
een oranje fuif? De entree is ook
nog eens gratis. Wil je meer informatie, kijk dan op www.ajoc.nl .

dom of love, my life, testify to love,
so strong en go like Elijah!
Klassiek
De Rovenians zingen nummers
van verpopt klassiek tot gospel en
close harmony, een breed repertoire. Sommige muziekstukken worden gearrangeerd door de dirigent
van het koor Kees Grobecker. Andere stukken worden door de leden
zelf ingebracht. De stukken worden
dan door de repertoirecommissie
beoordeeld. De meeste nummers
worden in het Engels gezongen, zeker in jeugddiensten, omdat dat jongelui toch meer aanspreekt, maar er
staan uiteraard ook Nederlandse
nummers op het repertoire. Continu
wordt het repertoire vernieuwd. De
afgelopen maanden zijn er weer zo’n
vijf nieuwe nummers ingestudeerd.
Deze zondagavond stond het koor
onder leiding van Vincent v.d. Broek,
koorlid, maar ook vervangend dirigent bij afwezigheid van de eigen
dirigent. Helaas werd er gezongen
zonder begeleiding van eigen band,
want nog steeds wordt er dringend
gezocht naar een drummer. De Rovenians hopen snel iemand te vinden. Op 18 mei verlenen De Rovenians alweer medewerking aan een
kerkdienst in De Ronde Venen. Dit
maal in de Rank te Mijdrecht om
19.00 uur. Het is een bijzonder jaar
voor de Rovenians. Dit najaar vieren
zij hun 25- jarig jubileum. Dit wordt
onder andere gevierd met een een
concert op zaterdag 1 november
in samenwerking met brassband
Concordia die dit jaar ook jubileren.
Reserveer deze datum vast in uw
agenda!!. Geïnteresseerden in het
gospelkoor zijn welkom om eens
een repetitieavond bij te wonen,
op maandagavond van 20.15 tot
22.15 uur in De Rank te Mijdrecht
aan de Bernhardlaan. Welkom! Voor
meer informatie over De Rovenians verwijzen wij u naar de website:
www.rovenians.nl .
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Financiële positie gemeente
De Ronde Venen gezond
De Ronde Venen - De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is gezond. Dat blijkt uit de dinsdag 22 april door het college van B en W vastgestelde Voorjaarsnota. Volgens de prognoses in
de Voorjaarsnota sluit de begroting voor komend jaar met een overschot van 141 duizend euro. De Voorjaarsnota wordt naar verwachting in mei door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Raad heeft in mei vergadering:

Stationslocatie voorkeurslocatie voor Cultuurhuis
Mijdrecht - Door de centrale ligging, de mogelijkheden van het terrein en de monumentale uitstraling van het voormalig stationsgebouw, besloot het college de voorkeur te geven aan de stationslocatie als toekomstige plek voor het Cultuurhuis Mijdrecht. Om de realisatie van een cultuurhuis in Mijdrecht een stap verder te brengen,
heeft het college van B&W in haar vergadering van dinsdag 22 april
besloten dit voorstel over de toekomstige locatie en de deelnemers
aan de raad voor te leggen.
Eerder, in september 2007, heeft
de raad besloten om de locatie bibliotheek Mijdrecht af te wijzen en
andere meer geschikte locaties in
beeld te brengen. Twee locaties zijn
vervolgens nader onderzocht, te weten de stationslocatie en de locatie
zwembad Blijdrecht. Een afweging
moet nu gemaakt worden tussen
enerzijds de stationslocatie met een
centrale ligging, maar met onzekerheid over de beschikbaarheid van
de grond en de hoogte van de wervingskosten. En anderzijds de locatie van het zwembad Blijdrecht, dat
straks beschikbaar is na de realisatie van het nieuwe zwembad. Hiervan zijn de kosten duidelijk, maar de
ligging is wat minder centraal. Het
college stelt de raad voor in principe te kiezen voor de stationslocatie

vanwege de centrale ligging en de
aanwezigheid van het monumentale
stationsgebouw waardoor de locatie een goede uitstraling heeft.
Draagvlak
Om voldoende draagvlak te creëren
voor het cultuurhuis en de verdere
ontwikkeling van de plannen, is tevens geïnventariseerd welke partijen willen deelnemen en welke ideeën zij hebben om invulling te geven
aan het cultuurhuis. De partijen die
willen deelnemen aan het cultuurhuis zijn: de bibliotheek Mijdrecht,
kunstencentrum De Hint, Vluchtelingenwerk, Atelier De Kromme
Mijdrecht, het ROC, stichting Recreatie, Educatie verstandelijk gehandicapten en stichting De Baat. Een
andere vraag die nog openstaat,

is de eventuele komst en omvang
van een theaterzaal in het cultuurhuis. Naar de grootte van de theaterzaal heeft Marktplan in samenwerking met Cultura een onderzoek gedaan. In het rapport wordt
geconstateerd dat de geïnterviewde
instellingen en scholen in De Ronde Venen een ruimte missen die
voorzien is van professionele voorzieningen zoals een goede verlichting, goede akoestiek, een ruim podium en een decorruimte. Het college heeft op basis van het theateronderzoek nog geen beslissing genomen over een theaterzaal.

De Voorjaarsnota is een van de belangrijkste financiële documenten
die de gemeente jaarlijks produceert. In het stuk wordt ingegaan
op toekomstige ontwikkelingen en
staat beschreven welke financiële
gevolgen dat met zich meebrengt.
Zo wordt in de Voorjaarsnota 2009
onder andere ingegaan op de regionalisering van de brandweer, het
minimabeleid, het schoolvervoer en
het beheer wegen. Afhankelijk van
de definitieve besluitvorming door
Provinciale Staten over de gemeentelijke herindeling zal 2009 ook in
het teken staan van de herindeling die op 1 januari 2010 zijn beslag moet krijgen. Uit de cijfers blijkt
dat de gemeente in 2009 op dit moment een geprognosticeerd positief
resultaat heeft van 141 duizend euro. Uit de prognoses blijkt ook dat
de jaren daarna een tekort op de
gemeentelijke begroting ontstaat
dat oploopt van 250 duizend euro in
2010 tot 485 duizend euro in 2012.
Wethouder Financiën Ingrid Lambregts vindt de verwachte begrotingstekorten voor de jaren 2010 tot
2012 niet verontrustend. “We volgen
nauwgezet de ontwikkelingen en
zullen tijdig voorstellen doen aan de

fie te praten.
Parkeren is geen probleem, er is
ruimte genoeg. Er zijn altijd leden
van de Filatelisten vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van
postzegels. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat
vind je op deze ruilbeurs. Ook zijn

als u Ruijgrok Makelaars een woning laat taxeren bestaat de kans
dat dit gratis is. Want aan het einde van het jaar trekt de notaris twee
prijswinnaars die de taxatiekosten
retour vangen. Huidige verkopers
die een nieuwe klant aanbrengen
ontvangen een dinerbon – de nieuwe klant ook!
Speciaal voor kinderen is er de wedstrijd ‘Teken of knutsel je droomhuis’. Kinderen in de leeftijdscategorieën t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar en 10
t/m 12 jaar worden van harte uitgenodigd om te laten zien hoe het huis
van hun dromen eruitziet. Op papier,

Minimabeleid
Voor de minima in gemeente De
Ronde Venen is de computerregeling op 1 september 2007 van start
gegaan. In aanvulling op deze computerregeling is bij de commissiebehandeling van de nota minimabeleid verzocht om ook de kosten
van internet te gaan vergoeden. Het
college geeft aan deze wens gehoor
en in de Voorjaarsnota wordt voorgesteld vanaf 1 januari 2009 het Minimabeleid uit te breiden met een
eenmalige actie voor internetvergoedingen.

Boerderij in de kijker
De Ronde Venen - Op dinsdagmiddag 22 april hebben de kinderen van groep 4 van de Twistvliedschool een bezoek gebracht aan de
boerderij van de familie De Graaff.
Ze mochten overal op, aan, in en
tussen zitten. Uit nieuwsgierigheid kwamen de koeien zelfs vanaf het zonnige weiland terug naar
hun plekje in de stal. En daar zorgden de kinderen voor lekkere gezonde brokken en vers kuilgras en
verse maïs. Door de leuke uitleg van
de boer en boerin zijn de kids weer
verlost van een aantal hardnekkige sprookjes: een bruine koe geeft

er de vertrouwde handelaren aanwezig. Ook de jeugd is tussen 11.00
uur en 13.00 uur welkom om te ruilen en voor eventuele vragen over
het verzamelen van postzegels. De
ruilbeurs is open van 10.00 uur tot
15.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1. Wilt U meer
weten, bel dan 0297-525556.

Ruijgrok Makelaars viert
30-jarig bestaan
Mijdrecht - Ruijgrok Makelaars is
al dertig jaar een vertrouwde naam
op de onroerend goed markt in De
Ronde Venen en omtrek. Persoonlijke begeleiding bij aankoop, verkoop
en verhuur van woningen en bedrijfsruimte staan hoog in het vaandel. Dat was het geval bij de start
in 1978 en is altijd zo gebleven. Om
het 30-jarig jubileum te vieren heeft
Ruijgrok Makelaars dit jaar een
aantal feestelijke activiteiten op het
programma staan. Zo krijgt iedereen die een aankoopopdracht verstrekt een gratis styling advies voor
hun nieuwe huis aangeboden. En

Reserves
In de Voorjaarsnota wordt een opsomming gegeven van onderwerpen die op de gemeente afkomen
en die mogelijk een plek moeten
krijgen in de begroting voor 2009.
Op basis van het geschetste beeld
kan het bestuur bepalen of de ontwikkelingen daadwerkelijk een plek
moeten krijgen in de begroting voor
komend jaar. Enkele voorbeelden
van ontwikkelingen die in de Voorjaarsnota worden genoemd: Beheer
wegen. Om het onderhoudsniveau
van wegen op het gewenste niveau te brengen wordt voorgesteld
E 6.000.000 beschikbaar te stellen
vanuit de gemeentelijke reserves
over een periode van 6 jaar. Gezien
het belang van dit onderwerp zal
het ook afzonderlijk als agendapunt
worden besproken in de gemeenteraad van mei. Handhaving permanente bewoning. Alle bewoners van

De raad wordt voorgesteld in de
nog te ontwikkelen Nota van Uitgangspunten in de financiële onderbouwing een variant op te nemen met en zonder theaterzaal. In
de gemeente De Ronde Venen bestaat de wens om een cultuurhuis
te ontwikkelen. Dit is een multifunctioneel centrum waarin verschillende culturele instellingen in één modern en geschikt gebouw ondergebracht worden. Naar verwachting
vergadert de raad in mei over het
Cultuurhuis.

Ruilbeurs bij de filatelistenvereniging
Uithoorn - Postzegelverzamelaars,
er is weer een ruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn en wel
op zaterdag 3 mei. Kom dus allen
en er is ruimte genoeg om postzegels te ruilen in het Wijksteunpunt
Bilderdijkhof. Zoals altijd is het op
deze beurs gezellig om over de filatelistische hobby bij een kopje kof-

gemeenteraad om te komen tot een
sluitend meerjarenperspectief. Het
college ziet op basis van deze gegevens dan ook geen noodzaak tot het
verhogen van de onroerende-zaakbelasting, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie.’’

recreatiewoningen, behalve zij die
al een persoonsgebonden beschikking (PGB) dan wel een weigering
PGB hebben gekregen, ontvangen
een brief om hen nog eenmaal de
gelegenheid te geven een PGB aan
te vragen. Daarna zal, op sociaal
aanvaardbare wijze zoals voorgesteld door de gemeenteraad, handhavend worden opgetreden tegen
de overblijvende illegale bewoning.
Regionalisatie brandweer. Het Algemeen Bestuur van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) heeft zich uitgesproken voor het regionaliseren van
de brandweer. Volgens de huidige
planning gaat de brandweer van De
Ronde Venen in 2010 over naar de
Veiligheidsregio Utrecht.
De definitieve besluitvorming inclusief de financiële consequenties
worden in juni 2008 aan de raad
voorgelegd.

getekend, geplakt of geschilderd,
van klei of karton; het mag allemaal.
In iedere leeftijdscategorie is de
hoofdprijs een feestje - met vrienden - bij Raceplanet Mijdrecht. Uiterste inleverdatum is 30 juni a.s.
Tenslotte komt op 17 mei a.s. om
15.00 uur, tijdens het E-pupillen
toernooi, op uitnodiging van Ruijgrok Makelaars, balkunstenaar en
wereldkampioen Freestyle voetbal
John Farnworth naar het terrein van
Argon om te laten zien wat je allemaal voor kunsten met een bal kunt
uithalen. Leuk voor jong en oud!

chocolademelk, een rennende koe
geeft karnemelk, van de melk maken we boter kaas en eieren. Niet
dus. Het was jammer dat de middag zo snel voorbij was. De kinderen hebben veel gezien en gedaan,
maar kwamen nog tijd te kort.
Ze mogen gelukkig allemaal nog
een keertje terugkomen, zelfs met
hun vaders en moeders. Iedereen
die het leuk vindt mag ook mee:
tweede pinksterdag 12 mei. En hierbij wil de school ook alle sponsors
bedanken, omdat ze op deze manier
veel leuke en nieuwe dingen hebben geleerd!

De Schakel ‘ontdekt’ en verzamelt
veel geld voor kinderbijbels
De Ronde Venen - De kinderen
van De Schakel zijn de afgelopen
weken op ‘ontdekkingstocht’ gegaan. Zij hebben gewerkt rond het
thema Ontdekt. Er valt nog zo veel
te ontdekken! De Schakel heeft de
leerlingen met een vergrootglas laten kijken naar de wereld, de natuur en de Bijbel. Elke groep werkte op zijn eigen niveau. Zo waren de
kleutergroepen bezig met de veranderingen in de natuur van bijvoorbeeld een rups tot vlinder. Groep 7/8
daarentegen werkte over het innerlijk van mensen. Elk kind maakte
zijn eigen hart op papier met daarbij
een foto van de achterkant van zijn/
haar hoofd. De hele school heeft
ook een voorstelling bezocht in De
Boei van Thomas van den Berg. Hij
speelde de voorstelling Oost West.
Het verhaal is gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon.
Omdat De Schakel ook andere kinderen in de gelegenheid wil stellen
om God en de Heere Jezus te ontdekken is het project Ontdekt gekoppeld aan het Baboesjka project
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Onder deze naam zet
het NBG zich in voor Bijbelwerk in
Oost-Europa. Er worden kinderbijbels uitgedeeld in weeshuizen in
Armenië en Bulgarije.
Talentenmarkt
Door middel van een grote talentenmarkt in de school is er geld gespaard voor kinderbijbels. Elk kind
kon met zijn/haar ouders geld bij el-

kaar sparen door het inrichten van
een marktkraampje. Het werd een
heel diverse markt. Er werden zelfgemaakte lekkernijen verkocht, er
werd muziek gemaakt, er werden
wedstrijdjes sjoelen georganiseerd
en meisjes konden hun haren laten
invlechten. De avond werd drukbezocht. De zelfgemaakte kaarten en
vrolijke zomerplanten vonden gretig aftrek. Poeliersbedrijf De Haan
had heerlijke saucijzenbroodjes gesponsord en de Mc Gregor Fashion
Group had kledingbonnen ter beschikking gesteld voor een loterij.
In totaal heeft De Schakel heeft de
afgelopen twee weken maar liefst
3080,35 euro bij elkaar gespaard

voor Baboesjka. Dankzij De Schakel
krijgen 308 kinderen in Oost-Europa hun eigen kinderbijbel! De opbrengst zal zelfs nog hoger worden
omdat er in de afsluitende kerkdiensten in de Gereformeerde kerk
Vinkeveen-Waverveen en de Hervormde Gemeente van Vinkeveen
gecollecteerd is voor het Baboesjka project. Het waren leuke leerzame weken waarin kinderen en ouders weer zeer betrokken waren bij
de school. Er is helaas ook een vervelende ontdekking gedaan en dat
is de brutale inbraak in de school
afgelopen weekend. Gelukkig stond
de opbrengst voor Baboesjka toen
al veilig op de bank.
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Elf Rondeveners ontvingen Koninklijke
onderscheiding tijdens jaarlijkse lintjesregen

De Ronde Venen - Bij Algemene Gelegenheid 2008 (lintjesregen) is in gemeente De
Ronde Venen een Koninklijke Onderscheiding toegekend aan elf inwoners. Op vrijdag
25 april was het zover en waren er tien burgers met de een of andere smoes naar de
Sint Janskerk in Mijdrecht geloosd, waar zij
om 11.00 uur door de burgemeester en vele
vrienden en familieleden werden verwel-

komd en toen wel doorhadden waarom zij in
hun beste pak moesten opdraven. Hen werden de versierselen behorende bij deze onderscheidingen opgespeld door burgemeester M. Burgman, in de Janskerk te Mijdrecht.
Deze elf inwoners zijn allen gedecoreerd als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Een van de Rondeveners werd gedecoreerd
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze onderscheiding is hem opgespeld door
Minister A. Klink, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit was de heer E.H. Horlings
uit De Hoef (63 jaar). De heer Horlings
is van 1996 tot 1999 lid van het algemeen
bestuur en vanaf 1999 tot heden voorzitter
van het algemeen bestuur van het Prinses
Beatrix Fonds. Met name de financiële en
bestuurlijke deskundigheid die de heer Hor-

lings inbrengt voor het fonds is zeer waardevol gebleken. Van 2001 tot heden is hij
consul-generaal a.h van de Filippijnen voor
de regio Amsterdam. In deze functie zet hij
zich in het bijzonder in voor het opbouwen
en onderhouden van de culturele en kunstzinnige betrekkingen voor de Filippijnen en
Nederland. Dit heeft een belangrijke aanzet
betekend tot een verdere integratie.

Mevrouw Rosendaal
Mevrouw J.G. Rosendaal-Kamping (63 jaar) uit Wilnis is actief op politiek terrein en het culturele leven vanaf 1977 tot heden.
Van 1977 tot 1989 was zij bestuurslid van de VVD, afdeling Wilnis en
werd vanaf 1989 tot 1998 secretaris respectievelijk voorzitter van de
VVD, afdeling De Ronde Venen.
Van 1998 tot heden is zij tweede secretaris en functionaris Opleiding/
Training van de Kamercentrale Utrecht van de VVD.

