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Nooit gedacht!

ten, waardoor er erg vaak (te) hard
wordt gereden. De combinatie van
geen verlichting en het ontbreken
van deze maatregelen veroorzaakt
gevaarlijke situaties.

Jongeren Advies Commissie vraagt maatregelen

Gevaarlijke verkeerssituaties
door slechte verlichting
De Ronde Venen – De Jongeren
Advies Commissie heeft afgelopen
week, per brief, de gemeenteraad
en het college op het volgende attent gemaakt: “Graag vragen wij
aandacht voor het volgende. Wij als
adviescommissie hebben meerdere
signalen gekregen van jongeren die
gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomen als gevolg van slechte ver-

lichting van de fietspaden. Concrete voorbeelden van gebrekkige verlichting zijn de AC Verhoefweg, de
Schattekerkerweg en de Hoofdweg
in Mijdrecht.
Deze fietspaden worden door veel
scholieren gebruikt om op school te
komen. In de wintermaanden is het
’s ochtends nog donker wanneer zij
deze route gebruiken. Maar ook ’s

avonds worden deze fietspaden regelmatig gebruikt om bijvoorbeeld
op sportlocaties te komen. Doordat deze fietspaden ook nog eens
buiten de directe bebouwing gelegen zijn, wordt een onveilig gevoel
versterkt onder de jongeren die van
de paden gebruikmaken. Bovendien
ontbreken er snelheidsbeperkende maatregelen voor automobilis-

Straatlantaarns
Niet alleen fietsers en scooters missen verlichting langs deze wegen,
ook automobilisten zouden straatlantaarns zeer waarderen. Zij vinden dat de betreffende wegen in het
donker onveilig zijn en men moet
volgens hen met name in de bochten op de hoede zijn.
De JAC is van mening dat jongeren
te allen tijde veilig aan het verkeer
moeten kunnen deelnemen en zeker veilig op school en sportlocaties
moeten kunnen komen. Een veilige
fietsroute naar scholen en sportlocaties zou daarbij vanzelfsprekend
moeten zijn. Graag zien we dan ook
passende maatregelen als straatverlichting om de verkeersveiligheid
van bovengenoemde wegen positief te veranderen. Daarnaast willen we er op wijzen dat er wellicht
meerdere onveilige verkeerssituaties bestaan ten gevolge van slechte
straatverlichting. Wij hopen dat deze, om de veiligheid van de scholieren te garanderen, zo snel mogelijk
opgelost kunnen worden.”
Hopelijk pakt de raad dit op en
straks, als de avonden weer korter
en donkerder worden, de genoemde wegen een stuk veiliger kunnen
zijn met de zo broodnodige verlichting.
Wordt (hopelijk) vervolgd.

Politie waarschuwt voor oplichter(s)
Mijdrecht - Bij de politie is in de
afgelopen dagen meerdere keren
aangifte gedaan van oplichting. De
werkwijze van de oplichter(s) is als
volgt.
Een man, gekleed als TNT-postbode, belt aan bij een woning. Hij
zegt een bestelling te willen doen

van een pakketje waarvoor 96 eurocent voor moet worden gepind. Het
pinnen verliep tot drie keer toe fout
waarop de postbode het pakketje
weer meenam en verdween. Later
bleek dat er 800 euro was gepind
bij een geldautomaat in Amsterdam.
De politie onderzoekt de aangiftes

van oplichting. Wees alert als u op
deze manier wordt gevraagd te pinnen. Hierop zijn varianten bekend in
de trant van ‘u heeft een prijs gewonnen, maar u moet nog wel eerst
een klein bedrag pinnen’!
Vraag altijd naar legitimatie. Wordt
die niet getoond of voert men rede-

nen aan waarom er geen legitimatie
kan worden getoond, dan is de zaak
niet in orde en moet u niet pinnen!
Bel direct 112!!
Bent u toch slachtoffer geworden,
blokkeer dan zo spoedig mogelijk
de pinpas en doe hiervan aangifte
bij de politie!

tje kon krijgen: “Laat u niet teveel
liggen”, zo werd gevraagd. “U verpacht bijvoorbeeld het cafégedeelte
wel erg goedkoop.” Au, dat was tegen het zere been van de heer Kneppers: “We verhuren het cafédeel
voor de vastgestelde prijs, 10.000
euro per jaar. Daarnaast ontvangen
we 10% van zijn omzet, betaalt hij
zijn eigen gas, water en licht, een
deel van de verzekering enz. Dat is
toch heel normaal. Meer verhuren?
Meer activiteiten? Moeten wij dan
gaan concurreren met De Boei? En
ook bridge, jazz, cultuur enz. gaan
organiseren. Dat kan toch niet bedoeling zijn. En daarentegen, al onze
zalen zijn zo goed als verhuurd. Wat
we wel voornemens zijn, is om binnenkort weer discofeesten te gaan
organiseren. Er kunnen bij ons 800
mensen in, dus dat gaan we doen.
Maar als u als raad het anders wilt,
goed hoor. Moeten we er een kroeg
van maken. Prima hoor, u zegt het
maar”, zo zei hij duidelijk geïrriteerd.

Bestuur Willisstee niet echt tevreden met de extra subsidie

”We moeten ons behelpen
maar het blijft armoe”
Wilnis – Het botert al jaren niet
tussen het bestuur van de Willisstee en het college. Vooral wethouder Van Breukelen heeft nogal eens ideeën die het bestuur niet
echt vrolijk stemmen. Ook nu is dat
weer het geval. Het bestuur vraagt
een extra subsidie om uit de problemen te komen, maar krijgt uiteindelijk – naar het idee van het bestuur
– zo’n 20.000 te weinig. Tijdens het

Rondetafelgesprek van vorige week
maandagavond liet de voorzitter
van de Willisstee, de heer Kneppers, verbaal en non-verbaal, goed
blijken dat ze zeker niet blij zijn met
dit nieuwe voorstel en nog minder
met deze wethouder. “Zijn we tevreden?“, zo begon Kneppers, ‘nee, dat
zijn we niet, we hebben 170.000 euro nodig en we krijgen 150.000 euro. We moeten ons blijven behelpen.

Het blijft gewoon armoe waar we in
zitten en dat is niet prettig. We kunnen op deze manier de Willisstee
niet in goede staat houden”, aldus
Kneppers
Meer verdienen
Enkele raadsleden vroegen zich af
of het bestuur door middel van meer
zalen verhuren en evenementen organiseren niet meer geld in het laa

Dicht
De irritatie van Kneppers werd nog
ernstiger toen Marja Borst van de
VVD het woord nam: “Als we alles
overwegen vragen wij ons ernstig af
of de Willisstee niet gewoon overbodig is. Als alles toch al in de Boei gebeurt en u het dan niet wilt, waar is
de Willisstee dan nog voor nodig?”
“U zegt het maar, hoor”, zo kaatste
Kneppers terug, “Wilt u hem sluiten?
Ik zit er niet mee. Ik blijf gewoon in
Wilnis wonen. Het is aan u. Dan is
er gewoon geen Willisstee meer.”
Wethouder Van Breukelen probeerde op zijn eigen onnavolgbare wijze de boel wat uit te leggen, maar
helaas zoals zo vaak, begreep toen
bijna niemand er meer iets van. Het
kwam er op neer, dat zoals het nu in
het voorstel stond, het meest haalbare was. Het eerlijkst ook tegenover andere dorpshuizen. Klaar. Aan
de raad om het in haar raadsvergadering van 7 mei a.s. officieel te besluiten.

Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-346050

www.berkelaar.nl
info@berkelaar.nl

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

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

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

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall
Nudie Jeans Only Cars Esprit Vila

jeansactie
G-Star
Pall Mall 40
ONly
JaCk&JONES 50
EN VElE
aNdErE MErkEN 50
vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

OP JEaNS VaN dE MErkEN:

kOrtiNG

%
%

tot

%

geldt voor een
gedeelte van
de collectie
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur Zijdstraat 61, aalsmeer,
tel 0297-321177
Vrijdag 10-21.00 uur
internet: www.bigl.nl
Zaterdag 10-17.00 uur

troy! 3.9640

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”

Idee van ‘Gast van de raad’ slaat niet echt aan bij raad:

”Dichter bij de burger?
Beetje afstand is wel goed”
De Ronde Venen – In het door de
raad, net na de verkiezingen ingestelde actieplan om de inwoner centraler te stellen in de gemeentelijke
besluitvorming, is nog niet echt veel
vooruitgang te zien. Een van de acties was om ‘Gast van de raad’ in
stellen om op deze manier de bewoners op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de werkzaamheden van de gemeenteraad.
Nu, bijna aan het eind van de raadsperiode, komt het presidium (een

driemancommissie met uit elke coalitiepartij 1 deelnemer) met het plan
op tafel. In het kort komt het er op
neer dat bewoners uit De Ronde Venen, die nooit bij een raadsvergadering aanwezig zijn, zich kunnen opgeven en vervolgens, per vijf, bij een
raadsvergadering worden uitgenodigd en de gast zijn van de raad. Je
wordt dan verwelkomd, krijgt een
rondleiding en zit op een gereserveerde plaats in de vergadering.
Vervolg elders in de krant.

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 29 april 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Samen sterk voor de
maatschappij!

Servicelijn

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

Alle tweede klasleerlingen van het Veenlanden College krijgen bij de
gemeente De Ronde Venen de mogelijkheid zich in te zetten voor de
maatschappij. Het doel van de maatschappelijke stage is dat de leerlingen
werkzaamheden verrichten die voor de inwoners of de gemeente nuttig
zijn. Belangrijk voor de leerlingen is om te zien dat vrijwilligerswerk niet
alleen voor anderen nuttig is, maar ook hun eigen leven kan verrijken.

Servicepunten

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

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

College bezoekt
Autobedrijf Berkelaar

Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie hebben
donderdag 16 april een bezoek gebracht aan Autobedrijf Berkelaar in
Mijdrecht. Autobedrijf Berkelaar verkoopt auto’s van de merken Renault,
Nissan, Citroën, Mazda, Suzuki en Dacia. Daarnaast voert het bedrijf
reparaties en onderhoud aan auto’s uit. Op 1 mei is het bedrijf 30 jaar
in De Ronde Venen gevestigd, waarvan nu anderhalf jaar in een nieuw
pand aan de Genieweg. Naast de vestiging in Mijdrecht heeft Autobedrijf
Berkelaar ook een vestiging in Amstelveen. Tijdens het bezoek kregen het
college en de directie een uitgebreide rondleiding door het pand door de
heer en mevrouw Berkelaar. Het college brengt een aantal keer per jaar
een informeel bezoek aan een bedrijf in De Ronde Venen. Het college is
geïnteresseerd in wat bedrijven in De Ronde Venen doen en hoe zij de
gemeente als vestigingsplaats ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn een goed
middel om daarachter te komen. Daarnaast kunnen bedrijven tijdens de
bezoeken zichzelf en hun producten en diensten presenteren en eventuele
knelpunten met betrekking tot het vestigingsklimaat kenbaar te maken. Wilt
u het college en de directie ook uitnodigen voor een informeel bezoek aan
uw bedrijf, neemt u dan contact op met Gaby Pothuizen, telefoon (0297)
29 17 23 of e-mail g.pothuizen@derondevenen.nl.

Op dinsdag 7 april vond de zesde maatschappelijke dag plaats. Dit keer
bij de brandweer. Deze dag hebben de leerlingen een brandoefening
voorbereid. De oefening werd gehouden op het terrein van Blokker op
het industrieterrein van Mijdrecht. In de middag hebben de leerlingen
de oefenlocaties bekeken en een scenario bedacht. ’s Avonds ging de
oefening daadwerkelijk van start. Om 20.00 uur startte de briefing. Kort
daarna werden de brandweerlieden gealarmeerd en werd er uitgerukt.
Bij de hoofdingang van het Blokkerterrein werd een scenario nagebootst
waarbij een duiker ingezet moest worden. Aan de andere kant van het
terrein werd een brand in de laaddocks geblust. De brandweer vond het
een geslaagde oefening. Het was een spannende en vooral leerzame dag
voor de leerlingen.
Op 15 april volgde er nog een maatschappelijke stagedag. Deze keer
met het thema: ‘Houd de wijk schoon!’ De leerlingen gingen samen met
medewerkers van de afdeling Groen en Civieltechnisch Beheer papier
prikken en struiken snoeien. In het park aan de Dr. Van der Haarlaan
hebben de leerlingen diverse struiken gesnoeid. Ook is er in Proosdijland
Noord veel vuil van de grond geraapt. ‘s Middags zijn de leerlingen aan
de hand van een presentatie met quiz meer te weten gekomen over wat
de gemeente allemaal doet en wanneer je als inwoner te maken krijgt met
de gemeente. De dag werd afgesloten om 15.00 uur. Ook deze dag was
nuttig en leerzaam. Dit schooljaar volgen er nog acht stagedagen voor de
tweedeklassers. De eerstvolgende stagedag is op 13 mei.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

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

Op dit moment hebben wij de vacature:
- een juridisch medewerker Bouw- en Woningtoezicht;
- een senior werkvoorbereider.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons
via (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

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

Gevonden voorwerpen
2009 week 16 en 17
-

Witte Somfy afstandbediening
van een zonnescherm met
3 grijze knopjes erop.
Zwarte Tom-Tom
Een blauwe fiets
Heren sportfiets
Jongensfiets
Damesfiets
3x Nokia GSM
Samsung GSM
Gouden ketting
Zwarte Buggy
Herenfiets blauw/paars

-

Bruine leren jas met een
bos (7) sleutels erin.
3 x Zwarte portemonnee
met div pasjes en geld
Leren hondenhalsband
2 bruine gehoorapparaat
Resounel
Grijze damesfiets Giant
Freetime

Geen avondopenstelling
politiebureau
In verband met de dodenherdenking op 4 mei zal het politiebureau aan
de Anselmusstraat in Mijdrecht ‘s avonds gesloten zijn. De politie blijft
bereikbaar op de gebruikelijke manier. Bij calamiteiten kunt u bellen naar
telefoonnummer 112. En voor alle niet spoedeisende zaken kunt u bellen
naar 0900 8844

Uitgelicht
Elke week wordt op de gemeentelijke
informatiepagina een lid van de gemeenteraad
nader belicht. Waarom is hij of zij actief in
de lokale politiek en wat moet er in ieder
geval nog voor de verkiezingen worden
gerealiseerd?
Deze week: Kees Schouten.

Kees Schouten is 61 jaar, is lid van de ChristenUnie
en maakt deel uit van de CU/ SGP fractie. Hij woont
in Mijdrecht, is getrouwd, heeft vijf kinderen en tien
kleinkinderen. Kees Schouten had een glastuinbouwbedrijf,
dat hij twee jaar geleden heeft verkocht.

Bij mij staat er alleen een wekker op. In bed lezen gaat ten
koste van mijn slaaptijd.
Het boek waar ik dagelijks een gedeelte uit lees, is de
Bijbel, een inspirerend boek waardoor je wordt stilgezet.
Om daarna het leven, ook het politieke, weer aan te
kunnen.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

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

Gevonden en
verloren
voorwerpen

Verloren voorwerpen
2009 week 16 en 17

Kees Schouten op
de brug over de
Kerkvaart: “Een weids
vergezicht over het
veenweidelandschap
en de sky-line van
Mijdrecht

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

Redactie

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.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Een echt uitgesproken favoriet programma heb ik niet,
maar het journaal en nieuws- en actualiteitenprogramma’s
sla ik niet gauw over. Ter ontspanning is een goede
voetbalwedstrijd zeker aan mij besteed.

Begin jaren negentig ben ik gevraagd mee te doen in de
toenmalige fractie RPF/SGP/GPV als fractie-assistent en
daardoor steeds meer betrokken geraakt bij de plaatselijke
politiek. Inmiddels ben ik als lid van de ChristenUnie/SGP
fractie aan mijn derde periode als raadslid bezig.

Waarom zit u in de raad?

Waar maakt u zich druk over?

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Dat de afstand tussen de inwoners en de gemeenteraad,
ondanks een nieuw vergadermodel maar niet kleiner wordt.
Als gemeentebestuurder zit je er voor alle inwoners en
moet je individuele belangen van inwoners, hoe begrijpelijk
ook, afwegen en soms kiezen in het belang van alle
inwoners.

Om mijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de
mensen in De Ronde Venen te laten zien. En het is een
podium van waar je invloed kunt uitoefenen op het besturen
van onze gemeente.
Bij het huidige college en de politieke partijen waar dit college
uit voortkomt mis ik bestuurlijke slagkracht. Traagheid is troef,
dat zal tot de verkiezingen niet anders zijn.

Wie is uw politieke idool?

Een echte favoriet heb ik niet, maar leiders die op een

democratische manier gekozen zijn, hebben meestal
mijn steun. Overigens heb ik heel veel waardering voor
alle vrijwiligers die zich inzetten in onze Rondeveense
gemeenschap.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Dat je als bestuurder van onze gemeente de voorwaarden
schept, waarin iedere inwoner zich prettig kan voelen.
Dat je dat doet op een herkenbare, betrouwbare, en
geloofwaardig manier. Dat je oog hebt voor je naaste,
dienstbaar aan de zwakke. Dat je goed rentmeesterschap
betoont over Gods schepping. Dat de leef- en
woonomgeving veilig en goed onderhouden is.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

We wonen in een prachtige gemeente met veel water en
weidse vergezichten. De brug over de Kerkvaart bij de
Ringdijk tweede bedijking geeft dat vergezicht over het
veenweidelandschap en de sky-line van Mijdrecht

Nieuwe Meerbode - 22 april 2009
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Agenda Meningvormende
raadsvergadering 7 mei 2009
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 mei 2009.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Opening.
Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Vaststellen agenda.
Vaststelling notulen RTG’s van 20, 21, 22 en 23 april 2009.
Vaststelling bestemmingsplan “1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen
2003” (raadsvoorstel nr. 0011/09)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn 35 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Tevens is
toegevoegd een memo ter beantwoording van vragen uit het ronde tafel
gesprek van 18 maart jl. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan aan te
passen, zoals aangegeven in het conceptraadsvoorstel en -besluit.
Vaststelling bestemmingsplan “omlegging N201 De Ronde Venen”
(raadsvoorstel nr. 0017/09)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn 20 zienswijzen kenbaar gemaakt,. Zowel ambtshalve als
in verband met de gegrond verklaring van een aantal zienswijzen worden
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Voorgesteld
wordt het bestemmingsplan aan te passen, zoals aangegeven in het
conceptraadsvoorstel en -besluit.
Ontwikkeling van de Haitsmahof en herontwikkeling van de Molenhof in
centrum Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0021/09)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de projectnotitie voor de ontwikkeling
van de zogenoemde Haitsmahof en de herontwikkeling van de Molenhof in
het centrum van Mijdrecht. Deze projectnotitie geeft inzicht in het proces tot
en met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en de daarvoor
benodigde capaciteit en financiën. Daarnaast wordt er voorgesteld in te
stemmen met het afsluiten van intentieovereenkomsten voor dit project
tussen de gemeente en de ontwikkelaars.
Verplaatsing weekmarkt naar Raadhuisplein (raadsvoorstel nr. 0014/09)
De hoge parkeerdruk, de matige sfeer van het Burgemeester Haitsmaplein,
de ligging buiten de looproute van winkelend publiek en de plannen voor
gedeeltelijke bebouwing van het Burgemeester Haitsmaplein zijn aanleiding
om de weekmarkt in 2009 te verplaatsen naar een alternatieve locatie. Het
Raadhuisplein met een uitloop naar de Dorpsstraat en Raadhuislaan wordt
een geschikte locatie geacht
Subsidie Dorpscentrum De Willisstee
De raad wordt voorgesteld aan het dorpscentrum de Willisstee een eenmalig
extra subsidie 2008 toekennen va € 50.000,- en de structurele subsidie
jaarlijks te verhogen met € 11.000,-.

Agenda Besluitnemende
raadsvergadering 7 mei 2009
Informatie over vergadering

Vergaderlokatie:raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 mei 2009.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 9 april 2009.
4. Akkoordstukken.
4a.Deelname provinciale starterslening (raadsvoorstel nr. 0015/09)
De provincie Utrecht heeft een provinciaal startersfonds ingesteld. Deelname
aan dit fonds betekent een aanvulling op het huidige gemeentelijke budget
voor de starterslening, waardoor meer leningen verstrekt kunnen worden aan
starters. Om deel te nemen aan het provinciale fonds dient de gemeentelijke
verordening aangepast te worden, gevraagd wordt de oude verordening in te
trekken en de nieuwe verordening vast te stellen.
5. Sluiting.

Gewijzigd programma Nationale
Dodenherdenking 4 mei ‘09
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 wethouders Rosendaal
en Dekker
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

19.30 uur
19.45 uur
19.45-20.00 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.04 uur

Vlaggen halfstok (gemeente)
Betrekken erewacht door leden
Scoutinggroep Vinkeveen bij Monument
Koraalmuziek gespeeld door Brassband
Concordia (opgesteld op trottoir
tegenover monument)
Vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan de 		
Kerklaan naar monument hoek
Heulweg/Herenweg
Luiden van de kerkklokken
2 minuten stilte
Brassband Concordia speelt Wilhelmus
Kranslegging door locoburgemeester
Van Breukelen en gemeentesecretaris De Lange

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

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
FESTIVITEITEN KONINGINNEDAG 2009
(Uitgebreide informatie vindt u in het programmaboekje
Koninginnedag 30 april – Herdenking 4 mei De Ronde
Venen)
29 en 30 april
Kermis

Locatie: parkeerterrein bij de sportvelden van Argon.
29 april: 14.00-24.00 uur; 30 april: 10.00 - 23.00 uur.

Vinkeveen
18.00 uur
19.30 uur

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.

Vlaggen halfstok
Verzamelen nabij de Koningin Julianaschool,
Stationsweg
Vertrek 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
Kranslegging door wethouder Lambregts
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.

29 april 2009
Lampionnenoptocht voor kinderen.

Verzamelen om 20.30 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Om 21.00 uur gaat Vios met de kinderen op pad.

Opening

Om 22.00 uur zal de burgemeester van De Ronde Venen, mevrouw
drs. M.Burgman de festiviteiten rondom Koninginnedag officieel
openen. Locatie: Terrein Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

30 april Koninginnedag
Mijdrecht

08.00-13.00 uur: Rommelmarkt in het winkelcentrum.
09.00 uur:
Versierde fietsenoptocht.
Vertrek vanaf Raadhuisplein.
10.00-15.00 uur: Kinderattracties.
Locatie: Burgemeester Haitsmaplein
10.00-16.00 uur: Sport- en Spelinstuif.
Locatie: terrein aan de Windmolen.
10.30-12.00 uur: Penalty schieten. Locatie: terrein Argon, inschrijven
vanaf 10.00 uur in de kantine van Argon.
11.00 uur:
Ontvangst gemeentebestuur van alle inwoners die
ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben
ontvangen.
12.30 uur:
Koninginnedagconcert in de Janskerk (Kerstraat).
Toegang is gratis, de kerk is open vanaf 12.00 uur,
14.00 uur:
Fiets ‘m erin.
Oranjefeest op het Raadhuisplein

Vinkeveen

08.00 uur:
Luiden van de klokken.
09.30-11.30 uur: Inschrijven voor de gratis fietstocht voor het hele
gezin, start bij de hoofdingang van Maria-Oord.
12.00-13.00 uur: Brassband Concordia geeft een uur durend concert
bij Maria-Oord
10.30-17.00 uur: Braderie op het terrein van Zorgcentrum Zuwe
Maria-Oord, Herenweg 69.

Wilnis

08.00 uur:
08.45-09.30 uur:
09.30 uur:
10.00-12.00 uur:
10.00-12.00 uur:
10.00 uur:
10.00-12.00 uur:
14.00-17.00 uur:

De Hoef

Luiden van de klokken, de vlaggen worden
uitgestoken
Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen
voor kinderen t/m 12 jaar.
Officiële opening Koninginnedag
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat
55+ ochtend in De Schakel
Start fietspuzzeltocht
Penalty schieten, sportpark CSW
Wilnisse kinderspelen in het Speelwoud

09.15 uur:

Optocht versierde fietsen.
Start: Van Meerdonkstraat, eindpunt: HSV-terrein.
10.00-12.30 uur: Kinderspelen en iets leuks maken.
Locatie: HSV, bij slecht weer: De Springbok.
13.30 uur:
Ringsteken. Locatie: HSV-terrein.

2 mei 2009
Rommelmarkt in Wilnis

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval valt niet onder huishoudelijk afval. De gemeente is
daarom niet verplicht dit afval te accepteren. Om de kleine doe-het-zelver
toch tegemoet te komen bieden wij als extra service de mogelijkheid om
per kalenderweek maximaal twee kruiwagens puin en een halve kubieke
meter bouw- en sloopafval naar het afvalbrengstation te brengen. Als u
een halve kubieke meter bouw- en sloopafval brengt, mag u in dezelfde
week géén grof huisvuil meer aanbieden. Bouw- en sloopafval wordt niet
tegen betaling opgehaald.

Hoe levert u het afval aan op het afvalbrengstation?

