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Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

4,6 % !!!

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

U kunt ook telefonisch bestellen op : 0297-568911
Amstelplein 57  | Uithoorn

ZE ZIJN ER WEER...
SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

  Kleine aardbeienvlaaitjes
voor8,95

w w w . v a n k o u w e n . n l

Opel Corsa 1.4 111 Edition
GRATIS LPG-installatie •

Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •

van € 16.895,- voor € 15.395,-

Opel Astra SW 111 Edition:
GRATIS LPG-installatie •

Cruise control • Airconditioning •
Radio CD 30 MP3 •

van € 21.495,- voor € 19.990,-

Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80
Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht:   (0297) 272 272

Goedkoper tanken?
Gratis LPG installatie

VERMIST
ZWART-WITTE KAT

Onze kat Happy is al twee
weken niet meer thuis gekomen. 
Happy is een lieve aanhankelijke 
gecastreerde kat van bijna 2 jaar en 
woont in Wilnis.

Heeft iemand hem gezien, wil 
diegene dan contact opnemen 
met tel. 06 - 40 200 711.

Stedin geeft het 100% toe:

“Stroomstoringen in De Ronde 
Venen de ergste van Nederland”
De Ronde Venen – Naar aanleia
ding van vragen van de fractie van 
de ChristenUnie over hoe het nu 
toch kon dat er zoveel en vaak langa
durige stroomstoringen zijn in gea
meente De Ronde Venen, had weta
houder Dekker er voor gezorgd dat 
er woensdagavond jl. twee heren 
van Stedin aanwezig waren tijdens 
het Ronde Tafel Gesprek,  waarin de 
heren van Stedin zouden uitleggen 
wat er aan de hand was en wat zij 
van plan zijn er aan te doen. De heer 
Bijl, manager van de afdeling klana
ten en aansluitingen nam geen blad 
voor zijn mond en vertelde open en 
eerlijk dat het niet goed zat met de 
bekabeling in de gemeente De Rona
de Venen: “Dit net hier is zeker niet 
uitstekend te noemen op sommia
ge plekken. Het is erg oud, 45 jaar, 
en zeker aan vernieuwing toe. Het 
heeft veel te leiden hier in De Rona
de Venen aan de slechte grondslag, 
maar dat is niet de oorzaak. Het net 

is hier gewoon niet meer goed”, ala
dus de heer Bijl.

Anders?
Op de vraag van de raadsleden dat 
er toch elders in Nederland ook dit 
soort grondslagen zijn en waarom 
het hier dan juist zo erg is zei de heer 
Bijl: “Uw grondslag is toch echt ana
ders dan elders. De chemische saa
menstelling van de grond hier heeft 
een enorme invloed op de moffen. 
Ook verzakt het hier erg en dat geeft 
spanningen op de aansluitingen. 
Maar ik moet u eerlijk bekennen dat 
er in de gemeente De Ronde Venen 
echt de meeste storingen zijn van 
ons gehele verzorgingsgebied. Dat 
is de afgelopen drie jaar al aan de 
gang en neemt steeds meer toe. Nu 
zult u zich afvragen ‘waarom heeft u 
dan niet eerder ingegrepen’, wel, wij 
zijn nog niet zolang de beheerder. 
Nu wel en ons beleid is anders. Wij 
maken nu analytisch rapport van de 

storingen en hebben diverse ondera
zoeken verricht. We weten nu dat er 
vijf ernstige storingspunten zijn in 
De Ronde Venen en daar gaan we 
wat aan doen.

Vervangen
We gaan nog in totaal 40 kilometer 
kabel vernieuwen. We gaan prevena
tief de slechte kabelstukken vervana
gen en dat gaan we doen in 2010 en 
2011. Er komen nu ook verklikkers 
op de aansluitingen dat, zodra er 
een verzakking is, wij dat weten en 
er iets aan kunnen doen. Het wordt 
geen pretje, want iedereen zal daar 
last van krijgen. Veel wegen open, 
stoepen, tuinen, enz, maar het moet. 
We gaan voor 5 en een half miljoen 
investeren in anderhalf jaar en hoa
pen dan dat het ergste leed gelea
den is. 
Want laat het duidelijk zijn, een goea
de stroomvoorziening en geen stoa
ringen, dat is onze zorg.”