Op het gebied van cultuur en onderwijs was zij van 1979-1989 lid van
de Ouderraad van de openbare basisschool Willispoort in Wilnis en
van 1987 tot 1995 lid van de Ouderraad van het Veenlandencollege in
Mijdrecht.
Van 1989 tot heden is zij vrijwilliger bij de uitleendienst van de Openbare Bibliotheek in Wilnis. Ook helpt ze mee bij extra activiteiten zoals
bijv. het plannen voor en versieren van de bibliotheek voor de kinderboekenweek.

Mevrouw van Golen-Koster
Mevrouw A.C. van Golen-Koster (68 jaar) uit Vinkeveen is onderscheiden vanwege haar bestuurlijke- en organisatorische activiteiten vanaf
1960 tot heden voor de samenleving op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, jeugdwelzijn, emancipatie, kerkelijk leven, cultuur, zorg,
ouderenwelzijn en t.b.v. Bescherming Bevolking afdeling Vinkeveen, De
Blindenstichting Bartimeus en het Boekendepot ’t Kompas.
Van 1960 tot 1965 was zij bestuurslid van Bescherming Bevolking, afdeling Vinkeveen, een organisatie waar gesproken werd over hoe te handelen bij een aanval met een atoombom of met chemische wapens.
Van 1962 tot 1967 was zij contactpersoon in Vinkeveen voor de Blindenstichting Bartimeus. Zij organiseerde de jaarlijkse collecte en zij
heeft meegewerkt aan een film die is opgenomen in Vinkeveen.
Van 1965 tot heden is zij vrijwilliger voor Mensen in Nood en zamelt ze
kleding in en maakt deze gereed voor verzending.
Van 1973-1975 was zij pleegouder in de zomervakanties via Jeugdzorg
Stad Utrecht.
Van 1975 tot heden is zij actief lid van De Passage; van 1975 was zij 2e
voorzitter; van 1989 tot 1995 én van 2001 tot 2007 secretaris. Steun,
herinneringen en samen nadenken over hoe iets te kunnen betekenen

voor de leden is haar grote kracht.
Van 1980 tot heden is zij organisator en sinds 1996 voorzitter van het
Ouderen Kerkfeest van de Vrouwenraad van Vinkeveen. Zij regelde de
locatie, stuurde de medewerkers aan, stelde samen met andere de liturgie samen en regelde de noodzakelijke catering.
Van 1980 tot 1990 was betrokkene penningmeester van de EHBO-vereniging.
Van 1983 tot 1997 was zij lid van de Evangelisatiecommissie van de
Hervormde Gemeente Vinkeveen. Hier zorgde ze voor de maandelijkse
verspreiding van het blad.
Van 1985 tot heden is zij begeleider van de bewoners van Maria-Oord
naar de Protestantse kerkdienst in Vinkeveen.
Van 1990 tot heden is zij vrijwilliger bij het Museum De Ronde Venen;
zij is suppoost en ontvangt bezoekers. Ze vertelt de bezoekers verhalen
over de dingen in het museum en over het oude leven in Vinkeveen.
Van 1994 tot heden is zij coördinator/organisator van de collecte van de
Hartstichting Vinkeveen.
Van 1999 tot heden is zij bestuurslid en sinds 2000 penningmeester
van de PCOB. Van 2000-2006 is zij organisator van het Boekendepot ’t
Kompas; zij stuurde tevens vrijwilligers aan.

Dokter Groeneveld
De heer A. Groeneveld uit Wilnis is actief op het terrein van zorg, ontwikkelingssamenwerking, Welzijn en t.b.v. de Rotary Vinkeveen-Abcoude.
Van 1966-1973 was hij bestuurslid van de Studentenvereniging SSR.
Van 1980 tot 1988 was hij voorzitter van het Groene Kruis Mijdrecht/Wilnis.
Van 1983 tot 1990 was hij lid van het Centraal Bestuur van de Landelijke
Huisartsen Vereniging
Van 1988-1991 was hij voorzitter van het bestuur van de afdeling De
Ronde Venen van het Nederlandse Rode Kruis.
In 1995 was hij vrijwilliger bij de Rotary Doctors Bank in the Netherlands
(RDBN) en heeft hij gedurende 6 weken als arts in een plaatselijk zie-

kenhuis in Wajir, een stadje in Noordoost-Kenia gewerkt.
Van 1996 tot 1997 was hij voorzitter van de Rotary Vinkeveen-Abcoude
In 1997 was hij vrijwilliger bij Save our Souls (SOS) in Maseno in Kenia.
Gedurende 6 weken heeft decorandus hier als arts gewerkt.
Van 1997 tot heden medeoprichter, tot 2004 voorzitter en tot op heden
bestuurslid van de Stichting Welzijn Wajir, een stichting met als doel het
ondersteunen van de straatarme bevolking van Wajir. Decorandus is
o.m. verantwoordelijk voor de PR-activiteiten van de stichting. Het doel
van de stichting is het renoveren van het in onbruik geraakte Gourmentsziekenhuis in Wajir. Verder is hij de initiatiefnemer van diverse
inzamelingsacties waarbij de plaatselijke scholen worden betrokken.
Van 2005 tot heden is hij vice-voorzitter van het bestuur van de Regionale Huisartsen Vereniging.

Mevrouw Korver
Mevrouw T. Korver (52 jaar) uit Mijdrecht is vanaf 1982 tot heden actief
in het kerkelijk leven, op het gebied van welzijn en zorg en op het gebied van de natuur- en milieu-educatie
Van 1982 tot heden is zij coördinator van de plaatselijke afdeling van het
Nederlandse Rode Kruis. Zij coördineert de vrijwilligers die de welfareactiviteiten ontplooien.
Van 1990 tot heden is zij lid van het dagelijks bestuur van IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie De Ronde Venen/Uithoorn. Thans
vervult zij de functie van voorzitter. Tevens is zij organisator van natuurexcursies.
Van 1996 tot heden is zij medeorganisator van de jaarlijkse vrijwilligersdag in De Ronde Venen. Op deze dag kunnen alle vrijwilligers uit de

gemeente meedoen aan allerlei activiteiten gedurende de gehele dag.
Afsluiting van de dag met een diner/buffet met de verkiezing van vrijwilliger van het jaar, waarvoor zij ook is voorgedragen!
Van 1996 tot heden is zij coördinator van de plaatselijke collecte ten
behoeve van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
(Ango).
Ook is zij voorzitter (geweest) van het Gehandicaptenplatform De Ronde Venen.
Van 2002 tot heden is zij coördinator van het ouderenbezoek van de
Nederlandse Hervormde Kerk in Mijdrecht, secretaris van ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking), en lid van de
kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk Mijdrecht gedurende
12 jaar.
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Annie Hoogervorst-van Dam
Mevrouw A. Hoogervorst-van Dam (76 jaar) uit De Hoef heeft bestuurlijke en organisatorische activiteiten ontplooid op het gebied van vooral
de zorg/welzijn
De aanvang van haar eerste activiteiten dateren uit een onbekend jaar;
zij is gestart met haar vrijwilligersactiviteiten als bestuurslid van het
Vrouwengilde De Hoef en was lid van de klaar-overjeugd in De Hoef.
Van 1970-1982 was zij lid van de gemeenteraad van Mijdrecht en hield
zij zich vooral bezig met welzijnsactiviteiten.
Van 1976-1991 was zij vrijwilliger ten behoeve van de Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Van 1978 tot heden is zij vrijwilliger in het verpleeghuis Mariaoord Vinkeveen. Het praten met en aandacht geven aan patiënten en personeel
van het verpleeghuis was hier haar voornaamste taak.
Van 1985 tot 1993 was zij bestuurslid van de Stichting Verzorgingshuis
Vinkenoord in Vinkeveen.
Van 1986 tot 1998 was zij bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen
DRV.
Van 1993 tot 1998 was zij lid van de Raad van toezicht van de Stich-

ting Verpleeghuis Mariaoord Vinkeveen(1993-1996) en lid van de Raad
van Toezicht van de Stichting Zorgcentra Mariaoord Vinkeveen (19961998).
Van 1998 tot 2000 was decoranda lid van de Raad van Toezicht van de
Zorgcombinatie Noord West Utrecht.
Van 1999 tot 2004 was zij lid van de cliëntenraad van het Zuwe Hofpoortziekenhuis in Woerden. Hier woonde zij de vergaderingen bij en
zorgde hiermee voor betere omstandigheden voor patiënten van het
Hofpoort Ziekenhuis.
Van 2002-2004 was zij lid van de cliëntenraad van het Zuweconcern
Woerden.
Tot op heden is zij vrijwilliger ten behoeve van de Parochie Sint Jan de
Doper, Uithoorn. Ze verzorgt wekelijks het secretariaat en is vanuit de
kerkelijke werkgroep vertegenwoordigd in de werkgroep Armoede is
Onrecht. Voorts is ze lid van de Taskforce Kerkgebouw De Schans en lid
van een groep die zich richt op het behoud van de Sint Jan de Doper
voor het dorpsgezicht. Ook is zij nog steeds organisator en collectant
voor de Hartstichting en de KWF Kankerbestrijding.

De heer van Schaik
De heer C.M.J. van Schaik (62 jaar) uit Mijdrecht is onderscheiden
voor zijn inzet op het gebied van welzijn en buurtwerk vanaf 1993 tot
heden.
Van 1993-1995 is hij bestuurslid geweest van de plaatselijke afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis.
Van 1993 tot 1998 was hij de oprichter en coördinator van een buurtcomité in de wijk Proostdijland-Zuid. Op eigen initiatief heeft hij dit
buurtcomité opgericht om daarmee de belangen van de wijk richting de

gemeente te behartigen.
Van 1993 tot heden functioneert hij als buurtconciërge van de gemeente De Ronde Venen.
Van 1998 tot 2007 is hij voorzitter van de Stichting Buurtwerk Proostdijland-Zuid geweest. Deze stichting fungeert als gesprekspartner tussen
wijkbewoners en de gemeente; daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd. Betrokkene was organisator van een groot deel van
deze activiteiten. Zo was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming
van de buurtkrant en voor het werven van sponsoren.

De heer Strubbe
De heer J.P. Strubbe (80 jaar) uit Vinkeveen heeft zich ingezet voor de
sport, bibliotheek, kerkelijk leven, ouderenwerk en de vakbond sinds
1972.
Van 1972 tot 1984 was hij secretaris van de Schietvereniging Prinses
Beatrix in Vinkeveen. Voorts had hij zitting in de bouwcommissie van het
Dorpshuis vanwege de bouw van een nieuwe schietbaan.
Van 1972 tot 1984 was hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de uitleen
van de Openbare Bibliotheek in Vinkeveen.
Van 1989 tot heden is hij lid van de redactie en verzorger van de lay-out
van het kerkblad van de Gereformeerde Kerk in Vinkeveen.

Van 1990-2000 was hij vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen in De
Ronde Venen. Zijn voornaamste taak hier was het plaatsen van alarmapparatuur bij ouderen en gehandicapten. Ook werd hij opgeroepen bij
storingen. Zijn technische kundigheid werd alom geprezen.
Van 1994 tot 2002 was hij bestuurslid van de Stichting Sport en Spel
55+ in De Ronde Venen. Het verzorgen van de PR was hier zijn taak.
Van 1994 tot 2004 was hij regionaal secretaris van de seniorengroep
van het CNV Publieke Zaak. Ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap werd hem in 1995 het gouden CNV-insigne met lauwertak en
robijn uitgereikt.

Ed Swaab
De heer E.B. Swaab (67 jaar) uit Wilnis heeft bestuurlijke activiteiten
ontplooid op het gebied van de politiek, de dierenbescherming, de
dorpsbelangen en cultuur sinds 1968.
Van 1968 tot 1971 was hij lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting
De Meijert (een stichting tot oprichting van Dorpshuis De Meijert)
Van 1970 tot 1982 was hij vrijwilliger bij de Dierenbescherming, afdeling
Mijdrecht.
Van 1970 tot 1982 was hij voorzitter van de toenmalige KVP in de ge-

meente Mijdrecht.
Van 1985 tot 1995 was hij medeorganisator van diverse activiteiten van
de Handelsvereniging Mijdrecht. Als zodanig was hij betrokken bij de
organisatie van de zgn. Franse week, fietstochten en evenementen gedurende de decembermaanden.
Van 2000 tot heden is hij bestuurslid van de Historische Vereniging
Proosdijlanden; In deze hoedanigheid is hij belast met PR-activiteiten
en evenementen, het werven van fondsen, het vergroten van het ledenaantal en het uitgeven en verkopen van boeken over de geschiedenis
van De Ronde Venen.

Mevrouw van Veen
Mevrouw P.N.M. van der Veen-Den Ouden heeft zich ingezet op het
gebied van cultuur, jongerenwelzijn en ontwikkelingshulp.
Van 1982 tot 1997 was zij medewerker van de plaatselijke bibliotheek
in Mijdrecht. Zij verrichte alle dagelijkse handelingen die bij de functie
pasten, zoals de inname en het uitlenen van boeken etc. (4 uur per
week).
Van 1990 tot heden is zij initiator en promotor (sinds 1990) van de knutselclub “Door Kinderen Voor Kinderen” een club die zich manifesteert

op straatspeeldagen, straattheaterfestivals en braderieën. Aan het begin van ieder schooljaar bezoekt decoranda schoolklassen om haar club
te promoten en zorgt zij tevens voor optimale integratiemogelijkheden
t.b.v. allochtone kinderen en hun ouders binnen de bewuste club.
Iedere woensdag komen (vaak kansarme) kinderen uit de gemeente
knutselen in haar als clubhuis ingerichte garage. De daar door kinderen
en vrijwilligers gemaakte artikelen worden verkocht en de opbrengst
komt ten goede aan het “Lilianefonds” in Den Bosch, het fonds voor
gehandicapte kinderen in derde wereldlanden.

Chris van der Wilt
De heer C.H. van der Wilt (59 jaar) uit Mijdrecht heeft bestuurlijke activiteiten ontplooid op het gebied van ontwikkelingshulp, welzijn, cultuur,
politiek en kerkelijk leven sinds 1985.
Van 1985 tot 1992 was hij mede-oprichter, bestuurslid en organisator
van festiviteiten van de Oranjevereniging Mijdrecht.
Van 1990 tot 1995 was hij bestuurslid van het CDA, afdeling De Ronde
Venen.
Vanaf 1993 tot heden is hij actief lid van diverse commissies en bestuurslid van de Lionsclub.

Van 1997 tot heden is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van het
Nkhoma Hospital Ziekenhuis. In deze hoedanigheid was/is hij belast
met het verzorgen van de rondschrijvens en leidt/leidde hij het verzamelen van de hulpgoederen en het verschepen daarvan in een container.
Van 1998 tot heden is hij voorzitter van de commissie van beheer van de
Christelijke Gereformeerde Kerk in Mijdrecht. Van jongs af aan is dhr.
Van der Wilt betrokken bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. Op oudere leeftijd kon worden geprofiteerd van zijn kennis en heeft hij diverse
renovaties geleid; ook bij de jeugd was hij betrokken als begeleider.

Joop Frankenhuizen
De heer J.A. Frankenhuizen uit Wilnis (73 jaar) heeft vanaf 1982 tot
heden bestuurlijke en organisatorische activiteiten ontplooid op het gebied van sport, maatschappelijk leven en politiek .
Van 1982 tot 1995 is hij afwisselend voorzitter en penningmeester geweest van de omnisportvereniging Veenland in Wilnis. Verder heeft
betrokkene als computerpionier programma’s geschreven t.b.v. de ledenadministratie.
Van 1991 tot 1994 was hij actief als penningmeester van de snelgroeiende Stichting Kinderopvang De Ronde Venen. Ook hier zijn door decorandus computerprogramma’s ontwikkeld. Verder hield hij zich intensief
bezig met herhuisvesting van de kinderopvang en het realiseren van
een permanente behuizing. Vanuit deze functie raakte hij ook betrokken bij de totstandkoming van de eerste buitenschoolse opvang in de
Gemeente De Ronde Venen.
Van 1994 tot 2002 was hij secretaris van het adviesorgaan van de Seniorenraad. In deze hoedanigheid was hij medeverantwoordelijk voor het
afsluiten van een convenant m.b.t. het te voeren ouderenbeleid.
In 1995 heeft hij tijdelijk de functie van voorzitter van de ANBO vervuld,
waarbij hij voornamelijk optrad als seniorenbelangenbehartiger van de
Bond.
In de periode van 1995 tot 2000 was hij correspondent bij twee lokale
wekelijkse periodieken, t.w. de Proosdijlanden en De Nieuwe Meer-

bode.
Van 1997 tot heden is hij redactieteamlid van De Proosdijkoerier (oplage
1000 ex), een kwartaalblad van de historische vereniging De Proosdijlanden.
Van 2001 tot heden is decorandus eind- en opmaakredacteur van de
Proosdijlander. Meer dan 80 historische artikelen over de lokale geschiedenis zijn inmiddels de revue gepasseerd.
Van 1998 tot 2001 is hij vanuit en namens de lokale “Seniorenraad”
GALM-Projectgroeplid. Deze projectgroep stimuleert en promoot het
behouden van gezond bewegingsgedrag van senioren.
Van 1999-2006 is hij penningmeester van het Ouderenkoor in
Mijdrecht.
Van 1999-tot heden geeft hij computerles aan ouderen en is hij stimulator van een breedgericht computergebruik bij deze doelgroep, waarbij
een probleemoplossingsgerichte aanpak inclusief hulpverlening aan
huis geboden wordt.
Van 2000-tot heden vervult decorandus aaneengesloten bestuursfuncties binnen de lokale CDA-organisatie zoals penningmeester, secretaris,
PR en promotiecommissielid en campagneleider bij alle vanaf 2002 gehouden verkiezingen.. Van 2002 tot heden is hij onafhankelijk cliëntenplatformlid van de Sociale Dienst De Ronde Venen, waarbij decorandus
intensief betrokken is bij procedure-evaluaties en bij de adviesverlening
naar de raadscommissie Welzijn.
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Koninginnedag festijn 2008
in Wilnis
Dinsdag 29 april

10.00 – 12.00 uur:
Kindervrijmarkt

19.30 - 21.30 uur:
Spectaculaire Gondelvaart met
Koekhappen bij de brug

Zoals elk jaar is er ook
dit jaar weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat. Ga maar vast
je kamer of de zolder
opruimen en neem al
je oude spullen mee
om te verkopen! Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
Op deze markt mogen
alleen kinderen hun
spullen verkopen.