Voor het aanleveren van afval gelden regels over de hoeveelheid. U mag
per kalenderweek de volgende hoeveelheden brengen:
• Maximaal 2 kruiwagens puin.
• Maximaal 2,5 m3 tuinafval.
• Klein chemisch afval
• Maximaal 1 m3 (verkleind) grof huishoudelijk afval of
• Maximaal 0,5 m3 bouw- en sloopafval.
Het is de bedoeling dat u alleen uw eigen afval brengt. U kunt anders het
risico lopen, dat u de maximale hoeveelheden overschrijdt. Het afval wordt
dan niet geaccepteerd (combinatievrachten van meerdere inwoners worden
ook niet geaccepteerd).Per kalenderjaar mag u maximaal vier autobanden
aanbieden op het afvalbrengstation.

De volgende afvalstromen worden niet als grofvuil
geaccepteerd:
•
•
•
•
•

Afval dat een vlampunt heeft lager dan 100 graden Celsius;
Afval dat stankoverlast veroorzaakt;
Autowrakken en onderdelen;
Zand en grond;
Bituumhoudende dakbedekking.

Jeugdbrandweer
Mijdrecht behaalt
halve finale

De aspirantenploeg van de jeugdbrandweer Mijdrecht heeft zich op
zaterdag 18 april tijdens jeugdbrandweerwedstrijden in Heerhugowaard
geplaatst voor de halve finale van deze wedstrijden. Jaarlijks
organiseert de stichting jeugdbrandweer Nederland in het hele land
brandweerwedstrijden. Dit jaar doen 234 ploegen mee in verschillende
wedstrijdklassen. De eerste wedstrijd was een kwalificatiewedstrijd waar
ploegen zich kunnen kwalificeren voor de halve finale, die gespeeld
wordt in juni. In de halve finale kunnen de ploegen zich plaatsen voor de
landelijke finale die in oktober plaatsvindt.
De jeugdbrandweer Mijdrecht deed dit jaar mee in de klasse aspiranten
LD. In deze klasse wordt een brand geënsceneerd in een bouwwerk
(wedstrijdobject). De jeugdbrandweerploeg moest deze brand zo snel
mogelijk op een zo veilig mogelijke manier blussen. Het wedstrijdobject
was een deel van een verpleeghuis. In het ketelhuis was brand uitgebroken
en de brand had zich naar een aangrenzende ruimte uitgebreid. Door het
goed uithoren van de bedrijfsdeskundige kon al veel informatie verkregen
worden en kon ook de sleutel van de ruimte waar de brand zich naartoe
had uitgebreid, verkregen worden. De brand moest onder controle
worden gehouden, waarbij de eerste straal ingezet moest worden op de
branduitbreiding en de tweede straal op de brandhaard. In de tussentijd
moest een deskundige van het energiebedrijf gevraagd worden om het gas
af te sluiten, waarna de brand geblust kon worden.
De jeugdbrandweerploeg uit Mijdrecht eindigde als tweede. Deze plaats in
de rangschikking geeft recht op een plaats in de halve finale die op 13 juni
in Wageningen gespeeld zal worden.

Locatie: Kerkplein van de hervormde gemeente Wilnis.
Aanvang: 09.30 uur tot 15.00 uur.

Openingstijden gemeentehuis
en afvalbrengstation rond de
feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten van donderdag 30 april
(Koninginnedag) tot en met 5 mei (Bevrijdingsdag).
Op 6 mei is het gemeentehuis weer geopend van 08.30 uur.
Op maandag 4 mei is uitsluitend de burgerlijke stand geopend
van 09.30 tot 10.30 voor aangifte van overlijden en aangifte
van geboorte. U kunt zich hiervoor melden op telefoonnummer
(0297) 29 16 31.
Het afvalbrengstation is gesloten op 30 april en op 5 mei.
Op 1 mei, 2 mei en 4 mei is het afvalbrengstation geopend
volgens de gebruikelijke tijden.
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Nieuwe Meerbode - 29 april 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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.

Werkzaamheden Kerklaan en Roerdompstraat in Vinkeveen
In de periode vanaf maandag 11 mei tot en met vrijdag 10 juli 2009 wordt,
in opdracht van de gemeente, aan de Kerklaan en de Roerdompstraat in
Vinkeveen groot onderhoud uitgevoerd door aannemer Verhoef Infra bv uit
Langerak. Het werk zal opgesplitst worden in twee fases; Fase 1: Groot
onderhoud aan de Kerklaan; Fase 2: Vervangen van de asfaltverharding
Roerdompstraat.

Afsluiting Kerklaan

Werkzaamheden in de Kerklaan

Werkzaamheden in de Roerdompstraat

De werkzaamheden in de Kerklaan bestaan uit het vervangen/ophogen
van de asfaltverharding, het ophogen en herstraten van de trottoirs en het
vervangen van een stukje riool onder de Kerklaan. Door het ophogen van
de trottoirs kan het gebeuren dat de aanleghoogte van de verharding iets
hoger komt te liggen dan de verharding op eigen terrein. In dat geval wordt
de eerste meter verharding op eigen terrein door de aannemer opgehoogd.

De Kerklaan wordt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
volledig afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werkzaamheden kunt u
dus (tijdelijk) niet in de straat parkeren. Zorgcentrum Maria Oord zal via
Roerdompstraat, Tuinderslaantje en Achterveld voor het verkeer bereikbaar
blijven.
Het vervangen van de asfaltverharding in de Roerdompstraat zal
plaats vinden nadat de werkzaamheden in de Kerklaan gereed zijn. De
Roerdompstraat zal gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten zijn
voor alle verkeer. De Kerklaan is op dat moment weer beschikbaar voor alle
verkeer.

Openbaar vervoer

De bushaltes in de Kerklaan en Plevierenlaan komen in de bovengenoemde
periode tijdelijk te vervallen. Buspassagiers kunnen gebruik maken van de
halte Herenweg en een tijdelijke bushalte op de hoek van de Reigerstraat
met de Plevierenlaan.

Omleiding

Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de Heulweg. De omleiding
zal kenbaar gemaakt worden middels bebording. Vrachtverkeer richting
winkelcentrum Zuiderwaard wordt omgeleid via de N212.
Voor eventuele vragen omtrent de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de opzichter via telefoonnummer (0297) 29 18 63. Wij vragen uw
begrip voor het ongemak.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten
bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen
kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel.
Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

Amstelhoek
Amstelkade 91
Mijdrechtse Zuwe 64a
Mijdrecht
Bolderik 5
Turkoois 39
Waverveensepad 1a
Vinkeveen
Achterbos 1

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Vernieuwen van een schuur
Vernieuwen van een schuur

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0188
2009/0189

14-04-2009
14-04-2009

Vergroten van een woning met een
achteraanbouw
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en veranderen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak
Veranderen van een bedrijfspand tbv
een atelier

Lichte bouwvergunning

2009/0187

14-04-2009

Lichte bouwvergunning

2009/0184

09-04-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0190

15-4-2009

Mijdrecht
Rietveld 21

Veranderen van een bijgebouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0198

20-4-2009

Vinkeveen
Herenweg 196

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Westzijde 12b

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot vrijstelling bestemmingsplan
Ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstellingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat 17,
19, 21, 23, 25, 27

Oprichten van 2 gebouwen en
keerwanden

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2007/0871

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de vrijstelling
waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de
behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 30 april 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Wijzigen van winkel-/woon-bestemming
naar kantoor/woonbestemming
Ringdijk 2e bedijking 21
Oprichten van een woning
Westerlandweg 2
Oprichten van een machineberging
		

Ontheffing wijzigen
bestemming
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0146

A

2009/0157
2009/0026

B
C

Vinkeveen
Herenweg 53

Veranderen van een woning naar een
gebouw voor kamergewijze verhuur

Reguliere bouwvergunning

2009/0038

D

Veranderen en vergroten van
2 woningen met garage/berging
Oprichten van een woning

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2008/0652

E

2009/0073

F

Mijdrecht
Hofland 182

Wilnis
Herenweg 23, 25
Herenweg 54

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a en c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder D, E, F te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan bij Burgemeester en
Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontheffing waar u uw
zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend
ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
2009/0022

Verzenddat.
vergunning
15-4-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Uitweg 25

Vernieuwen van kweekkassen

Bouwvergunning

Herbouwen van een schuur op een
andere plaats op het perceel

Bouwvergunning

2008/0583

16-4-2009

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Bouwvergunning

2009/0042

16-4-2009

Plaatsen van containers voor opslag kano’s
en boten en ontheffing voor het gebruik
van e woning als wacht- en kleedruimte

Bouwvergunning en ontheffing 2008/0759

16-4-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het
bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek
plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt.
Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Kennisgeving ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-exploitatieplan “De Driehoek”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 6.14 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van woensdag
6 mei 2009 het ontwerpbestemmingsplan “De Driehoek” alsmede het bijbehorende ontwerp-exploitatieplan ‘De Driehoek’ en de daarop
betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de balie Bouw- en woningtoezicht in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien of te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl en www.
estafetteproject.nl.
Toelichting
Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen tussen de Wilnisse Zijweg, de Ringdijk en het bedrijventerrein Mijdrecht. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming “sport” en maakt het realiseren van een sport- en recreatiecomplex mogelijk. Met het bestemmingsplan wordt in elk geval geanticipeerd op ‘verplaatsing’ van de sportvelden van de voetbalverenigingen CSW in
Wilnis en SV Argon in Mijdrecht. Andere sporten, zoals een landijsbaan, zijn op basis van de nieuwe bestemming niet uitgesloten.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan een zienswijze
kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG in
Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer R.F. van der Helm van de afdeling ROVM (tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer (0297) 291756.)
Verplaatsing van de weekmarkt – Rectificatie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 maart 2009 hebben besloten in te stemmen met het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein, de notitie uitgangspunten weekmarkt Raadhuisplein, het voornemen om 4 lindes ter
hoogte van de raadzaal te kappen en het voorstel aan de raad om in 2009 voor het verplaatsen van de weekmarkt éénmalig een budget
beschikbaar te stellen. Tot het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein met een uitloop naar de Dorpsstraat is besloten vanwege de hoge parkeerdruk, de matige sfeer van het Burgemeester Haitsmaplein, de ligging buiten de looproute van winkelend publiek en
de plannen voor gedeeltelijke bebouwing van het Burgermeester Haitsmaplein. De verplaatsing van de weekmarkt is onder voorbehoud
dat de gemeenteraad budget beschikbaar stelt voor het treffen van de benodigde voorzieningen op het Raadhuisplein. Het besluit hierover
wordt in mei genomen. De verplaatsing van de weekmarkt vindt indien de raad budget beschikbaar stelt naar verwachting begin september plaats. De marktverordening zal na dit besluit worden gewijzigd. Zolang de verordening niet gewijzigd is er sprake van een tijdelijke
verplaatsing conform artikel 1.2 lid 2a van de Marktverordening De Ronde Venen 2006.Ter inzagelegging: Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis en is tevens
te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belangheb¬bende binnen zes weken na de
dag van de bekendmaking van dit aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgmeester en Wethouders, postbus
250,3640 AG in Mijdrecht.Verzoek om een voorlopige voorziening. Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het
vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening
treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat
dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden
gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe
Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. 030-2233000).Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven
Verkeershinder op de Baambrugse Zuwe ter hoogte van nr. 124 in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 april 2009, toestemming hebben gegeven om op nummer 124 aan de Baambrugse Zuwe, 3645 AK in Vinkeveen één weghelft af te sluiten in verband met het bouwen van een woning. De toestemming geldt voor
dinsdag 5 mei t/m donderdag 7 mei 2009. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 uur en 16.00 uur.Rekening moet worden gehouden met enige verkeershinder.
Verkeershinder op de Baambrugse Zuwe ter hoogte van nr 122 in Vinkeveen

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

Mijdrecht			
Genieweg
Veranderen van de indeling van
Wijzigingsvergunning
52, 54, 56, 58, 60
een bedrijfspand

Verzenddat.
vergunning

2007/0860

Verzenddat.
vergunning
16-4-2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 april 2009, toestemming hebben gegeven om op nummer 122 aan de Baambrugse Zuwe, 3645 AK in Vinkeveen één weghelft af te sluiten in verband met het bouwen van een woning. De toestemming geldt voor
maandag 25 mei t/m woensdag 27 mei 2009. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 uur en 16.00 uur.Rekening moet worden
gehouden met enige verkeershinder.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van dit verzoek een ontwerpbeschikking
hebben afgegeven aan: Brouwer Transport en Logistiek B.V. voor een distributiebedrijf op het adres Communicatieweg 24, 3641
SE in Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 30 april tot en met 10 juni 2009. Tot en met 10 juni 2009
kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst
Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE in 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, 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. 0346260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.
2. Brouwer Transport en Logistiek B.V. voor het veranderen van de werkwijze van een distributiebedrijf, op het adres Communicatieweg
24, 3641 SE in Mijdrecht; Lasbedrijf G. Korrel voor het uitbreiden/wijzigen met een uitbouw aan achterzijde van metaalbewerkende
inrichting, op het adres Nessersluis 18a, 3646 AD in Waverveen; Café de Vrijheid BV voor het uitbreiden met een geluidsbegrenzer
bij een horeca-inrichting, op het adres Mijdrechtse Zuwe 69, 1427 AB in Amstelhoek.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen
of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te
maken.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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!

Koninginnedag zijn
wij open

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

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

Bijzondere expositie in
sfeervolle Thamerkerk
Uithoorn - Op zaterdag 2 mei aanstaande is er weer een bijzondere
expositie te bezichtigen in de sfeervolle Thamerkerk aan de Amstel in
Uithoorn.
Van september tot mei wordt er op
dinsdag in Het Fort in Uithoorn en
op woensdag bij de SAKB in Amstelveen geaquarelleerd door vele enthousiaste mensen uit Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer e.o.
Zij doen dit onder begeleiding van
Ellen ten Kroode, beeldend kunstenares en docente in tekenen en
aquarelleren. Als u geïnteresseerd
bent om ook een cursus te volgen
kom dan beslist langs. U kunt de-

ze dag tevens kennismaken met de
inspirerende docente. De cursisten
zullen op zaterdag 2 mei het mooiste werk laten zien dat ze in het afgelopen seizoen gemaakt hebben.
Bent u nieuwsgierig naar deze
kleurrijke expositie? Laat deze dag
dan niet voorbij gaan want het is
zeer de moeite waard: bloemen, stillevens en landschappen, abstract
en fantasie in aquarel. Er zijn prachtige, leuke, mooie, sferische, fantasievolle en creatieve kunstwerken
van hoge kwaliteit te zien! De Thamerkerk aan de Amsteldijk Noord 1
in Uithoorn is geopend op zaterdag
2 mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Shakespeare’s Twelfth
Night op het VLC
De Ronde Venen - Shakespeare
komt weer tot leven op het VeenLanden College. Op donderdag 7
en vrijdag 8 mei aanstaande spelen
leerlingen uit de bovenbouwklassen de bijzondere komedie Twelfth
Night.
Shakespeare saai? Welnee! Doldwaze verkleedpartijen en rijke heren, die niet zo slim zijn als zij denken. Verliefdheden en misverstanden volgen elkaar op in een razend
tempo. Het toneelstuk speelt op het
prachtige eiland Illyria in de buurt
van Italië.
Het decor en de kostuums zijn als
vanouds gemaakt door leerlingen
en docenten van het VeenLanden
College. De vele kleuren en speciale
ontwerpen dragen bij aan een fantastisch schouwspel.
Michelle Liesveld (leerling uit
VWO5) heeft prachtige creaties ontworpen en gemaakt. Docent A. van
der Veer (Beeldende vorming en
CKV) heeft het decor ontworpen en
met een aantal collega’s en leerlingen vervaardigd.
Overstijgend
Dit is een vak overstijgend project
met leerlingen uit verschillende jaren, waar met veel plezier aan gewerkt is. De vakken Engels, CKV
(Culturele Kunstzinnige Vorming),
Beeldende Vorming en Dramatische Expressie komen hier samen.
Ook de vaste leerlingen en docenten die licht en geluid bedienen dragen weer hun steentje bij. En niet op
de laatste plaats: de acteerprestaties zijn van zeer hoog niveau en bijna professioneel te noemen.
De acteurs, Peter de Jong, Wilco Versluis, Jordy Jurgens, Yalinc
Okyay, Pieter Hoogerwerf, Amy van
Noord, Timon de Graaf, Claire Se-

ijsener, Chris Riphagen, Thom van
Rijn, Janneke Bokkes, Em Hoogland
en Sabine Rademaker, zijn al maanden druk met het instuderen van de
Engelse teksten met de hulp van docenten mevrouw Wilcox en de heer
Vreeken. Het repeteren is niet alleen heel erg leuk, maar ook leerzaam. Leerlingen en docenten leren
vooral goed samen te werken tijdens dit project.

Zoals Ad Groeneveld vorig jaar al in zijn column schreef, beschikt de Stichting Welzijn Wajir over een etalage in Wilnis.
Angele Smit is gestopt met haar winkel met fietskleding op de hoek van de
Dorpsstraat en de Stationsweg. Zij en haar man Alex hebben besloten dat
we die etalage mogen gebruiken om meer bekendheid te geven aan het
werk van de Stichting.
En daar maken we dan ook dankbaar gebruik van! De laatste maanden hebben we de etalage een aantal keer gewisseld en gaven u steeds met nieuwe
foto’s een indruk van Wajir.
Maar tijdens ons laatste werkbezoek hebben we ook een aantal producten
uit Wajir meegenomen: leuke houten beesten, schalen, melkkannen en sieraden. Deze staan nu in het winkeltje en we vinden het leuk als u op Koninginnedag komt kijken en wij u er ook iets over kunnen vertellen.
Er is nog een andere reden om op Koninginnedag open te zijn. Tegen een
gereduceerde (voorverkoop)prijs kunt u kaarten bestellen voor Chazz
2009.
Zoals u weet werken wij nauw samen met de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking De Ronde Venen. In samenwerking met de Stichting MayaSchool organiseren zij dit jaar voor de vierde keer op 13 juni het succesvolle
jazzfestival Chazz in de mooie tuin van Boerderij Stroomzicht aan de Westdijk 50 in De Hoef. U kunt er samen met uw familie, vrienden en kennissen
genieten van goede muziek, een geweldige sfeer en een lekker drankje
met hapje. Met de opbrengst van deze dag kunnen weer meer kinderen in
Nepal, Guatemala, Tanzania en Kenia naar school!
Redenen genoeg om op Koninginnedag bij ons langs te komen in de Dorpsstraat (hoek Stationsweg)!!
Inge Gransbergen en Elly Thuring

Groots
“Some are born great and some have greatness thrown upon them.”
Sommigen worden groot geboren
en sommigen krijgen grootheid toegeworpen. Groots is de voorstelling in ieder geval en zeer de moeite
waard om bij te wonen. De uitvoering is in het Engels, maar er is een
korte samenvatting in het Nederlands per scene voor elke bezoeker.
Iedereen is van harte welkom om
deze voorstelling bij te wonen op
het VeenLanden College aan de Diamant 9 te Mijdrecht. De entreeprijs
is slechts 2 euro en 50 cent. De voorstelling begint om 20.00 uur, kaarten
zijn aan de deur verkrijgbaar.

Kienen

Uithoorn - Zaterdagavond 2 mei
organiseert Stichting Serviam weer
een gezellige bingoavond in het
KNA gebouw aan het Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om om 20.15 uur gestart worden met kienen. Op deze avond
kunt u weer vele mooie en leuke
prijzen winnen, of als hoofdprijs een
van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze avond is bestemd
voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

www.sosderondevenen.nl

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

Uithoorn - Maanden is naar deze
avond uitgezien, en eindelijk was
het dan zover. De hele middag was
er onder de bezielende leiding van
Miranda Luiters hard gewerkt door
enthousiaste leerlingen om de aula om te toveren tot een ware feestzaal. Vrijdag 24 april 2009, de dag
van het gala voor alle eindexamenkandidaten van scholengemeenschap Thamen. Voor de sterren van
deze avond ging de rode loper uit.
Al vroeg deze avond verzamelden
ouders, vrienden, familie en docenten zich aan de voorzijde van de
school om de entree van de eindexamenkandidaten mee te maken.
Het was zeker de moeite waard, de
leerlingen werden vervoerd in zowel
prachtige als ludieke voertuigen.
Een aantal kwam in een schitterende limousine, maar ook een tractor
en een koets reden voor. Een gothic
stationcar, een rallyauto, zelfs een
ambulance met zwaailicht en sirene reden af en aan om de feestgangers te brengen. Iedereen heeft zijn
best gedaan om met een opvallend
voertuig een onvergetelijke entree
te maken.
De creaties van de vierdejaarsleerlingen zouden niet misstaan op de
catwalks van een Mart Visser en
andere grote ontwerpers. De vrouwelijke leerlingen hadden uren bij
de kapper doorgebracht, ook hier
waren de mooiste creaties te zien.
Stoere pakken en zonnebrillen tekenden het uiterlijk van de mannen.
Onder applaus en luidkeelse toejuichingen van het publiek betraden
de leerlingen als volleerde sterren
hun school.
Catering
De oudervereniging van Thamen
verzorgde een voortreffelijke catering. Onvermoeibaar verzorgde zij alle drankjes, en een scala
aan heerlijke warme en koude hapjes. DJ Frenkl, bekend bij vele leerlingen van Bon Ami, en zelf oudleerling van de school, stond garant voor een spetterende muzikale show. Onder zijn aanmoedigingen
werd gedanst, geswingd en polonaise gelopen. Leerlingen en docenten
hosten samen en door elkaar op de
dansvloer. De hoge schoenen gingen algauw uit bij de meesten. Op
blote voeten ging het feest door tot
in de late uurtjes.
Met een: “het is echt super, wat een
vet feest”, verwoordde Maartje Bunschoten het gevoel van velen. Een
geslaagde avond was het zeker, het
weer, de sfeer, alles was helemaal
top. Iedereen, organisatoren en bezoekers kunnen terugzien op een
bijzonder geslaagde avond.

Stichting4Life zoekt
vrijwilligers
De Ronde Venen - Stichting4Life
steunt alleenstaande moeders met
aids en hun kinderen in de sloppenwijken van Nairobi. De stichting
heeft een uniek hulpconcept ontwikkeld waarbij werk, scholing, opvang van wezen en de export van
artikelen worden gecombineerd. Inmiddels zijn bijna 200 vrouwen en
kinderen in het programma opgenomen en naar verwachting loopt
dit aantal op naar 300 in de loop van
dit jaar.
Onlangs organiseerde Stichting4Life
in samenwerking met Argon een
succesvol benefietdiner waarmee
onder leiding van Birgit Schuurman
in totaal euro 42.000,- werd ingezameld. Ook ondersteunt een trouwe
groep zakelijke en particuliere donateurs de stichting structureel.
Om enerzijds de fondsenwerving te
intensiveren en anderzijds de verschillende projecten te begeleiden,
is Stichting4Life op zoek naar vrij-

willigers die in hun vrije tijd de stichting willen ondersteunen. De activiteiten betreffen o.a.: zoeken van verkooppunten voor de sieraden die in
Kenia worden gemaakt, het begeleiden van evenementen zoals benefietdiners of andere sponsoractiviteiten, het benaderen van scholen
voor voorlichting en fondsenwerving, administratieve werkzaamheden, het actualiseren van de website www.sieraden4life.nl
Stichting4Life opereert vanuit het
Veenstaete gebouw aan de Veenweg in Mijdrecht.
Wilt u graag een maatschappelijke bijdrage leveren als vrijwilliger in
een uitdagende functie?
Neem dan contact op met Linda
Janssen (06-219 65 691) of mail uw
CV of aanmelding aan
linda@stichting4life.nl. Kijk op
www.stichting4life.nl voor meer informatie over de stichting.

Themamiddag voor
kinderen in NME-centrum
de Woudreus
Wilnis - De afgelopen drie weken is
de natuur wakker geworden. Overal bloeien weer bomen en bloemen!
De wereld is vol kleuren. Tijd voor
een themamiddag over kleur. Vraag
jij je wel eens af waar kleur vandaan
komt? Wil je weten waarom sommige kevers felgekleurd zijn en andere
niet? Heb je altijd al eens willen experimenteren met kleuren. Dat kan
allemaal op deze themamiddag.
NME centrum de Woudreus organiseert op 13 mei een themamiddag voor kinderen van 8-12 jaar.
Het thema is ‘De wereld vol kleuren’. Deze middag staat in het teken
van kleuren. Hoe zitten kleuren in
elkaar? Welke kleur heeft wit licht?
Kunnen wij alle kleuren zien? Kunnen dieren alle kleuren zien? Wat
betekenen kleuren in de natuur?
Kinderen kunnen deze middag experimenten met kleur doen. Ook zijn
er vele creatieve activiteiten en acti-

viteiten rond het thema kleur in de
natuur. Als je alles te weten wilt komen over kleur, kom dan naar deze
spannende themamiddag.
Als je mee wilt doen moet je je vóór
11 mei opgeven bij NME-centrum
de Woudreus.
Voor meer informatie neem je contact op met Susan Postma, educatief medewerker NME centrum de
Woudreus. (0297)273692
In de meivakantie is het NME-centrum geopend voor publiek op de
woensdagmiddagen. De rest van
de week is de Woudreus gesloten.
Ook deze vakantie kunnen kinderen een dier te logeren krijgen. Als u
daar belangstelling voor heeft kunt
u contact opnemen met NME-centrum de Woudreus.
NME-centrum de Woudreus is
gevestigd aan de Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis. Telefoon
(0297)273692.