Thema voor dit jaar is:
Máxima’s Tango
De Gondelvaart zal dit jaar worden opgeluisterd
door Tango klanken, maar wel met Koekhappen bij
de brug vanuit je versierde boot. Lekker Hollands
met een Argentijns tintje! De juryleden moeten we
nog benaderen, dus die namen volgen eerdaags. Er
zijn niet alleen prijzen voor de mooiste boot, maar
ook voor de origineelste koekhappers!
U kunt zich aanmelden door een briefje met daarop
uw naam, telefoonnummer en soort boot te mailen
naar info@Wilnisse-oranjevereniging.nl of in de
brievenbus te gooien op Burg. Fernhoutlaan 9 of
Herenweg 184. U krijgt dan van ons een nummer,
een beschrijving van de route die zal worden gevaren en de spelregels.
Als u zelf geen boot heeft, dan bent u natuurlijk
van harte welkom om te komen kijken naar de boten. Natuurlijk ontbreekt dit jaar het gratis glaasje
Mix van Trix niet! De boten varen vanaf de Pieter
Joostenbrug tot de ir. Enschedeweg.

opening is. Voor alle fietsers is
er na afloop een leuke attentie.
Dus maak je fiets heel mooi en
zorg voor een bonte optocht!
Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/
Veenman, over de Veenman
rechtsaf richting Wagenmaker,
linksaf de Veenweg op, rechtsaf
de Vossestaart op, rechtsaf de
Kamgras op. Bij het Johannes
Hospitium houden we even halt
voor een mini-aubade, dan gaan
we rechtsaf de Pieter Joostenlaan op, brug over linksaf Herenweg naar de Dorpsstraat
richting het voormalige gemeentehuis.

10.00 – 12.00 uur:
55+ ochtend in de Schakel
Wij nodigen alle 55-plussers uit, onder het genot
van een hapje en een drankje, een dansje te wagen
in de Schakel. Dit jaar zal het Smartlappenkoor
optreden, dus dat belooft wat. De drankjes worden
verzorgd door Reurings Beheer B.V.

10.00 – 12.00 uur:
Penaltyschieten, sportpark CSW

9.30 uur:
Officiële opening
Koninginnedag

Woensdag 30 april
8.00 uur:
Luiden van de klokken
De klokken van de plaatselijke kerken luiden Koninginnedag 2008 in. Van openbare gebouwen en
particuliere woningen wordt gevlagd en gewimpeld.

Bij het voormalige gemeentehuis zal de officiële opening
van de feestelijkheden in Wilnis
worden verricht door de burgemeester van De Ronde Venen,
mevrouw M. Burgman. Onder
muzikale begeleiding van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk het Wilhelmus zingen.

8.45 - 09.30 uur:
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor
kinderen t/m 12 jaar
Zodra je de muziek hoort van muziekkorps Triviant,
kun je met je versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op het plein voor
het voormalige gemeentehuis waar de officiële

20.00 – 00.00 uur

Dorpsfeest met de band Blauw

Penalty schieten voor personen vanaf 15 jaar op
de bekende CSW-keepers Dennis Prins en Jordi
Wens. Ook dit jaar wordt er weer gestreden om de
prachtige Brouwer Bokaal. Gert Brouwer verricht
de aftrap en het commentaar wordt verzorgd door
Peter van Leeuwen. Inschrijven kan vanaf 09.30
uur in de CSW-kantine. G. Brouwer & Zn. B.V. stelt
de bekers beschikbaar.

14.00 – 15.00 uur:
Start fietspuzzeltocht
De routebeschrijving kan worden opgehaald bij de
Oranjekraam in de Dorpsstraat. Er is ook dit jaar
weer een prachtige fietsroute voor u uitgestippeld.
Vorig jaar bleek de route een wel heel erg grote
uitdaging. Vandaar dat de route dit jaar gemaakt is
door twee fietspuzzelaars van het eerste uur, Wies
en Margriet Veenstra. Ook dit jaar is er weer een
prijs voor de winnaar. Lever het antwoordformulier
in op de Burg. Fernhoutlaan 9, de uitslag volgt in
de eerste week van mei.

14.00 – 17.00 uur:
Wilnisse kinderspelen in
de Dorpsstraat
Om 14.00 uur barst er een waar kinderfeest los in
de Dorpsstraat. Ook dit jaar hebben we weer verschillende nieuwe attracties ingehuurd. Kom je ze
uitproberen? Om 16.30 uur maken we de winnaars
van de Kleurwedstrijd bekend. Er is dus weer genoeg te doen voor alle leeftijden. Natuurlijk is er
ook weer limonade en …… dat blijft nog even een
verrassing.
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Rabobank Rap & Ruigrace
gaat weer van start
Inschrijven begonnen...

Spetterend optreden van
Ronnie Tober in Vinkeveen

Vinkeveen - Van oudsher was het
Restaurant De Proosdijhaven gevestigd in het park van watersportcentrum Proosdij, met verschillende landjes waar je een bootje kunt
aanleggen of zomaar genieten van
het water en de watervogels en
de natuur. Ruim twee jaar geleden
is het park overgenomen en men
kwam er achter dat er voorheen een
leuk restaurant was gevestigd op
het park. Deze ruimte werd inmiddels gebruikt als fietsenstalling voor
maar liefst 600 fietsen. “We vonden
het heel erg leuk om het restaurant
weer in ere te herstellen en zo geschiedde. Het grappige is nu”, vertelt Nick Hulscher, de manager “dat
veel mensen, die het restaurant van
vroeger nog kenden, weer terugkomen. Er zijn feesten en partijen,
maar ook mensen die hun 25-jarig
huwelijk hier willen vieren, omdat zij
hier destijds getrouwd zijn en dat is
natuurlijk heel leuk.”
Als je aankomt lopen zie je de gezellige rieten stoeltjes op het terras
staan vanwaar je uitzicht hebt op
het water.
Maar ook binnen is het gezellig met
gerieflijke stoelen en een gezellige
bar. Je kunt er tegen een redelijke
prijs goed eten en er is een uitgebreide en goed gesorteerde kaart.
De voorgerechten variëren van verschillende soorten soep tot tapas.
Bij de hoofdgerechten kun je kiezen
uit lamsrack, biefstuk de haven en
een kaasfondue (uniek voor Vinkeveen), maar ook maaltijdsalades en
wil je ook nog een toetje, dan kun je
je te buiten gaan aan een chocolade bavaroise of de klassiekers zoals
pêche melba.

eerste keer een groot succes. Het
zijn echte feestavonden met muzikale begeleiding van Bram Koning.
Ook heel bijzonder is de medewerking van de ‘Steupels’, de carnavalsvereniging Vinkeveen die garant
staat voor hilarische sketches. En
er is altijd een bekende artiest zoals
Robert Leroy, Quincy Smolders, Ben
Kramer, Quincy Schellevis, Tony Anderson en Sunnie. “Je ziet dat de artiesten er zelf plezier in hebben”, aldus Nick “Dat komt natuurlijk ook
door het informele sfeertje en de
Steupels die daar hun steentje aan
bijdragen En als klap op de vuurpeil
kwam de laatste zondag Ronnie Tober. Vinkeveen is geen onbekende
plaats voor Ronnie die zich herinnert dat hij eens met een hele club
op moest optreden in Vinkeveen
met Martine Bijl, Karin Kent, Margie Ball en iedereen was netjes aangekleed om foto’s te maken op een
vlonder toen die omkiepte met het
te raden gevolg: iedereen drijfnat.
“die kerk vergeet je niet”, vindt Ronnie. Je hoort nog steeds een beetje een buitenlands accentje dat een
grappig effect heeft. In 1948 is hij
namelijk met zijn ouders naar Amerika vertrokken en in 1963 teruggekeerd. Ronnie kwam toen onder de
hoede van René Sleeswijk van de
Snip en Snap revue en won in 1965
het songestival en in 1966 de tweede prijs op het Knokke songfestival en heeft al heel wat gouden platen op zijn conto staan zoals: ‘Iedere avond iedere morgen’, ‘Ik vind
je geweldig’, ‘Verboden vruchten’,
‘Naar de kermis’ met Ciska Peters
en ‘Breng die rozen naar Sandra’.
Snip en Snap
“Toen ik net begonnen was zei de
producer wat je moest zingen en
soms waren dat niet zulke leuke
liedjes, maar later kon ik het gelukkig zelf bepalen.” Hij kwam al
vroeg onder de hoede van René van
Sleeswijk met de Snip en Snap Revue en dat duurde meer dan 45 jaar.
Ronnie was trouwens net terug van
een trip naar Hong Kong in november in het kader van 150 jaar internationale betrekkingen. “Dat is wel
een geweldige ervaring”, vindt Ron-

nie “als je die duizenden mensen op
dat plein ziet staan.” Wat het zingen
betreft vindt Ronnie dat gewoon
zijn werk. “Ik ben pretentieloos, je
bent artiest en ik vind het enig om
te doen.” Ronnie begon met het bekende liedje ‘Can’t take my eyes
of you en daarna volgden de lekkere Nederlandse liedjes zoals natuurlijk ‘Iedere avond, iedere morgen denk ik aan jou’, echt een liedje voor verliefde stelletjes en dan ‘Ik
ben zo eenzaam zonder jou’, waarbij het publiek lekker kon meezingen. En nog steeds maakt Ronnie
er een enorme show van en kwam
zelfs van het podium af, zong tussen
het publiek en zong nog een duet.
Ja, en als je dan die oude meestampers hoort zoals ‘Geef mij maar Amsterdam’ en ‘Van voor naar achter,
van links naar rechts’, ja, dan kun je
bijna niet stil blijven zitten. Als laatste het nummer ‘De Wandelexpress’
naar aanleiding van zijn deelname
aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ronnie Tober vestigde nog even de aandacht op de Stichting Ronnie Tober
Foundation die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting doet dat door het
organiseren van vakanties en uitstapjes het contact te bevorderen
tussen mensen met een verstandelijke beperking en alle anderen in
onze samenleving. Zo zijn er vakanties geweest naar Parijs Disneyland,
naar Zuid Limburg en naar de Winter Efteling. Om projecten te stimuleren is ook de Ronnie Tober Foundation Award in het leven geroepen, waarbij een prijs van 1000 euro wordt ingezet voor een bepaald
project. Dus niet alleen optredens,
maar ook mensen helpen. Dit optreden in de Proosdijhaven was in ieder geval weer een groot succes en
op 5 juli en 2 augustus zijn er twee
zomeredities van Rondje Haven met
op 2 augustus het bekende Shantykoor de Hoekschewaard. En... de artiest voor 5 juli houden ze nog even
geheim.
Verder wilde Nicky Hulscher iedereen bedanken voor een superleuk
winterseizoen en hoopt verder op
een heerlijke zomer voor iedereen.

Kindermenu
Ook aan de kinderen is gedacht.
Zij kunnen kiezen uit diverse kindermenu’s. Restaurant de Proosdijhaven is makkelijk te bereiken.
Voor mensen op de fiets is het lekker dicht bij het dorp en er is ruime
parkeergelegenheid. Maar je kunt
er niet alleen lekker eten, er is ook
gedacht om het geheel muzikaal op
te fleuren. “Verleden winter zijn we
met het idee gekomen om elke derde zondag van de maand iets te organiseren. Het bleek al vanaf de

Veelzijdige
wereldwerker
gezocht

De Ronde Venen - Wereldwinkel De Ronde Venen zoekt voor
het verkopen van eerlijke producten een man of vrouw die
een dagdeel per week beschikbaar kan zijn. De Wereldwinkel
biedt diverse interne opleidingen en team-uitjes. De medewerker werkt in een klein team
en draagt verantwoordelijkheid voor de verkoop van eerlijk en bijzonder ‘food’ en leuke cadeau-artikelen. Voor dit
werk zijn klantvriendelijkheid,
enthousiasme en representativiteit van belang. Na de interne
opleidingen kan de medewerker informatie over de producten verstrekken, de kassa bedienen en cadeauverpakkingen
maken. Door dit vrijwilligerswerk levert u een kleine bijdrage aan een betere wereld. Aanmelden kan via de winkel of bij
Ria Waal, tel. 0297 256089.

kiezen kunnen niet meedingen voor
de snelheidsprijs. Alle extra materialen die gebruikt worden ter verfraaiing van de boot zijn wel toegestaan. Op zondag 6 juli dient u ervoor te zorgen dat de boot op Zandeiland 1 komt. Een jury zal de boten
beoordelen en daarna wordt er ‘geracet’ tegen elkaar. Dit alles onder
begeleiding van een hapje, drankje en een stukje muziek dat aanwezig zal zijn op Zandeiland 1. Bent u

geïnteresseerd of wilt u meer weten
neemt u dan contact op met het organisatiecomité van de Rabobank
Rap & Ruig race tel.nr. 0297-385252
en vraag naar Youri Lieberton of email: Info@rapenruig.nl. U kunt zich
ook inschrijven via de website: www.
rapenruig.nl .“ Aldus het comité.
Zorg dat u op tijd bent want er is
maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk.

IVN-Lezing over
libellen
De Ronde Venen /Uithoorn Dinsdagavond 6 mei komt Jaap van
der Vliet op uitnodiging van de IVNafdeling ‘De Ronde Venen & Uithoorn’ een dia-lezing houden over
libellen. Jaap van der Vliet is IVN-er
en woont in het veenweidegebied bij
de Vecht. Zijn specialiteit is libellen.
Hij zal ons vertellen over de libellen
die in ons veenweidegebied, rond
de sloten, watergangen en in onze tuinen voorkomen. Libellen zijn
dieren met een interessante leefwijze. Als ze uit het eitje komen leven
ze vaak meerdere jaren in de sloot
als vraatzuchtige larf, om dan later
‘uit te sluipen’ als een prachtige libelle. Libellen vliegen razendsnel.
Het zijn echte vliegkunstenaars, ze
kunnen stil in de lucht hangen, achteruit vliegen en zijn heel erg wendbaar. Jagen en eten doen ze in de
lucht. Jaap van der Vliet zal ons veel
vertellen over deze fascinerende in-

secten.
Over de libel in het algemeen: wat
is zijn levenscyclus, zijn leefwijze,
hoe gedraagt hij zich als larf en later als insect. Ook het verschil tussen juffers en libellen komt aan de
orde. De IVN-afdeling heeft ook een
werkgroep Libellen. Bent u geïnteresseerd, loop dan eens een avond
mee.
U bent van harte uitgenodigd de lezing bij te wonen. Na afloop van de
lezing wordt een datum afgesproken om met elkaar libellen en juffers in het veld te gaan bekijken.
Datum: dinsdag 6 mei
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: NME-centrum
‘De Woudreus’ aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Organisatie: IVN De Ronde Venen
& Uithoorn
Kosten: E 3. -, IVN-ers vrij entree

Nu ook familiefietsen in
Het Groene Hart!

Avanade schaft Honda
Civic Hybrides aan voor
milieuvriendelijker wagenpark
Regio - Onlangs heeft Avanade de
eerste twintig Honda Civic Hybrides
aangeschaft bij Automotive-centre
Van Nieuwkerk. Met deze bewuste keuze wil Avanade een bijdrage
leveren aan een schoner milieu. De
auto’s hebben namelijk een lagere
CO2-uitstoot en verbruiken minder
brandstof.
In totaal zijn er vijftig Honda’s besteld. Twintig medewerkers van

Vinkeveen – Zoals ieder jaar, wordt
ook dit jaar wee de bekende, traditionele Rap en Ruig Race georganiseerd. Het comité schrijft: “Beste
ondernemer, vereniging, stichting,
bewoner, etc. uit De Ronde Venen,
“dit jaar vindt de Rabobank Rap &
Ruig Race plaats op zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 2008. De locatie
waar ‘geracet’ gaat worden is Zandeiland 1 te Vinkeveen. Voor de mensen onder ons die nog niet weten
wat de Rabobank Rap & Ruig race
inhoud een kleine omschrijving.
U heeft een bouwteam nodig bestaande uit 8 personen dat op zaterdag 5 juli in 12 uur een vaartuig dient te bouwen. Snel of origineel. Deze boot wordt gemaakt uit
een pakket met materialen. Aangezien het pakket ieder jaar anders
is zult u creatief moeten nadenken
over het resultaat. Op zaterdag 5 juli wordt gestart met de bouw vanaf
11.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur
’s avonds. Tijdens de bouwactiviteiten zullen controleurs langs komen
om te kijken of u zich aan de regels
houdt. Een regel waar dit jaar zeer
streng op gecontroleerd gaat worden is dat er geen materialen worden gebruikt buiten het bouwpakket. Deelnemers die hier wel voor

Avanade hebben na een korte uitleg
over de Honda de eerste auto’s in
gebruik genomen. Het voordeel van
de Honda Civic Hybride is dat de auto gemiddeld een liter brandstof op
21,7 kilometer gebruikt en een CO2uitstoot van slechts 109 gram per
kilometer heeft. Bijkomend voordeel
is dat de berijder slechts 14% bijtelling heeft in plaats van 25%. Daarnaast is het een automaat en voor-

zien van alle gemakken zoals airco en cruise control. André Huizing,
directeur van Avanade Nederland:
“Voor de consultants van Avanade
is dit een mogelijkheid om een grotere en luxere auto te rijden tegen
een lagere bijtelling. Daarom heeft
Avanade meteen een bestelling gedaan van vijftig hybride auto’s. We
willen het milieu zo veel mogelijk
ontzien in de toekomst.”

Mijdrecht - Vroeger zag je de familiefiets (oftewel de trapkar) vooral in het zuiden van het land. Sinds
begin april zijn ze ook in Mijdrecht
te huur bij ‘Blik op de wei’. Dit agrarisch bedrijf is vorig jaar begonnen
met een recreatieve neventak zoals
verhuur van steppen, kano’s, tandem en (bak)fietsen en nu zijn er
nog de familiefietsen bijgekomen.
Deze familiefiets is een nieuw model, hiervan rijden er nog maar enkele tientallen in heel Nederland.
De familiefiets combineert het plezier en gezelligheid van het met z’n
vieren fietsen en het comfort van
een ligfiets met versnellingen en
vering. Iedereen beweegt op zijn eigen niveau doordat ieder zijn eigen
versnellingen heeft. De familiefiets
is ook heel geschikt voor activiteiten met ouderen of (visueel) gehandicapten omdat er maar 1 persoon
de familiefiets hoeft te besturen.
Kleine kinderen tot 25 kg kunnen
achterop meerijden in de kinderstoeltjes. U kunt dit bedrijf vinden

op de Ringdijk Tweede Bedijking 33
te Mijdrecht, Of kijk voor meer in-

formatie op de website: www.blikopdewei.nl
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Oud-journalist en schrijver Herbert Paalzen:

“China wordt economische
grootmacht”

Opera brengt 7900 euro
op voor project in Congo
Regio - Zoals elk jaar was er ook
nu weer een opera uitgevoerd door
het gezelschap Opera Minora met
muzikale begeleiding georganiseerd door de Rotary club Vinkeveen/Abcoude. Dit keer was gekozen voor een komische opera, geschreven door Antonio Salieri, een
tijdgenoot van Mozart. Salieri leefde van 1750 tot 1825 en telde onder zijn leerlingen vele bekende latere componisten zoals Beethoven,
Liszt, Schubert.
Hij heeft meer dan 40 opera’s geschreven waarbij opviel dat zijn gebruik van muziekinstrumenten beperkt bleef tot twee pianoconcerto’s
en concerto voor fluit, hobo en orkest. Volgens de geruchten zou er
een heftige strijd zijn geweest tussen Salieri en Mozart maar dat is
niet historisch bewezen. In ieder geval was een van zijn opera’s Falstaff.
Het draait in deze opera om de figuur van Falstaff, een vriendelijke maar wel wat domme man die
wel van een borreltje houdt en die
Shakespeare ten tonele leidt in Henri IV en The merry wives of Windsor.
In eerste instantie had Shakespeare
iemand anders in gedachten maar
toen de familie daartegen bezwaar
maakte koos hij voor de naam van
Sr. John Fastolf die in de eerste helft
van de vijftiende eeuw leefde maar
die eigenlijk totaal geen gelijkenis
heeft met de figuur die Shakespeare
heeft geschapen omdat zijn figuur
duidelijk een komische persoon was
en de echte Fastolff een wreed man
was. Opera Minora heeft het oorspronkelijke stuk aangepast maar
in een tijdloze bezetting. Falstaff is
een landedelman die al zijn bezittingen kwijt is geraakt door drank,
spel, vrouwen.
Feestje
Maar hij laat het er niet bij zitten
en probeert toch aan de vrouw te
komen. De opera begint met een
feestje bij het echtpaar Slender dat
net getrouwd is en nog heel gelukkig zoals dat pasgetrouwden betaamt. Ook Mrs. Ford is aanwezig,
haar man is op zakenreis. Dan duikt
als ongenode gast Falstaff op met
zijn dienaar Bardolfo. Falstaff ziet de
beide dames wel zitten en probeert
beiden te versieren. Maar hij is nogal lui aangelegd, dus laat zijn be-

diende dezelfde liefdesbrief schrijven aan de dames. Die komen daar
natuurlijk achter en vooral de woede van de beide dames komt mooi
tot uiting. Zij besluiten wraak te nemen en omdat Bardolfo ook niet
bepaald happy is met zijn baas die
hem niet eens even lekker een dutje
laat doen wil hij wel meewerken aan
de wraak van de dames. Mr. Ford
wordt ingelicht dat er een rendezvous is met zijn vrouw en Falstaff en
die ontsteekt in woede, logisch natuurlijk. Ben je op zakenreis moet
je ook nog in de gaten houden wat
er aan het thuisfront gebeurt. Maar
Mr. Ford vergist zich in zijn vrouw
en denkt dat zij inderdaad gretig is
ingegaan op dit rendez-vous maar
dat is dus helemaal niet zo. Mr. Ford
komt thuis en maakt een knallende
ruzie met zijn vrouw die daarop terecht verontwaardigd begint tegen
te sputteren.
Plan
Er volgt een gezellig feestje waarbij
Falstaff probeert om met de dames
te dansen, maar daar komt niet veel
van terecht want hij is al half dronken. Het is duidelijk dat de Slenders
meer vertrouwen in elkaar hebben.
Mr. Ford heeft nu een eigen plannetje en verkleedt zich en doet zich
bij Falstaff voor als iemand die een
oogje op Mrs. Ford heeft maar wat
niet lukt en of Falstaff eens haar wil
polsen. Falstaff wordt dan verkleed
als de schoonmoeder van Mr. Ford
waar die een vreselijke hekel aan
heeft wat eindigt met een pak rammel voor Falstaff. Dan volgt er nog
een nachtelijk rendez-vous maar
dat loopt helemaal erg af voor Falstaff want dan duiken opeens allemaal enge bosgeesten en gemaskerde figuren op, dus de arme
Falstaff ziet dan wel in dat zijn tijd
voorbij is. De opera wordt in het Italiaans gezongen, hoewel een gedeelte in het Duits als Mrs. Ford op
het rendez- vous komt bij Falstaff. In
de pauze kondigde Hubrecht Duijker zijn ‘reis’ door middel van twee
wijnen aan. “Je reist via je zintuig.
Binnen enkele seconden ben je in
het land waar die wijn werd geboren. Dit is een retourtje Zuid Amerika. Wij beginnen met een witte
wijn uit Chili waar in de wijngaarden de ganzen lopen om de in-

De combinatie komt met een
eigen weblog

Hoe denkt u erover?
De Ronde Venen - Een politieke partij en zeker De Combinatie
wil voortdurend en heel graag van
de inwoners weten hoe die over de
verschillende thema’s, waarover in
de gemeente(raad) wordt gesproken en waarover moet worden beslist, denken. Wat wil die medeburger!? Omgekeerd willen belangstellende inwoners vaak, na lezing
van de lokale bladen, wat meer of
rechtstreekser weten hoe binnen
een raadsfractie over bepaalde zaken wordt gedacht. Wil die burger
ook de mogelijkheid hebben daarop
direct te reageren. Op die wensen
inspelend heeft de fractie van De
Combinatie (van PvdA, GroenLinks
en niet-partijgebonden progressieve mensen in De Ronde Venen) besloten met een eigen weblog te komen. Regelmatig en in duidelijke
bewoordingen worden daarin een
of meer actuele thema’s behandeld.
Maken fractieleden kenbaar hoe
en waarom de fractie over een item
denkt en wordt de lezer steeds uitgenodigd er desgewenst op te reageren. Een combinatie dus van verantwoording afleggen en trachten
met de inwoners in gesprek te komen. Te peilen of de gemaakte of
nog te maken keuze op instemming
kan rekenen of dat beter een ande-

re weg kan worden ingeslagen. Een
manier om de lokale politiek interactief te bedrijven en daarmee open
te staan voor de wensen en eventuele kritiek van de kiezer.
Weblog
Het weblog van De Combinatie is te
vinden op
www.decombinatie.web-log.nl
of
kan, ook als men meer wil weten
van of over deze sociaal-progressieve partij in onze gemeente, eventueel worden bezocht via de website www.decombinatie.info Van start
wordt gegaan met een bespiegeling over de op stapel staande gemeentelijke herindeling en onze positieve benadering van het estafetteproject (de Driehoek). Geregeld,
vaak wekelijks, maar in ieder geval
altijd rond de tijd dat een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad
behandeld wordt of is, verschijnen
er nieuwe berichten. Genoeg reden
dus om de site bij uw favorieten op
te slaan en/of regelmatig te bezoeken. Hopelijk mag dit initiatief van
De Combinatie op een goede ontvangst rekenen en zal het voorzien
in de mogelijkheid om (nog) meer
bij de plaatselijke politiek, dus met
het eigen wel en wee, de eigen
woonomgeving, betrokken te raken.

secten op te eten die een bedreiging vormen voor de druiven. De
voet van de druivenstokken is omwonden met een doekje met knoflook. Kunstmest is taboe, er wordt
een soort thee gebruikt. De terugreis wordt dan gemaakt met een rode wijn uit Argentinië. Daar vind je
altijd een strakblauwe lucht, dus per
definitie is die druif heel gezond.”
De toehoorders konden gratis even
een uitstapje maken via deze wijnen
naar Zuid Amerika.
Opera Minora is een gezelschap opgericht in 1998 en is een project gezelschap. Over het algemeen spelen zij achttiende eeuwse komische
opera’s in het genre van Opera Buffa. De opbrengst van de opera, 7900
euro, ging dit keer naar een project
in Kongo onder de naam Mam-SaNgol (samen staan we sterk). De
achterliggende gedachte is om de
landbouw te bevorderen, maar ook
de werkloze jongeren, de kindmoeders ondervoede personen en kleuters te ondersteunen. De vrouwen
wordt geleerd om de landbouwtechnieken te verbeteren en hun
zelfgemaakte producten te verkopen. Maar de vrachtwagen die hun
producten naar Kinshasa vervoert is
stuk, dus daar was geld voor nodig
en kan de 7900 euro gebruikt worden voor de reparatie van de vrachtwagen en misschien ook nog voor
andere zaken.

Regio - Hij is al twintig keer in China
geweest en kwam net terug van een
reis naar Japan. Herbert Paulzen die
als journalist is begonnen en hoofdredacteur was bij de Aalsmeerder
Courant maar nu al weer jarenlang
reisboeken schrijft.
Herbert is afkomstig uit de Zelfkant,
een Duits gebied dat tussen 1949
en 1963 geannexeerd is door Nederland en woont nu in Friesland
“Daar heb je tenminste nog echt
donkere nachten”, vindt Paulzen die
in Nederland zijn schoolopleiding
heeft gehad. Hij is een jaar naar Parijs geweest en ging toen culturele antropologie studeren. “Vandaar
waarschijnlijk mijn voorliefde voor
gezichten met landschappen”, zegt
Paulzen. Hij werd hoofd-redacteur
van het tijdschrift Toeristenkampioen dat door hem later werd veranderd in het nu nog bestaande tijdschrift Reizen. In 1988 werd hij free
lancer en begon met zijn vele reizen. Allereerst ging hij naar Jemen
waar hij een paar jaar woonde. Toen
ging hij voor een jaar naar Bangkok
dat als uitvalshoek voor zijn verdere
reizen werd gebruikt naar Vietnam
waar hij met een massamoordenaar,
een oorlogsveteraan, naar toe is gereisd. Verder Cambodja, toen de rode Khmer er nog was, en stak illegaal, zonder dat trouwens te weten, de grens met Birma over. Hij
bleef een half jaar in de Stille Zuidzee, ging naar Samoa, Fiji en Papua
Nieuw Guinea. “Dat is nog steeds
mijn lievelingsland maar ook wel
het gevaarlijkste land”, vindt Paulzen. Daar heerst echt de mentaliteit van law and order ook omdat
er zoveel werkloosheid heerst. Paulzen ging naar het Amazonegebied,
bleef vijf maanden in de Mekong
en kreeg toen opdrachten voor alle continenten.
Lezing
Maar het belangrijkste land voor
Paulzen is toch wel China waar hij
een lezing over hield. “Ik kwam er
de eerste keer in 1982 toen alles nog

potdicht zat en het nog een achterlijk land was en geïsoleerd. Ik heb
tien jaar geleden mijn eerste boek
over China geschreven: ‘Ten zuiden van de wolken (over Yunnan de
meest zuidelijke provincie die volgens Paulzen ook de mooiste provincie is en waar 30 etnische groeperingen wonen). Er waren in die
tijd wel special interest groepen die
naar China gingen. Zo vertelt Paulzen over een van zijn prof’s, een super intelligente man maar aan de
andere kant ook zo naïef, die toen
hij terugkwam uit China alleen maar
vertelde over de model communes
die hij gezien had. In die tijd zag je
ook het verschil niet tussen mannen en vrouwen omdat ze allen het
mouwpak droegen met hetzelfde
korte haar. Een mooi verhaal is ook
over zijn zoektocht naar een Chinees meisje waar hij verliefd op was
geworden en dat hij, via een zoektocht waarbij hij aan iedereen haar
foto liet zien, haar probeerde terug
te vinden. “Ik heb er wel veel mensen door leren kennen maar haar
niet meer teruggevonden.” Maar in
de tussenliggende jaren is China
aan een enorme inhaalslag begonnen en is zo langzamerhand een supermoderne staat aan het worden
met city highways, bruggen, tunnels
en de meest geavanceerde transportmiddelen. Alleen heeft de politiek geen gelijke tred met de economische ontwikkeling gehouden.
Door de enorme ontwikkelingen is
de tegenstelling tussen arm en rijk
ook steeds groter geworden.
Vervuiling
Het verschil tussen het platteland en
de steden en verder de toenemende
vervuiling en de steeds groter wordende milieuproblemen zoals de
smog. Er is geen land op aarde dat
zo snel verandert. De steden zijn
gigantisch zoals Shanghai met 22
miljoen inwoners en dan de grootste stad ter wereld met ongeveer
35 miljoen inwoners. China is nu
een economische grootmacht aan

het worden met een middenklasse
van 300 miljoen mensen. Maar die
enorme sprong naar boven kan natuurlijk niet zonder problemen gepaard gaan. Zo loopt het platteland
leeg en dreigt er een sociale revolutie. Om dat proberen tegen te gaan
worden er al maatregelen genomen. Zo is elk dorp nu voor tv bereikbaar en loopt iedereen hoe arm
ook met de modernste mobiele telefoon. “Modern” is het codewoord en
daarom gaat alles wat oud is tegen
de vlakte. Maar ook op andere terreinen wil China niet meer achteraan lopen. Zo is er nu een anti-rochelcampagne en nog steeds heerst
de één kind politiek, hoewel daar in
sommige klassen wel het handje
mee wordt gelicht. Wat wel opvalt,
is dat nu alle tempels weer vol zijn.
Het lijkt net of ze 30 jaar gesluimerd
hebben. China lijkt veel op Amerika,
aan de ene kant het vakmanschap
en aan de andere kant de kitsch. En
dan nu natuurlijk ook het bijkomende probleem Tibet. Deze provincie heeft altijd bij China behoord en
verchineest ook steeds meer aldus
Paulzen die bang is dat over enkele decennia de traditionele cultuur
niet meer bestaat. Tibet is natuurlijk heel lang geïsoleerd geweest en
was vroeger een feodale staat. De
Chinezen zeggen dat zij Tibet gered
hebben en dat is in zekere zin ook
waar volgens Paulzen, want zij hebben gezorgd dat Tibet uit zijn isolement kwam. Het Boeddhisme in Tibet vind je ook nergens anders. En
dan natuurlijk het aantrekkingspunt
Lhasa waar duizenden Chinese toeristen naar toe gaan die geen idee
hebben wat die stad betekent voor
de pelgrims. Een boeiende lezing
die werd verlevendigd door de vele dia’s van ‘portretten’ van de Chinezen maar ook prachtige dia’s over
landschappen, kloosters, tempels
en grotten.
In zijn nieuwste boek ‘China. Een
reis door een kolkende tijd’ beschrijft Paulzen zijn recente ervaringen.

Wilnisse
Rommelmarkt
Wilnis - Op zaterdag 3 mei aanstaande wordt de 34e Wilnisse Rommelmarkt weer gehouden
op het kerkplein van de Hervormde Kerk en de Stationsweg in Wilnis. De rommelmarkt wordt gehouden van 9.30 tot 15.00 uur.
De opbrengst van de Rommelmarkt
is dit jaar voor ‘Stichting Jemima’,
een tehuis voor gehandicapte kinderen en jong-volwassenen in Beit
Jala in Israël.

Waar zijn de
brandkranen
in Uithoorn?
Uithoorn - Eigenlijk was en is
het nauwelijks bekend bij menige burger dat er brandkranen
zijn in de gemeente Uithoorn-De
Kwakel en de buitengebieden.
Tenminste, dat bleek uit de woorden van Rob de Boer (PvdA) die
constateerde dat toen hij het
stuk had gelezen helemaal niet
wist dat er überhaupt brandkranen bestaan en ik woon hier al
40 jaar.” Bij de presentatie die de
brandweer verzorgde werd aangegeven dat het natuurlijk belangrijk is bij een plotseling uitbrekende brand dat de brandweer snel bij de beschikbare brandkranen kan komen en
het blijkt dat dit nog wel eens te
wensen over laat. Ten eerste is er
dus een aantal onvindbaar. In totaal zijn dat 65 kranen. Dat komt
omdat over sommige brandkranen heen geasfalteerd is en ook
bevinden brandkranen zich op
overheidsterreinen waar hekken omheen zijn geplaatst. In
Uithoorn zijn alle kranen ondergronds. In 2007 zijn 471 brandkranen gecontroleerd.

Dat kost natuurlijk een hoop tijd
en inspanning en daarom kwam
de brandweer met de suggestie dat een speciaal iemand voor
deze controle wordt aangenomen omdat het ook belangrijk is
dat dit wat meer gestructureerd
moet worden en dat er eigenlijk elk jaar gecontroleerd moet
worden. Ook blijkt dat omdat het
waterleidingbedrijf niet verplicht
is om brandkranen in nieuwbouwwijken aan te leggen er
daar vaak een tekort is aan kranen met alle gevolgen van dien.
Men denkt ook over folders voor
de burgers, zodat men zelf kan
meedenken en wat zij zelf kunnen doen. Het blijkt dat in ieder
geval in het Oude dorp voldoende brandkranen aanwezig zijn.
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede blusvoorziening. Maar de voorlichting aan
de burger is net zo belangrijk.
In ieder geval moet bij de aanleg
van nieuwe brandkranen goed
gekeken worden naar de locatie,
dus ook niet op parkeerterreinen
of op overheidsgronden.