Zaterdag 2 mei a.s.

Sfeervolle tuinmarkt bij
Winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn – Zaterdag 2 mei is het
weer zo ver, dan wordt op het plein
bij winkelcentrum Amstelplein weer
de jaarlijks terugkerende tuinmarkt
gehouden.
De verschillende tuincentra uit de
regio zullen als vanouds weer een
keur aan bloemen en planten bij
zich hebben.
Nu we in de maand april al veel
mooie dagen hebben gehad is iedereen al weer hard met de tuin bezig en wordt het nu tijd om de bloe-

men en planten hun plekje te gaan
geven. De tuinmarkt op het plein bij
winkelcentrum Amstelplein biedt u
daar genoeg mogelijkheden voor.
Nieuw dit jaar is dat er, buiten de
bekende tuincentra, dit jaar ook
standhouders zullen zijn met aan
de tuin aanverwante artikelen zoals
tuinbeelden, tuindecoraties, potten
en tuinmeubels.
Aan de kinderen is er natuurlijk ook
gedacht. Voor hen is er een draaizweefmolen en een suikerspin/popcornkraam. Genoeg te doen dus.

Weer prijzen voor paren
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Met nog een paar wedstrijden te gaan voor het einde van
het seizoen blijven de paren van
Danscentrum Colijn uit Uithoorn
goed scoren op de diverse wedstrij-

den. Afgelopen weekend werden 2
wedstrijden door de paren van het
bekende danscentrum bezocht en
ook deze keer niet zonder resultaat!
In Amstelveen vielen 2 paren van

Colijn in de prijzen; in de standaard
afdeling behaalden Christiaan van
Toor en Erina Bassaly een prachtige
6e plaats in een hele drukke wedstrijd in de Debutanten 2 klasse en

mochten weer wat promotiepunten bijschrijven. Zij streven ernaar
om zo snel mogelijk in de Nieuwelingenklasse te komen, Chris heeft
zijn pak voor de wedstrijdklasse al
aangeschaft! Ook in de Standaard
werden Jeffrey Slof en Suzanne v.d.
Schilden knap 3e in de Debutanten 3 en behaalden ook nog een 6e
plaats in de zogenaamde techniekronde.
Axel Colijn: “In deze ronde, die vanaf het nieuwe seizoen zal worden
ingevoerd in alle Debutantenklassen, moeten de deelnemende paren
elke wedstrijd in een bepaalde dans
een basisprogramma dansen om te
laten zien dat ze beschikken over
een goede techniek.
Deze heb je natuurlijk nodig om verder te komen in je wedstrijdcarrière.
Vaak is het zo dat paren wel een gecompliceerd programma met allerlei ingewikkelde figuren dansen terwijl de techniek niet in orde is. Door
het invoeren van deze nieuwe ronde
wordt de aandacht gevestigd op het
goed trainen op de basistechniek.
Een goede zet dus!”
In de Latin-afdeling vielen deze 2
paren ook in de prijzen: voor Chris
en Erina waren er een 4e plaats in
de Debutanten 3 en een 5e plaats in
de techniekronde. Voor Jef en Suuz
kon het weekend niet meer stuk,
want zij promoveerden naar de Debutanten 2 met een Kampioenstitel! Super! Dion van der Klaauw
en Angela Eshuis kozen ervoor om
naar de DMN wedstrijd in Amersfoort te gaan, en ook zij namen bekers mee naar huis. Zij behaalden
een 6e plaats in B-klasse Standaard
en werden 5e in de B-klasse Latin.
Alle paren gefeliciteerd en succes
met de laatste wedstrijden van het
seizoen!

Weidevogelexcursie in de
Demmerikse Polder
De Ronde Venen - Een deel van
de Demmerikse Polder in Vinkeveen
is Natuurreservaat in beheer van
Staatsbosbeheer.
Dit gebied is normaal niet toegankelijk. Maar op zondag 3 mei a.s.
geeft Staatsbosbeheer een excursie
in dit gebied samen met IVN Vereniging De Ronde Venen en Uithoorn.
Ervaren IVN gidsen leiden u rond in
dit gebied en geven u achtergrondinformatie van dit prachtige Natuurreservaat.
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, wordt u verzocht zich op
te geven vóór 2 mei bij Piet Heemskerk, tel. 0294-291283 of Ad van
Uchelen, tel. 0297-250163.
De deelnemers worden verzocht

zich te verzamelen om 8.30 uur bij
Café De Schans, op de hoek van Ter
Aase Zuwe en de Uitweg. Vandaar
vertrekken de deelnemers naar de
ingang van het reservaat aan de Ter
Aase Zuwe. Op die plek kan maar
zeer beperkt geparkeerd worden.
Vergeet niet een verrekijker mee te
nemen en u goed warm aan te kleden. De excursie zal ongeveer 2,5
uur duren.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Idee van gast van de raad slaat niet echt aan bij raad

”Dichter bij de burger?
Beetje afstand is juist wel goed”
De Ronde Venen – In het door de
raad, net na de verkiezingen ingestelde actieplan om de inwoner centraler te stellen in de gemeentelijke
besluitvorming, is nog niet echt veel
vooruitgang te zien.

Bouw nieuwe zwembad
vordert gestaag
De Ronde Venen. Dinsdagmiddag
21 april bood Vaessen Algemeen
Bouwbedrijf BV uit Raamsdonksveer het college van B&W en raadsleden de mogelijkheid zich uitgebreid te laten voorlichten en te oriënteren over de voortgang van het
nieuwe zwembad. Dat wordt gebouwd langs de Veenweg, hoek
Mijdrechtse Dwarsweg bij de rotonde. Hoofd Projectmanagement John
van Meel en uitvoerder Wim Rooijendijk gaven ter plaatse uitleg aan
de hand van bouwtekeningen en foto’s. Eén en ander onder het goedkeurend oog van BBN, de heer Sam
Onder en Projectleider Helga Sieckmeijer van de gemeente De Ronde
Venen. Tot grote teleurstelling van
wethouder Jacques Dekker hadden
slechts drie raadsleden de moeite
genomen te komen opdraven waarvoor hij zijn excuus aanbood. Mede voor hen had hij deze tussentijdse informatie en bezoek aan de
bouwplaats georganiseerd. Misschien hebben de meeste raadsleden vanwege werkzaamheden verstek laten gaan. Immers, niet iedereen kan zomaar een middag vrij nemen en men stopt al zoveel vrije tijd
in het raadswerk.
Tegeltjes
Kort en goed, John van Meel gaf
aan hoe de stand van zaken nu is.
De prognose is dat de einddatum
van oplevering, voorjaar 2010, gehaald kan worden. Ook al vanwege
de weersomstandigheden die helemaal meezitten, bijzondere calamiteiten daargelaten. Hoewel van-

af de wegkant het werk aan en de
resultaten van de fundering nauwelijks zichtbaar zijn, schiet de bouw
al aardig op. Momenteel wordt de
(donkere) bekisting aangebracht
van een meterslange en 4 meter hoge wand in een golvend patroon die
vol met beton wordt gestort. Het beton voor het recreatiebad is voor 90
procent gestort. Dat geldt ook voor
de wanden van het wedstrijdbad, de
vloer en de springkuil (gesitueerd
aan de rotondekant).
Verder worden de kolommen voor de
staalconstructie met gelamineerde
liggers nog vóór de zomervakantie
gerealiseerd. In de bouwvak wordt
doorgewerkt omdat men in september het dak van het zwemcomplex
dicht wil hebben. Vanaf september
tot en met november is het de bedoeling om de wanden en de kanten van het zwembad te gaan betegelen. Daar zijn een kleine miljoen
(!) tegeltjes (o.a. mozaïek) voor benodigd. Dat wordt uitgevoerd door
specialisten. Maar die moeten daarvoor onderdak kunnen werken. Ook
de bouw van het deel waar aanvullende voorzieningen op het gebied
van recreatie (Leisure), welzijn, fitnes, sport en de entree zijn gepland,
moeten dan grotendeels zijn opgetrokken. Aan het einde van het
jaar wil men het complex goeddeels
glas- en waterdicht hebben.
Strenge regelgeving
Het doelgroepenbad krijgt een beweegbare vloer evenals een deel
van het wedstrijdbad. Het peuter-

bad wordt in mozaïekuitvoering opgetrokken. Het recreatiebad wordt
o.a. voorzien van een wildwaterbaan
en twee whirlpools. Van Meel wees
erop dat het bouwen van de zwembaden gepaard gaat met strenge regels op het gebied van milieu
(warmteterugwin systemen), veiligheid (antisliptegels, noodvoorzieningen) en hygiëne (anti-bacteriële
maatregelen).
De ruimten tussen de zwembaden worden voorzien van elektrisch werkende rolluiken zodat de
baden naar believen gezamenlijk
of separaat gebruikt kunnen worden. Voor de invulling van voorzieningen als recreatie, fitness en andere toegevoegde sportmogelijkheden, wordt momenteel druk nog
overleg gevoerd tussen belangstellende marktpartijen en deelnemende organisaties. Trots vertelde Van
Meel dat het ultramoderne drie baden-zwembad met verschillende
aanvullende voorzieningen bij oplevering het eerste complex in Nederland zal zijn dat het energielabel
A draagt. Door het gebruik van isolerende materialen en de bijzondere bouw ligt de isolatiewaarde boven de landelijke norm. Hij roemde
samen met het college de inbreng
van de provincie die toestemming
gaf voor een (tijdelijke) extra bronbemaling waardoor het funderingswerk zonder problemen optimaal
kon worden uitgevoerd. Vervolgens
werd het gezelschap op de bouwplaats rondgeleid waarbij men kon
afdalen tot op de bodem van het
wedstrijdbad.

Een van de acties was om Gast van
de raad in stellen om op deze manier de bewoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken
met de werkzaamheden van de gemeenteraad. Nu, bijna aan het eind
van de raadsperiode komt het presidium (een driemancommissie met
uit elke coalitiepartij 1 deelnemer)
met het plan op tafel.
In het kort komt het er op neer dat
bewoners uit De ronde venen, die
nooit bij een raadsvergadering aanwezig zijn, zich kunnen opgeven en
dan per vijf, bij een raadsvergadering worden uitgenodigd en dan de
gast zijn van de raad. Je wordt dan
verwelkomt, krijgt een rondleiding
en zit op een gereserveerde plaatst
in de vergadering.
Lukt niet
Toine Doeze van de Combinatie was
het er helemaal mee eens dat de politiek dichter bij de burgers zou behoren te zijn, maar vond deze oplossing tien keer niks: “ We hebben de
commissies ingeruild voor de Ronde Tafel Gespreken waarbij burgers
mee kunnen praten, maar je ziet het,
het lukt gewoon niet. Wij hebben bij
dit plan grote vraagtekens. Daarbij,
binnenkort hebben we de herinde-

ling, laten we het maar niet doen.
Dit is misschien iets voor de nieuwe raad.
Voor wij eindelijk zover zijn dat dit
hele plan weer is uitgewerkt en
goedgekeurd kan het misschien
nog 1 keer in deze raad. Nee, ik zeg,
niet doen”.
Een heel ander geluid kwam er van
de fractievoorzitter van het CDA wilde liever niet denken aan wel of niet
herindelen: “ Ik vind dit een interessant voorstel. Ik ben benieuwd welke burgers hier op af komen. Ik wil
het wel proberen, lukt het niet, dan
hebben we in ieder geval ons best
gedaan”.
Duaal
Raadslid Jan Willem Koedam van
RVB kon niets met dit idee: “ We
hebben al zo vaak iets geprobeerd.
Het schijnt niet te lukken. Dit hoort
bij dualisme, wel we zijn als raad totaal niet duaal bezig. Laten we dat
eerst maar eens leren. Volgens mij
is dit echt niet de oplossing. Ben
het eens met Doeze, laten we eerst
maar eens wachten tot de Rijk een
uitspraak doet over wel of niet herindelen”.
De fractievoorzitter van de VVD,
Rob Blans was heel duidelijk hierover: “Ik heb weinig vertrouwen in
het slagen van dit plan. Ik krijg een
beetje moeite over “ we moeten de
afstand verkleinen”. Is die afstand
tussen politiek en burgers dan zo
groot? Moeten we niet juist bang
zijn om de afstand te klein te maken.

Kijk eens wat er gebeurd met politie,
brandweer, ambulance personeel.
Nee, een beetje afstand vind ik juist
wel goed. De democratie heeft een
wezenlijk probleem. Als je afstand
nog kleiner maakt maak je de politiek onbegrijpelijk”, aldus Blans
Onderwijs
Bert van Broekhuijsen, fractievoorzitter van GB was er wel voor maar
vond dat er in het onderwijs ook
wel eens wat meer ver de politiek
en het raadswerk geleerd mocht
worden. Ben wel voor dit plan. ook
Cees Houmes van D66 zag wel wat
in gast van de raad. Hendrik Palm,
fractievoorzitter CU/SGP vond dat
het wel het proberen waard was: “
Het is weer een instrumentje. Het
zal echt de wereld niet veranderen,
maar als je niets doet, verandert er
helemaal niets”. Ook vroeg hij zich
af wat Koedam bedoelde met dat de
raad niet duaal was.
Koedam: “Net zo ik het zeg. We werken niet duaal. We zijn gewoon de
raad van De ronde venen. Een aparte raad met eigen regels, die zeker
niet duaal te noemen zijn en zo zal
deze raad wel altijd blijven”.
Jan Rouwenhorst, lid van het presidium en een van de ontwerpers van
dit plan, was blij met alle op en aanmerkingen: “ het is een idee, nog
geen plan. Het was de bedoeling dat
u er moest schieten. Dat heeft u gedaan. We komen er op terug”.

Groot onderhoud plankieren
duikzone en eiland 8
Vinkeveen - Het recreatieschap
Vinkeveense Plassen zal vanaf 11
mei aanstaande groot onderhoud
gaan uitvoeren aan plankieren
(houten loopstroken langs het water) van de duikzone en eiland 8.
Om de veiligheid van de gebruikers
van de plankieren te waarborgen
dient er op korte termijn groot onderhoud te worden gepleegd.
De werkzaamheden omvatten het
verwijderen van de slechte dekdelen, waarna deze worden vervangen
door nieuwe. Verder zullen de ijzeren trappen ter plaatse van de plankieren worden vervangen, omdat de
metaaldikte van de sporten ernstig
is afgenomen, waardoor men zich
hieraan kan bezeren.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Kleywegen uit Woerden en zullen ongeveer drie weken duren.
Gedurende de werkzaamheden zijn
de plankieren beperkt toegankelijk.
Uiteraard kan er wel gewoon gebruik worden gemaakt van de duikzone.

Wethouder Van Breukelen
opent seizoen WVA

R.O.M. koor op 4 mei
Mijdrecht - Evenals vorige jaren zal
het Regionaal Operette- en Musicalkoor op 4 mei zingen bij het monument Dorpsstraat. Om 20.20 uur
na het spelen van koraalmuziek
door VIOS zal het een tweetal liederen zingen. Het eerste lied uit de
musical Cats is “Memory”.
In de duisternis van de nacht met
alleen het licht van de maan en de
straatverlichting zijn er droevige
herinneringen, maar als er een nieuwe dag aanbreekt is er weer ruimte
voor geluk en een nieuwe toekomst.
Het tweede lied is uit de musical Les
Misérables, “Do you hear the people
sing”, is een lied van het onderdrukte volk, dat in alle ellende het licht
van de vrijheid ziet, dat nooit zal doven en in opstand komt. De duisternis zal moeten wijken voor het licht.
Iedereen zal weer in vrijheid kunnen leven. Een vrijheid waar ieder-

een voor moet strijden, voor een betere wereld, voor iedereen.
De strekking van beide liederen is
tijdloos. Ook vandaag de dag is er
nog oorlog, ellende en onderdrukking. Verlies van dierbaren en het

verdriet daarover. Ook nu zijn er
mensen die in opstand komen en
zeggen “we pikken het niet langer”
en daarvoor bereid zijn het hoogste
offer te brengen. Ook daarvoor herdenken we op 4 mei.

Kunst na Arbeid zingt op
4 mei in Wilnis
Wilnis - Op maandag 4 mei aanstaande is er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in de Ontmoetingskerk in Wilnis door het Comité Herdenking 1940-1945 Wilnis.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden,
aansluitend aan de kranslegging
en de herdenking van de Canadese vliegers op de Hervormde be-

graafplaats in Wilnis. Het Chr. Gem.
koor Kunst na Arbeid uit Mijdrecht
onder leiding van dirigent Henk van
Zonneveld zal hieraan medewerking
verlenen.
Muzikale begeleiding door organiste Hanneke Huibers.
De bijeenkomst begint om 20.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Vinkeveen - Zondag 26 april was
voor de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude een bijzondere dag. Hoewel het weer in de ochtend niet mee zat, het was windstil,
heerste er toch al vroeg een gezellige drukte rond het clubschip aan
de Baambrugse Zuwe. Deze zondag was voor de jeugdzeilers niet
zo maar een trainingsdag want hun
eerste clubwedstrijd van dit jaar
stond op het programma. De daarbijbehorende spanning was op de
steiger goed te voelen.
Minder oog hadden de jonge zei-

lers voor een andere belangrijke gebeurtenis die voor de middag gepland stond. Net na de lunch meldden zich steeds meer leden en sponsors op het terras en aan de bar. En
toen zich ook nog een verbetering
van het weer boven de plassen aankondigde werd het voor wethouder
Van Breukelen tijd om met het hijsen van de vlag het watersportseizoen officieel te openen. In zijn toespraak prees de wethouder de WVA
voor de enthousiaste manier waarop
de vereniging al vele jaren de jeugd
van de Ronde Venen, Abcoude en

omliggende gemeenten weet te interesseren voor de zeilsport.
Om de wethouder, de sponsors en
de andere gasten de inmiddels gestarte wedstrijden van dichtbij te laten bekijken werden zij overgevaren naar de, onder zeilers beroemde, starttoren op eiland 8. De winnaars van de wedstrijden werden
Manus Offerman in de Optimist en
Peter de By in de Splashklasse. Mede dankzij de zon, die zorgde voor
een heerlijke namiddag, eindigde de
dag op het terras met een borrel en
een prachtig uitzicht over de plas.
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Dankzij geweldige vrijwillige inzet duikteam Thamen
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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.

Hondenpoep
Over dit onderwerp zijn al legio stukjes geschreven
of opmerkingen gemaakt.
Mijdrecht onderscheidt zich in dit opzicht niet van
de rest van Nederland en ook in onze gemeente hebben wij te maken met dit “stinkende” fenomeen. Wat wil je ook. Het juiste aantal ken ik
niet, maar dat er ontzettend veel viervoeters in
Mijdrecht rondlopen is een vaststaand feit.
Of ze allemaal netjes voor de Gemeentelijke hondenbelasting opgegeven zijn..., daar zet ik mijn
vraagtekens bij en helemáál bij de vraag of men
wel het juiste aantal per bezitter heeft opgegeven.
Het kost evenwel toch al een hoop geld...
Wij hebben één hondje, echt waar ééntje !, die
keurig aangegeven is en ik zeg er ook nog bij dat
het een hond-je is en niet zo’n kalf waar je sommige mensen mee ziet sjouwen.
Exemplaren die de baas/bazin uitlaten in plaats
van andersom. Baasjes of bazinnetjes die als een
soort sleepanker dienen om hun veel te grote, te
sterke en in een aantal gevallen ook nog agressieve viervoeter in bedwang te houden. Deze categorie woont dan ook nog eens niet op bijvoorbeeld
een boerderij waar ze de broodnodige ruimte zouden moeten hebben, maar vaak gewoon in een rijtjeshuis of op een flatje dat er dan totaal niet voor
geschikt is. Maar ja, ieder z’n meug. Ons hondje doet dagelijks zijn “grote boodschap” tijdens de
wandelingen die we met hem maken. Dat doet hij
dan bij voorkeur dáár waar het absoluut geen hinder oplevert voor wie dan ook. Wij zorgen er duidelijk voor dat hij NIET op het trottoir of elders poept
waardoor dan de kans zou bestaan dat iemand in
de resten van zijn eetlust zal trappen zoals o.a op
speelveldjes en speelplaatsjes of in het winkelgebied. Gebeurt dat laatste onverhoopt toch, dan
hebben wij altijd een speciaal daarvoor bestemd
poepzakje bij ons om de rommel op te ruimen.
Een gloeiende hekel heb ik aan die hondenbezitters die hun trouwe metgezel rustig dáár laten
poepen waar het dier het belieft.
Hoppa!! Weer zo’n hopper op het trottoir ! Niet
even weghalen hoor..., nee, even om je heen kijken of iemand je gezien heeft, gewoon laten liggen, doorlopen en doen of je neus bloedt.
Gelukkig zijn de restjes van onze hond z’n eetlust
betrekkelijk klein, maar vaak zie je her en der torens en bonken liggen die absoluut opvallen.
Dat er dan mensen zijn die zich aan deze situatie ergeren, kan ik absoluut inkomen. Allerhande trucs en creativiteit wordt door de zich ergerende “gedupeerden” uit de kast gehaald om zo
goed mogelijk verschoond te blijven van deze vuiligheid.
De Gemeente plaatst al op diverse plekken, vooral
bij speelveldjes, borden met de afbeelding van een
hond in hurkhouding met zo’n torentje onder z’n
kont. Prima!... en het zou werken als de hondenbezitters zich dan ook aan de spelregels zouden houden... Maar er zijn ook inwoners in onze gemeente die hun afkeer wel heel erg tentoonspreiden en
wel heel erg ver gaan in hun privé acties.
Borden met de teksten: Maak van dit veld geen
hondentoilet... of: dit is geen hondenuitlaat gebied... Op bepaalde borden staan nog de letters
A.P.V (Algemene Plaatselijke Verordening), dus
een bord van de Gemeente.
Hier kan ik nog vrede mee hebben, maar met het
volgende absoluut niet.
Het gaat om twee, naar ik aanneem door een particulier, al een poosje geleden geplaatste verbods-

borden met daarop de dwingende tekst : Geen
honden (zie foto).
Deze borden staan aan het begin en aan het einde van een ongeveer 25 meter lang grindpaadje
(openbaar terrein nota bene ) tussen de Oosterlandweg en de Koningsspil (doodlopende deel).
Op het bord staat een niet al te vriendelijk hondenkopje afgebeeld, misschien een evenbeeld van
de plaatser van deze borden gezien ook al de toon
van de tekst. Geen honden!
Aan dergelijke dwingelandij heb ik een gloeiende
hekel en daarom negeer ik die borden volledig.
Wie is hij of zij wel om zulke borden te plaatsen?
Heeft hij of zij er bij de Gemeente toestemming

voor gevraagd? Heeft de Gemeente daar ook toestemming voor gegeven?
Ik heb er tot op heden althans niets over gelezen in
de gemeentelijke publicaties.
Mogelijk heb ik iets over het hoofd gezien. Dat kan
altijd, dan is dat mijn fout.
Deze borden hebben, voor mij in ieder geval, geen
enkele waarde en zouden gewoon verwijderd
moeten worden. Ik hoop dan ook dat de Gemeente hiertoe over gaat of dat de persoon die ze geplaatst heeft zo slim is dit zelf rap te doen.
Als iedereen zomaar borden gaat plaatsen met bepaalde kreten, dan wordt het een mooie boel.
Kijk, als de plaatser van de gewraakte borden nu
netjes op een bord had gevraagd:
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw viervoeter zijn
hoopje even verderop te laten doen?...
Dan had ik daar nog begrip voor kunnen opbrengen en mijn volledige medewerking verleend, maar
een bord met de botte tekst: Geen honden... Dáár
heb ik nu eens schijt aan.

Duikers vinden
verloren bril in de
Westeinderplassen
Uithoorn/Aalsmeer – Gisteren
werd onze redactie gebeld door
Frans van Vliet van de Huizenbemiddelaar. Hij zei: “ik heb me toch
een verhaal te vertellen.” Nou, dat
hoef je bij onze redactie nooit twee
keer te zeggen. Onze oren zijn direct
gespitst. En wat hij vertelde was een
verhaal dat we u niet wilden onthouden: Frans: “Ik ben twee weken
geleden bij het onhandig helpen om
mijn bootje in het water te laten in
de Westeinderplassen mijn bril verloren. Hij zat in mijn overhemdzakje en plons, weg bril, vlakbij de steiger bij de watertoren. Ik wist dat de
brandweer daar vaak haar boten in
het water liet en ben bij hen gaan
vragen of ze ook doken. Nee, dat
deden ze niet maar er was ergens
wel een duikvereniging in de buurt.
Ik op internet opgezocht en het
bleek de duikvereniging Thamen te
zijn. Op hun website mijn verdriet
breed uitgemeten en of ze mij wilden bellen. Dat deden ze een week
later. Heb uitgelegd dat ik vroeger
zelf een fervent duiker was en of ze
mij konden helpen. Ik sprak met Ton
Roosenbrand die meteen zei dat hij
vrijdagavond (24 april) naar de watertoren zou komen.
Hij kwam niet alleen, maar was in

Frans van Vliet blij met zijn opgedoken bril
gezelschap, als ik het goed heb, van
de penningmeester, een duikmeester en de buddy van Ton. Binnen tien
minuten hadden ze mijn bril gevonden en kwamen zij het water (6 graden) uit. Jongens, harstikke bedankt
(www.thamen-diving.nl).
Natuurlijk heb ik een financiële
(bar)bijdrage gedoneerd.
Ik had inmiddels natuurlijk mijn bril
al geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij (ASR) en binnen een
week had ik het geld al op mijn rekening.
Vandaag heb ik ASR gebeld en gevraagd op welk rekeningnummer ik
het geld (minus de donatie uiteraard) terug kon storten. Ze hebben
lang moeten zoeken naar het rekeningnummer, want dit kwam niet
zo vaak voor…………”, aldus Frans
van Vliet.