Feestavond op de Trekvogelschool een groot succes
Mijdrecht - Vrijdag 18 april was
het feest op basisschool De Trekvogel. Alle klassen waren versierd
met oranje vlaggetjes en op de ramen waren klompen en molens getekend, want De Trekvogel organiseerde een zogenaamde Hollandse Avond. De bedoeling was om o.a.
geld op te halen voor de St. Angelineschool in Tamarin (Suriname).
Daarom waren er een heleboel leuke spelletjes te doen en natuurlijk

was er ook bingo en een rad van
avontuur. Als je het schoolplein opkwam, kwam je meteen in de goede stemming, want daar stond een
echte poffertjeskraam waar je heerlijke poffertjes kon kopen.
Ook de rommelmarkt en de karaoke waren een succes. De Trekvogelschool wil de sponsors en de vrijwilligers, die deze avond mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken.
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Afdansen ook dit jaar weer groot succes
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Loopbrug 3 Baambrugse Zuwe

Op de fiets naar Hare
Majesteit de Koningin
voor drie planken
Vinkeveen - Na een prettig onderhoud met
burgemeester en ambtenaar ben ik niet veel
verder gekomen. Ik had geld in mijn hand voor
de benzine voor even op en neer rijden naar de
Baambrugse Zuwe (zuinig zijn, niet waar), dan
had ik tekst en uitleg kunnen geven en hoe het
is om over die BULT te moeten gaan als lopende
die de 80 gepasseerd is of ouder.
Maar zolang ik al met die loopbrug bezig ben, fout
gedacht. Denkbeeldig zag ik de burgemeester al
opspringen: “ja, dat doen we Cor.”. In haar spontaniteit vergat ze meneer Cor te zeggen), dan
zijn we terug voor 12 uur als mijn tijd opgebruikt
is. Mijn vader, die in de Provinciale Staten van
Utrecht zat, heeft die volgorde in rangen vanaf
ambtenaar en verder ooit eens uitgelegd. Tot
aan burgemeester lukt dat nog wel, maar dan?
Daarom verkies ik nu de hoogste instantie, Hare
Majesteit Koningin Beatrix.
Terugkomend op de zaak zelf. Ambtenaar Vos
vond ook dat de bult moeilijk was te belopen en
zeker voor ouderen. Waarop ik onmiddellijk op
reageerde “dat boek heb ik al lang uit”, maar vertel me nu eens wat nieuws. De burgemeester is
ook wel eens op de kermis geweest, dan moet
je eerst over een brug en nogmaals zo een soort
brug, bedoel ik. Deze kan aangepast worden als
de Baambrugse Zuwe werkelijk wordt opgeknapt. Doordat de Baambrugse Zuwe pas nog
hier en daar geteerd is, kom ik tot de conclusie

dat van dat opknappen van de Zuwe voorlopig
geen sprake kan zijn. De oudjes hobbelen wel
verder en de meesten zijn van vér voor de oorlog
en zijn armoelijden wel gewend.
Vervolgens ging het over pa(al)en(tjes) die de
grond in moeten, want die konden wel eens een
leiding raken, zei de vorige ambtenaar (de derde)
die aan het meten was geweest. Hij had mij al
verzekerd dat niets meer in de weg stond.
“Weet je wat je hooguit kan raken”, zei ik, “een
bullebak, want die bestaat niet.” Net zo min als
wat voor leidingen dan ook op die plekken. OudVinkeveners kennen die uitdrukking. Volgens
mijn simpele verstand leren de ambtenaren
te veel en zien daardoor de meest elementaire
dingen niet meer, zoals deze, die een gewone
burger wel ziet.
Tot slot een oproep aan iemand die me wil helpen met planken enz. en dan vervolgens de brug,
zonder bemoeienissen van de gemeente, neerlegt. Dit vond de Burgemeester goed, dat kost
dan niets. Dan hoef ik niet naar de feestvierende
Koningin te fietsen op 30 april als de Nieuwe
Meerbode uitkomt en vier dit dan gewoon in
Vinkeveen. Leve de koningin!!!! - hoera!!!! hoera!!!! - hoera!!!
Cor van Zwieten
Baambrugse Zuwe
Vinkeveen

De gekrenkte postbode
Uithoorn - Afgelopen dinsdag (22/04 ‘08) heb De stapel kwam precies tot onder mijn knie. Ik
ik een ontmoeting gehad met een stapel trot- klapte voorover en belandde tussen mijn post op
toirtegels. Ik kan u vast verklappen dat dit geen straat. Een deel van mijn scheenbeen bleef achter op de stapel tegels.
aangenaam onderonsje was.
De tegels lagen opgestapeld in de Staartmees Lopen ging alleen nog met veel pijn en boosheid.
(Meerwijk-West), pal tegen een heg.
Volgens een bewoonster uit die straat, heeft een Als je slachtoffer wordt door medetoedoen van
medewerker van de gemeente die stapel aan de een nalatige ambtenaar en ook nog ziek thuis
voorzijde van hun huis gelegd om deze vervol- belandt, voel je je op een ironische manier
gens nooit meer op te halen. Ze had herhaal- beetgenomen. Je kunt zeggen: “kijk dan uit je
delijk aan de gemeente gevraagd om die tegels doppen”, maar je kunt niet aan mij vragen om
weg te halen. Zij kon dit niet, omdat die dingen fulltime rekening te houden met hindernissen
die onderweg nauwelijks waarneembaar zijn. Ik
te zwaar bleken te zijn
De locatie van de stapel kon zowel letterlijk als moet namelijk ook nog werken. Obstakels van dit
kaliber moeten gewoon niet mogen.
figuurlijk gezien niet ongelukkiger.
Wanneer je als krantenbezorger of postbode Iedereen maakt fouten en veel fouten kunnen
het tuinpad uitliep om linksaf naar het volgende worden hersteld. Deze echter niet. De pijn die ik
adres te lopen, zou je de stapel niet hebben kun- aan mijn been heb, kan niemand wegnemen. De
dagen waarop ik niet kan werken kan niemand
nen zien.
Ik ben zelf postbode in die wijk en als het om mij teruggeven.
hindernissen gaat, ben ik door de jaren heen be- Wat wel kan is aan u!
hoorlijk getraind in het ontwijken hiervan.
Tijdens mijn dienst ben ik echter nog nooit zo Vriendelijke groeten van A. Heine,
postbode in Uithoorn
toegetakeld als op deze zonnige lentedag.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Was het maar echt waar....
Mijdrecht – Al jaren klagen de bewoners die langs de dr. van der Berglaan
in Mijdrecht wonen over de overlast die zij ondervinden van het vele, en
vaak veel te hard rijdende verkeer. Langsrazende auto’s, motoren en scooters. Vorige week werd er in de wijk een avond gehouden waarbij de bewoners in discussie konden met wethouder Dekker. Het werd een avond
waarbij de wethouder overduidelijk aangaf er iets aan te gaan proberen
te doen.
Twee dagen later... de weg afgesloten ( zie foto), wat een rust. De bewoners
stonden versteld van de rust. Zou de wethouder nu al......Nee, helaas, de
rust duurde twee uur. Er werd gewerkt aan de weg....

Dansschool Jan Verburg
verandert van eigenaar
Mijdrecht - Op zaterdag 19 april
was het weer zover. Het jaarlijkse afdansen bij dansstudio Jan Verburg.
Van eerste jaars cursisten tot de gevorderde topklassers, iedereen zette
zijn beste beentje voor. En met succes! Alle dansers en danseressen
zijn op deze zeer gezellige avond
geslaagd en kregen door de beoordeling van jurylid Loek Hogenhout,
voorzitter van de Nederlandse Algemene Danssport Bond, hun felbegeerde certificaat. Een aantal dansers werd zelfs vanwege hun hoge cijfers nog even persoonlijk door
hem in het zonnetje gezet. Ook voor
de toeschouwers was het een waar
spektakel. Zij konden genieten van
de deelnemers of zelf een dansje wagen. Daarnaast werden zij getrakteerd op een spectaculaire latin en een zeer elegante ballroom
demonstratie uitgevoerd door respectievelijk Sebastiaan en partner
Maria en Dave en partner Naline,
die op 18 mei in de Amstelveense
Emergohal een gooi naar het Nederlands Kampioenschap in de Aklasse gaan doen
Mededeling
Nadat Jan Verburg alle medewerkers en alle dubbeldansers had bedankt, maakte hij bekend aan de
volle zaal dat hij en z’n echtgenote
Sannie, na meer dan 40 jaar dansles geven, hadden besloten, het de
komende jaren wat rustiger aan te
gaan doen.
Wel stelde hij de aanwezigen gerust door te zeggen dat hij alle cursisten van de laatste jaren nog gewoon blijft lesgeven in hun vervolgcursussen.
Na nog een slotwoord van de voorzitter van de N.A.D.B. waarin veel
complimenten aan Jan Verburg,

barste een daverend applaus los,
wat door een zeer geëmotioneerde
dansleraar in ontvangst werd genomen. In het nieuwe seizoen zullen de
eerste jaars cursisten dan hoofdzakelijk les krijgen van de nieuwe docenten die hun sporen op dansgebied ruimschoots hebben verdiend!
Weer terug
Robert Bogaart, meervoudig Nederlands Professional Kampioen 10
dansen is terug! Robert heeft vroeger ook al 8 jaar lesgegeven in de
dansstudio van Jan Verburg, en gaat
het komende seizoen naast de 1e
jaars cursussen voor jeugd en paren, ook salsa lessen geven.

Al jaren
Mariëlle Leonupun geeft al vele jaren verschillende soorten danslessen aan kinderen en jeugd. Zij zal
in de dansstudio ballet, kids swing
(vanaf 5 jaar) en STREETDANCE
lessen gaan geven.
Deze cursussen zijn dé manier om
kinderen te laten bewegen op de
verschillende (hippe) soorten muziek.

Daarnaast zal hij techniek lessen
gaan geven in zowel de Standaard
als de Latin-American dansen en

Ook is het mogelijk om al vanaf 8
jaar tijdens de cursus kinderclub,
standaard en latin te leren dansen.
Verder zal Mariëlle kinder (verjaardags) feestjes gaan verzorgen. Tijdens een swingende middag wordt
er een hip dansje geleerd en is er
een heuse kinderdisco. Met de uitbreiding van deze enthousiaste docenten zijn er in Mijdrecht volop

geeft hij privé-lessen aan wedstrijddansers.

mogelijkheden voor jong en oud, om
lekker te bewegen op muziek.

Gemeente Uithoorn streeft
naar betere communicatie
Uithoorn - Het gaat om de goede naam en faam van Uihoorn. Dat
is het uitgangspunt van de wens
van de gemeente om te komen
tot een betere communicatie. Bij
de raad bestond wel twijfel of het
punt dienstverlening daar ook mee
te maken heeft. Waar komen deze
twee kreten tot elkaar en wat valt
onder dienstverlening en wat onder communicatie was eigenlijk de
vraag van de raad. Men wil zowel
de externe als interne communicatie verbeteren. Dat geldt dan niet alleen voor de communicatie tussen
organisatie, bestuur en raad maar
ookhet betrekken van de brugers
bedrijven instelllingen etc. Uit diverse gesprekken is gebleken dat het
nogal eens schort aan die communicatie op diverse gebieden en dat
heeft natuurlijk weer zijn uitwerking
op de te realiseren doelen. Daarom
wordt voorgesteld om een adviseur
communicatie toe te voegen aan de
bestuurders. . Verder wil men bedrijven, instellingen en inwoners tijdig
betrekken bij beleidsontwikkeling.

Door de raadsleden werd inderdaad
gewezen op het feit dat gebleken
is dat e-mails onvoldoende beantwoord worden en er ook geen duidelijkheid bestaat over die e-mails.
“Hoe promoten wij ons en hoe profileren wij ons”. Verder vroeg de raad
zich af of dit wel de opdracht was
die het college had meegekregen.
Gaat het hier nu om dienstverlening of communicatie. Verder vond
de raad dat het nu niet zo bijster
goed loopt met de informatie naar
de burger toe inzake belangrijke projecten. Zoals met de knip in
de N201 en ook wil men een duidelijker uitleg hebben over bepaalde projecten die in afkortingen aangeduid worden zoals het UVVP. Volgens burgemeester Berry Groen is
in een vorige periode de behoefte
geuit om te komen tot betere communicatie en is men toen gaan kijken hoe dat gerealiseerd kan wor-

den. “Toen wij daaraan begonnen
zijn waren die zaken als de Knip en
het UVVP al op de rit en dan is het
moeilijk om dat te veranderen. Maar
de raad vroeg zich ook af hoe een
extra communicatie adviseur gefinancierd kan worden als er bezuinigd moet worden. Misschien is het
ook wel een aardig idee als de raad
eerst ook eens naar zich zelf kijkt en
misschien in plaats van alleen maar
de raadsleden te begroeten bij een
raadsvergadering ook eens een blik
werpt naar de pers en anderen. Dat
gebeurt gelukkig al bij een aantal
fracties zoals GB, PvdA, de meeste
leden van het CDA en soms Groen
Links maar vooral de VVD munt uit
in het druk zijn met andere zaken.
Jammer want het lijken toch zulke nette en aardige mensen. Een
troost is te weten dat het in andere gemeentes net zo gaat maar misschien kan Uithoorn dan het goede
voorbeeld geven.

Creatieve workshops
Uithoorn - In de nieuwbouw van Legmeer-West is Decorating Sisters gevestigd, zij verzorgen creatieve workshops met glasverf. Voor de maand mei
staan er 2 workshops op het programma. Op woensdag avond 7 mei van
19.30 tot 22.30 uur is er een workshop voor volwassenen. Er kunnen verschillende spiegels gedecoreerd worden met loodband en glasverf in glas in
lood stijl. Er kunnen ook kleinere werkstukken gemaakt worden, zoals waxinelichtjes of kleine lampenkapjes. De prijzen
voor een workshop lopen uiteen van • 12.50
voor 2 tuinlichtjes of 3
waxinelichtjes tot • 22.50
voor een spiegel van 30
x 30 cm. Kijk voor meer
voorbeelden op onze
website. U kunt ook een
decoratie maken in glas
in lood stijl voor op een
raam. Op vrijdagmiddag
9 mei is er van 16.00 uur
tot 17.30 uur een kinderworkshop. In 1 middag
maak je iets moois met
glasverf wat je meteen
mee naar huis kunt nemen. De techniek is eenvoudig; voor kinderen
vanaf 7 jaar goed te hanteren. Inschrijving vooraf
is niet nodig, er kunnen
maximaal 6 kinderen per
keer mee doen. Maar
wil je zeker zijn van een
plekje geef je dan op; bel
0630429231 Kosten? •
7,- per keer of een Knutselstrippenkaart van •
30,- voor 5 workshops.
De prijzen zijn inclusief
alle materialen en koffie,
thee of frisdrank. Adres:
Dwergmuis 13 in Uithoorn.

Oude dierenartsenpraktijk
wordt verbouwd tot 12
appartementen
Mijdrecht - Na het goede bericht
van de certificering, heeft Molenhoek weer iets te melden: Het gebouw op de Proostdijstraat waar
dierenarts dr. Pieper in huisde, is
door Stichting de Opbouw aangekocht ten behoeve van de cliënten
van Molenhoek. Er zullen 12 appartementen in komen. Daarvoor wordt
het bestaande pand uitgebreid en
verbouwd. In wat nu de achtertuin
is, komt een aanbouw in dezelfde
steil als de bestaande woning en
praktijk. Na de bouwvakvakantie zal
hiermee gestart gaan worden. Naast
de appartementen komt er een kantoor voor de begeleiding en een gezamenlijke ruimte. Nadat dit gebouw opgeleverd is in 2009, zal het
pand van Molenhoek op de Molenwiek ook drastisch verbouwd worden. Dit is nodig om aan de woon-

eisen van deze tijd te voldoen. Ook
hier komen ruime appartementen,
maar tevens een groep van 6 cliënten, met een gezamenlijke huiskamer en voor ieder een mooie nieuwe slaapkamer. Klein Molenhoek,
aan de Verfmolen wordt niet aangepast. Hier zijn 10 cliënten gehuisvest. Al met al zal er veel gaan veranderen. De meerderheid van onze cliënten zal gaan verhuizen en de
begeleidende teams zullen daarop
aangepast worden. Cliënten en begeleiding zijn blij met deze veranderingen. Cliënten van Molenhoek
zijn, net als alle mensen, heel verschillend van niveau.
Vooral voor de meer zelfstandige
cliënten zal het prettig zijn een eigen appartement te bewonen. Men
heeft er lang naar uitgekeken!
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Burgemeester Groen vandaag
“Koninklijk Onderscheiden”
Uithoorn - Vrijdag 25 april 2008 is
de burgemeester van Uithoorn, mevrouw H.L. Groen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De Commissaris van de Koningin
van de provincie Noord-Holland, de
heer mr. H.C.J.L. Borghouts, heeft
haar vanmorgen in het provinciehuis te Haarlem de versierselen horende bij deze onderscheiding opgespeld. In zijn toespraak memoreerde de heer Borghouts onder
meer de volgende verdiensten van
mevrouw Groen.
Mevrouw H.L. Groen begon haar
loopbaan in 1964 bij de ABN. Sinds
1982 is zij actief op politiek terrein.
Van 1982 tot 1986 was zij duo gemeenteraadslid van Amsterdam en
in de periode 1987-1992 wijkwethouder van het stadsdeel Amsterdam- Zuidoost.

Bezoek aan de school
in Chitwan
Lajali, onze samenwerkingspartner in Kathmandu, en ik werden bijzonder
hartelijk ontvangen door het hoofd van de school, leerkrachten en leerlingen
+ mensen die vanuit de dorpsgemeenschap bij de bouw van de school betrokken zijn.
De eerste officiële daad is de overhandiging van de symbolische cheque ter
waarde van
560,52 euro bedoeld voor de inrichting van de school aan het schoolhoofd.
Dit is een nog jonge idealistische man die bijzonder blij is met de cheque en
met de ondersteuning vanuit de Driehuisschool in Mijdrecht.
Hij vertelt in welke slechte conditie de oude school verkeerde: fundering,
vloeren, plafonds verrot en in het geheel niet aardbeving safe. Ik vertel
over de acties die zijn gevoerd door de kinderen van de Driehuis school in
Mijdrecht ten behoeve van de nieuwbouw van de school in Chitwan. De tekeningen die zijn gemaakt door de kinderen in Mijdrecht worden uitgelegd
op de schoolbankjes in Chitwan. De foto’s van de actiedag en de tekeningen
worden bekeken en bewonderd.
Ook hier vindt een vergadering plaats in een shabby kantoortje in het oude
gebouw. Men vertelt dat niet alle klassen zijn vernieuwd. Zes klaslokalen bevinden zich nog in de oude gevaarlijke staat. Heel graag zou men ook voor
deze klaslokalen nieuwbouw willen realiseren. Hiervoor is men al bezig met
fondswerving onder de ouders van de leerlingen. Reeds 4.000,- euro is opgehaald. Maar omdat de ouders van de leerlingen heel arm zijn schiet het
natuurlijk niet op.
De boodschap is duidelijk!
Ik zal het bespreken in het bestuur van SOS De Ronde Venen,
Nel Bouwhuijzen

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Thamerkerk : Open
Podium Koninginnedag
Uithoorn - De Uithoornse Thamerkerk aan de Amsteldijk biedt op Koninginnedag, van 13.00-16.00 uur,
weer een Open Podium voor muzikale amateurs. Verschillende muzikanten, zangers en zangeressen hebben zich al gemeld. Het orgel zal klinken, zangeres Ireen van
Bijnen verzorgt met haar muziekvrienden weer een afwisselend programma-onderdeel. Er klinken lied-

jes van Barbara Streisand, er is pianomuziek van Beethoven en het trio
Theo Groot brengt lichte saxofoonmuziek ten gehore. Er is nog ruimte voor wie nog mee wil doen. Neem
dan even contact op met de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU/Stichting De Oude Thamer,
Theo Groot (tel 0297-563441) of
Bob Berkemeier (o297-565532, email b.berkemeier@planet.nl)

In december 1992 werd zij benoemd
tot burgemeester van Oostzaan en
in januari 1998 tot burgemeester
van Uithoorn.
Daarnaast was/is zij ondermeer
voorzitter van de VNG-commissie Vrouw en Lokaal Bestuur, thans
Platform Diversiteit en de VNG-projectcommissie Lokale Sociale Infrastructuur van het College voor Arbeidszaken, lid van de ROA-raad,
lid Dagelijks bestuur en Algemeen
bestuur van de GGD AmstellandDe Meerlanden, voorzitter van de
Werkgroep Communicatie en lid

van de Klankgroep van CROS, lid
van de werkgroep VOT van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, bestuurslid van de Stichting Slachtofferhulp Nederland, bestuurslid van het Burgerziekenhuis
voor Vrouwen-Idee, voorzitter van
de onafhankelijke klachten- commissie ongewenst gedrag van de
politie Zaanstreek-Waterland, lid
van de Adviesraad van het Noord-

Hollands Landschap, voorzitter van
de Stichting Take Care, voorzitter
van de Stichting E-Quality en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
van Ons Tweede Thuis.

Amnesty-acties
in de maand mei
De Ronde Venen - Zoals voorgaande jaren wil Amnesty International
de Ronde Venen u uitnodigen met
ons een bloemenkrans te maken die
we bij het monument neer leggen
op de 4-mei herdenking. . We staan
zaterdag 3 mei bij de Hema vanaf
15.00 uur met een lege krans en hopen dat u hier een bloem, die wij al
hebben aangeschaft, in wilt steken
tegen de kostprijs van die bloem.
Uiteindelijk hebben we dan een
mooie krans met elkaar gemaakt ter
nagedachtenis aan de mensen die
ook nu nog gedood of vervolgd worden vanwege hun ras, geloof of politieke overtuiging; kortom voor de
mensen waar Amnesty International zich tot aan de dag van vandaag
nog steeds voor inzet. Als u niet alleen wilt herdenken maar er ook iets
aan zou willen doen nodig ik u uit te
komen schrijven op de maandelijkse schrijfavond. We schrijven brieven aan autoriteiten om aandacht
te vragen voor de schendingen van
mensenrechten die onder hun verantwoording plaatsvinden.
We schrijven iedere eerste donderdag van de maand in de bibliotheek
van Vinkeveen vanaf 19.30 uur, dit
keer dus donderdag 1 mei.
In Mijdrecht schrijven we iedere
eerste vrijdag van de maand, 1 mei,
ook in de bibliotheek maar dan vanaf 19.00 uur.

St Jozeschool vierde haar
25 jarig bestaan
Vinkeveen - Het was een drukte van belang bij de officiële opening van het 125 jarig bestaan van
de Jozefschool in Vinkeveen die gestart werd met een gebedsviering in
de kerk waarbij de hele school natuurlijk aanwezig was maar ook het
schoolorkest en het schoolkoor. De
dienst had een thema waarbij zeven talenten uitgebeeld werden en
als visualisering daarvan hing er
een touw met zeven knopen. De talenten waren uitgebeeld door middel van een symbool. Zo waren er
talen, reizen ( een vliegtuigje), koken (een gard) en ambachten (rolmaat). Bijna alle groepen hadden
een taak gekregen om die talenten
uit te beelden. Van te voren hadden
alle kinderen op een vlaggetje hun
eigen talent uitgebeeld en de kerk
was versierd met die vlaggetjes. Het
schoollied (Ademloos) werd gezongen maar ook het jubileumlied op
de wijze van Flieh Flah uit de muziekbundel eigenwijs ‘Jozefschool,
Jozefschool feesten Allemaal de hele week met iedereen gaan feesten’.
Er was ook een cd gemaakt waar
beide liedjes op staan maar ook nog
andere liedjes die de JoKo Kidz (Jozefschool koor) zelf hebben gezongen. Ook iets heel bijzonders was de
onthulling van het kunstwerk een
Mozaïekbank naar een ontwerp van
Gaudi. De kinderen mochten zelf
een naam bedenken en uiteindelijk
is het de Vriendenbank geworden.
Ook hebben alle groepen een eigen
ontwerp gemaakt wat ook weer in
de bank is verwerkt zoals een aardbeitje of een zonnetje. Als afsluiting
van die eerste dag was er een receptie. Op dinsdag zijn alle groepen
met acht dubbeldekkers naar het
openluchtmuseum In Arnhem geweEst. Bijna iedereen was zoals van
te voren was gevraagd in Ot en Sien
stijl verkleed. Je zag grappige petjes, strikjes, boezelaars en drollenvangers voor de jongens.
Schoollied
In de bus werd natuurlijk vele malen
het schoollied en de andere liedjes
op de cd gezongen. Er werd veel gesnoept maar dat mag voor die ene
keer. Zo kregen de kinderen een
krentenbol bij de bakker, een ijsje en als afsluiting een ouderwetse
zuurstok. Na afloop werden er foto’s
in sepia gemaakt waarbij de kinderen op een oude kar of auto mochten gaan zitten. Je kon spelen met
oud speelgoed zoals hoepels en oude fietsen met voor een groot wiel
en achter een klein wiel. Je kon boven in de molen rondkijken en vooral de grotere groepen vonden de

inrichting van de huizen uit de jaren zestig spannend en namen een
kijkje in de keuken wat voor apparaten er toen gebruikt werden. De
kleuters vonden vooral het wassen
op een ouderwets schrobbord erg
leuk. Ook was er een project Nederland verzamelt met allemaal spaarpotten. Je kon slootje springen natuurlijk onder begeleiding en terug
ging het met de bus. Daarna was er
een informatieavond waar iemand
van het circus uitlegde op komische
manier hoe het zou toegaan in het
circus. Er waren ook veel VLC leerlingen die een handje hielpen met
de trucs zoals trapeze, koorddansen op een grote bal, diabolo acrobatiek en dergelijke. Op woensdag
was er een spelletjesdag waarbij de
hogere groepen konden kiezen uit
kanoën, zwemmen, schaatsen, dansen, speksteen beeldjes maken, sieraden maken en de kleuters kregen
een poppenkastvoorstelling en een
levend ganzenbord met opdrachten en een spellencircuit. Het was
gelukkig al de dagen heerlijk weer.
Maar bij de reünie ’s avonds begon
het helaas te regenen maar ach het
was gezellig om elkaar weer eens te
ontmoeten en onder het genot van
een broodje hamburger of een sateetje weggespoeld met een biertje
of glaasje wijn had je niet eens in
de gaten dat het regende. Op donderdag was er eigenlijk het klapstuk
van de week namelijk het circus.
Ouders
Er waren twee groepen de kinderen van A tot en met K en van L tot
en met Z zodat de ouders er ook bij
konden zijn. Je kon een suikerspin
krijgen en popcorn en alle acts werden geoefend. Je mocht zelf kiezen wat je leuk vond en er was een
vooroptreden. Er was een apart programma voor de kleuters die tijgers en leeuwen voorstelden en een
kleuterdraak. Sommige kinderen
maakten er echt een show van en
haalden reuze acts uit op de evenwichtsbalk of al balancerend op een
grote bal of kijken hoe hoog je de
diabolo kon opgooien of balanceren
met een grote stok. Dat viel nog lang
niet mee maar er was duidelijk druk
geoefend en alles liep van een leien dakje. Na afloop kregen de kinderen een beker en op vrijdag werd
door elke leerling de feestweek geëvalueerd op een A4tje en werden
als afsluiting nogmaals het schoollied en het jubileumlied gezongen.
Een grandioze feestweek zowel
voor de vele mensen die meegeholpen bij de voorbereiding als voor de
kinderen zelf.

Bromfietser overlijdt na
ongeval op Legmeerdijk
Aalsmeer - Een 72-jarige bromfietser uit De Kwakel is donderdag 24
april rond 16.30 uur om het leven
gekomen na een aanrijding met een
vrachtwagen op de verkeerskruising
van de Bachlaan en de Legmeerdijk.
Vermoedelijk reed het slachtoffer

door rood licht. De politie stelde een
technisch sporenonderzoek in.
De 57-jarige bestuurder van de
vrachtwagen is door de politie verhoord.
Foto Ronald van Doorn.

Verhuizing Koeleman
Elektro naar Mijdrecht
Mijdrecht - Eindelijk is het zover:
Koeleman Elektro verhuist van Vinkeveen naar Mijdrecht. De nieuwe
showroom in Mijdrecht heeft een
oppervlakte van maar liefst 2.450
m². Maar voordat deze showroom
wordt geopend, moet er worden
verhuisd. Van vrijdag 2 mei tot en
maandag 12 mei zal er met man en
macht worden gewerkt om de verhuizing te realiseren. De winkel in
Vinkeveen is dan gesloten maar wel
telefonisch bereikbaar. Vanaf 13 mei
zijn de deuren aan de Genieweg 60
in Mijdrecht geopend. In de nieuwe
showroom is alles te vinden op het
gebied van zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Het complete assortiment beeld, geluid en huishoudelijke apparatuur wordt op een bijzondere manier ruim en overzichtelijk gepresenteerd.
Bovendien zijn een aantal ‘belevingsplaatsen’ ingericht, zoals een:
- Bang & Olufsen Living
- Miele Innovation Centre
- Bosch operationele keuken
en laundry set
- Home Cinema Modules
thuisbioscoopinrichting

Zo kunnen de bezoekers zélf de
kwaliteit en het gebruiksgemak van
de producten beleven en testen.
Meer dan 50 jaar
In 1956 startten Ben en Rie Koeleman hun bedrijf in Vinkeveen.Van
oudsher was dit een winkel in elektrische huishoudelijke apparaten en
een elektrotechnisch installatiebedrijf. In 1985 namen Theo en Tonny
Koeleman de zaak over, en zetten zij
de bedrijfsfilosofie van ‘persoonlijk,
service en kwaliteit’ voort. Inmiddels
werken er zo’n vijftien enthousiaste
en gedreven medewerkers.
Feestelijke opening
Na twee weken ‘proefdraaien’ zal
de nieuwe showroom op zaterdag
24 mei feestelijk worden geopend.
Op deze dag vinden er in de showroom diverse demonstraties plaats
van o.a. espresso-apparaten, sapcentrifigues, audio- en keukenapparatuur.
Voor de kinderen is er een springkussen en een stoomtreintje. Daarnaast is er voor elke bezoeker een
leuke attentie en kans op mooie
prijzen.
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Kwikstaart Regionaal
Kampioen Schoolvoetbal
Regio - Op woensdag 23 april heeft
het eerste schoolvoetbal team van
de Kwikstaart in Weesp gevoetbald
voor het regionaal kampioenschap.
Nadat dit team eerder kampioen
van Uithoorn was geworden, hebben de jongens de smaak te pakken.
Op een mooi en zonnig complex in
Weesp, met maar liefst 4 kunstgrasvelden (!!!!???) speelden onze helden de sterren van de hemel.
De eerste wedstrijd tegen de Jan
Hekmanschool uit Ouderkerk begon moeizaam. Na eerst 0-1 achter te hebben gestaan werd uiteindelijk gewonnen met 2-1. Men raakt
enigszins gewend aan het kunstgras en het zelf vertrouwen begon
te groeien.
De tweede wedstrijd moest direct
na de eerste wedstrijd gespeeld

worden waardoor de conditie van
de spelers op de proef werd gesteld.
Door veel te combineren, de bal
rond te spelen en vervolgens ook
nog af en toe in het doel te schieten,
wisten de jongens met 4-0 van de
Ark uit Amstelveen te winnen. Tijd
voor een korte pauze en een lekkere
traktatie in de vorm van een broodje
kroket van meneer Winnie, waar ze
weer kracht uit konden putten. Na
een goede voorbereiding met een
professionele warming-up werd begonnen aan de laatste wedstrijd tegen de Vinkenbaan uit Muiderberg.
Er werd sterk begonnen we zaten
goed op de bal. Hierdoor kwam de
Kwikstaart verdiend op voorsprong.
Hierna volgde een mindere fase,
waarin de tegenstander de gelijkmaker wist te scoren. De schrik zit er

even in maar de rust wordt bewaard
en er volgt een voetbaldemonstratie met mooi combinatie voetbal.
(heeft zo zijn voordelen dat kunstgras). Hieruit volgen natuurlijk doelpunten. De ene nog mooier dan de
ander waardoor er verdiend met 51 wordt gewonnen. Hierdoor is het
team van de Kwikstaart overtuigend
kampioen van de regio geworden
bij de zeventallen. Komende woensdag 14 mei mag dit tot op heden
ongeslagen team aantreden Almere, waar deze jongens van de Kwikstaart voetbalgeschiedenis kunnen
schrijven en Uithoorn wederom op
de kaart kunnen zetten. Dit in navolging van het schoolvoetbal team
van de Kajuit die zich het afgelopen
jaar kampioen van het district West
1 van de KNVB mocht noemen.

Primeur voor Vlinderbos
Wilnis - Woensdag 23 april was
het weer zover: de jaarlijkse sportdag voor Jenaplanschool Vlinderbos uit Wilnis. Dit jaar met een primeur, want voor het eerst is het Vlinderbos
schoollied gezongen. Dit Vlinderboslied is recent gecomponeerd
door een enthousiaste ouder van
het Vlinderbos. De sportdag is gestart met het schoollied onder begeleiding van een gitarist en leerling
om vervolgens aan de gezamenlij-

ke warming-up te beginnen. Daarna kon het echte werk beginnen. De
onderbouw heeft zich uit kunnen leven met blikgooien, doelschieten,
zaklopen en vele andere leuke spellen. De bovenbouw had het zwaar
met o.a. skilopen, behendigheidsspel met bekers en touwtrekken.
Tijdens de pauze werden alle Vlinderboskinderen getrakteerd op
een heerlijk ijsje aangeboden door
C1000 Wilnis. Reuze bedankt!!!!!
En zoals de traditie inmiddels voorschrijft, vond ook de estafette plaats.

Daarbij ging het natuurlijk om “het
gouden stokje”, dit jaar gewonnen
door groep H. Isabelle, Lotte, Jamie,
Isabel, Immee, Susan, Nikita, Kees,
Max K., Rick, Twan, Sander en Giovanni. Van harte gefeliciteerd! De
dag werd afgesloten met de uitreiking van de diploma’s en prachtige medailles aan alle kinderen. Alle leerkrachten, ouders en ouderraad ontzettend bedankt voor jullie
inzet, en natuurlijk C.S.W. en C1000
voor uw bijdrage. De kinderen hebben een fantastische dag gehad.

Biljarten

Biljartcompetitie blijft
spannend
De Ronde Venen - Met nog drie
speeldagen te gaan is de spanning
te snijden. De Kuiper/van Wijk 2 begint wat slijjtage-verschijnselen te
vertonen. Dio 1 was de afgelopen
speelweek 35 in een rechtstreekse
confrontatie duidelijk te sterk. Het
kan allemaal met tactiek te maken
hebben. Als de barrage gespeeld
wordt in Café De Schans wil de Kuiper/van Wijk 2 duidelijk niet als favoriet starten. BC
De Schans wil in eigen lokaliteit de
barrage graag spelen, maar moest
deze week met lede ogen zien dat
Dio 1 weer 2 punten verder weg liep.
John Vrielink liet afgelopen week
weer eens zien hoe goed hij biljarten
kan. De kortste partij van de week
met 14 beurten en de procentueel
hoogste serie met 48 caramboles =
34,28% kwamen beiden uit zijn keu.
De Schans had met 5-4 veel moeite
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 4.

Dirk van Yperen stal de show door
in 17 beurten Gijs van der Vliet te
vernederen. Hans Dikkers won in
een marathonpartij van Benno de
Rooy. John Beets kon het niet redden tegen Wim Roest. Henk Doornekamp verloor van Jeroen Vis.

2 kon het met 3-6 niet bolwerken tegen Bob’s Bar 1. Herman van Yperen en Jaap Blok maakten er een
gelijkspel van.
De Paddestoel 2 verloor op het
nippertje van de Merel/Metaal
Mijdrecht 2 met 4-5.

Dio 1 won overtuigend met 7-2 van
De Kuiper/van Wijk 2. Paul Schuurman verpletterde Kees de Zwart in
16 beurten. Bert Dijkshoorn (zie foto) en Herman Turkenburg zorgde
voor de verdiende overwinning. Nico Koster zorgde nog voor 2 punten door Jaap Hoogendoorn te verslaan. Bob’s Bar 2 verloor met 4-5
van De Kuiper/van Wijk 2. De Merel/Metaal Mijdrecht 3 had met 1-8
geen schijn van kans tegen De Paddestoel 3.

De Paddestoel 2 moest met 2-7
diep buigen voor De Merel/Metaal
Mijdrecht 1. John Vrielink was op
dreef door in 14 beurten, met een
moyenne van 10,00, van Patrick Gillet te winnen. Harry de Jong was in
50 beurten Adrie Blauwhof met 1
punt verschil de baas.
Dio 2 won met 7-2 van Cens 2.
Bob’s Bar 3 was met 5-4 net iets
sterker als Cens 1.