“ We hebben hem”

C.N.H. van Dijck

Inbrekers
Vinkeveen - Bewoners moeten nog veel leren?
Het wordt inbrekers wel heel makkelijk gemaakt
om binnen te komen? Criminele jongeren en hun
ouders moeten nog veel leren... Ik heb me danig
gestoord aan het stuk in de Meerbode van 22 april
over de politieactie met betrekking tot de open
huis/tuindeuren en open bovenramen.
Volgens mij is dit de omgekeerde wereld en laten
we ons gek maken door dit soort acties om van
je huis een bunker te maken, zodat je zelfs als je
thuis bent de achterdeur en bovenramen op slot
moet hebben. Belachelijk.
Volgens mij is er iets mis met diegenen die het
lef hebben om aan andermans spullen te zitten.
Het zijn vaak dezelfde jongeren die hier voor ver-

antwoordelijk zijn en volgens mij ook hun ouders.
Die hadden ze moeten leren dat je van andermans
spullen afblijft. Het is toch te gek voor woorden dat
je niet eens meer je bovenramen en/of tuindeur
open kan laten staan.
Misschien ben ik wel naïef, maar volgens mij nodig ik niemand uit om ongevraagd in of aan mijn
spullen te komen/wegnemen als míjn ramen, deuren of tuinhek open staan.
Ik vind het ook te gek voor woorden dat de politie woningen binnendringt om daar een gele politievoetafdruk achter te laten. Blijf van mijn eigendommen af!
De heer Driehuis, Vinkeveen.

‘Walgelijke’ voorstelling
Mischa Wertheim was top!
Ook wij hoorden tot de bezoekers van de door de
heer Bosman beschreven voorstelling van Mischa
Wertheim in De Meijert verleden week zaterdag.
Terwijl we genoten van de voorstelling op het punt
waarin Mischa zijn (zeer duidelijk ironische) pogingen beschreef om ondanks zijn jonge leeftijd
een mongooltje te verwekken, stond plotseling de
heer Bosman op en meldde publiekelijk de voorstelling “smakeloos” te vinden.
Over smaak gesproken: de heer Bosman vermeldde hierbij dat hij nog wel een 29-jarige mongool
“in de aanbieding” had...
Mischa reageerde door te melden juist deze “aanbieding” nogal smakeloos te vinden en zette de
voorstelling voort met een ingelaste uitleg over wat
ironie betekent.
Ondanks de wat vreemde sfeer genoten wij verder van een zeer boeiende en gedurfde voorstelling, die juist mede gebaseerd was op het weglopen van het publiek bij een van zijn vorige voorstellingen.

die wel van zijn humor konden genieten, onder wie
een bezoeker in een rolstoel. In totaal hadden 4
bezoekers de voorstelling helaas verlaten.
Nu zou ik hierop niet gereageerd hebben als de
heer Bosman in het laatste deel van zijn brief de
cabaretier niet vanuit het diepst van zijn hart een
confrontatie met een volwassen boom had toegewenst met als resultaat een leven als zwaar gehandicapte!
“Het zou zijn grappen zomaar kunnen nuanceren,
toch...? Wel een wat erg grote prijs voor uw gekwetstheid, meneer Bosman… Helaas kan ik hierin geen enkele ironie bespeuren maar vind dit zeer
ongenuanceerd, kortzichtig en smakeloos!
Bespaar uzelf en het andere publiek alstublieft
een bezoek aan cabaret als u dit niet begrijpt, dan
heeft iedereen een leuke avond en hoeft er niemand weg te lopen of invalide te worden.

Het ‘groepje lafaards dat beschamend genoeg
achterbleef’ waren dus de andere 160 bezoekers

Ronald Eveleens
Wilnis

Cultura bestuursleden: bedankt en laat u niet afschrikken!

Ton Roosenbrand en zijn buddy

Lentefeest weer geslaagd
Mijdrecht - Zaterdag 25 april jl.
was het weer tijd voor het jaarlijkse
Lentefeest, georganiseerd door carnavalsvereniging De Huts Geklutste
Kliek uit Mijdrecht. De hele dag is er
druk gewerkt door de leden om de
schuur van de gebroeders Straathof
om te toveren tot een feestschuur!
Rond de klok van 21.30 uur werd

door discotheek Enlightment afgetrapt met gezellige (Hollandse) muziek. Onder het genot van een biertje, wijntje of frisje kwam de sfeer er
al heel snel in. Na een paar gezellige uurtjes met de discotheek werd
het toch echt tijd voor Band Zonder
Banaan. Veel verschillende lichten,
een spectaculaire dans en de man-

nen hadden de toon van de avond
gezet. Een heel nieuwe show lieten
zij zien en horen met ‘oude’ bekende (Koning Pinterman, Nooit meer
nuchter) en nieuwe liedjes van hun
nieuwste album ‘Bart’.
Kortom, het was een echte topavond voor iedereen die van gezelligheid en muziek houdt!
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SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEAVOND
MAATSCHAPPELIJKE STAGES

COACHES GEZOCHT VOOR COACH4YOU

Op maandag 18 mei a.s. is er in het Veenlanden College
een informatieavond over maatschappelijke stages.
Organisaties en instellingen die stageplekken bieden
zijn uitgenodigd. Met ingang van 2011-2012 lopen alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs 72 uur maatschappelijke stages. Hierdoor maken leerlingen kennis
met de maatschappij en doen ervaringen op. Leerlingen worden zich bewust van wat zij voor anderen en
hun leefomgeving kunnen betekenen. Iris Kummeling
van Movisie (kenniscentrum voor advies en maatschappelijke ontwikkeling) zal het begrip maatschappelijke
stage toelichten. Het Veenlanden College vertelt over
de wijze waarop zij invulling geven aan de stages. Het
Steunpunt zal diverse mogelijkheden belichten. Een videofilm geeft een beeld van huidige stageactiviteiten in
De Ronde Venen. Er is volop gelegenheid om met elkaar
van gedachten te wisselen en napraten kan onder genot
van een hapje en een drankje. Meer informatie: kijk op
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

CURSUS ‘OMGAAN MET AGRESSIE EN
CONFLICTEN’ VOOR VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers kunnen te maken krijgen met conflicten of
agressie. Het vrijwilligerswerk kan hier flink onder lijden. Op zaterdag 16 mei a.s. wordt voor vrijwilligers uit
De Ronde Venen een cursus ‘omgaan met agressie en
conflicten’ georganiseerd. Op dinsdag 26 mei is er een
terugkomavond. Doel van de cursus is dat vrijwilligers
beter weten hoe zij om kunnen gaan met agressie en
conflictsituaties. Deelnemers leren onder andere hoe zij
hun lichaamstaal en communicatie kunnen inzetten in
het omgaan met agressie en hoe gespannen situaties en
verbale agressie te reguleren. De cursus is interactief van
opzet. Het trainen van vaardigheden en het bieden van
praktische handvatten staan centraal. Inschrijven voor
deze cursus kan bij Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. (d.vantessel@stichtingdebaat.nl;
0297 230 280 dinsdag, woensdag en donderdag)

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties.
Een greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures:
Vrijwilligerswerk: Vacatures mei 2009
• Medewerker infolijn: Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. overdag 2 / 4 uur per week in Aalsmeer
• Barmedewerker: AJOC festival in Mijdrecht
• Materiaalbeheerder/Klusman:
EHBO diensten 2 / 4 uur per week in Mijdrecht
• Secretaris: Wilnisser Veenmolen tot 2 uur per maand
in Wilnis
• Penningmeester: Stichting Cultura 2 tot 8 uur
per maand in De Ronde Venen
• Mede-organisator Straattheater Festival: Stichting
Straattheater DRV variabele uren in Mijdrecht
• Secretaris: Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 2 / 4 uur
per week in Aalsmeer
• Commissaris gebouw: Stichting Dorpscentrum Wilnis
2 / 8 uur per maand in Wilnis
• Zorgvrijwilligers Johannes Hospitium De Ronde Venen
uren variabel en in overleg in Wilnis
• Vrijwilliger op peutergroep: Stichting Peuterspeelzaalwerk DRV 2 / 4 uur per week in Mijdrecht
Meer vacatures kunt u vinden op:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Vrijwilligersorganisaties kunnen hier tevens hun vacatures
voor vrijwilligerswerk aanbieden.

MANTELZORGSALON
Zorgt u voor iemand uit uw directe omgeving die hulpbehoevend, chronisch ziek of gehandicapt is? Dan bent u
mantelzorger. Wilt u graag andere mantelzorgers ontmoeten in een ontspannen omgeving, nieuwe energie opdoen
en gewoon even gezellig kletsen? Of wilt u juist graag informatie uitwisselen, zorgen delen, hulp vragen? Dan bent u
vrijdagmiddag 29 mei tussen 14.00 en 16.00 uur van harte
welkom in de Mantelzorgsalon. De salon wordt gehouden
in het Servicepunt (Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1) te
Mijdrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: Esther Smit, Stichting De Baat, tel. 0297-230280 of een
mail sturen naar mantelzorg@stichtingdebaat.nl

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
Verdriet om dementie
Wat als het thuis gaat knellen?
Iemand die dementerend is, weet in het begin misschien
niet wat er aan de hand is, maar beseft wel dat er iets mis
gaat. Geleidelijk aan verliest iemand zijn grip op het leven.

Coach4you (www.coach4you.org) is een project van
Gilde Nederland. Het heeft tot doel schooluitval te voorkomen. Het Coach4you-project helpt leerlingen van
groep 8 bij de overstap naar het voortgezet onderwijs
en betrekt hier ook de ouders bij. Coach4you koppelt
een coach aan een leerling. De coach komt elke week
1 tot 1,5 uur bij de leerling thuis. Zowel de leerling als
de ouders worden op weg geholpen in het nieuwe
schoolsysteem. Veel scholen weten dat kinderen moeite
kunnen hebben met de overgang van basisschool naar
voortgezet onderwijs en juichen het project van harte
toe. Het project kan echter alleen tot stand komen als
er voldoende coaches zijn, waarvoor met name gezocht
wordt onder senioren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met André de Graaf (andre.
de.graaf@xs4all.nl).

VROUWEN LEREN VROUWEN FIETSEN
Vrijwilligers gezocht
Allochtone vrouwen willen leren fietsen. Het is makkelijker om kinderen naar school te brengen of boodschappen te doen. Fietsen maakt je minder afhankelijk
van het openbaar vervoer. En fietsen is gezond. Veel allochtone vrouwen hebben nooit leren fietsen of hebben
het jaren niet gedaan. Stichting De Baat gaat voor deze
doelgroep fietslessen organiseren en zoekt vrijwilligers
(vrouwen), die willen helpen bij de organisatie van en
het geven van de praktijklessen. Voor het begeleiden
van de praktijklessen is een goede lichamelijke conditie een vereiste. Verder is re behoefte aan een geschikte,
goed bereikbare locatie en damesfietsen. Deze zijn, mits
in goede staat, van harte welkom. Het kan op leenbasis
maar het is natuurlijk ook een mooi moment om een
eventuele potentiële koper te vinden. Omdat de meeste
vrouwen die willen leren fietsen schoolgaande kinderen
hebben zullen de lessen zeer waarschijnlijk plaats vinden onder schooltijd. Belangstellenden kunnen na 10
mei contact op nemen met Fatima Asafiati (maandag,
dinsdag, woensdag) of Henk Rikveld (donderdag), tel:
0297- 230 280 of info@stichtingdebaat.nl onder vermelding van “fietslessen”.

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Youngone’s (10 t/m 15 jaar)
Dance Party: Vrijdag 08-05-09 en 1-06-2009
van 19.30-23.00 uur
Met leuke dj’s, lekker dansen in een echte discotheek!
Entree 3 euro met en 5 euro zonder discopasje! Elke
woensdag ervoor voorverkoop en pasjes maken in
Allround!
Coowl (12 t/m 15 jaar)
Dance Party: Vrijdag 22-05-09 en 26-06-09
van 20.30-01.00 uur
Met leuke dj’s, lekker dansen in een echte discotheek!
Entree 5 euro met en 7 euro zonder discopasje! Elke
zondag ervoor is er voorverkoop en pasjes maken in
Allround!
Girlzthing:
Donderdag 07-05-09 en 21-05-09
van 16.30-20.00 uur
Speciaal voor meiden. Samen film kijken, koken, eten,
natuurlijk over jongens roddelen enz. De Girlzthing is
gratis en er wordt elke week lekker samen gegeten!!
Super Sunday:
Elke zondag van 14.00-17.00 uur
Lekker op zondagmiddag de nieuwste films kijken
op groot scherm, een potje poolen, een spelletje
spelen op de Wii enz. Helemaal gratis.
Allround Talent Night
(Nieuwe activiteit voor 14+)
21-05-2009 Zangcontest
18-06-2009 Bandavond
De Allround Talent Night. Weer een talentenjacht denk je misschien. Maar niets is minder waar.
Wij(Stichting de Baat en Stichting Pop en Podium)
zijn op zoek naar talenten die het leuk vinden om bij
ons op te treden. Misschien zit je wel in een bandje of
kan je hartstikke goed zingen. Bij ons krijg je de kans
je talent te tonen aan een publiek. Verder is de Allround Talent Night een hartstikke leuke avond waar
je met je vrienden gezellig wat kan komen drinken
en zo ook nog eens een leuk optreden kunt zien.
www.jcallround.nl,
http://talentnight.popenpodium.nl/
http://allroundtalentnight.hyves.nl/

Het spreekt voor zich dat dit veel onzekerheid, angst, verdriet en boosheid met zich mee kan brengen. Maar ook de
directe omgeving kan te maken krijgen met sterk wisselende emoties. Beetje bij beetje wordt afscheid genomen van
de persoon die iemand was. Maar niet alleen de persoon zelf
verandert, ook de gezamenlijke toekomst, het vertrouwde
leefpatroon en de sociale contacten veranderen. Hoe iemand met deze veranderingen omgaat en dit verwerkt,
komt deze avond aan de orde. De heer Molenaar heeft van
nabij het dementieproces van zijn vrouw meegemaakt. Op
woensdagavond 13 mei zal hij vertellen over zijn persoonlijke ervaringen in verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50
te Vinkeveen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is
gratis. Om 19.30 uur gaat de zaal open. De achtergrondmuziek wordt verzorgt door accordeonvereniging Con Amore
uit Vinkeveen. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om
21.30 uur. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, of als u een
probleem heeft met het vervoer, kunt u contact opnemen
met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Stichting De Baat, tel. 0297-230280.

CINEMA PLUS

Zorg- en Welzijnorganisaties, Alzheimer -Nederland en overige instanties hebben een informatieboekje/sociale kaart
ontwikkeld voor dementerenden, mantelzorgers en hulpverleners. De sociale kaart is ook te vinden op de website
www.alzheimer-nederland.nl/wutrecht. Het boekje ”Wegwijzer bij dementie” is te verkrijgen bij de huisarts en het
Alzheimer café. Kijk op de website voor meer adressen.

Films kijken op een groot scherm bij u in de buurt! Stichting
De Baat vertoond in samenwerking met Zuwe Maria-Oord
elke maand op donderdag een film. De zaal is open vanaf
14:00 en de film start om 14:30. Iedereen is welkom. De entree is 4 euro per keer dit is inclusief een kopje koffie in de
pauze. Een 5 keer filmkaart is ook te koop voor 15,-. Reserveer via een Servicepunt.

Kickboxen
Beuving Sport en jongerenwerk organiseren iedere
woensdag Kickboxen voor jongeren van 14 t/m 20
jaar. De les duurt van 20 00 tot 21 30 uur. Een les kost
euro 3,-. Inschrijven kan bij Beuving Sport of bij het
jongerenwerk van Stichting De Baat / w.vanroijen@
stichingdebaat.nl, tel 0297-230 280.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MEI 2009
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT
‘s morgens zingen
koor (komzaal)
14.00 u. koersbal
(koepelzaal)
‘s middags biljarten
(komzaal)

NIEUW
AVONDLICHT

De laatste donderdag
v/d maand vinden
de open tafels
plaats in één van de
verzorgingshuizen.
Aanmelden 9 dagen
tevoren op di.

Cinema 55+
Iedere 1e do. v/d maand in Zuwe Maria-oord
(welzijnszaal) 4,- of 5x voor 15,- Zaal open
v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)

vr. 1 mei 15.00 u
Eucharistieviering

vr. 8 mei 15.00 u.
weeksluiting
Janskerk Mijdrecht

ma. 11 mei 14.00 u.
kaart/spelmiddag

vr. 15 mei 15.00 u.
weeksluiting
Hervormde Kerk
Vinkeveen

1e di. v.d.
maand 20.00 u.
klaverjassen

Laatste vr. v.d.
maand 14.00 u.
bingo

do. 7, 14 en 28 mei
9.00 u. biljarten

do. 21 mei
Hemelvaart
geen biljart

10.30 u.
volksdansen

10.30 u.
stoelgym

09.30 u.
handwerken
met Rode Kruis
10.30 u.
Kun je nog zingen?

elke zaterdag
17.00 u. H. Mis

vr. 1 en 29 mei
15.30 u. Hans Cafe
zo. 3 mei 9.45 u.
inloopzondag

ma. 4 en 18 mei
13.45 u. kaarten
di. 5, 19 en 26 mei
14.30 u. sjoelen

wo. 6 en 20 mei
10.45-11.15 u.
Rabo Servicebus
di. 12 mei 14.30 u.
bingo

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

ma. 4 en 18 mei
14.00-16.00 u.
klaverjassen
wo. 6 mei
14.30-16.00 u.
knikkerspel

do. 7 mei 14.30-16.00 u.
zingen rond
het orgel
do. 7 en 14 mei
18.30-21.00 u
avondact, koffie

wo. 6 mei 18.30 u.
bingo

vr. 15 mei (10.00 u)
U wordt tussen 9.0010.00 u. opgehaald!
Winkelcentrum
boven ‘t IJ in
Amsterdam

09.30 u.
rozenkransgebed
11.00 u.
stagym

ZUIDERHOF

ma. 13.15-14.30 u.
volksdansen

VINKENOORD

1e wo.
14.00-16.00 u.
spelmiddag

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

iedere
vrijdag

09.30 u.
koersbal

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

‘s morgens
gymnastiek
(komzaal)

iedere
donderdag

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div.
activiteiten ouderen
buiten Vinkenoord
ook welkom

3e wo.
14.00-16.00 u.
bingo

wo.middag
biljarten

10.15 u.
klaverjassen

Mantelzorgsalon
elke laatste vr.middag van de maand.
van 14.00-16.00 u. in het servicepunt te
Mijdrecht, inl. bij Esther Smit.

Alzheimer Café:
verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50,
Vinkeveen. 13 mei. v/a 19.30 u. staat de koffie
klaar. Thema: ‘Als het thuis gaat knellen.

rollatorspreekuur
do. 14 mei 10.00-11.00
u. in Servicepunt
Mijdrecht

Het Kookpunt
in Allround
vr. 1 + 15 mei
17.00 u.

ma. 22 mei 15.00 u.
weeksluiting
Ontmoetingskerk
Wilnis

ma. 25 mei 14.00 u.
bingo

wo. 27 mei 10.00 u.
schoenverkoop v/d
Wilt (Komzaal)

vr. 29 mei
glazenwasser

wo. 13 mei 12.00 u.
Gez. maaltijd
vr. 15 mei 10.15 u.
opening
vlindertuin
groep 1/2

di. 19 mei 20.0022.00 u. Spreker
Dhr. Lamboo:
De Sixtijnse kapel

do. 21 mei 9.30 u.
Hemelvaartsdag,
Heilige Mis
di. 26 mei 9.30
u Decibel
hoortoestellen

di. 26 mei 19.30 u.
concert Con Amore

do. 28 mei 12.00 u.
open tafel

ma. 11 en 25 mei
14.30-16.00 u.
Quizmiddag
di. 12 en 19 mei
14.30-15.15 u.
beter bewegen

do. 14 mei 14.30 u.
creatief
ma. 18 mei 10.00 u.
modeshow en
verkoop Mantura

di. 19 mei 10.3011.15 u
bezoek peuters
di. 26 mei 14.00 u.
vrijwilligersoverleg

do. 28 mei 12.0016.00 u. Themadag

za. 30 mei 14.3016.00 u. spelmiddag

do. 7 mei 14.00-16.00 u.
borrelmiddag met
Henny Voorend

di. 12 mei v/a
14.00 u. bingo

do. 14 mei
v/a 14.00 u.
filmmiddag, titel:
Anunfinished life

za 23 mei
v/a 10.00 u.
Koffieconcert met
ensemble ‘Vivente’

Do. 28 mei
v/a 14.00 u.
Letta van Manen
komt spelen

vr.avond 15 mei.
U wordt v/a 16.00 u.
opgehaald!
Eten bij Allround
van 17.00-20.00 u.

vr. 22 mei (11.00 u)
U wordt tussen
10.00-11.00 u.
opgehaald!
Pannenkoekenhuis
De Lage Vuursche

Boodschappendagen: Let op! De
winkelmiddagen
hebben steeds een
andere bestemming

vr.middag 8 mei
14.00 u. Albert
Heijn of Hema,
koffie drinken bij
La Farola

elke do.
14.00-16.00
koersbal

uitstapjes (excl.)
consumpties).

vr. 1 mei 10.00 u.
U wordt tussen 9.0010.00 u. opgehaald!
Winkelen in de
Aarhof.

vr. 1 mei. U wordt v/a
16.00 u. opgehaald!
Eten bij Allround van
17.00-20.00 u.

do. 7 mei (10.00 u)
U wordt tussen 9.0010.00 u. opgehaald!
Naar de Keukenhof.

do. 14 mei (aanvang
14.30 u) De film
van de maand met
Robert Redford en
Jennifer Lopez.

Nieuw: iedere
3e di. 9.30-12.00 u.
Rode Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3
knutselgroep
voor mannen

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
in de Meijert
ANBO-leden soos

Seniorweb DRV

Passage

De Roeping
do. 7 mei 14.30 u spelmiddag
do. 28 mei 14.30 u ???

vr. 29 mei (10.00 u.)
U wordt tussen 9.0010.00 u. opgehaald!
Varen naar
Volendam

Onze Kontakt Morgen
In mei sluiten wij het seizoen af met een
gezellig dagje en komen in september weer
bij elkaar.