De Vrijheid had met 9-0 geen enkel mededogen met de Kromme
Mijdrecht 1. De Kromme Mijdrecht

Stand na 16 wedstrijden in de 2e
periode:
1. Dio 1
101 punten
2. De Schans
97 punten
3. De Kuiper/van Wijk 2 89 punten

Volop ijspret in de lente
Vinkeveen - Afgelopen week kon
er door liefhebbers, jong en oud, volop geschaatst worden op de kunststof (ijs)baan. Die was door de IJsclub VIOS uit Vinkeveen in samenwerking met de KNSB naast het
Veenbad op de parkeerplaats aangelegd. De baan mocht voor drie
dagen geleend worden om voornamelijk kinderen van de basisscholen
vertrouwd te maken met het schaatsen. Immers, omdat er de laatste jaren ’s winters doorgaans nagenoeg
geen natuurijs meer is, bestaat grote kans dat schaatsen uit de gratie
raakt. Sterker nog, dat kinderen deze oer-Hollandse sport zullen verleren. Met een baan die het hele jaar
kan worden gebruikt kan dat worden voorkomen. Dat was ook het
voornaamste reden dat deze baan
werd uitgeleend. Maar het blijkt dat
kinderen nog goed kunnen schaatsen. Er werd dan ook volop gebruik
gemaakt van de baan die overigens
slechts 10 x 20 meter in afmeting is.
Per keer mochten maximaal 30 kinderen op de baan schaatsen. Anderen moesten in de rij even op hun
beurt wachten. Elk kind kreeg uit
een naast de baan opgestelde wa-

gen blauwe schaatsen, een blauwe
hoofdbescherming en witte handschoenen uitgereikt. Tevens werden
schaatsen geslepen. Die worden
namelijk snel bot op dit type baan
en dat is dan meteen het grootste
nadeel. Als de buitentemperatuur
te hoog is zet de baan uit waarna
de pasnaden van de aangesloten
kunststof platen zichtbaar worden.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Het toch redelijk mooie weer
overdag heeft voor veel belangstelling gezorgd.
Groot succes
Langs de baan had men een vloer
aangelegd en die voorzien van vloerbedekking en zitbanken. Verkleden
en schaatsen aantrekken konden
de kinderen daar doen. Ouders bleven langs de boarding de sportieve
inspanningen van hun kroost gade
slaan. “Het is alle dagen geweldig
druk geweest, zowel op de baan als
ernaast. Het was voornamelijk voor
kinderen bedoeld, maar toch zijn er
ook nog wat ouderen geweest die
het op deze baan hebben geprobeerd. Dat viel niet tegen, maar het
was wel wennen zeiden ze.” Aldus

Ad Mens, bestuurslid van de ijsclub.
Samen met andere bestuursleden
heeft hij het schaatsen in goede banen weten te leiden en elke liefhebber zo goed mogelijk aan zijn trekken laten komen. Dit kon ook dank
zij het mooie weer. Ad: “Maar toen
er een bui regen kwam was het ineens over met de pret. Uitgestorven!
Op de avonden werd het daardoor
soms niks meer en toen zijn we er
maar vroeg mee gestopt. Voordeel
is wel dat zodra het droog is je de
baan kunt dweilen en dan kan er
weer geschaatst worden. Misschien
een beetje klein, maar wél mooi
hoor zo’n systeem. Al met al kunnen
we stellen dat het een groot succes
is geweest. Iedereen was enthousiast.”
Het is echter al weer voorbij. Vrijdag
was de laatste dag. Toen was de
baan tot 21.00 uur open. Zaterdag
is er afgebouwd en opgeruimd. De
baan is weer op transport gesteld
naar de KNSB. Met dank aan deze organisatie, IJsclub VIOS, clubleden en de sponsors die deze happening mogelijk hebben gemaakt.
Graag tot een volgende keer en dan
op écht ijs??...
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Donald Duck bij Qui Vive
Aalsmeer/Uithoorn - Zondagmorgen 20 april jl. kwamen de jongste spelers van de hockeyverenigingen HVM en Qui Vive samen op de
velden van HVM in Mijdrecht voor
de eerste speeldag van het Donald
Duck Toernooi. In totaal stonden
meer dan 75 jongens en meisjes van
zes jaar te popelen om de onderlinge wedstrijdjes te spelen. Het toernooi werd geopend door de voorzitter van HVM. Hij heette alle jongeren van harte welkom en legde de
jonge spelers uit dat plezier hebben

tijdens het hockeyen belangrijker is
dan winnen.
De jongste jeugd speelt standaard
in teams van 3 tegen 3, zodat ze
goed leren overspelen en veel aan
de bal komen. De spelbegeleiders
geven aanwijzingen en tips tijdens
de wedstrijdjes, zodat de kinderen
het spel snel doorkrijgen. Elk team
speelde 3 wedstrijden van 20 minuten op een 1/8ste veld. In totaal betraden 22 (!) teams de velden (10
jongens en 12 meidenteams). Na de

Zondag 4 mei

Bloesemtocht van
Fietsvereniging De Merel
De Ronde Venen - De lente is nu
echt begonnen. De temperatuur
wordt hoger, we laten het koude
voorjaarsweer achter ons. De bloesem is overal te zien. Tijd dus voor
de traditionele Bloesemtocht van
fietsvereniging TTC De Merel. Vorig jaar was er door de warme aprilmaand tijdens de Bloesemtocht
weinig bloesem meer te zien. Het
meeste was al uitgebloeid. Dit jaar
is dat anders. April was koud. En
daarom doet de Bloesemtocht zijn
naam deze keer alle eer aan. Onderweg geniet u van uitgestrekte koolzaadvelden en vruchtenbomen in
volle bloei. De route gaat vooral over
mooie en rustige binnenweggetjes. Vanuit de startplaats Mijdrecht
gaan we via Harmelen naar IJsselstein en Vianen. Daar nemen we de
brug naar de overkant van het water. Hier zien we naast de koolzaadvelden veel appel- en perenbomen
met bloesem. Via een stukje van de
LF7-route komen we bij het riviertje
de Linge. Hier is het helemaal genieten van allerlei soorten fruitbomen langs de route. We volgen de
Linge tot Geldermalsen en buigen
dan af naar het oude vestingplaatsje Buren. We hebben er dan al meer
dan de helft van de tocht op zitten;
dus het is hoog tijd voor een stop.
Dat doen we bij de Pannenkoeken-

bakker in Buren. Vindt u het nog te
vroeg voor een pannenkoek? Koffie
met een appelpunt hebben ze ook.
Na de stop gaan we via Zoelmond
en Beusichem naar Culemborg. Met
het pontje gaan we naar de overkant. Via Tull en ‘t Waal komen we
langzaam weer op bekend terrein.
Een uurtje later zijn we weer terug
in Mijdrecht.
Afstanden
De afstand van deze toertocht bedraagt 150 kilometer. De rit wordt in
groepsverband gereden. Dus u rijdt
lekker mee in de groep, uit de wind
en achter de ruggen van de sterke en ervaren voorrijders. Gereden
wordt met een snelheid van 27 à 28
kilometer per uur. Met de wind mee
iets daarboven, met de wind tegen
wellicht iets langzamer. Iedereen
met een redelijke fietsconditie kan
mee; met de snelheid wordt met iedereen rekening gehouden. Natuurlijk draagt u een valhelm. De start is
om 8.00 uur bij Café-Bar De Paddestoel, Hofland 33A in Mijdrecht. Leden van De Merel en andere fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld. Niet-leden betalen vanwege de verzekering een euro meer.
Kom vanwege de inschrijving graag
wat vroeger, zodat we op tijd kunnen vertrekken.

Proostdijschool weer tweede!
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdag moesten alleen de jongens uit groep 7 en 8 nog aantreden voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi dat elk jaar voor deze groepen gespeeld wordt op het
terrein van Hertha in Vinkeveen. De
weersomstandigheden waren weer
prima en de jongens van groep 7
hebben goed gespeeld, maar helaas
kwamen ze niet ver genoeg door
om een beker mee naar Mijdrecht
te nemen.
Groep 8 kon dit jaar eindelijk aan-

treden als elftal. Al jaren spelen er
twee teams van deze groep mee in
de 7-tallen en omdat groep 8 ook
elftallen mag afvaardigen konden,
als afsluiting van de basisschool, alle jongens met elkaar één team vormen en dat heeft de mannen gemotiveerd. Waren vorige week de jongens van groep 4 nog tweede, ook
de jongens van groep 8 zijn tweede geworden en hebben jarenlange deelname aan het schoolvoetbaltoernooi waardig afgesloten met
een mooie beker. Jongens, hartelijk
gefeliciteerd!

tweede wedstrijd was er een ‘grote’ pauze met limonade. Daarna nog
een keer het veld op voor de laatste
wedstrijd van deze geslaagde toernooidag.
Het werd een gezellige ochtend met
goed en sportief hockey, goede begeleiding door de coachouders en
natuurlijk heeft de zon ook meegewerkt. Op 18 mei is de ‘return’ op de
velden van Qui Vive. Bent u geïnteresseerd in het hockey voor uw kind
dan bent u van harte welkom om te
komen kijken!

Hemelvaartsdag

Polder
pontjes
fietstocht
Regio - De supportersvereniging Nes a/d Amstel organiseert op donderdag 1
mei a.s. (Hemelvaartsdag) de
jaarlijkse Polderfietstocht. Dit
is al jaren een traditie en er is
opnieuw een prachtige route
uitgezet. Speciaal in de route is een overtocht met verschillende pontjes. Tussen
9.30 uur en 12.00 uur kunnen
deelnemers starten vanuit het
Dorpshuis ‘de Nesser’ aan de
Pastoor van Zantenlaan in
Nes a/d Amstel. Tevens kan
er gestart worden bij restaurant Loetje aan de Amstel aan
Amstelzijde 53 in Ouderkerk
a/d Amstel. Er kan gekozen
worden uit twee afstanden.
De langste route is ongeveer
50 kilometer lang. De korte
route zit er na ongeveer 30
kilometer op. In de route zijn
veel mooie en rustige fietspaden en wegen opgenomen in
het poldergebied van Amstel
en Vecht. De tocht komt langs
diverse bezienswaardigheden
en dit jaar staat een overtocht
met verschillende pontjes, die
actief zijn in het recreatiegebied Amstelland, centraal. U
komt op plekjes waar u nog
nooit bent geweest! Er wordt
gezorgd voor voldoende rusten ‘opsteekplaatsen’ zodat
de polderfietstocht zeker geschikt is om met het gehele
gezin te volbrengen. Tijdens
de tocht zal aan de meefietsende en meerijdende kinderen een gratis versnapering
worden aangeboden. Het traject biedt ook voor de meer
doorgewinterde trimmer een
gevarieerde trainingsrit. De
inschrijfkosten bedragen 5,euro per persoon met kortingen voor kinderen. Met de
opbrengst van de tocht ondersteunt de vereniging het
jeugdwielrennen van WTC ‘de
Amstel’. Het volbrengen van
de tocht wordt beloond met
een fraaie herinnering. Nadere informatie 06-53350862

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 19
april speelde het door de Veensteker gesponsorde tweede team van
De Vinken thuis tegen Rohda 5. De
vorige wedstrijd werd 17-16 in het
voordeel van de Amsterdammers. In
deze wedstrijd werd er veel gezakt
bij de afstandsschoten van De Vinken. Het achttal van Rohda bestaat
uit ervaren en oudere spelers. Rohda had ten opzichte van De Vinken
één punt meer op de ranglijst. De
Vinken verloor deze wedstrijd met
3-13, de vele kansen konden helaas
niet benut worden.
In de aanval begonnen Helene Kroon, Melanie Kroon, Kelvin
Hoogeboom en aanvoerder Marcel
St. Nicolaas. Omdat er redelijk wat
wind stond koos De Vinken er voor
om met de wind mee te beginnen
in de aanval. In het verdedigingsvak
begonnen invalster Mariska Meulstee, Annelies Bobeldijk, Rogier
Schoenmaker en Rudy Oussoren.
In de openingsfase van de wed-

Geschoten
In de tweede helft kwam Joyce
Kroon erin voor Mariska Meulstee.
De Vinken zou meer met drie schutters gaan spelen en één persoon in
de afvang. Belangrijk was, dat op de
goede momenten geschoten zou
worden en door veel te dubbelen zo
dicht mogelijk bij de korf geschoten
kon worden. Ook in de tweede helft

wist Rohda als eerste te scoren door
middel van twee afstandsschoten.
Rohda had een goed verzorgde insnij, mede door de lange dames.
De Vinken had halverwege de tweede helft nog steeds geen doelpunt
gescoord. Rogier maakte hier een
einde aan en scoorde twee afstandsschoten achter de korf door
het kunststofmandje. De stand was
toen 2-10. Ook Kelvin schoot er een
afstandsschot in. De laatste doelpunten kwamen van Rohda, de
eindstand was 3-13. Een teleurstellende uitslag voor De Veenstekerformatie. Er waren veel kansen door
de zakkende tegenstanders, helaas werden deze kansen niet afgemaakt. Alle invallers en reserves bedankt!
Met nog 4 wedstrijden voor de boeg
zal De Vinken zich moeten handhaven om in reserveklasse 2A in district NoordWest te kunnen blijven
spelen. De volgende wedstrijd zal
gespeeld worden op 17 mei tegen
DKV 2 in IJmuiden.

Van 2 tot en met 5 juni:

Avondvierdaagse Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn – Van 2 tot en met 5 juni
staat Uithoorn weer in het teken van
de wandelvierdaagse. Voor deelname aan dit evenement kunt u inschrijven tussen 19.00 en 21.00 uur
op 13 mei in Sporthal De Scheg aan
de Arthur van Schendellaan 100a in
Zijdelwaard en op 15 mei in de De
Springschansschool, Eendracht 8 in
Meerwijk. Tijdens de wandelavonden is in principe geen inschrijving
meer mogelijk.
De start op maandag 2 juni is vanaf Sporthal De Scheg, de route gaat
door Zijdelwaard en Libellebos , de
10 km heeft nog een vervolgroute door Thamerdal en de Biezenwaard. Op dinsdag 3 juni is de start-

locatie in het trefpunt van buurtbeheer Legmeerplein en gaat de route
over de oude spoordijk en door de
nieuwe woonwijk Legmeer-west en
het Burgemeester Kootpark, de 10
km route maakt nog een extra lusje door Zijdelwaard. Woensdag 4 juni vanaf het evenemententerrein in
De Kwakel.
De 5 km wandelaars laten zich zien
in de bebouwde kom van De Kwakel, de 10 km maakt een extra rondje via de Boterdijk, Meerwijk en Amsteldijk-zuid. Op de afsluitavond
donderdag 5 juni vanaf het Amstelplein waarbij het inschrijfbureau is
opgesteld in de kantine van het Gemeentehuis. Hier gaan beide af-

standen met een eigen route door
het Oude Dorp, de 10 km heeft een
extra rondje door het Thamerdal om
vervolgens via Meerwijk aan te sluiten op het verzamelpunt nabij het
Zijdelveld-Watsonweg om daar vandaan met een muzikale afsluiting
van KnA en Tavenu terug te gaan
naar het gemeentehuis voor het in
ontvangst nemen van de wandelmedaille en eventueel het wandelboekje. Voor wandelaars van de 15
km zijn er routes uitgezet in de richting van Nes a/d Amstel, Aalsmeeroost, Aalsmeer-west en een verkenningstocht door Uithoorn / De Kwakel. De starttijd voor de 15 km vanaf
17.45 uur, de 10 km om 18.00 uur en
de 5 km om 18.15 uur.

Legmeervogels F12 gehuldigd!
Uithoorn - Het F12 voetbalteam
van de Legmeervogels is gehuldigd in verband met het kampioenschap van de voorjaarscompetitie.
De voetballers van de coach/trainer
Peter Drenth: Ashley de Horde, Sebastiaan Ten Voorde, Luc Landman,
Jordi Sloothaak, Lars Ossewaarde, Lucas van Duivenbooden, Teun
Rood, Sergio Drenth en Dieye Gomero hebben een geweldige competitie gespeeld. Voor de huldiging
moesten zij hun negende competitiewedstrijd spelen tegen de F11
van de Legmeervogels. De spelers
van de F12, reeds vorige week kam-

Parencompetitie bij BVU
Regio - Op maandag 21 april vond
bij BVU de vierde zitting plaats van
de vierde ronde parencompetitie.
Voor het eerst in deze vierde ronde bereikte het paar Ada Keur &
Marion Wiebes een toppositie. Met
54,17% werden ze samen met Kokkie van den Kerkhoven & Ria Geelkerken eerste. Kokkie smaakte
reeds eerder het genoegen van een
hoge stand met een vijfde plaats
in de vorige zitting. Ook To van der
Meer & Tineke van der Sluijs waren
goed op dreef met weer een derde
plaats met 53,82%. Van Marineke
Lang & Martin Kok verwacht men al
niet meer anders, na een derde en
eerste plek werden ze nu uitstekend
vierde met 52,78%. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel evenaarden
dit en kunnen nu bogen op een vijfde, eerste en vierde plaats. Agnes
de Kuijer revancheerde zich voor de
laatste plaats van vorige week door
nu op de zesde plaats beslag te leggen met 50,35%. De laatste positie

strijd had De Vinken het aanvallend goed in orde. Er werd goed samengespeeld en per aanval konden
er meerdere schoten gelost worden. Het was Rohda dat als eerste
de mand wist te vinden door een afstandsschot. Ook het tweede doelpunt, een doorloopbal kwam van
Rohda-zijde. Aanvallend kreeg de
Veensteker-acht genoeg kansen,
soms werden alleen de verkeerde
momenten gekozen voor het schot.
Door de zakkende heren of dames
werd de bal dan vaak onderschept.
Rohda bleef wel doorgaan met scoren en zo werd de ruststand 0-6.

kwam nu voor rekening van An &
Bert Pronk, die in betere tijden zelfs
tweemaal een 2e plaats hadden bereikt! De tussenstand na 4 zittingen
is nu:
1 An Heimeriks & Anke Reems
54,81%
2 Marieneke Lang & Martin Kok
54,06%
3 Leo Leenen& Henk vd Schinkel 53,35%

De laatste drie verblijven in de degradatiezone en zullen een tandje
moeten bijzetten.
12 Greet & Henk Stolwijk
13 Herman & Stenny Limburg
14 Nel de Ruiter & May Verhoef

47,95%
46,74%
41,39%

B-lijn:
Thea Stahl & Thea Kruyk hervonden
de opwaartse lijn en scoorden met
67,36% een geweldige eerste plaats.
Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg veroverden voor de derde keer een toppositie, nu met een
keurige 62,50%. Cor Hendrix & Gijs
de Ruiter begonnen hun partnership
ooit met een laatste plaats. Ze hebben nu echter zo de smaak te pak-

pioen geworden, hadden het zeer
lastig tegen de F11. De F11 heeft
een geweldig team, welke zowel
verdedigend als aanvallend sterk is.
Na een sidderende wedstrijd wist
de F12 uiteindelijk ook hun 9e wedstrijd te winnen met 4-2. Een geweldige prestatie, 9 wedstrijden 27
punten.
Na de wedstrijd werd de F12 in de
kantine van de Legmeervogels in
het zonnetje gezet. Iedere speler
kreeg van de club een echte nummer 1 medaille en een superbeker.
Ook Koen Bruning kreeg een be-

ken dat ze het paar Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman
verpletterden met de waarschijnlijk
historische uitslag van ruim 93% tegen 7%! Ze kwamen nu op een totaal van 61,46% en een derde plaats.
Marijke& Ger van Praag konden ook
blij naar huis als vierde met 60,76%
en Lodi van Ginkel & Jan Winkelaar
werden vijfde met 52,43%. De laatste plaats was voor het paar Tiny &
Bram van Klaveren. Ze hadden de
pech om het met de laatste tafel tegen Elisabeth & Maarten te moeten
opnemen. Laatstgenoemden waren zo getergd door de 7% vernedering dat ze een alles of niets offensief ontketenden en het lot kennelijk
medelijden met hen had, want alles
lukte opeens ten koste van Tiny en
Bram. De tussenstand na 4 zittingen is:
Promotie zone:
1 Thea Stahl & Thea Kruyk
54,68%
2 G vd Bovenkamp & R Wezenberg 52,97%
3 Wim Baars & Marcel Dekker
52,79%
Degradatie zone:
13 Tini & Johan Lotgerink
14 Gerda & Joop van Duren
15 Tiny & Bram van Klaveren

44,24%
43,06%
30,21%

ker uitgereikt. Hij is vlak voor de
voorjaarscompetitie naar een hoger
team geplaatst van de Legmeervogels. Hij heeft de eerste helft van
de competitie een geweldige bijdrage geleverd aan de F12. Als toetje kregen alle spelers op de vroege morgen patat aangeboden. Het
was een echt feest. Als er mensen
zijn die de F12 nog een keer willen
zien voetballen, dan krijgt men nog
een kans. A.s. zaterdag om 9.30 uur
speelt de F12 tegen Rkavic F8 thuis
bij de Legmeervogels. Zij hopen ook
deze laatste competitiewedstrijd te
winnen.