Open Tafel do. 28 mei 12.00 u.
in Nieuw Avondlicht. Aanmelden 9 dagen van
tevoren op di. tussen 9.30-10.30 u. bij
Zita Kranenburg, tel. 287942.

do.middag 14 mei
10.00 u. Lidl of
Plus-Nieuwboer,
Pr. Margrietlaan en
koffie drinken bij
La Farola

do.middag 28 mei
14.00 u.
Boni en/of de
markt en koffie
drinken bij
La Farola

Cursusproject voor zorgvrijwilligers
wo. 6 mei ‘Slachtofferhulp Nederland’ van
9.30-12.00 u. Brede School, De Fontein,
Renessestraat 16/18
gebouw Present in Mijdrecht

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 29 april 2009

Raad niet echt blij met eigenzinnig plan van college

Plaats nieuw Cultuurhuis
blijft een heikel punt
Mijdrecht – Gemeente De Ronde
Venen wil een nieuw Cultuurhuis.
Dat wil ze al jaren, maar waar? Wat
zou de geschiktste plaats zijn. Zo’n
twee jaar werd er steeds heel seri-

Marja Borst VVD:
Is het nog wel nodig?
eus gedacht om dat te creëren in het
oude stationsgebouw. Dat was voor
de meerderheid van de raad een
goede plaats. Tot bleek dat het daar
nog wel eens heel lang zou kunnen
gaan duren, aangezien de gemeente niet in het bezit van alle grond
was en de Nederlandse Spoorwegen niet zo happig zijn om te verkopen. In november 2008 besloot de
raad niet langer vast te houden aan
de Stationslocatie als voorkeurslocatie voor het Cultuurhuis. De raad
gaf het college een opdracht om
ook de Willisstee en de Zwembadlocatie Blijdrecht mee te nemen in het
locatieonderzoek.
Wat schetst ieders verbazing: dat er
plotseling, als een dubbeltje uit een
doosje, een geheel nieuwe locatie
uit de hoed van het college komt
en wel het Burgemeester Haitsmaplein.
Niemand heeft het daar ooit over
gehad, maar het college brengt

door middel van persberichten het
nieuws naar buiten alsof het al rond
is. De raad was hier duidelijk niet zo
gecharmeerd van. De raad had naar
aanleiding van deze berichten van
het college gevraagd om uitleg van
het college en dit gebeurde vorige
week maandagavond tijdens een
Rondetafelgesprek.
Zwembad
Cees Schouten van CU/SGP begreep deze keuze niet goed: “Wij
vinden de Blijdrechtlocatie ook heel
goed: beter nog, denken wij, aangezien het daar veel sneller gerealiseerd zal kunnen worden dan op het
Haitsmaplein.”
Marja Borst van de VVD vroeg zich
serieus af of een Cultuurhuis nog
wel haalbaar was gezien de financiële situatie: “Is dat niet een te grote luxe. Straks moeten we ook daarvoor weer jaarlijks gigantische bedragen bij gaan leggen. Waarom
niet gewoon in de Willisstee, daar
hebben ze nog ruimte genoeg over”,

Manja van Buul Combinatie: Kan het
niet in gemeentehuis straks?
aldus Marja Borst.
Anja Pieneman van RVB vroeg zich

Cees Houmes D66: Het staat al ingetekend
af waarom het nu opeens het Haitsmaplein moest worden. Manja van
Buul van de Combinatie begreep
ook deze ommezwaai niet: “Kun je
je ook afvragen, waarom niet straks
in dit gemeentehuis. Na de herindeling komt er toch een nieuw gemeentehuis, dus komt dit leeg. Een
prima locatie toch?”
Cees Houmes van D66 vroeg de
wethouder welke urgentie het Haitsmaplein had bij het college. Wethouder Van Breukelen: “We kijken
alleen of het kan, meer niet”, zo verklaarde de wethouder, “er staat nog
niets op papier.”
Niet waar
“Nee, dat is niet waar”, aldus Houmes tegen de wethouder. “Ik heb
het zelf gezien. Het Cultuurhuis
staat al in plannen rond het Haitsmahof (plein) ingetekend. Voor deze wethouder is er nog maar een locatie in beeld en dat is het Haitsmaplein”.
De wethouder bleef het ontkennen:
“Er staat nog niets vast. We kijken
alleen of het kan”.
Wel, dan kan het nog lang gaan duren, zo verzuchtte een groot deel
van de aanwezigen. “Voor de plannen van het Haitsmaplein rond zijn
en het Cultuurhuis daar geopend
gaat worden zijn we tien jaar verder.”

Feestelijke ballonnenwedstrijd dankzij
jarige OVM

Groep 8 van Driehuisschool
glansrijk kampioen!
Mijdrecht - Normaal is 13 mei een
dag als geen ander. Echter dit jaar
gaat er wat bijzonders en unieks
gebeuren. Zowel de meisjes als de
jongens van de Driehuisschool zijn
glansrijk schoolkampioen geworden
bij de plaatselijke wedstrijden in de
gemeente De Ronde Venen. Zij mogen nu beide de eer gaan verdedigen tijdens de regionale kampioen-

schappen in De Meern op 13 mei
a.s.
Ongeacht het resultaat die dag kan
nu al vastgesteld worden dat de dag
onvergetelijk zal zijn en om dit te
onderstrepen is het initiatief genomen om een bus te huren en gezamenlijk af te reizen naar De Meern.
De exacte tijden van vertrek en aankomst zijn thans nog niet bekend

maar zullen zo spoedig mogelijk
kenbaar worden gemaakt.
Aan één ding zal het in ieder geval
niet ontbreken en dat is het enthousiasme van de kinderen. Die kunnen
namelijk niet wachten om als groep
als geheel de finale aan te gaan. De
sfeer zit erin en de spandoeken zijn
al in de maak.

Ria Bruine
de Bruin in
Mijdrechtse
Bibliotheek
Mijdrecht - De Kudelstaartse kunstenares Ria Bruine de Bruin exposeert diverse van haar schilderijen in
de Mijdrechtse bibliotheek.
U kunt de expositie tot eind mei bewonderen. Ria exposeerde eerder
tijdens de kunstroutes in Kudelstaart
in 2006 en 2008. Verder was werk
van haar te zien in het centrum voor
de kunsten in Roermond.
In Mijdrecht toont zij diverse technieken zoals acryl, houtskool en
omslagtechnieken.

Vinkeveen - De leerlingen van de
Koningin Julianaschool mochten
vrijdag 24 april meedoen aan een
ballonnenwedstrijd georganiseerd
door de Onderlinge Verzekerings
Maatschappij OVM Vinkeveen e.o.

Raadsvergaderingen op
internet en lokale tv

Deze verzekeringsmaatschappij bestaat dit jaar honderd jaar en heeft
drie Rondeveense basisscholen uitgenodigd mee te doen aan een ballonnenwedstrijd.
Onder het toeziend oog van personeels-en bestuursleden van de
OVM lieten de kinderen van de Julianaschool hun ballonnen los.
De ballon die het verst komt, levert
de winnende school een mooi geldbedrag op.

De Ronde Venen - Op advies van
de raadswerkroep Digitalisering
wordt via het college van B en W de
gemeenteraad geadviseerd over te
gaan tot het uitzenden van raadsvergaderingen via internet en de lokale omroep. Met het uitzenden wil
de gemeente haar digitale dienstverlening verder uitbreiden, ondersteuning bieden aan het democratisch proces en de herkenbaarheid
van het gemeentebestuur vergroten.

Het voorstel houdt in dat de raadsvergaderingen voortaan ‘live‘ worden uitgezonden via de lokale omroep. De publieke tribune wordt
hiermee bij de inwoner thuis gebracht. Na de vergadering is het
beeld-en-geluidsverslag via internet beschikbaar, waarbij de inwoner
kan zoeken op agendapunt of spreker. Sinds vorig jaar wordt overigens
het geluid van de raadsvergaderingen al opgenomen, ingedeeld naar
agendapunt en spreker en vervol-

gens gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen deze radioverslagen op
de gemeentelijke website beluisteren. Het aanbieden van het audioverslag vormde de opstap naar het
uitzenden van beeld en geluid, zowel via internet als via de lokale omroep.
Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor het RTG van mei en de
raadsvergadering van juni. Bij een
positief besluit door de raad wordt
de apparatuur besteld en geïnstalleerd. Naar verwachting zal dan de
raadsvergadering van september de
eerste vergadering zijn, die uitgezonden wordt via internet en de lokale tv.

Groep 7 van Twistvliedschool
bezoekt Amsterdamse haven
Mijdrecht - Op dinsdag 21 april is
groep 7 van de Twistvliedschool op
bezoek geweest in de Amsterdamse
haven. Waar deze school de laatste
vijf jaar op bezoek ging bij de OBA
werd nu Havenbedrijf de Rietlanden
aangedaan. Om half tien verzamelde
de groep zich en in vijf auto’s ging
men richting de Afrikahaven waar
de nieuwste tak van het bedrijf is
gevestigd. Ook locaties in de Amerikahaven en de Westhaven zijn bezocht. Half elf kwamen ze aan en bij
de poort werden ze welkom geheten door Kees van Amersfoort die
samen met Harrie Bonte de rondleiding verzorgde. Het was voor de
kinderen een imposant gezicht om
al die grote bergen kolen te zien liggen. Met grote zeeschepen worden
kolen uit Afrika, Rusland, Colombia
en Amerika aangevoerd en door vier
drijvende kranen gelost op de wal.
Enorme bulldozers gooien de kolen op lopende banden, die vervolgens in duwbakken terechtkomen
en dan weer naar Duitsland worden
gevaren. Een wandeling van een uur
met uitleg over milieuaspecten, wat
voor soorten kolen en als klap op de
vuurpijl een kijkje in de machinekamer van zo’n enorme drijfkraan. Deze kraan heet in haventaal een veer-

tigtonner, wat betekent dat er 40 duizend kilo getild kan worden. De machinist zit op 35 meter hoogte en laat
de grijper in het ruim zakken van de
zeeboot, pakt een bak kolen en gooit
dat op de wal. Na dat uurtje werd de
groep weer uitgeleide gedaan door

de rondleiders met de belofte dat ze
volgend jaar weer welkom zijn. Met
zwarte voeten, handen en een paar
vegen op het gezicht waren ze om
13.00 uur weer terug, alwaar meester Henk na de maaltijd over ging tot
de orde van de dag.

Groep 8 Proostdijschool geslaagd
Mijdrecht - Na wekenlang hard gewerkt te hebben onder leiding van
meester Stefan, Sabrina, Paula en
Yvonne was het woensdagochtend
22 april jl. dan eindelijk zover.
De leerlingen van groep 8 mochten

al het geleerde in de praktijk laten
zien bij het EHBO examen. Aan het
eind van de ochtend konden de kinderen hun geluk niet op met het behalen van dit mooie resultaat zoals
u kunt zien op de foto. Zij willen de

dames van de EHBO vereniging nog
even via de Meerbode heel hartelijk
bedanken voor al hun “vrijwillige”,
geweldige inzet. Mede dankzij deze
dames hebben zij hun diploma behaald. Groep 8: jullie zijn toppers!
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IOS vervangt All Missing
Pieces op AJOC Festival

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.

Mijdrecht - Helaas heeft het AJOC
Festival deze week het bericht gekregen dat de band All Missing Pieces niet kan optreden op 30 mei. De
drummer heeft zijn been gebroken
en is daarom enige tijd uitgeschakeld.
Gelukkig heeft de organisatie snel
een waardige vervanger kunnen regelen: IOS. IOS maakt in 2009 zijn áller-allerlaatste festivalrondje. Na 13
jaar waarin ze vijf fantastische studioalbums en tal van geweldige singles, zoals ‘Voltooid Verleden Tijd’,
‘Kom uit de schaduw’ en ‘Morgen’
hebben uitgebracht, heeft de band
besloten om er een punt achter te
zetten. Als waardig afscheid doen
de Groningers de eerste maanden
nog één theatertour, daarna nog
één festivaltour en als absolute einde nog één laatste clubshow.
Spektakeldag
Het programma in de tent is niet mis.
Zo staan Nick & Simon op het podium. Kunnen de talenten van het Rabo Talentenpodium hun kunnen laten zien, wordt het een vrolijke boel
met de meiden van Djumbo en is er
nog veel meer.
Niet alleen binnen is er van alles te
beleven tijdens de Spektakeldag.
Ook buiten zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan de competitie Multifill Jerrican hangen. Wie
blijft er het langste in een jerrican
hangen?
Natuurlijk zullen springkussens niet
ontbreken. Ook de kinderboerderij
is weer aanwezig. De kinderen kunnen de dieren aaien en met ze op de
foto. De marktkramen met de oude
ambachten zijn tevens van de partij.
Zeker de moeite waard om even een
kijkje te nemen!
De demonstratie van zwaardvechten is nooit eerder vertoond op het
AJOC Festival. Dit belooft een spannende demonstratie te worden. Ook
de FMX show is een show om niet
te missen! Kom je liever zelf in actie?
Sla dan de Mega Bungee niet over.

Goed geschoten...

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.....

Kat op vogelhuis

Je kunt ook nog plezier maken op
de supersurvivalbaan.
Vanaf 17.00 uur is het buitenterrein niet meer toegankelijk voor publiek. Het AJOC Festival zal dan verder gaan in de binnentent. Nikki zal
daarna haar hits ten gehore brengen. Pater Moeskroen zal het AJOC
Festival 2009 afsluiten.
Kaarten
Voor maandag 1 juni zijn er nu ook
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar. Op www.ajoc.nl kunnen kaarten besteld worden. Kinderen onder
de 12 jaar hebben gratis toegang

Voor de vrijdagavond, zaterdagen zondagavond zijn er nog kaarten beschikbaar. Op deze avonden staan onder anderen Kane, Jan
Smit, Bløf, Guus Meeuwis en Golden
Earring op het podium.
Er kunnen niet alleen kaarten besteld worden via de site van AJOC,
maar er zijn ook enkele voorverkooppunten. Kaarten worden vanaf nu verkocht bij Wijnhandel De
Zwart in Wilnis en Wijnkoperij Henri
Bloem in Amstelveen. Bij deze twee
voorverkooppunten betaal je contant of met je pinpas. Zorg dat je er
bij bent!

Tja, ’t is weer lente. De vogels gaan nesten bouwen. Katten weten dat en
wachten hun kans af. De kat denkt vast zoiets als: ‘Het is wel wat krapjes hier,
maar ik wacht geduldig af. Ik weet dat je daar bent’…

Expositie bij Rabobank
Uithoorn - In de Rabobank Uithoorn aan de Heijermanslaan is er
een expositie te zien van schilderijen gemaakt door kinderen van verschillende scholen uit Uithoorn. Er
zijn van het laatste project op de
basisschool De Zon uit De Kwakel
weer drie nieuwe aanwinsten bijgekomen. Ze zijn tot stand gekomen
tijdens het project “De Wijk leeft”
o.l.v. beeldend kunstenaar Corrie
Eeltink. De schilderijen zien er fan-

Winnaar proeven onder
een heerlijk zonnetje

tastisch uit, zijn twee keer gevernist
en kosten 250 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan
kinderprojecten.
Misschien heeft u nog een plek over
in uw huis of heeft u in uw bedrijf
een muur beschikbaar! De afgelopen jaren hebben op deze manier
heel wat schilderijen een mooi plekje gekregen, dus kom kijken, het is
echt de moeite waard.

Peuters van Pino bezoeken
de kinderboerderij
De Ronde Venen - Woensdag 15
april brachten de peuters van peuterspeelzaal Pino weer een bezoek
aan de kinderboerderij de Schaapskooi op het terrein van de Bruggen
in Nieuwveen. De geitjes werden
begroet en gevoerd, ze vonden het

ook heerlijk om geaaid te worden,
ook de cavia’s, konijntjes en eendjes werden bekeken.
Mede door het mooie weer was het
voor de peutertjes van Pino weer
een heel gezellige ochtend.

Open dag meidenvoetbal
Hertha Vinkeveen
Queensnight in Immitsj
Mijdrecht - Op donderdag 30 april
is het weer Koninginnedag. En het
zou geen Koninginnedag zijn zonder Queensnight. AJOC organiseert daarom op woensdag 29 april
Queensnight om Koninginnedag
2009 goed in te luiden.
Al jaren wordt Koninginnenacht
gevierd in Immitsj. De ideale locatie omdat dan ook nog het vuurwerk en de kermis kunnen worden

meegepakt op het terrein van Argon. Je zou zeggen Hollandser 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.
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

Vinkeveen - Op zaterdag 16 mei
maakt alweer een nieuwe groep
meiden van 8 tot 15 jaar kennis met
de voetbalteams van voetbalvereniging Hertha. Steeds meer meiden
ontdekken hoe leuk voetballen is.
Bij voetbalvereniging Hertha spelen
ze met veel plezier competitievoetbal. Dat doen ze in teams samen met
jongens, maar ook in teams met alleen maar meiden. Een keer per jaar
wordt dat gevierd met een open dag
speciaal voor meisjes. Deelneemsters kunnen rekenen op een spannend en ontspannend dagje voetbal met vriendinnen. Ouders zijn natuurlijk ook welkom op de open dag.
Ze kunnen bijvoorbeeld aanmoedi-

Spetterende show van
leerlingen obs de kajuit
Uithoorn - Het was een komen en
gaan van ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden, vorige week
woensdag bij openbare basisschool
De Kajuit. Die ochtend mochten alle
leerlingen laten zien wat ze kunnen
op een podium. Zang, dans, drama
en mime: alle kleinkunstvormen waren vertegenwoordigd.
Elke maand organiseren leerkrachten en leerlingen een zogeheten podiummiddag. Bij toerbeurt studeren
de kinderen een toneelstuk, lied of
dans in om die vervolgens te vertonen aan hun medeleerlingen.
Dit keer konden ook familie en

vrienden meegenieten van alle podiumprestaties. Zoë en Bente uit
groep 5 gaven een heuse X-factor
liveshow weg en werden kritisch en
komisch beoordeeld door een strenge jury, bestaande uit klasgenoten.
Floor, Rachel en Isabel uit groep 2
bewezen met hun dans- en playbacknummer waardige opvolgers
te zijn van de zangeressen van meidengroep K-3.
Maar er was meer. Een vrolijk piratenlied, een moppentapper met de
lachers op zijn hand, een lied over
6 boze kippetjes die hun eieren elke dag opnieuw kwijtraken aan een

boerin: het waren maar een paar
van de nummers die de leerlingen
ten beste gaven. Het publiek waande zich in het theater.
Toch was het niet alleen maar glitter en glamour op de Kajuit. Van de
belangstelling werd handig gebruik
gemaakt om het publiek te vragen
een donatie te doen voor de stichting ‘’Doe een wens’’, die ernstig zieke kinderen ondersteunt door een
wens werkelijkheid te laten worden.
Na afloop keerde het publiek tevreden en vooral glimmend van trots
huiswaarts.

gen, of… zelf een balletje trappen.
Twee gelegenheidsteams van moeders maken zich namelijk gereed
om ook een wedstrijd te spelen.
Wil je eens kennismaken met de
meisjesafdeling, kijk dan op www.
hertha.nl . De deelname is gratis.

Wilnis - Zaterdag 25 april konden
wijnliefhebbers genieten onder een
heerlijk zonnetje van een vijftigtal
wijnen bij Wijnhandel de Zwart
Vooral de witte wijnen en Rosés uit
de selectie van Henri Bloem vonden
gretig aftrek. Winnaar van de proeverij: de rosé van Domaine Montrose, niet toevallig afgelopen zaterdag in het Parool door wijnjourna-

list Harold Hamersma bejubeld om
haar klasse.
In het najaar zal er weer een grote
najaarsproeverij gehouden worden.
Nadruk ligt dan meer op de rode
wijnen. Sinds de selectie van Henri Bloem wijnkopers is opgenomen
in Wilnis is de wijnkeuze vele malen
groter geworden.
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Deel van de raad wil bomen behouden

Marktkooplieden: ‘Bomen
niet weg, dan geen markt
op het plein
Mijdrecht – Wat weegt er zwaarder
bij de Rondeveense raad, vier prachtige bomen op het Raadhuisplein of
een markt die er eens per week is.
Donderdag 7 mei zal de raad moeten gaan beslissen of de Mijdrechtse markt gaat verhuizen naar het
Raadhuisplein. Hiervoor zullen dan
echter wel vier prachtige bomen
het veld moeten ruimen, moeten er
bankjes worden verplaatst, dit omdat de marktkooplui dat wensen.

Bomen
Tijdens het Rondetafelgesprek vorige week dinsdagavond stond dit
voorstel van het college op de agenda. Aan tafel zaten, buiten de raadsleden, ook drie marktkooplieden,
een bestuurslid van Handels Vereniging Mijdrecht en een bezorgde bewoonster. De bezorgde bewoonster
kwam op voor de bomen en het huwelijk op donderdag: Waarom moeten deze prachtige bomen weg? Is

dus wethouder Roosendaal. De opstelling zoals hij nu staat is de beste. Het lijkt misschien ‘of het is slikken of stikken’, maar echt, het kan
niet anders.”
“Dit plein is eigenlijk te klein”, aldus Bert van Broekhuijsen. “Ik denk
dat we maar eens moeten heroverwegen. “Een tekening is theorie”, aldus Houmes. “Ik zeg, zet de markt
er eerst eens neer als proef, en dan
pas besluiten. Dan kun je zien wat

Opa en Omamiddag op
de Vlinderbosschool
Wilnis - Dinsdag 21 april was het
zover, de Opa en Omamiddag. Meer
dan honderd opa’s en oma’s maakten gebruik van de uitnodiging om
een middagje op Vlinderbos te komen kijken. De organisatie en presentatie van deze middag was volledig in handen van de kinderen van
de Plusgroep. Deze kinderen hebben wat meer uitdaging nodig naast

het aanbod dat ze in de groep krijgen en komen één maal per week
bij elkaar. Zij hebben gezorgd voor
een afwisselend programma en een
goede organisatie.

onderwijs en met muziek- en spelletjes van vroeger en nu. Bij binnenkomst was er voor iedereen een
programmaboekje dat geheel door
de kinderen was verzorgd.

De opa’s en oma’s hebben kennis
gemaakt met de digitale schoolborden, met de achtergronden van het
Jenaplan onderwijs, met techniek

Hierin was alle informatie nog eens
na te lezen. Ze kijken terug op een
fantastische middag en genieten
van alle positieve reacties.

Mededeling van wethouder Van Breukelen tijdens persuur:

Er wordt al lang gedacht over het
verplaatsen van de markt. In het
voorstel van het college staat: “De
hoge verkeersdruk, de matige sfeer
van het Burgemeester Haitsmaplein,
de ligging buiten de looproute van
winkelend publiek en de plannen
voor gedeeltelijke bebouwing van
het Haitsmaplein zijn aanleiding om
de weekmarkt nog dit jaar te verplaatsen naar een andere locatie.
Het Raadhuisplein met een uitloop
naar de Dorpsstraat en Raadhuislaan is mogelijk. Er dienen echter
wel voorzieningen getroffen te worden op het Raadhuisplein. Bankjes,
afvalbakken en lantaarnpalen moeten iets naar achteren verplaatst
worden. Ook moet een stroomkast
worden aangelegd en is een zwerfkast nodig om de kooplieden van de
benodigde elektriciteit te voorzien.
Bovendien moeten vier bomen gekapt worden om de markt fysiek inpasbaar te maken. De totale kosten bedragen 67.000 euro”, aldus het
voorstel.
Winkels vrij
Volgens het voorstel is er nergens
anders in Mijdrecht ruimte voor de
markt: “Het nadeel is dat de ruimte op het Raadhuisplein beperkt is.
We moeten dus voorzieningen treffen om meer ruimte te creëren en
de markt zal voor een deel moeten
uitwijken naar de Dorpsstraat en
de Raadhuislaan. Voor winkeliers
is het ongunstig dat op donderdag
het zicht op hun winkel belemmerd
wordt door een marktkraam, daarom
wordt geprobeerd het aantal kramen voor winkels te minimaliseren.
Daarnaast is trouwen op donderdag
in het gemeentehuis niet meer mogelijk en zullen geen evenementen
meer donderdag op het plein kunnen plaatsvinden. De kerstboom zal
in het vervolg op het terras van Rendez Vous worden geplaatst”, aldus
het voorstel van het college.

toch zonde. Gewoon laten staan die
bomen, kunnen ze nooit veel last
van hebben. En waarom niet trouwen op donderdag. Het gemeentehuis heeft toch nog een ingang?
Een hele mooie nog wel, met een
bordes.”
Dan niet
Markkoopman Goldsteijn begreep
ook niet goed waarom er dan niet
meer getrouwd kan worden: “In
Aalsmeer staan we ook op het plein
en daar kan gewoon getrouwd worden. Het is dan wel gratis”, aldus
Goldsteijn. “Nu dan de bomen”, zo
vervolgde hij “kan me voorstellen
dat men het zonde vindt, maar voor
ons marktkooplui zijn bomen, bankjes enz een ramp. Liefst hebben we
gewoon een kaal plein. Die bomen
moeten gewoon weg, het kan niet
anders. Bomen niet weg, dan verhuizen wij niet”, zo zei hij dreigend.
Toine Doezé van de Combinatie begreep echt niet waarom die bomen
nu moesten verdwijnen: “Er kunnen
toch gewoon kramen tussen de bomen geplaatst worden. Dan zetten
ze die grote wagens maar elders.”
“We leven in 2009”, kaatste de
marktkoopman terug “wagens zijn
groot, die passen niet tussen bomen. Nogmaals, bomen zijn mooi,
maar niet op een markt. Bomen weg
of wij blijven weg van het Raadhuisplein.” Marktkoopman Van Vliet:
“Die bomen, dat kan niet. De brandweer eist dat er voldoende ruimte is
en dat kan niet met die bomen.”
Mevrouw Smit van de HVM was
heel blij met de verplaatsing van de
markt: “wij winkeliers willen dit al jaren. Liever gisteren dan vandaag”, zo
was haar commentaar op dit plan.
Gepuzzeld
“We hebben uitgebreid gekeken
naar hoe we nu het beste konden
indelen met behoud van de bomen, maar het lukte echt niet”, al-

wel of niet kan”.
Doezé was het duidelijkst: “Die bomen moeten blijven. Zes dagen per
week is er geen markt en zitten wij
met een kaal plein zonder bomen.
Wij hebben als fractie ook gemeten en er kunnen daar best kramen
staan. Bomen blijven, klaar.”
Uitzicht
“Maar dat willen de kooplui niet”, zo
bleef wethouder Roosendaal zeggen. “Deze mensen moeten toch
ook hun brood kunnen verdienen.
De tijd van kleine kramen is voorbij.” Het zal nog wel wat voeten in
aarde hebben tijdens de raad van
7 mei, als de raad een besluit moet
nemen.
Het is duidelijk: de marktlui wonen hier niet en blijven niet met een
plein zitten zonder bomen. Zij zijn
hier een middag per week en gaan
dan weer weg. Zij zitten er verder
niet mee. En dan: als je de tekening
met de indeling goed bekijkt is het
ook te hopen dat er nooit een ernstige brand uitbreekt in het gemeentehuis. Waarom niet? Wel, de ingang
staat totaal geblokkeerd.
Er is nog een ingang, maar dat is
bereikbaar via een smalle gang met
deuren die alleen met een pasje te
openen zijn. Zou de brandweer dat
niet gezien hebben?
En dan, de winkels moeten vrij blijven.
De winkels mogen niet naar lelijke
achterkanten van kramen aankijken. Maar wat te denken van de bewoners van Dorpsstraat 23, die krijgen een knots van een wagen voor
hun deur. De gehele toegang tot
hun woning is op donderdag onbereikbaar.
Zij hebben kantoor aan huis. Wordt
daar aan gedacht?
Donderdag 7 mei zullen we het weten...

”Veenbad ombouwen voor
basisschool de Schakel

De Ronde Venen – Of het een slip
op de tong was, weten we niet, maar
afgelopen woensdagochtend vertelde wethouder Jan van Breukelen
van het CDA wel iets heel nieuws.
Het persuur was al zo goed als afgewerkt en er werd gevraagd of iemand nog iets te vragen of mede te delen had. Wel, de wethouder had een mededeling: We zijn
bezig met een onderzoek om basisschool de Schakel te verplaatsen
naar het Veenbad. Diverse monden vielen open: de Schakel naar
het Veenbad? “Ja, de grond komt
toch beschikbaar?”, aldus de wet-

houder. “En basisschool de Schakel moet nodig worden opgeknapt.
Er moet voor zeker 6 ton worden
geïnvesteerd. De verwarming enz is
aan vervanging toe en nog meer van
dat soort zaken. Dus hadden we het
idee om de school maar te verplaatsen naar het Veenbad.” De wethouder ontving direct een waterval van
vragen van de aanwezige pers: Is het
dan al zeker dat het Veenbad weggaat, het bestuur is daar toch nog
niet uit? En wordt dan het hele bad
gesloopt of krijgt de school een eigen zwembad. Als de Schakel er zo
slecht aan toe is en zeker de verwar-

ming, hoe lang kan dat zonder opknappen? Is toch wel heel belangrijk voor een school? Als het Veenbad al weggaat, dan duurt dat nog
jaren en voor het dan is afgebroken
en een nieuwe school is gebouwd
gaan er weer jaren voorbij. Kan de
Schakel zolang door nog? De wethouder had zichtbaar spijt van zijn
uitspraak. “Ja, nee, ja, zo snel hoeft
het niet. We hebben ideeën en het
schoolbestuur ziet het ook wel zitten. Maar het zijn nog maar ideeën.”
Meer wilde de wethouder niet kwijt.
Hij had beter niets kunnen zeggen.

Rijksoverheid laat kerkbestuur in de kou staan

Subsidie restauratie orgel
toegezegd maar niet
uitbetaald
Wilnis - Het kerkbestuur van de
gereformeerde ontmoetingskerk in
Wilnis zit met de handen in het haar.
In goed vertrouwen in de Rijksoverheid, die hen had laten weten
dat zij in aanmerking kwamen voor
een subsidie bij de restauratie van
hun kerkorgel, blijkt nu dat de wetten weer veranderd zijn en het kerkbestuur geen subsidie krijgt. De
Rijksoverheid zegt nu zelfs dat het
de taak van de gemeente De Ronde Venen is, maar die op haar beurt
zegt dat het de taak van het Rijk is.
Zo word je, zoals dat heet, van het
kastje naar de muur gestuurd.
Het orgel is gerepareerd en het
kerkbestuur heeft hiervoor een lening afgesloten bij de bank. Deze
bank wil nu geld zien en dat heeft
het kerkbestuur niet. Teneinde raad
schreven zij het college een brief
met de vraag of de gemeente misschien wilde bijspringen door middel van een voorfinanciering.
Maar dat werd afgewezen. Hendrik
Palm van de CU/SGP besloot toen
om tijdens een Rondetafelgesprek
hier eens in het openbaar over te
praten met de wethouder, zijn collega raadsleden en het kerkbestuur.
Dit om te zien of er toch niet iets te
regelen zou zijn.
Monument
Twee afgevaardigden van het kerkbestuur, Huib de Haan en Martin
Boogaard, waren aanwezig en vertelden wat er precies was gebeurd:
“De administratiejuridische procedure is via de gemeente De Ronde
Venen verlopen. Vanaf de aanvraag
om subsidie tot de financiële eindverantwoording is de gemeente bij
dit restauratieproject betrokken geweest. Niets wees erop, dat na ge-

reedkoming van de restauratie de
subsidie zo lang op zich zou laten
wachten.
Ten tijde van de aanvraag orgelrestauratie werd het interieur en exterieur van het kerkgebouw (is gemeentelijk monument) gerestaureerd. Teneinde te voorkomen dat
ten gevolge van dit ingrijpend herstel “gevolg” schade (door stof en
vocht) ontstaat aan het orgel, werd
de restauratie in overleg met de gemeente, pas uitgevoerd nadat zeker
was dat de kerkrestauratie geen nadelige gevolgen had voor het orgel.
Het positieve aan deze wachttijd
was dat het bij het demonteren van
het orgel bleek dat een bepaald onderdeel in het binnenste van het orgel niet ingrijpend behoefde te worden aangepakt, hetgeen een besparing opleverde van 20.000 euro.
Ingediend
De aanvraag werd ingediend op
grond van het Besluit Rijkssubsidiering Rijksmonumenten (BRRM1997).
Zonder enige vooraankondiging
werd dit BRRM1997 buiten werking gesteld en daarvoor kwam het
BRIM een instandhouding regeling.
Deze nieuwe regeling subsidieert
echter alleen nog niet uitgevoerde restauraties. Wij zijn hiertegen in
beroep gegaan maar dat heeft geen
resultaat gehad.
Geheel volgens de bestaande regelgeving is de restauratie uitgevoerd
en de verwachting gerechtvaardigd
dat na gereedmelding van de restauratie en het overleggen van de
financiële eindverantwoording, de
berekende subsidie beschikbaar
zou komen.
Zoals gezegd, niets wees er op, dat
het zover zou komen, dat wij ten-

einde raad een beroep doen op uw
raad. Ons vertrouwen in de overheid
wordt danig op de proef gesteld
(van het kassie naar de muur principe) en hopen dat u ons niet wilt teleurstellen en ons alsnog een renteloze voorfinanciering (geen subsidie) wilt toezeggen om daarmee uit
de financiële impasse te komen. In
een eerder instantie hadden wij de
provincie Utrecht hierom gevraagd
doch zij heeft wel een lijst met (nog
niet gerestaureerde) urgente projecten maar daarop komt onze kerk
niet voor. Wij vragen nu aan u raad
van De Ronde Venen, geen subsidie
maar een voorfinanciering. Wij hopen echt dat u ons kunt helpen”, aldus het kerkbestuur.
Weinig kans
Hoewel het duidelijk merkbaar was
bij de raad, wilde ze wel, maar kon
ze dit verzoek op deze wijze niet inwilligen. De raad heeft enkele jaren
geleden besloten om geen voorfinancieringen meer te doen en daar
moeten zij zich nu aan houden.
Raadslid Hoogstraten van het CDA
had nog een idee: “Als we van dit
orgel nu een cultuur erfgoed maken
kunnen we het misschien wel subsidieren.
Uit de reactie van de wethouder viel
niet veel af te lezen; “U als raad bent
de baas”, was het enige wat wethouder Van Breukelen hierop zei. Bert
van Broekhuizen stelde nog voor
dat het bestuur naar de ombudsman zou gaan: “gezien de verwachtingen die het Rijk bij u heeft gewekt
denk ik zeker dat u dat wint en dat
het Rijk alsnog zal moeten betalen.
Wat er nu gaat gebeuren werd niet
helemaal duidelijk. We blijven het
voor u volgen.
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Round Table 169 haalt
15.000 euro op voor
Gerardus Majella
Presentatie filmbeelden uit
ver verleden van Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen
De Ronde Venen - Op 20 april
jl. was een feestelijke presentatie bij de Rabobank van dvd’s met
filmbeelden uit het verleden van
Mijdrecht-Vinkeveen-Wilnis en aangrenzende buurtschappen. Het eerste exemplaar van de cassette met
3 dvd’s werd door de voorzitter van
de historische vereniging overhandigd aan burgemeester Burgman. Verschillende leden van deze vereniging hebben films, foto’s
en video’s verzameld van particulieren en al het materiaal bekeken,
o.a nooit vertoonde filmbeelden, en
gesorteerd voor deze nieuwe dvd’s.
Het project is onderdeel van de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan
van de historische vereniging. Andere activiteiten zijn o.a. een wandeling op de Buitenplaats van Vreedenhoff in Nieuwersluis op 2 mei en
een fietspuzzeltocht op 6 juni. Informatie op www.proosdijlanden.nl. De
dvd’s zijn te koop bij Juwelier Swaab
in de Dorpsstraat te Mijdrecht.

Mijdrecht - Vrijdag 17 april jl. heeft
voor de tweede maal het Vinkeveense Eilandgolf plaatsgevonden. Dit
unieke evenement is door de Round
Table 169 in georganiseerd. De opbrengst van dit toernooi, 15.000 euro, wordt aangewend om een Huifbed aan te schaffen voor Stichting
Gerardus Majella.
Een huifbed is een combinatie van
een huifkar en een bed. Het huifbed
is een stalen constructie, die gedragen wordt door twee vaste wielen
achter en twee zwenkwielen voor. In
deze constructie lopen twee pony’s
van gelijke hoogte vlak naast elkaar die gestuurd worden door een
menner. Over de ruggen van de pony’s is een canvas doek gespannen
dat in hoogte verstelbaar is. Hierop
komt de deelnemer te liggen met
het hoofd in dezelfde richting als de
pony’s. Huifbed-rijden is een speciale manier van paardrijden, bedoeld voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, voor wie gewoon op het
paard zitten niet mogelijk is.
Eilandgolf
Na maanden van gedegen voorbereiding zijn op diverse eilanden
in de Vinkeveense Plassen in totaal twaalf golfholes uitgezet. Elke

hole werd door een bedrijf gesponsord. De deelnemers zijn tijdens de
dag met behulp van boten van eiland naar eiland gevaren. Deze ‘watertaxi’s’ zijn geleverd door diverse
bedrijven en particulieren. In totaal
hadden zich 22 teams ingeschreven voor een flight. Alle deelnemers
werden rond het middaguur ontvangen in het clubhuis van de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (WVA). Hier vonden inschrijving, briefing en een zeer smakelijke
lunch plaats en ontvingen de deelnemers o.a. een golftas.
Na een welkomstwoord door Round
Table 169-voorzitter Matthijs Dull
werden de deelnemers naar de diverse eilanden gevaren en kon eenieder aan zijn of haar ronde beginnen. Er mocht tijdens het golfen gebruik worden gemaakt van drie verschillende golfclubs. Als golfballen werden zogeheten ‘floaters’ gebruikt. Deze ballen blijven drijven in
het water. Op een aantal van de eilanden stond een horecapunt. Deelnemers en toeschouwers kregen
hier van lokale horecaondernemers
een hapje en een drankje.
Het weer zat de deelnemende teams
mee. Een flauw zonnetje en een stevige wind begeleidden de teams tij-

dens hun ronde over de eilanden.
Toeschouwers konden gebruik maken van een partyschip dat rondvoer over de grote plas. Rond 18.00
uur werd aan de laatste hole begonnen, waarna men weer, onder
het genot van muziek, een hapje en
een drankje, bij elkaar kwam in het
clubhuis van de watersportvereniging op eiland vier. Na telling van de
scorekaarten kon de prijsuitreiking
plaatsvinden. De prijzen werden uitgereikt door oud-voetbalinternational Ernie Brandts.
De uiteindelijke uitslag is geworden:
1e prijs heren:
Michel Post van team Caransa
2e prijs:
Gert van de Wal van team Ernie
Brandts
3e prijs:
Michel Hengeveld van team Datamail
1e prijs dames:
Henriëtte van Lanschot van team
Hengeveld Geveltechniek
Best Neary:
Eric De Graaf van team Vosselman
Buiten
Teamprijs:
Team Gebr. van Scheppingen 2

Echtpaar Van de Burgt-Verweij
60 jaar getrouwd

VOBI uit Vinkeveen had
weer ‘mooie’ klus
Vinkeveen/Abcoude - Ten behoeve van de verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen worden er diverse nieuwe viaducten,
tunnels en duikers gebouwd.
De eerste prefab betonnen liggers
zijn geplaatst voor het nieuwe viaduct bij Abcoude door VOBI bv te
Vinkeveen.
Een bijzondere, niet alledaagse klus,

de prefabliggers zijn 44 meter lang,
1,60 meter hoog en wegen 75.000 kg
per stuk. De liggers zijn gemaakt in
Son bij Eindhoven en worden aangevoerd met speciaal transport, deze vrachtwagens zijn totaal 60 meter lang. De prefabliggers worden
geplaatst met twee 500 tons telekranen.
Om het werk veilig te kunnen uit-

voeren zijn aan beide zijden van de
A2 twee rijbanen afgesloten vanaf 23.30 uur tot 5.00 uur. Tijdens het
ophijsen van de liggers is het verkeer geheel stopgezet voor ca 10
minuten.
VOBI bv bouwt in opdracht van de
combinatie A2HoMa acht kunstwerken: vijf viaducten, twee tunnels en
een overkluizing.

Ruiming dreigt voor
alle karpers levend in
Mijdrechtse Bovenlanden
De Ronde Venen - Het plan van
de Provincie om alle karpers weg
te vissen uit de wateren van de
Mijdrechtse Bovenlanden raakt kant
noch wal, aldus de statenfractie van
de Partij voor de Dieren Utrecht.
Door de Provincie kan geen enkel
verband worden aangetoond tussen
de aanwezigheid van karpers en de
in dat gebied optredende oeverosie.
De Partij voor de Dieren dringt daarom aan op maatregelen die wél oplossing bieden.
Op advies van het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft de
provincie Utrecht het plan opgevat
alle karpers te verwijderen uit de
Mijdrechtse Bovenlanden. De Partij voor de Dieren vindt het vergezocht om de problemen van oeve-

rerosie te wijten aan de aanwezigheid van karpers, en niet reëel om
de diversiteit van de visstand te verhogen door het verwijderen van alle
karpers uit de Mijdrechtse wateren.
“Dat de karpers de oorzaak zijn
van de oeverafkalving in het gebied is door niemand aangetoond
en lijkt ons zeer onwaarschijnlijk”,
aldus Wanda Bodewitz, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren
Utrecht. “Dit idee is vergelijkbaar
met het verwijderen van kamelen uit
de woestijn in de hoop dat er een
poolgebied ontstaat.”
Er zijn genoeg maatregelen voorhanden die wel een oplossing bieden voor de problemen in dit gebied. Het zorgen voor schoon instroomwater, het afdekken van de

bodem met zand en het toelaten van
peilfluctuaties zijn wetenschappelijk
onderbouwde maatregelen die van
invloed zijn op zowel de oevererosie
als de visstand.
Het laatste argument dat de Provincie gebruikt ter onderbouwing van
haar plan, is dat karpers de rietaanplant kunnen beschadigen van de
pas aangelegde ‘Natuurvriendelijke
Oevers’. Het doden van in het wild
levende dieren ten behoeve van de
aanleg van ‘natuur’ is wat betreft de
Partij voor de Dieren de wereld op
zijn kop. Ze pleit daarom ook voor
een tijdelijke gaasbarrière onder de
waterspiegel om de jonge rietaanplant te beschermen tegen de karpers.

Mijdrecht - We zeiden het al vaker: De Ronde Venen is een gezonde gemeente waar het huwelijken
betreft die lang standhouden. Dat is
ook het geval met Harmen Jan (Herman) van de Burgt en zijn echtgenote Trijntje van de Burgt-Verweij.
Zij vierden hun diamanten bruiloft
op woensdag 22 april jl. en wonen
sinds 1957 in Mijdrecht. De laatste vier jaar in het seniorenappartementencomplex Veenstaete aan de
Zuster den Hertoglaan. Naast een
lawine aan felicitatiekaarten, waaronder tevens de gelukwensen namens Koningin Beatrix, maakte ook
burgemeester Marianne Burgman
haar opwachting. Zij onderhield
zich in een gemoedelijke sfeer enige tijd met het echtpaar dat zowel
geestelijk als lichamelijk in goeden
doen is. Herman trouwde zijn Trijntje op 22 april 1949 in het gemeentehuis te Vinkeveen. “Maar daarvóór
kenden wij elkaar al hoor, dus het
is méér dan zestig jaar lief en leed”,
merkt Herman olijk op. Hij vertelt
dat hij zijn grote liefde tegenkwam
op de kermis in Abcoude. Herman
was na de oorlog als dienstplichtig militair gelegerd in Fort Abcoude. Dat was toen nog in gebruik als
militair steunpunt. Trijntje woonde
destijds in Waverveen. Na de ker-

mis bracht Herman haar altijd thuis.
Lopend! Maar dan moest hij in het
donker ook weer terug naar het Fort
en dat was een hele onderneming.
In de weekeinden ging hij van huis
met de trein naar Utrecht. Hij woonde toen in Driebergen waar hij op
26 januari 1924 geboren werd. In
Nieuwersluis stapte hij over op het
boemeltje van de Haarlemmermeer
spoorlijn en stapte uit in Wilnis. En
dan maar (weer) lopen richting Waverveen naar zijn Trijntje die daar
werd geboren op 25 augustus 1927.
Hechte band
Herman en Trijntje kregen zes kinderen, vijf meisjes en een jongen.
Inmiddels zijn er 10 kleinkinderen
en vijf achterkleinkinderen die allemaal graag naar opa en oma Van de
Burgt gaan. “Wij allemaal eigenlijk,
want jaarlijks hebben wij altijd ons
familie-uitje waar we als kinderen
samen met onze ouders er een leuk
dagje of weekend van maken. Dat
is al jaren zo. We hebben een hechte band met elkaar. Zolang je elkaar
hebt moet je dat doen. Er komt een
tijd dat het niet meer kan en dan
heb je spijt dat het er nooit van is
gekomen. Dus gaan we er regelmatig op uit met elkaar, de meesten
van ons wonen in De Ronde Venen,

hoofdzakelijk Mijdrecht. Dus lekker
dichtbij. En als lopen te veel wordt
zetten we Herman en Trijntje in een
rolstoel. Dan kunnen ze toch alles
zien en meemaken. Het is dan wel
‘geiten’ met elkaar hoor... Mijn vader
komt altijd spontaan uit de hoek en
mijn moeder onthoudt alles wat ze
ziet en hoort. Net een wandelende
encyclopedie. Heel frappant.” Aldus
een lachende en goed van de tongriem gesneden dochter Anja die samen met zus Marrie de visite ontvangt.
Herman geniet alweer 20 jaar van
zijn pensioen. Hij heeft in zijn werkzame leven zo’n 25 jaar bij Sigma
Coatings gewerkt als kleurmaker.
In de jaren daarvóór werkte hij bij
diverse boeren in Waverveen waar
het echtpaar ook een poosje heeft
gewoond. Voor vrienden, buren en
kennissen werd in de hal van Veenstaete op de huwelijksdag zelf een
feestje opgetuigd. In familieverband
gaat de familie nog een weekendje lekker weg naar een hotel met diner. Geniet ervan! De redactie van
de Nieuwe Meerbode feliciteert het
echtpaar Van de Burgt-Verweij met
het behalen van deze mijlpaal in het
leven en wenst hen met hun familie nog vele jaren in goede gezondheid toe!
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1e HVM Hockey Clinic
doorslaand succes!
Aalsmeer - Mijdrecht - Afgelopen
zaterdag vond op HVM de eerste
HVM Hockey Clinic voor de jongste
jeugd (5 tot 8 jaar) plaats. Vriendjes en vriendinnetjes van onze eigen jeugdleden waren de afgelopen
weken gevraagd om ook een keertje mee te komen doen. En dat hebben we geweten... In totaal waren er
zo’n 60 kinderen, waarvan bijna de
helft jongens. Na een gezamenlijke
warming up werden de kinderen in

groepen van 8 over de verschillende
oefeningen verdeeld, om in een uur
tijd een tiental verschillende hockeyoefeningen uit te proberen. In het
prachtige weer renden de kinderen
al gauw met rode koppies over het
veld rond alsof ze al jaren lid waren.
De grote opkomst was grotendeels
te danken aan de persoonlijke uitnodigingen van de eigen enthousiaste leden. En dat geeft de sfeer van
HVM weer: een gezellige en gemoe-

delijke hockeyclub. Aan het einde
van de ochtend schreven veel kinderen zich al in voor volgend jaar.
Daarmee verzekerden ze zich van
de mooie starters-set: een hockeystick, een mondbeschermer en een
set scheenbeschermers.
HVM doet ook mee aan Hart Voor
Sport voor kinderen van 9 t/m 12
jaar, op de 3 woensdagmiddagen
na de meivakantie; aanmelden kan
nog.

Argon C1 promoveert
naar tweede divisie
Mijdrecht - Argon kon vandaag
kampioen worden en het was direct
duidelijk, Argon wilde snel op voorsprong komen en de wedstrijd naar
zich toe trekken. Het was Kenzo, die
aan de linkerkant de back voorbij
snelde, een prachtige voorzet af gaf
op de vrijstaande De Stang, maar
deze de bal net langs de verkeerde
kant van de paal deed belanden. Argon oogde niet nerveus en het duurde dan ook niet lang dat de voorsprong daar was. Het was aan de
rechterkant Menno, die prima werd
weggestuurd door de sterk spelende Jasper, deze vond in het midden
Kenzo, die de bal langs de graaiende keeper schoot, 0-1. Zo, dat was
prettig en Argon ging door. Nadat de
linksback geblesseerd moest uitvallen, was het Menno die op snelheid
zijn tegenstander de hielen liet zien
en alleen op de keeper af kon gaan.
Terwijl we de 2-0 al telden, ging de
bal er helaas voor Argon niet in. Argon heerste, maar dat veranderde
snel, toen er verkeerd werd uitverdedigd en de rechtsbuiten van de
Vogels Glenn verschalkte met een
prachtige boogbal en de 1-1 op het
scorebord stond. Wat een domper,
Argon was aangeslagen en moest
zich hervinden. Er werd onrustig gespeeld en de Vogels werden brutaler. Langzaam kwam het geloof terug, maar echte kansen werden er
niet gecreëerd. Zo eindigde de 1e

helft in een gelijke stand, voor Argon onvoldoende, want winst was
nodig om kampioen te worden. Met
4 punten voorsprongen op Soest en
2 wedstrijden te gaan moest er gewonnen worden.
De 2e helft dan maar, we hadden
daar reeds al vaak het verschil gemaakt, dus waarom vandaag niet.
Ronald had in de rust de zenuwen
bij de jongens weggenomen en
aangeven er van overtuigd te zijn
dat Argon de wedstrijd zou winnen,
de Vogels zouden dit tempo niet vol
kunnen houden.
Rust
Argon oogde dan ook minder gespannen en vanaf de aftrap werden
er duels gewonnen, die de 1e helft
verloren werden. Ook in de coaching
onderling was er rust gekomen, het
was wachten op de kansen, die absoluut zouden komen. Het was een
individuele actie die halverwege de
2e helft de wedstrijd zou doen beslissen. Een ingooi aan de linkerkant
van Tim bereikte Jesse, die prachtig
wegdraaide bij de verdediger, alleen
op de keeper af mocht gaan en de
bal beheerst binnen tikte, 1-2, en de
ontlading was daar. De doelpuntenmaker werd bedolven door de gehele ploeg en de warmlopende Berry, die het veld instormde. Ronald
en Han maakten een salto of 6 en
Cees ging uit zijn dak. Het kampi-

oenschap kwam nu wel heel dichtbij, en Argon was vastbesloten om
het niet meer weg te geven. De Vogels geloofden er niet meer in en
toen Menno vlak voor tijd de 3-1
binnenschoot, was het kampioenschap een feit.
De champagneflessen konden open
getrokken worden, de tranen van
geluk de vrije loop gelaten worden
en de bekende kampioensnummers
gebrald worden. De nieuwe Argon
sjalen werden door de trotse moeders om de schouders van hun jonge helden gehangen en de tocht
naar Mijdrecht aanvaardt. Een geweldig buffet stond daar op Argon
helden en begeleiding te wachten, waarna het nog lang onrustig
was……
Een prachtig seizoen kwam zo ten
einde. Knap om te zien hoe de favorieten rol werd waargemaakt door
onze jongens en begeleiding. Ronald, Han, Cees, ontzettend bedankt
voor jullie fantastische en professionele begeleiding, we hebben zoveel mooie wedstrijden mogen beleven dit seizoen met jullie en deze groep. Een compliment aan deze prima groep jongens is op zijn
plaats, nadat zij er 2 jaar geleden
voor zorgden dat de D1 naar de topklasse promoveerde, flikten zij het
nu weer…..de C1 naar de 2e Divisie te schieten.