Loes Kroon & Theo Vermeij scoren relatief het beste van de club
door op rij bij de eerste vijf te eindigen, nu voor de tweede keer als
eerste met 65,42% Hilly Cammelot
& Mineke Jongsma jojoën en waren
nu weer top met 57,50% als tweede. Ook Hennie & Sierk Goedemoed
kennen toppen en dalen, waarbij
met 54,58% en een derde plek weer
een top bijgeschreven kan worden.
Corry Frank & Cees Harte zetten zich
met succes af van de laatste plaats
van vorige week en werden nu uitstekend vierde met 53,75%. Marijcke & Gouke van der Wal vormen
daar en tegen een stabiel koppel en
werden na eerder vijfde en derde te
zijn geworden nu vijfde met 52,50%.
Gerard van den Bosch & Ria Smit
konden de twee vorige derde plaatsen niet vasthouden en werden nu
helaas laatste. Tussenstand na 4 zittingen. Eerste drie, promotie zone:
1 Loes Kroon & Theo Vermeij
2 Toos & Jan Overwater
3 Marijcke & Gouke van der Wal

58,51%
53,33%
52,17%

BVU bridged op de maandag avond
vanaf 19.45 uur in sporthal de Scheg.
Inlichtingen bij Marineke lang, secretaris, Tel: (0297) 569432.
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Racingteam De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag heeft Racingteam De Ronde Venen zich gepresenteerd aan
sponsors, pers, relaties en overige
belangstellenden. De raceauto’s zijn
klaar en staan er voor de start van
het nieuwe seizoen weer strak bij.
Inderdaad meerdere auto’s. Voorheen bestond Racingteam De Ronde Venen alleen uit coureur Aris de
Waal en monteur Stijn van der Horst.
Dit jaar zijn daar de coureurs Ivo Galekop en Karel Schrijvers bijgekomen. Maar ook in de vervoersmiddelen is het team dit jaar gegroeid,
er is namelijk geïnvesteerd in een
vrachtauto voor het vervoer naar de
wedstrijden.

Wedstrijdzwemploeg van
De Amstel promoveert!
Uithoorn / De Ronde Venen - Nadat de wedstrijdploeg van zwemen polovereniging De Amstel vorig jaar op het randje degradeerde
van de eerste naar de tweede klasse lag er voor de gehele ploeg een
seizoen lang een enorme uitdaging
om dat te weer goed te maken. Vorige week zondag werd de laatste
en vijfde ronde van de competitie
2007/2008 gezwommen in Veenendaal. Strijdlustig ging de hele ploeg
er tegenaan! Er werden 8 eerste,
5 tweede en 5 derde plaatsen gescoord op de diverse slagen en afstanden. Ook gingen er maar liefst 3
clubrecords aan diggelen. Maar ondanks deze enorme inzet leek het er
toch nog op, dat De Amstel niet bij
de eerste drie zou eindigen, terwijl
dit toch noodzaak is om te kunnen

promoveren. Het was lang wikken
en wegen of het gelukt was, maar
uiteindelijk kwam maandag het verlossende woord; doordat De Amstel
de laatste ronde op de eerste plaats
geëindigd was konden zij toch nog
klimmen van een vierde naar een
derde plaats met als resultaat promotie -terug- naar de 1e klasse!
Mirte, Iris, Nienke, Thijs, Nienke, Jasper, Nick, Niké, Dominique,
Stanley, Maud, Coen, Brinio, Noëlla, Ineke, Max, Elmer, Elwin, Rianne, Rosanne, Dominique, Maureen,
Stefan, Nadine, Tijmen, Iris, Iris, Stefan, Anna, Aster, Judith, Leo, Bram,
Nick, Vince, Deborah, Mark, Merlijn,
Kristel, Adinda, Helen en Ninke: allemaal bedankt voor jullie inzet en
van harte gefeliciteerd!

Team 2 van de Jozefschool
speelt uitstekend op
schoolvoetbaltoernooi
Vinkeveen - De jongens van groep
3 en 4 van de Jozefschool uit Vinkeveen deden ook dit jaar weer
mee aan de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij Argon in Mijdrecht.
Team 2 van de St Jozefschool bestaande uit Lars Janmaat, Miquel
Jacob, Niels Kramer, Bas Dorlas,
Menno de Graaff, Mark Shair Ali,
Jordi Timmerman-Thijssen en Danny Berkelaar. Ze gingen voortvarend van start en wonnen de eerste wedstrijd met 2-0. Ook de tweede wedstrijd werd door goed samenspel en goed keeperswerk gewonnen met 2-0. De doelpunten
werden tot verbazing van sommige moeders gescoord door voetballers die normaal in de verdediging
stonden. De derde wedstrijd moesten ze tegen de Vlinderbos en als ze
die zouden winnen dan was de finale erg dichtbij. Het was een gelijkopgaande wedstrijd en ze kwamen met 1-0 voor. Maar helaas ze
kwamen langszij en gingen toch
nog met 2-1 met de winst er vandoor. In de laatste wedstrijd werd er
weer prima gespeeld en deze wonnen ze met 3-0. Jongens, jullie hebben goed gespeeld!

Programma
Racingteam-DRV is actief in de Autocross divisie van de Koninklijke
Nederlandse Autosport Federatie.
De Autocross wedstrijden waaraan
het Team meedoet worden regionaal
georganiseerd door Autocross Vereniging Rang Pang, met wedstrijden
in Bodegraven op 30 april Koninginnedag, Scherpenzeel 1 mei Hemelvaartsdag, Harmelen 31 mei, Nieuw
Vennep 21 juni en Lopik 30 augustus. Daarnaast neemt Aris ook deel
aan het Nederlands Kampioenschap
Autocross. Dit bestaat uit 6 wedstrijden waarbij de 1ste 27 april georganiseerd wordt te Aalten, daarna
17 mei in Visvliet, 14 juni Lochem, 5
juli Bunnik, 23 augustus Altforst en
de laatste NK wedstrijd is 6 september in Koudum. Verder is er nog een
aantal speciale wedstrijden in de regio waaraan het team graag mee wil
doen, zoals met Pinksteren het Autosportspektakel Marcel Broekhuizen in Lopik en de Autocross Grand
Prix van Abcoude medio augustus.
De Sprinter:
Aris doet mee in de Autocross klasse van de zelfbouwauto’s: de Sprinters tot 2000cc motorinhoud en
tweewiel aangedreven. De motor is
van een Ford Mondeo 2000cc 16V
die standaard 136pk heeft, met grote tunings aanpassingen levert deze inmiddels een goede 240 pk. De
versnellingsbak is van een Renault
25 met gewijzigde c.q. speciale overbrengingsverhouding en uitgerust met een sper. Zonder goede
vering kan er niet geracet worden,
de gebruikte veren en schokbrekers
zijn van Proflex. Ivo Galekop en Karel
Schrijvers zijn beiden het afgelopen
jaar vanuit Abcoude/Baambrugge
naar Mijdrecht verhuisd. Natuurlijk
kom je elkaar dan vaker tegen en al
snel was de gedachte gerezen om te
gaan werken aan een wat professionelere uitstraling voor hen en aan
een extra uitstraling voor Racingteam De Ronde Venen. Ivo Galekop is,
na jaren rijder in de toerwagenklasse te zijn geweest, vorig jaar overgestapt naar de keverklasse Sport
1600cc. Hij heeft nu in Mijdrecht de
mogelijkheid om in zijn garage in de
achtertuin zijn crosskever te onderhouden. Karel Schrijvers is een coureur met een standaard auto, een
Opel Kadett met een 2.0 l 16v motor. Hij heeft afgelopen winter achter zijn woning een nieuwe garage
gebouwd en kan daar zijn crosskadett stallen en repareren.
Eerste stap
De eerste stap die nu gezet is om
een uniforme uitstraling te werken.
Hiervoor zijn de auto’s van Ivo en
Karel in de kleuren wit/rood/zwart
van Racingteam De Ronde Venen
gemaakt. De coureurs zijn allen
in dezelfde kleur raceoveralls gestoken, welk inmiddels ook voorzien van sponsorbadges. De tweede stap is deze samenwerking bekendmaking en te presenteren aan
sponsors, pers en relaties. Hiervoor
hebben ze o.a. deze nieuwsbrief gebruikt maar ook zal de website ge-

updated worden. Uiteraard zullen in
de komende nieuwsbrieven de nodige artikelen verschijnen. De derde stap is 19 april gezet, dan is de
officiële teampresentatie in Stoutenburg. Dit zal ook hun eerste optreden naar ‘buiten’ toe worden. De
vierde stap komt 30 april. Koninginnedag is de openingswedstrijd van
het nieuwe seizoen bij de vereniging
Rang Pang. De vijfde stap, en tevens
voor veel van de lokale sponsors de
belangrijkste, is de autocrosswedstrijd van Abcoude. Deze cross, ook
wel genoemd de Grand Prix van Abcoude, hier komt op een later tijdstip nog nadere info over.
Voor de fans en sponsors van Racingteam De Ronde Venen zal er dit
jaar dus veel actie in verschillende
klassen, bij o.a. de A.C.V. Rang Pang
en andere wedstrijden, op de baan
te zien zijn.
Teampresentatie
Men vraagt wel eens aan het racingteam: Goh, ik zou best wel eens
in de Sprinter willen rijden! En elke keer moet dat helaas afgewezen
worden, dat is namelijk veel te gevaarlijk. Het gaat te snel, te hard voor
de onervaren rijder. Maar wat moet
je dan doen om aan andere mensen, vooral niet coureurs, het crossgevoel over te brengen en duidelijk
neer te zetten. Want er gaat natuurlijk niets boven de eigen belevenis.
Racingteam De Ronde Venen heeft
daar nu iets opgevonden. Ze hebben voor alle relaties crosskarts gehuurd voor deze zaterdagmiddag en
geloof het team, er is niets wat dichter het crossgevoel benaderd dan
het rijden met deze karts. De crosskarts voldoen aan alle veiligheidseisen en zijn uitgerust met een 600cc
2CV-Citroen motor, dit lijken weinig
cc’s maar de karts hebben door hun
lage gewicht een mooie race snelheid, en starten met 4 karts tegelijk,
geeft een echt race gevoel. De wind
om de helm, gras en benzine luchten om je heen en dan de competitie met de mede coureurs. En het
werd afgelopen zaterdag een mooie
racedag. Met een opkomst van 35
rijders en 15 kijkers was het gezellige bijeenkomst. Na 2x vrije training
was het tijd voor de Sponsorfinales.
Winnares in de damesfinale is Bonny van der Hulst geworden. De herenfinale werd gewonnen door Rogier van der Horst. Proficiat.
Transport
Een Daf 45 hebben zij deze winter
ingericht als autotransporter, mobiele werkplaats, opslagplaats voor
de reserveonderdelen en tevens
als slaapplaats tijdens de weekend

wedstrijden. De laadbak heeft een
inwendige hoogte van 2.20cm en
een binnenlengte van 5.20 meter,
hiervan heeft de sprinter al 3,5 meter nodig. Dit betekent dat ze creatief met de overige 1,7 meters moeten omgaan. De aanschaf en daarna de laadbakverbouwing heeft een
stevige aanslag op de kas van het
Racingteam gegeven, maar daar
staat ook iets tegenover. De vrachtauto is natuurlijk wel een prima reclame object voor hun sponsors.
Anders Reclame Maken
Adverteren in een magazine of
krant heeft iedereen wel eens gedaan, maar hoe zit het met allerlei
creatieve vormen van reclame. Het
bereiken van uw doelgroep zal wel
eens op manieren kunnen waar u in
eerste instantie niet zo snel over nadenkt. Steeds meer creatieve vormen van reclame bieden zich aan
en daar kunt u uw voordeel uit halen. Welke vormen passen het beste bij uw bedrijf? En wat spreekt uw
doelgroep aan. Op een originele
wijze promotie maken kan wel eens
de sleutel zijn naar succes met een
bescheiden budget. Bij de vrachtwagenreclame van het racingteam
kunt u zowel uw reclameboodschap
laten aanbrengen op de cabine, op
de achterkant als op de zijkanten
van hun vrachtwagen.
Het ontwerp
Het idee is geweest om naast een
mooie foto van de Sprinter de logo’s
en namen van de sponsors te plakken. De foto heeft het formaat van
200 x 150 cm, daarnaast een strook
van 100x200 cm voor de bestaande
sponsors. Dit betekent dat de cabine met spoiler, de achterzijde en
laadklep en aan beide zijkanten 300
x 200 cm beschikbaar zijn voor extra
belettering, extra reclame.
Zonder publiek -geen reclame. Zonder races - geen publiek. Zonder reclame – geen races. Zonder sponsors is in de autosport niets meer
mogelijk. Racing Team De Ronde Venen is dan ook zeer dankbaar
voor de steun van de volgende bedrijven: Intermat keukens,tegels en
sanitair, Verhoef Infra grond- en asfaltwerken, Walraven bevestigingsmaterialen, Strix Lease Service, Leuvass verzekeringen, EDO accountants, Overduin tegelwerken, VW
Maas Nieuwkoop, Dirk Stam IIzerhandel, Schadenet Kranenburg, Advisor-ict, d’Hersigny-kleding, Omefa en Exposize. Tevens gaat onze
dank uit naar Fronik Grondwerken,
Polderpuk, Vakgarage Abcoude en
Tom’s klusbedrijf.

De Poldertrotsschool doet aan
voetballen
Waverveen - Na extra trainingen
ging groep 6/7 vol goede moed beginnen aan het voetbaltoernooi.
Want de week ervoor waren van
de 8 jongens en meisjes 4 ziek en
moesten ze dus voetballen terwijl
ze nog niet helemaal beter waren.
Zelfs Arie was nog ziek en kon echt
niet mee doe, dus werd Sebastiaan
ingeroepen als keeper. De eerste
wedstrijd was verloren met 3-0, de
tweede was heel spannend en net
in de laatste minuut kreeg het team
een doelpunt tegen.
De laatste wedstrijd was heel spannend en ja hoor, de bal ging in het
doel van de tegenstander, maar helaas, deze overwinning mocht niet
blijven want in het fluitsignaal ging
de bal er bij hen in en werd het dus
1-1.
De grote groep supporters, en natuurlijk de coaches, vonden dat het
team prima had gespeeld en willen Sebastiaan heel hartelijk bedanken dat hij mee wilde spelen. Eerder was groep 5 met een gezamenlijk team van de Poldertrots en de
Julianaschool aan de beurt geweest
en deze hebben zeer sportief ge-

speeld maar de bal wilde absoluut
niet in het doel van de tegenstander.
Op dezelfde dag heeft ook een ge-

mengd team van groep 8 gespeeld,
maar ook zij kwamen niet in de finale. De spelers willen alle coaches

bedanken voor hun inze. De foto’s
die gemaakt zijn kunnen bekeken
worden op www.julianatrots.nl .

Internationaal toernooi
bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Tijdens het Pinksterweekend, op zaterdag 10 en zondag 11 mei, vindt bij SV Hertha in
Vinkeveen voor de 24e maal een internationaal voetbaltoernooi voor Ajunioren plaats. De organisatie is er
in geslaagd om deelnemers uit Engeland, Duitsland en Zweden vast
te leggen. Uit Engeland komt Wisbech St.Mary, Duitsland wordt vertegenwoordigd door SV Holzwickede en twee teams van Ytterby zorgen voor de Zweedse bijdrage. De
Nederlandse inbreng bestaat uit
Legmeervogels en de organiseren-

de vereniging SV Hertha. Het eerste
team van Wisbech St.Mary komt dit
jaar haar titel verdedigen. De vorig
jaar sterkspelende Zweden is ongetwijfeld uit op revanche.
De aftrap is op zaterdag 10 mei om
10.30 uur. Op zondag 11 mei start
het programma wederom om 10.30
uur. De grote finale begint om 16.00
uur. Na het voetbalprogramma begint op zaterdag om 21.00 uur een
feestavond in de kantine. Op zondag is er voorafgaand aan de finalewedstrijden de strijd om de Shoot
Out Cup.