HP Staal B.V. sponsort
TTC De Merel
De Ronde Venen - Al jarenlang
bestaat er een hechte relatie tussen
Aanneming- en Handelmij HP Staal
en fietsvereniging Toer Trimclub De
Merel. Dankzij financiële bijdragen
van HP Staal heeft De Merel zich
een aantal jaren geleden in nieuwe
clubkleding kunnen steken. Regelmatig wordt in De Nieuwe Meerbode verslag gedaan van onze activiteiten.

De uitstraling blijkt van dien aard te
zijn dat er een regelmatige instroom
van nieuwe leden is. Zo kon De Merel vanaf het verenigingsjaar 2008
ruim dertig nieuwe leden inschrijven. En steeds is er veel belangstelling om ter kennismaking eens mee
te rijden op een van onze ritten.
Al deze leden moeten uiteraard weer
in de clubkleuren gaan fietsen. Ge-

lukkig mochten we weer een beroep
doen op HP Staal. Rob Voorbij, directeur van HP Staal, beklemtoonde
dat hij de verrichtingen van De Merel altijd met belangstelling volgt en
graag een bijdrage sponsort om het
aanschaffen van clubkleding de komende jaren weer mogelijk te maken. Uiteraard zijn wij HP Staal zeer
erkentelijk voor deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Argon verliest door penalty
Mijdrecht - ommige wedstrijden
in het hedendaagse voetbal worden beslist op momenten. Een gemiste kans, een gestopte penalty of
een onnodige overtreding met grote gevolgen zoals vandaag het geval
was. Argon nog volop in de race in
de bovenste regionen van de Hoofdklasse A tegen het eigenlijk wel uitgevoetbalde elftal van trainer Cor
ten Bosch.
Het eerste half uur kende weinig
hoogtepunten. Een sterker AFC benutte het gebrek aan felheid aan
Mijdrechtse zijde. Gehring zocht het
doel net iets breder dan de beschikbare zeven meter twee-endertig en
Patrick Lokken leverde iets te gemakkelijk in bij doelman van Emmerik van AFC. In dat eerste half uur
pakte Jasper de Haer zijn eerste gele kaart. Na het verstrijken van de
dertig minuten kwam bij Argon het
besef dat uit een ander vaatje getapt moest worden. Een schepje gezonde agressie erbovenop en de
wedstrijd kantelde in het voordeel
van de thuisploeg. Patrick Lokken
maakte nog een geweldige omhaal
die als hij doel had getroffen geen

doorgang had gevonden omdat
voordeelregels nog altijd lastig zijn
in te schatten voor de mannen in het
geel. Zoals al gezegd word een wedstrijd beslist in momenten. Het moment van deze wedstrijd was minuut
44 toen Leandro Kappel over rechts
werd gelanceerd en door Jasper de
Haer al dan niet onnodig onreglementair werd afgestopt. Gevolg: een
vervroegde douche voor de Haer en
een 0-1 voorsprong door een benutte penalty van Roodbeen.
Ijzersterk
Na rust een ijzersterk Argon dat
AFC constant vast wist te zetten ondanks de man minder. AFC wist nog
wel één keer gevaarlijk de lat te teisteren door middel van een schot van
Kappel maar daar bleef het dan ook
wel bij. Een neutrale toeschouwer zal
er niets van hebben begrepen. Een
man meer en zwaar de onderliggende partij. Argon creëerde ook geen
uitgespeelde kansen maar was wel
dreigend met twee keer Patrick Lokken en een kopbal van Joeri Onderwater op de lat. Echter was vrouwe
Fortuna vandaag wel aan de Hoofd-

weg te vinden maar dan op het parkeerterrein waar mensen hun geluk
beproefden op de jaarlijkse kermis.
Argon verdiende en kreeg ook alle
lof voor de vertoonde vechtlust en
inzet. Helaas kon aan de score niets
meer gedaan worden. Na afloop kon
men zijn diploma hogere wiskunde
van stal halen om met de resultaten van deze speelronden scenario’s
uit te leggen. Westlandia op 42 punten en Argon, Haaglandia en Hilversum op 40 punten. Spannend is het
in ieder geval altijd in de Hoofdklasse A van de Zondagafdeling. Wie nu
denkt te kunnen voorspellen welke ploeg er over twee speelronden
zich tot kampioen mag laten huldigen kan weleens een poging doen
om assistent van Uri Geller te worden. Een beslissingswedstrijd is ook
zeker nog een optie.
Eén ding is zeker: wil Argon nog
mee blijven doen moet volgende
week gewonnen worden in Naaldwijk van de huidige nummer één,
Westlandia. Als de spelers de lijn
van de tweede helft van vandaag
doorzetten liggen de mogelijkheden
er zeker.

Atlantis A1 ontevreden
met punt tegen koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
ontving het door Van Dam Bedrijfsdiensten gesponsorde Atlantis A1
de koploper van de competitie: OVVO. Deze tegenstander was welbekend, want al 3 keer eerder kwamen beide teams elkaar tegen. In de
voorgaande duels had Atlantis A1
weinig in te brengen, maar in deze wedstrijd was dit zeker niet het
geval. Na een spannende wedstrijd
eindigden beide ploegen met een
gelijke stand: 8-8.
De wedstrijd tegen OVVO was erg
belangrijk en beladen. Dit kwam onder andere omdat OVVO een week
eerder punten had verspeeld en Atlantis op het veld uitstekend presteert. Met een winstpartij zou Atlantis OVVO tot op 1 verliespunt zijn
genaderd.
Atlantis startte in zijn vaste opstelling, met in de eerste aanval Kristian Geerdinck, Erik Kragting, Janneke van Ginkel en Natasja Korver. Er

was bewust voor gekozen om met
de wind mee aan te vallen, zodat
OVVO meteen onder druk gezet kon
worden. En met resultaat, want in de
aller eerste aanval was het meteen
raak. Kristian benutte een goed uitgespeelde doorloopbal. Helaas werd
de stand snel weer in evenwicht gebracht. De tweede aanval, bestaande uit Jeroen Korver, Steven Gortenmulder, Cynthia Sassen en Wendy
Kentrop, kon goede lange aanvallen
neerzetten. Doordat de verdediging
het dicht kon houden was er tijd om
te zoeken naar het verdiende doelpunt. Dat doelpunt kwam door een
goed afstandschot van Cynthia Sassen. Nadat OVVO wederom gelijk
kon maken, pakte het betere Atlantis voor de rust een voorsprong van
twee punten: 4-2.
Na de rust ontstond er een zenuwslopende tweede helft, waarbij beide teams moeite hadden om de korf
te vinden. Atlantis probeerde verder

uit te lopen, maar dit lukte niet. Na
3 doelpunten van Atlantis en OVVO werd een kwartier voor tijd een
stand van 7-5 bereikt. Vanaf dit punt
werd de wedstrijd wat minder sportief en werden er onnodige overtredingen gemaakt. Zo gebeurde het
dat Atlantis A1 in de laatste paar
minuten van de wedstrijd de voorsprong verspeelde door 2 benutte
strafworpen van de tegenpartij.
Na het laatste fluitsignaal overheerste ondanks een heel goede wedstrijd toch een teleurgestellend gevoel. Een winstpartij had erin gezeten, maar lukte uiteindelijk
net niet. Hierdoor is een spannende strijd om de koppositie bijna uitgesloten. Over twee weken wordt
de competie weer hervat met de uitwedstrijd tegen Thor. Maar volgende week wordt eerst uitgebreid het
40 jarig jubileum van Atlantis gevierd!

Team van CSW 7 is
kampioen!
Wilnis - Afgelopen zaterdag wisten de Harmony Boys de kampioensschaal binnen te halen. Dit team van twintigers en vijftigers werd tegen alle verwachtingen in kampioen te worden in de reserve 6e klasse. Een prachtige prestatie.
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Eerste stoelhonkbaltoernooi
in De Ronde Venen

Vlinderbosschool doet
mee aan schoolzwemmen
Vinkeveen - Vorige week werd er
in Vinkeveen schoolzwemwedstrijden georganiseerd door de zwemvereniging De Ronde Venen waar
ook een aantal kinderen van het
Vlinderbos aan meededen.
Dit jaar konden vanuit het Vlinderbos ook kinderen vanaf groep 3 met
een zwemdiploma zich opgeven
voor de onderdelen schoolslag met
mat, rugslag met vervoeren van een
bal en vrijeslag. Er waren aardig wat

jonge sportievelingen die zich hadden opgegeven. Om 13.50 uur begonnen de wedstrijden voor groep
3 t/m 5. Voor het Vlinderbos deden mee Bob Sneiders, Anouk Pappot, Megan Bakker, Quinty van Putten, Julian Wilkes, Rowena ten Haken, Remke Verwoerd, Fenna Passet, Marijn Zuiker.
Helaas niet op de foto maar wel
sportief meegedaan Esmee Pappot
en Tessa Wormgoor. Na de prijs-

uitreiking van 15.45 uur was het de
beurt aan groep 6 t/m 8.
Voor het Vlinderbos kwamen hiervoor uit Anna Wierdsma en Iris
Wierdsma.
Zij hadden dezelfde onderdelen alleen was de afstand die zij moesten
zwemmen 50 meter en met de rugslag moesten zij een pop vervoeren.
Het was een gezellige sportieve
middag en iedereen heeft het ontzettend goed gedaan.

Atalante JC2 kampioen
2008/2009
Vinkeveen - De beker is binnen!!
Afgelopen donderdag was de laatste wedstrijd tegen SAS JC1 om te
proberen het kampioenschap binnen te halen, er moest met 2-1 gewonnen worden om dit te realiseren.
Met knikkende knieën en bevende handen begon Atalante aan de
wedstrijd zeker omdat de tribune
vol zat met meegereisde supporters (zo’n 35 mensen) en veel supporters van de tegenstander omdat
hun SAS JC2 ook nog kans hadden
om kampioen te worden als we met
3-0 zouden verliezen.
De 1e set was er erg nerveus spel
met veel kleine foutjes en goed spel
van de tegenstander die er gelijk fel

inging. Tot de 15 punten bleven we
nog aardig bij maar al snel was het
duidelijk dat deze set naar SAS ging
met uiteindelijk 25-19.
Dus alle reden om wat peptalk te geven en deze wedstrijd niet uit handen te geven en zeker niet het kampioenschap. De 2e set begonnen we
zeer sterk en overvielen we de tegenstander met goed spel en uistekende bloks aan het net. Al snel liep
Atalante uit naar de 20 punten SAS
kon niet volgen en deze set ging dan
ook naar Atalante met 15-25.
Met vol vertrouwen begonnen we
aan de 3e set waar al snel bleek dat
we veel sterker waren en dat we er
in geloofde. De kopjes van SAS gingen ook hangen en het verzorgde

Mijdrecht - In de kantine van ASV
Argon vond afgelopen dinsdag 21
april het eerste stoelhonkbaltoernooi in De Ronde Venen plaats. Wellicht wat overdreven gesteld, maar
dat was een primeur voor Nederland! Het werd georganiseerd door
de stichting Spel en Sport 55 plus.
Het spel is in november als ‘nieuwe sport voor ouderen’ bij de stichting geïntroduceerd. Het van oorsprong Amerikaanse spel is via Gerard Schol uit IJmuiden, een vriend
van stichtingsecretaris Nol Wernert,
overgewaaid naar De Ronde Venen.
Gerard maakte er tijdens zijn vakantie in Spanje kennis mee omdat
een aantal Amerikaanse toeristen
het spel speelden. Zij waren bereid
spelregels en tekeningen voor de
attributen af te staan. Het spel is gebaseerd op de spelregels van honkbal. Alleen wordt er niet met een
slaghout tegen een bal geslagen en
hoeven de spelers niet in het veld te
staan. Het kan zowel buiten als binnen worden gespeeld door jong en
oud, zelfs als een familiespel.
Het gaat daarbij om twee of meer
teams die elk uit zes spelers bestaan. Zij zitten tegenover elkaar op
stoelen met daartussen loopruimte. Daarin staat een ‘stoelhonkbalbak’. Dat is een houten bak op een
inklapbaar onderstel met aan de bovenkant een plaat waarin negen gaten van 10 cm doorsnede zijn aangebracht. Daar moet een speler van
een afstand van ongeveer vier meter
een bal ter grootte van een tennisbal
in zien te gooien. Om stuiteren van
de bal op en over de bak te voorkomen bestaat deze uit een dichtgenaaid zakje met rijst. De gaten vertegenwoordigen punten, t.w. 1, 2 en
3, maar ook ‘uit’ en ‘homerun’. Achter de bak staan drie genummerde
stoelen. De speler staat voor een beginstreep met daarachter een kruis
op de grond. Als een speler een 1
gooit mag deze op stoel één (=honk

1) gaan zitten. Als de volgende spelers eveneens punten scoren schuift
iedereen een stoel op en zijn er 3
honken bezet. Uiteindelijk komt een
speler via een honk ‘binnen’ en tikt
het kruis aan. Hij scoort daarmee 1
punt voor zijn team. Wie de bal in het
gat van ‘homerun’ mikt worden alle
honken verlaten waarbij vier punten
voor het team worden gescoord dat
bij het totaal wordt opgeteld. Scoort
men ‘uit’ dan is de tegenstander
(het andere team) aan beurt. Door
verschillende teams samen te stellen kan men een toernooi organiseren met bijvoorbeeld een kwartfinale, halve finale en finale. Een en ander kan vanzelfsprekend gepaard
gaan met een stuk sociale gezelligheid, een hapje en een drankje.
Home-runners winnaar
Dat was dan ook duidelijk het geval in de kantine van SV Argon, waar
zes teams uit Wilnis (Home-runners
en Stee-Inners), De Kwakel (Blue
Diamants), IJmuiden (Zeewijkers),
Velsen (Pino’s) en Mijdrecht (Majella Ladies) elkaar sportief en in een
gemoedelijke sfeer ontmoetten. Als
sponsor trad op Reurings beheer
om dit gebeuren mogelijk te maken.
De ouderen van de teams buiten De
Ronde Venen waren via welzijnsmedewerker Gerard Schol in IJmuiden
gevraagd om hier aan mee te doen.
“Wij hadden veel meer teams willen
uitnodigen, onder meer uit Zwolle,
maar dat was te duur. Je moet immers een busje huren om de deelnemers heen en weer te brengen. Het
zijn ouderen en sommige deelnemers hier hebben de 85-jarige leeftijd al overschreden, maar zijn nog
steeds kwiek. Om hier in het drukke
verkeer zelf naartoe te rijden is voor
hen vaak teveel gevraagd. Dus moeten we volgende keer eens zien of
de betreffende welzijnsorganisaties
en gemeenten niet kunnen bijspringen,” aldus Nol Wernert. Wethou-

der Lambregts had nog nooit van
het spel gehoord maar was er wel
van gecharmeerd. Ook al omdat het
overal en door iedereen kan worden
gespeeld, zelfs op scholen en in de
familiesfeer. Zij benadrukte dat blijven bewegen voor iedereen en zeker voor ouderen, heel belangrijk
is. Daar draagt dit spel toe bij. Cees
van Ankeren voegde er aan toe dat
dit een ontspannen vorm van bewegen is, door nagenoeg iedereen
te doen. Je hoeft niet ver te lopen,
schuift van stoel naar stoel, staat
een keer, je traint je motoriek en stimuleert het concentratievermogen
om de bal in het juiste gat te kunnen mikken.
Bij een groot aantal senioren lukte
dat aardig, wat niet zelden tot enthousiast gejuich leidde. Eén en ander onder begeleiding en toezicht
van ‘hoofdscheidsrechter’ Joke van
Diemen, die erop toe zag dat de
punten per team ook keurig werden bijgehouden. Elk spel duurde (dit keer) twintig minuten en er
waren vier rondes te spelen. “Meer
dan genoeg voor deze leeftijdsgenoten, het moet wel leuk blijven. Bovendien krijgt elke deelnemers ook
nog een lunch aangeboden,” aldus
Cees van Ankeren. Het eerste stoelhonkbaltoernooi, dat tot ieders verrassing zijn naam kreeg vanwege
11 jaar belangeloze dienstverlening
aan de stichting waarvan hij de laatste tijd voorzitter is, leverde dit keer
als winnaar het team van de Homerunners op. Alle deelnemers kregen
tot slot een herinneringscertificaat
uitgereikt.
Wie meer wil weten over dit spel kan
zich daartoe oriënteren in de sporthal van de Willisstee waar het elke
maandagmiddag van 14.00 tot 15.00
uur wordt gespeeld. Of bel met de
secretaris van de stichting Spel en
Sport 55 plus, de heer Nol Wernert,
tel. 0297-286821 of 06-14807130.

spel van Atalante met veel mooie
aanvallen zorgde voor het snel komen tot de 24 punten.
De laatste service van Atalante die
gelijk werd geblokt door SAS zorgde
ervoor dat het laatste punt naar ons
ging en de jongens en meiden van
Atalante uit hun dak gingen.
Olé olé kampioenen klonk het door
de sporthal de Scheg in Uithoorn.
Na ontvangst van de bloemen, de
kampioens beker van de Volleybal bond en de medailles werd het
feestje gevierd. Met dank aan het
geweldige jeugd bestuur van Atalante en de trainster Miriam die er
toch voor hebben gezorgd dat Atalante JC2 dit kampioenschap heeft
mogen behalen.

S.V. Hertha benoemt Sjaak
ten Den tot hoofdtrainer
Vinkeveen - Afgelopen week heeft
het bestuur van S.V. Hertha overeenstemming bereikt met Sjaak ten
Den voor de functie van hoofdtrainer van het eerste elftal. Tevens is
Rodger van der Hulst benoemt tot
assistent trainer. Beide heren zijn
geen onbekende voor Hertha. Sjaak
is in het verleden 12 jaar lang trainer geweest in de jeugd. In die jaren
is hij zeer succesvol geweest met

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 21 april werd
de vijfde, en voorlaatste, zitting van
de vierde competitie gespeeld.
In de “A” lijn, met tien paren, werden eerste Trudy van den Assem
en Refina Troost, met 60.94%. Tweede, dames nou toch, niet bij de les?,
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 58.85.Derde het combipaar Kokkie van den Kerkhoven en
Ria Bulters met 51.56%, fantastisch
dames!.

In de “B”lijn, ook met tien paren,
werden Bibeth Koch en Tina Wagenaar eerste met 62.50%. Tweede
Gertrude Doodkorte en Floor Janssen met 55.81%. Gedeelde derde
het combipaar Clarita van Reijsen/
Trudy Fernhout en Annet Roosendaal/Rini Tromp met 55.21%.
Dan de competitie: Aan kop, in de
“A”staan Elly van Nieuwkoop en
Jessie Piekaar (schrijfster dezes kan
het bijna blind opschrijven, ach overige dames “A” waar bleef/blijft u nu

diverse jeugdteams. Rodger van der
Hulst is ook al jeugdtrainer geweest
en heeft net als Sjaak in de jeugd
en bij de senioren bij Hertha gevoetbald. Deze benoemingen volgen op
de beleidswijziging voor het seniorenvoetbal bij Hertha. In maart is
besloten dat vanaf volgend seizoen
op zondag alleen nog recreatief gevoetbald kan worden. Op twee spelers na maakt de gehele selectie de

overstap naar de zaterdagafdeling.
Het bestuur hoop dat via Sjaak ook
oud-spelers de weg weer terug zullen vinden naar Hertha.
Er zijn al volop gesprekken gaande
en de verwachting is dat Hertha volgend jaar een kwalitatief goede selectie op de been kan brengen. Het
eerste elftal start volgend seizoen in
de vijfde klasse.

toch?). Tweede zijn Trudy van den
Assem en Refina Troost, derde staan
Greet Overwater en Guus Pielage. In
de “B” staan Gertrude Doodkorte
en Floor Janssen als eerste. Gering
“hijgend”, want slechts drie procent
verschil, komen Hilly Cammelot en
Mieneke Jongsma als tweede. Derde zijn Ploon Roelofsma en Marja
Slinger. Dames u kunt alle zes nog
de eerste positie behouden c.q. verkrijgen! Volgende week de apotheose van dit seizoen: wie blijft (A) en
wie gaat (B)?
Ook spelen bij “Hartenvrouw”?
Nieuwe leden van harte welkom, inlichtingen bij Alice Oostendorp telefoonnummer 0297-540183.

Op de foto tekent voorzitter Harry van Genderen de contracten met Rodger van der Hulst (links) en Sjaak ten Den
(midden)
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Amstelhoekse biljarters
verslaan met gemak
Vinkeveners

Hertha F3 kampioen
2008/2009
Vinkeveen - Aangekomen bij Hertha zie we de jongens 1 voor 1 aankomen. Wat direct opvalt zijn de gespannen smoeltjes. De jongens weten dat dit de dag is dat ze kampioen kunnen worden. Wanneer de
jongens zijn omgekleed in de kleedkamer, is het tijd voor de wedstrijdbespreking.
Echter voordat daar aan begonnen
kan worden komen kreten als “kunnen we niet naar het veld gaan?
Ik ben al zo zenuwachtig..” voorbij.
Afijn, een peptalk is nooit weg en de
jongens zijn klaar om de wedstrijd te
spelen. Er is wat meer publiek toegestroomd dan ze gewend zijn en
dat is natuurlijk prachtig. Dank voor
iedereen die er was.
Niet geheel onbelangrijk - Het winnen van de wedstrijd om vandaag
al kampioen te worden. Gelukkig
moeten we tegen de hekkensluiter
die nog geen wedstrijd hebben gewonnen.
Het fluitsignaal klinkt en we zijn
onderweg. Wat direct opvalt is dat
Hertha aanvalt en Huizen zich moet
beperken tot verdedigen. Het was

Lars die de eerste schoten op het
doel van Huizen loste, maar helaas
schoot hij maar liefst 2 x op de lat en
1 x op de paal!! De gedachte van “o
nee, toch geen net niet wedstrijd..”
kwam nog langs, echter, niet lang
daarna stond het toch vrij snel 1-0.
Ondanks de zenuwen was het Hertha dat aanviel. Goed combinatiespel en inzet van alle jongens leidde
het team naar een 4-0 voorsprong
bij rust.
Het was al duidelijk dat het kampioenschap bij rust al binnen was,
maar er moest toch nog even een
helft gespeeld worden.
Na de rust ging Hertha door en
maakte gehakt van de tegenstander. Eindstand 8-0. En toen klonk
het fluitsignaal…… KAMPIOENEN schreeuwde iedereen! Wat een
feest! Erg leuk om mee te mogen
maken.
Waar je aan kon zien dat dit echt
een team is kwam omdat dat ze elkaar opzochten en elkaar omarmd
over het veld begaven. Prachtig om
te zien!
Tijd voor de uitreikingen. De jongens

kregen allemaal een beker, een medaille en snoep. De Leiders en trainers werden verwend met bloemen,
en na de kampioensfoto’s was het
feest in de kleedkamer! Je wordt
tenslotte niet ieder dag kampioen!
Er was nog een verrassing in petto voor de jongens, geregeld door
Hertha zelf. Na het douchen kregen de jongens een tafel in de kantine toegewezen en werden op deze vroege ochtend verwend met patat en cola! Wat boeit het, vandaag
mag het!
Ik wil persoonlijk iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het
seizoen 2008/2009. De ouders die er
altijd staan om te rijden en aan te
moedigen. De trainers en coördinatoren, en natuurlijk de mannen van
de F3:
Lars Andriessen – Wouter de Waard
– Victor Ykema – Niels Kramer –
Shane Verweij – Bas Vianen – Mauro Knebel en Damon van Haaften
Jongens bedankt. Het was een
prachtig jaar!

De Ronde Venen - Speelweek 35
was een voorproefje van de zo goed
als zekere finale om het teamkampioenschap van De Ronde Venen tussen BC De Vrijheid/Biljartmakers en
Dio 1.
De in vorm zijnde Amstelhoekers
waren met 6-3 duidelijk sterker dan
de Vinkeveners van Dio 1.
Maar in de finale gelden hele andere biljartwetten. Wie heeft de zenuwen het beste in bedwang, welk
team heeft de vorm van de dag, welke spelers dwingen het geluk af etc.
etc.
De federatie heeft met de beslissingswedstrijd om het kampioenschap een schot in de roos gedaan.
Een mooier slot, met een confrontatie tussen de twee beste teams van
periode 1 en 2, is niet denkbaar.
Wij nodigen nu iedereen al van harte uit om op zaterdag 16 mei a.s.
de ontknoping te komen zien in de
Willisstee te Wilnis. De aanvang is
13.oo uur.
Hele jonge spelers zorgden deze week voor de beste prestaties.
Michel Bak (zie foto) had met 15
beurten de kortste partij. Dave Meijer scoorde met 11 caramboles de
procentueel hoogste serie van de
week.
Cens 1 herstelde zich door een 6-3
zege op Bob’s Bar 1. Richard van de
Kolck zorgde met de enige overwinning voor Bob’s Bar 1 ook voor het
extra punt.
Bob’s Bar 2 verloor met 2-7 van
Cens 2. Al weer een jonge speler,
Joel Knightley, was in 19 beurten
veel te sterk voor Stefan Vos.
De Kuiper/van Wijk was met 7-2
verrassend sterker tegen het op de
tweede plaats staande De Kromme
Mijdrecht 1. Kees de Zwart was na
een stroef begin, met 98 caramboles in de laatste 10 beurten, John
Oldersma de baas. Hennie Versluis
redde de eer voor zijn team.
Stieva Aalsmeer zit niet goed in zijn
vel en verloor met 2-7 van De Kromme Mijdrecht 2. Door dit resultaat
hebben De Kromme Mijdrecht 1 en
2 een gelijk aantal punten in de 2e

Inzet Argon beloond

Van Rijn Racing behaalt
10e plaats in NK wedstrijd!
De Ronde Venen – Vorige week
zondag , was de start van de eerste
NK wedstrijd rallyracing 2009. Waar
gebruikelijk de concurrentie de andere deelnemers zijn, was het ditmaal de baan de grootste tegenstander. Grote gaten in het onverharde gedeelte van de baan was de
oorzaak van een uitvalbeurt in de 2e
manche en technische problemen
aan het onderstel. De touchés met
andere rallyrace wagens tijdens de
starts, was hierbij te verwaarlozen.
Wederom braken er aandrijfassen.
Bij aanvang van de trainingen lag
het Eurocircuit er nog mooi en strak
bij, zo ook het onverharde gedeelte. Maar naarmate training vorderde ontstonden er weer grote gaten in dát gedeelte van de baan. De
SEAT Cordoba, met aan het stuur
Dennis van Rijn, kreeg het zwaar te
verduren. Het materiaal hield zich
goed. Ondanks een tik op het voorwiel tijdens de start bij het ingaan
van de eerste bocht. Van Rijn kon
de Cordoba er niet met de gewenste snelheid door de onverharde ondergrond heen sturen. Een 11e

Wilnis - Volgend seizoen speelt de
in Mijdrecht opgegroeide Edgar van
Schie voor CSW. Op dit moment
speelt hij voor de zaterdaghoofdklasser FC Lisse, de ervaren verdediger zal zijn bijdrage gaan leveren
aan de ambities van de huidige koploper in de zaterdag derde klasse C.

ken 1-0. Nadat Paul van Noort namens Eemdijk te hoog mikte en Garry Fokker op de doellijn assistentie
moest verlenen kreeg Mark Flapper een goede mogelijkheid om de
voorsprong te vergroten maar zijn
onverwachte omhaal werd met een
fraaie actie van doelman Van Soeren gekeerd. Vlak voor rust moest
Alan Doorson vanwege een enkelblessure vervangen worden door
Albert Mens.
De tweede helft werd spannend
omdat Argon de voorsprong maar
niet kon uitbreiden, zo schoot Ruben Kraan voorlangs en even later stuitte hij op de keeper. Datzelfde lot overkwam ook Lars Sloothaak
die de keeper niet kon verschalken.
De slotfase werd daardoor hectisch, Eemdijk kreeg goede mogelijkheden maar Argondoelman Bas
van Moort was deze middag in goede doen en kon zijn doel vrijhouden,
wel kreeg hij bij een inzet van Jan
de Graaf hulp van de lat. Zo bleek
het doelpunt van Jimmy van Veen,
gemaakt na achttien minuten in de
eerste helft, het winnende.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij
VRC op Sportpark Spitsbergen in
Veenendaal.

plaats algemeen was het resultaat.
Na een uitvoerige controle van de
monteurs, kon de 2e manche worden gestart. Van Rijn mocht starten
vanaf pole. Iets wat redelijk gunstig
uitpakte. Na wat start gedrang in de
eerste bocht, kwam de Cordoba als
2e uit de eerste bocht. De nummer
een was niet bij te halen, dus de 2e
plaats in de heat verdedigen was op
dat moment de beste optie. Hetgeen
lukte, alleen twee gebroken aandrijfassen in het onverhard, zorgde
voor een vroegtijdig einde. Dit had
wel eens de beste tijd van de dag
voor Van Rijn Racing kunnen worden. Veel werk weer voor het team
monteurs. Snel en vakkundig wisselden de mannen de aandrijfassen. Na overleg tussen coureur en
team, werd er besloten om geen risico’s te nemen in de 3e manche.
Uitrijden en het zetten van een tijd
was het uitgangspunt, om zo een finale plaats te verzekeren. In de B-finale mocht van Rijn vanaf de tweede rij starten. De start ging redelijk
goed, al kon van Rijn zich niet in de
top melden. Na enkele rondes gere-

De Merel/Metaal Mijdrecht 3 kon
het met 2-7 niet winnen van De
Paddestoel 3. Michel Bak was in een
prachtige partij na slechts 15 beurten iets eerder klaar als Wim Berkelaar.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 verloor met 4-5 van het drie mansteam van De Schans. Hein Voorneveld haalde in zijn eentje met twee
overwinningen alle punten voor De
Schans.
Stand 2e periode:
1. De Vrijheid/Biljartmakers
99 punten (15 wedstrijden)
2. Kromme Mijdrecht 2
78 punten (15 wedstrijden)
3. Kromme Mijdrecht 1
78 punten (16 wedstrijden)
4. De Kuiper/van Wijk
77 punten (15 wedstrijden)
5. Cens 1
77 punten (16 wedstrijden)

Edgar van Schie naar CSW

Zaterdagvoetbal

Mijdrecht - Argon heeft afgelopen
zaterdag een verdiende overwinning behaald, tegen Eemdijk kwam
Argon na ruim een kwartier spelen
op 1-0. Pogingen om de score verder op te voeren mislukten omdat
keeper Jaap van Soeren menigmaal
enige knappe reddingen verrichte. Daardoor werd de tweede helft
onnodig spannend en kon Argondoelman Bas van Moort met kust en
vliegwerk en met behulp van de lat
zijn doel schoon houden en zodoende de winst vasthouden. Echter omdat mede degradatiekandidaat CJVV ook tot winst kwam schiet Argon
niets met deze zege op. Aanstaande
zaterdag gaat Argon op bezoek bij
VRC in Veenendaal en moet winnen,
het is dan afhankelijk van het resultaat van CJVV of Argon rechtstreeks
zal degraderen.
Eemdijk dat nog in de race was voor
de derde periode en de vierde plaats
had in aanvallend opzicht de eerste
helft niets in te brengen bij Argon,
Argon was feller en streed met veel
inzet voor iedere bal en dat had al
vroeg in de wedstrijd succes toen
Ruben Kraan met een strakke pass
Jimmy van Veen de ruimte instuurde, die had vervolgens geen moeite
om keeper Van Soeren te verschal-

helft van de competitie. Een prima
resultaaat.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won
nipt met 5-4 van De Paddestoel
1. John Vrielink was weer eens op
dreef en versloeg in 19 beurten een
falende Carolien van Wijk.
De Paddestoel 2 was met 5-4
iets sterker als De Merel/Metaal
Mijdrecht 2. Pim de Jager kwam
maar 3 caramboles tekort tegen de
“oude vos” Dorus van der Meer. Jim
van Zwieten zorgde in 23 beurten
voor het extra punt van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers wil zo snel
mogelijk 2e periodekampioen zijn.
Dio 1 was met 6-3 het slachtoffer.
Op Dave Meijer staat geen maat
en dat ondervond Cor Bavinck. Na
17 beurten was Dave aan de finish.
Bert Loogman ondervond de kracht
van Paul Schuurman . Heel regelmatig scorend was Paul deze keer
Bert duidelijk de baas.

De komst van trainer Dennis Van
den IJssel naar Wilnis is voor de 30
jarige Van Schie de bevestiging van
de ambities van CSW. Na afgelopen
seizoen met FC Lisse alles gewonnen te hebben wat er te winnen valt
in het amateurvoetbal, is Van Schie
toe aan een nieuwe uitdaging. Hij
hoopt zijn ervaring te kunnen overbrengen op de talentvolle en en-

thousiaste Wilnisse spelersgroep.
Van den IJssel is blij met de komst
van nog één hoofdklasse waardige
speler na Mauri Cabeza van FC Hilversum. De wens van beide spelers
om de vanaf nu de nadruk te leggen
op hun maatschappelijke carrières
bood CSW de gelegenheid om deze geroutineerde spelers voor CSW
te winnen.
Met de ervaring van beide spelers
kunnen we, hopelijk in de 2e klasse,
een serieuze rol van betekenis spelen. Door de komst van Van Schie
en Cabeza wordt deze groep, met
veel potentieel, alleen maar individueel en collectief beter, aldus Van
den IJssel.

Mega keuzesportdag VLC
De Ronde Venen - Op maar liefst
zeventien plaatsen, met elf externe
aanbieders en negentien verschillende sportieve onderdelen, werd
op 20 april de sportdag voor leerlingen uit de derde klassen gehouden.
Bij deze sportdag doen alle derdeklassers van beide locaties mee, een
megaklus dus.
Leerlingen kiezen drie onderdelen
en hebben voor ieder onderdeel vijf
kwartier met tussen de tijdsblokken
in een half uur om zich te verplaatsen. In de eigen vier gymnastiekzalen (Mijdrecht en Vinkeveen) werden onderdelen gedaan als: unihockey (fllorball), tafeltennis, line
dance, aerobics, volleybal, basketbal en taekwondo.
De vakgroep lichamelijke opvoeding is dank verschuldigd aan voet-

balvereniging Argon (onderdeel
voetbal), dansschool Nicole (jazzdance), fitness centrum Fit-inn (fitness), fitness centrum Beuving (fitness), hockey vereniging HVM
(veldhockey), manege Lucky Stable (paardrijden), sportcentrum PK
sport (squash en conditietraining),
sporthal de Phoenix (badminton),
tennispark “de Molmhoek” (tennis),
tennispark TVM (tennis), zwembad
Veenbad (aquarobics en waterpolo).
Zonder de medewerking van deze instellingen zou een dergelijke
vooruitstrevende sportdag niet mogelijk zijn.
De leerlingen werden sportief uitgedaagd op verschillende vlakken.
Prachtig weer droeg bij aan een geslaagde dag.

den te hebben, brak er een schakelkabel bij het uitkomen van de chicane. De versnellingsbak kon niet
meer bediend worden vanuit de
cockpit! Twee bochten verder was
er een crash van andere finalisten,
wat zorgde voor code rood. De wedstrijd zou herstart gaan worden. Bij
de komende herstart van de B-finale, zouden er enkele concurrenten
ontbreken. Het team had geen tijd
genoeg om de schakelkabel te ver-

vangen. Dus voor de punten deed
van Rijn toch mee aan de herstart.
Direct na de herstart stuurde Dennis zijn wagen de pits in.
Door toch te starten en het ontbreken van de andere deelnemers,
pakte van Rijn de 10 plaats algemeen! Tactisch een goede beslissing geweest. De eerste top 10 finish heeft het team te pakken, alleen niet op de manier zoals ze het
graag zouden willen.

Spannende wedstrijd
De Vinken E1- ESDO E1
Vinkeveen - De Vinken E1 moest
zaterdag spelen tegen ESDO E1. De
eerste wedstrijd werd verloren met
8-6 maar dit kwam mede doordat
hun er spelers in hadden van de D.

werd het 2-1 door een doelpunt van
Thomas. Zijn eerste wedstrijddoelpunt en Thomas deed het in stijl met
een fraai afstandsschot.

Ook deze keer weer drie spelers uit
een D team. Met een gedegen warming up werd het team van de Vinken opgewarmd en ze werden verzocht als een tijger te spelen en voor
elke bal te gaan. En dat deden ze.

Even later scoorde we zelfs de 3-1
maar vlak voor rust kwamen ze terug tot 3-2. Dit was al een uitstekende prestatie en de trainers waren dan ook dik tevreden. Na de rust
werd het een bloed stollende wedstrijd met kansen over en weer.

Ze begonnen fanatiek aan de wedstrijd en het werd dan ook 1-0 voor
de Vinken. Jammer genoeg kwam
ESDO snel langszij. Maar er werd
gevochten voor iedere bal en al snel

Flink aangemoedigd door de toeschouwers bleef de verdediging op
slot. De eindstand bleef 3-2 een
prachtige overwinning voor De Vinken E1!
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Examens op Judoschool
Blaauw
Uithoorn – Zaterdag werden er in
de dojo van Judoschool Blaauw judo examens afgenomen.

De zaal werd bevolkt door ouders,
opa’s, oma’s en andere belangstellenden die de verrichtingen wilden gadeslaan. De judoka’s lieten
aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij het afgelopen seizoen geleerd hadden aan judoworpen en grondtechnieken. Na ongeveer twee uur kon de voorzitter van
de examencommissie, bestaande
uit David Siebeler, Ronald Oussoren, Thomas van Emden en Edwin

Blaauw, de uitslagen bekend maken en sprak hij een ieder persoonlijk toe. De volgende leden van Judoschool Blaauw konden tevreden
huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Lisa Zurcher, Quinty Kwak, Susanne van Zaal, Thomas Titulaer, Tim
van Zaal
Gele band, 5e Kyu
Dahley Springintveld, Dana Waterham, Denise Roelofsma, Morvan
Spaargaren, Tess Delsen, Thijs Kees,
Thijs Wijfjes

Oranje slip, 5e Kyu
Daan Brokken, Jacey Springintveld,
Judith van Coevorden, Mila van
Coevorden, Quinten Vermeulen
Oranje band, 4e Kyu
Stan van den Berg
Groene slip, 4e Kyu
Iris Blaauw
Blauwe slip, 3e Kyu
Wisse Rutgers
De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 9 mei in
de dojo van Judoschool Blaauw.

Zeer geslaagde Car Washactie bij Atlantis

en om 9.15 uur werd er begonnen
met het wassen van de auto’s. Om
de auto’s zo goed mogelijk te kunnen cleanen hadden we behoefte
aan de nodige schoonmaakspullen.
De sponzen, zemen en autoshampoo werden gesponsord door Halfords uit Mijdrecht.
De mensen bleven maar komen om
hun auto te laten wassen. Er was
haast geen tijd om een pauze te nemen om wat te drinken.
Om 11.30 uur werden de laatste auto’s gewassen, de selectie moesten allebei hun competitiewedstrijden spelen.
Er waren nog mensen die hun auto
wilden laten wassen, helaas moesten deze mensen weer met hun
“vieze auto” naar huis worden gestuurd. Na de “Car Wash” stond er
een heerlijke lunch klaar voor de
selectie op het dakterras bij Atlantis. Deze lunch werd gesponsord
door de Albert Heijn uit de Passage
uit Mijdrecht. Er zaten zelfs sportdrankjes bij voor na de wedstrijden.
Er zijn in totaal 42 auto’s en één
scooter gewassen.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hield de selectie van Atlantis een
actie om geld op te halen voor hun
eigen vereniging. De actie was een

“Car Wash” . Al vroeg waren er
mensen van de selectie aanwezig
om parkeerplaatsen af te zetten. De
mensen die hun auto wilden laten

wassen konden op deze speciale
plaatsen hun auto neerzetten. Voor
7,50 werden de auto’s mooi schoon
gewassen. Het was prachtig weer

Een prachtige prestatie in ruim twee
uur. Deze actie heeft 326,00 opgebracht voor korfbalverenging Atlantis. Er mag terug gekeken worden naar een geslaagde actie! Onze dank gaat uit naar de sponsors
(Halfords en Albert Heijn) die het
mogelijk hebben gemaakt om deze
actie tot een succes te maken.

Imara en Priscilla laten zien
wat ze kunnen!
Mijdrecht - Zondag 26 april reisden Imara en Priscilla van GVM’79
af naar het verre Landgraaf. Het was
de laatste plaatsingswedstrijd voor
het NK acrogym. 6 weken geleden
kreeg Imara een blessure en miste
daardoor samen met haar partner,
hun plaatsingswedstrijden voor het
NK. Door uitval van een ander duo,
kregen ze echter toch nog een kans
om zich te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen.
Ze moesten beginnen met de tempo oefening. Helaas ging de arabier-salto van Priscilla niet helemaal
vlekkeloos. De rest van de elementen werden wel netjes uitgevoerd,
wat resulteerde in een score van
25.433. Daarna was de balans oe-

fening aan de beurt. Doordat de
blessure van Imara nog niet volledig herstelt is, moest zij de spagaat
met haar verkeerde been doen. Gelukkig lukte dit goed, waardoor ze
een mooie stabiele oefening konden laten zien, die beloond werd
met 26.000 punten. Met een punten totaal van 51.43 belande ze op
de 7de plaats. Een hele mooie prestatie! Alhoewel ze de limiet voor
het NK wel gehaald hebben, zijn ze
net niet hoog genoeg geëindigd om
zich rechtstreeks te plaatsen. Wel
staan ze reserve. Wil je misschien
een keertje meedoen met acrogym
of alleen een kijkje komen nemen,
dat kan op donderdag van 16.00 tot
17.00 uur in de gymzaal de Brug.

Het wielerseizoen 2009
voor veteranen van
UWTC goed begonnen
Uithoorn - Afgelopen donderdag
23 april behaalde Guus Zantingh in
Nieuwkuijk zijn eerste overwinning.
Bij deze wedstrijd was een mooi peleton renners aanwezig, vanaf het
vertrek waren er vele schermutselingen, op 3/4 van de wedstijd onstond er een grote kopgrope met
o.a. Guus Zantingh maar deze werd
kort voor de finisch ingelopen en
draaide het uit op een massasprint,
deze werd gewonnen door Guus
Zantingh. Voor deze overwinning
had Guus Zantingh alle enkele goede uistslagen gereden in o.a. Eiber-

Veenshuttle Mix
kampioenschappen
Vinkeveen - Donderdag 16 en 23
april werden de Mix dubbel kampioenschappen van de Veenshuttle in
de Phoenix gehouden. In maar liefst
6 poules waren de teams op sterkte
ingedeeld. Hierbij was ook een rolstoel poule. De rolstoelers werden
per wedstrijd ieder aan een valide
speler gekoppeld.
In de vele wedstrijden werd fanatiek
om de punten gestreden. Dit gaf

twee avonden vol plezier en spanning. Uiteindelijk werd door Trudi en Marijke weer de balans opgemaakt en konden de winnaars bekend worden gemaakt. Bij de rolstoelers ging Ronald Pothuizen er
met de 1e plaats vandoor. In poule D werden Marja van Roon en Peter Meijer de winnaars. Poule C Helene Vos en Jan van Kempen. Poule B waren Marijke van Rijn en Hans

Bouwman de sterksten.
Tenslotte wonnen Daphne Smit en
Oscar Kanters de A poule en daarmee het clubkampioenschap. Op
de foto zien we de winnaars van de
poules met in het midden Daphne
en Oscar, de clubkampioenen.
Iedereen is nu weer volop aan het
oefenen voor de single kampioenschappen, welke eind mei gehouden zullen worden.

Ook de andere veteranen van UWTC
behaalde de afgelopen maanden
goede resultaten, Leen Blom werd
op eigen parcours in Uithoorn 14e
en op 4 april werd Leen in Almelo
6e nadat hij vanuit het vertrek wegsprong en hierdoor de slag maakte,
in deze wedstrijd eindigde hij netjes 6e.

Legmeervogels Futsal 3
kampioen
Uithoorn - Legmeervogels futsal 3
is een team dat dit seizoen gestart
is met de futsalcompetitie. Na een
uitstekende competitiestart waarin
na 8 wedstrijden 24 punten waren
behaald kwam de klad er een klein
beetje in. Een dip vlak voor de winterstop die begon met uitschakeling
in de beker, trok door in de competitie. Tegen Vedette Remise werd verloren en tegen het altijd lastige KDO
werd gelijk gespeeld.
Na de winterstop begon de ploeg
vol goede moed en zelfs de twee
wedstrijden die gespeeld werden
met de halve selectie op de lange
latten werden met dank aan de invallers gewonnen. Alle wedstrijden
werden gewonnen en de concurrentie verloren wel de nodige punten. Vrijdag 17 april stond de kraker tegen nummer 2 Vedette Remise op het programma. Bij winst zou
de ploeg van hoofdcoach “de snor”
kampioen zijn, bij ieder ander resultaat zou het een week later alsnog kunnen. Met in het achterhoofd
de thuiswedstrijd tegen Vedette,
waar de enige nederlaag van het
jaar werd geleden, werd er slap begonnen. Vedette kwam dan ook op
een 1-0 voorsprong. De ploeg van
“de snor” herstelde zich goed daarna. Na een vermakelijke, spannende wedstrijd, werd de eindstand uiteindelijk 2-2. Waardoor Vedette op

HKU rijdt de Amstel Gold
Race
Uithoorn – Vorige week hebben de
wielervrienden van de HKU (“Het
Kruispunt Uithoorn”) alweer voor
de vijfde opeenvolgende keer in
Limburg de Amstel Gold Race gereden. De HKU is een wielerploeg
die veelal op zondagochtend vanuit
Uithoorn allerlei richtingen oprijdt,
om lekker aan de conditie te werken en om ook af en toe een stukje
te racen. HKU is dan te herkennen
aan de wit/lichtblauw/rode tenues
met de sponsoring van Pieterse Rozen, Thiesen Tripode, Rosenkrantz
Spreadsheet Solutions en H.J. v. Rijn
& Zn. te Vrouwenakker erop. Met
ruim 20 personen was de HKU vorig weekend neergestreken in Zuid
Nederland en zat verdeeld over een
hotel en bungalowpark. Het “rondje”
drank en de bitterballen op een terras in Valkenburg van Firma Woodward uit Hoofddorp op vrijdagavond
de 17e zorgden ervoor, dat de stemming er goed inkwam voor de ritten van de volgende dag. Zaterdagochtend de 18e om 6:30 uur startte de eerste “kleppers” van de HKUgroep, Marcel Janzing en Eric Fronik
om de 250 km (de langste afstand
van de toerversie) als ware profs te
trotseren. Mark Rosenkrantz, Johan
Oosterbeek, Marjan, Theo en Arno
Stolk startte om 8:30 uur en zij reden in een hele mooie tijd de 150
km. John Sassen, Mark Schaap, Patrick Thiesen, Edwin Meissen, Henny Courtier en Dieuwke reden 100
km van de toerversie. Helaas moesten Rens-Jan Ossenwaarde, Marty Pieterse, Wim Gomersbach en
Leo Jaarsma dit jaar de AGR missen wegens omstandigheden, maar

gen 3e, Spaarnwoude 5e en op eigen parcours in Uithoorn 6e. Afgelopen zondag sprinte Guus naar een
mooie 2e plaats in Woerden, Leen
Blom werd in deze wedstrijd 15e.

zij zijn alweer hard aan het trainen,
om er volgend jaar zeker bij te zijn.
Ook trainer/gangmaker Harry van
Pierre bleef achter in Noord Holland. Hennie sr. en Anneke Courtier, Youri en Bianca Janzing, Susan
Rosenkrantz, Nadine van Rijn, Sandra Oosterbeek, Marika Overwater,
Nicole van Tilburg, Richard Meerman, Monique Sassen, Jojanneke
Thiesen en Flora waren zoals gewoonlijk weer meegereisd als supporters en hebben ook menig uurtje in Valkenburg vertoefd. De energie-versnaperingen van H. van Rijn

6 punten werd gehouden met nog 2
wedstrijden te spelen.
Vrijdag 24 april werd de volgende
wedstrijd gespeeld. Fico 6 was de
tegenstander in de volgestroomde Bloemhof in Aalsmeer. Bij deze
willen wij dan ook de vele supporters bedanken die deze avond, maar
ook de rest van het afgelopen seizoen, aanwezig waren. Na een 0-2
voorsprong bracht Fico de spanning
enigszins terug in de wedstrijd door
de 1-2 binnen te schuiven. Nadat
Legmeervogels/ Bakker Car Cleaning even een tandje bijschakelde
was het gedaan met het verzet van
Fico. Na een ruststand van 1-8, was
het de tweede helft dan ook meer
vermakelijk, dan spannend voor de
vele toeschouwers. Na exact 50 minuten vond scheidsrechter Ross het
mooi geweest en na een 4-18 overwinning was Legmeervogels/Bakker Car Cleaning dan officieel kampioen! Uit handen van een delegatie van het hoofdbestuur, waaronder
de waarnemend voorzitter en het
voltallige zaalvoetbalbestuur werden de bloemen in ontvangst genomen, waarna het grote feest kon beginnen.
Wij willen alle mensen bedanken die
ons dit jaar hebben gesteund en geholpen. Daarnaast willen wij ook alle mensen bedanken die ons vrijdagavond van de nodige hapjes en
drankjes hebben voorzien.
& Zn. uit Vrouwenakker hebben de
wielrenners zonder al te veel problemen over de vele beklimmingen
heen geholpen. Zij verzorgen ook
het meeste onderhoud aan de racefietsen, waardoor HKU zorgeloos de
bergen op en af konden rijden. Ook
het vermelden waard is, dat beginneling Mark Schaap de 100 km “gepakt” heeft. En dat na maar twee
oefenritjes dit jaar.
Zondag de 19e heeft de HKU nog
naar de profs gekeken en daar werden Karsten Kroon en Robert Gesink knap 2e en 3e. Gelukkig werkte het weer dit jaar ook mee en dat
heeft er voor gezorgd dat de hele
ploeg nu alweer uitkijkt naar de volgende Amstel Gold Race, want daar
zal HKU zeker weer vertegenwoordigd zijn.