Wethouder Roosendaal voelt zich gepiepeld door zijn collega’s

Wethouder vraagt raad hulp bij 
stichting ondernemingsfonds
De Ronde Venen - Het zal niet 
vaak gebeuren dat een wethouder 
de hulp inroept van de raad, maar 
wethouder Bram Roosendaal deed 
dit vorige week woensdagavond tija
dens de RTG bijeenkomst. Het bea
gon met vragen van Frans Lugtmea
ijer van de VVD aan de wethouder 
over de gang van zaken rond het 
stichten van een Ondernemingsa
fonds, tegenwoordig de BIZ regeling 
genoemd. Ruim twee jaar lang heeft 
de wethouder hierover gesproken 
met de bestuursleden van Handels 
Vereniging Mijdrecht, op wiens vera
zoek dit onderzoek had plaatsgea
vonden: “Onbegrijpelijk dat nu na 
twee jaar de zaak rond is, het cola
lege de hele zaak afblaast. Wij willen 
graag weten waarom dit is gebeurd. 
Dit is toch te gek voor woorden”, ala
dus Lugtmeijer van de VVD.
Ook Cees Houmes van D66 was het 
roerend eens met zijn VVD collega: 
“De leden van de HVM begrijpen 

er ook niets meer van”, aldus Houa
mes. “Meer dan twee jaar zijn jula
lie er mee bezig geweest en nu zegt 
het college nee. Hoe kun je dat rija
men? Veel gemeenten in Nedera
land hebben eenzelfde regeling en 
het loopt daar goed. Het kost de gea
meente helemaal niks, waarom dit? 
Ik zou zeggen: gewoon aanmelden 
bij economische zaken en mee gaan 
doen met de proef. In Veenendaal 
draait het al. Kunnen we zo de regea
ling kopiëren. De HVM wil het erg 
graag. Als we zo halsstarrig nee blija
ven zeggen, dan hebben we straks 
geen sinterklaasintocht meer, geen 
kerstfestiviteiten, niks meer hier in 
het koopcentrum. Wil het college 
dat?”, aldus Houmes

Mee eens
Wethouder Roosendaal was het 
voor de volle 100% eens met heta
geen Lugtmeijer en Houmes zeiden: 
“Ik heb het ook niet afgeblazen, dat 

heeft de rest van het college gedaan. 
Zij hebben mij en het plan laten vala
len als een baksteen. De HVM heeft 
er om gevraagd. We hebben er met 
elkaar echt ruim twee jaar aan gea
werkt, op bezoek geweest in Veea
nendaal, het plan was gewoon rond. 
Maar toen ik met het plan in het 
college kwam kreeg ik als dondera
slag bij heldere hemel geen enkele 
steun van mijn collega’s in het cola
lege. Ik wil graag proberen om het 
alsnog aan te melden, maar dan heb 
ik de hulp van uw raad nodig. Maak 
een initiatiefvoorstel, neem dat aan 
en dan kan ik weer verder”, aldus de 
wethouder, die zich zichtbaar gepiea
peld voelde.

Het initiatiefvoorstel wordt gemaakt 
en kan in ieder geval rekenen op de 
steun van de VVD, D66 en Gemeena
te Belangen. 
De rest van de aanwezige fracties 
zweeg stil...

Gondelvaart De Hoef, kom op de fiets!
De Hoef - Zaterdagavond 8 mei om 
20.15 uur zal een Mystery Guest het 
startsein geven voor de vierde Gona
delvaart in De Hoef. Circa 40 tot 50 
fraaie opgemaakte boten, of zelfs 
bouwwerken, zullen gaan drijven 
door de Kromme Mijdrecht. Een fraai 
schouwspel dat u niet mag missen.

De start is ter hoogte van de Schata
tekerkerweg, de stoet zal naar de 
brug drijven en weer terug. Op de 
terugweg kunt u genieten van de 
verlichting van de gondels.
In verband met de te verwachten 
drukte zal eenrichtingsverkeer wora
den ingesteld tussen de brug en de 

Schattekerkerweg. Rijrichting is vana
af de brug. Bezoekers wordt aangea
raden met de fiets te komen, dan 
kunt u het beste genieten van ala
le mooie boten en andere drijvende 
objecten. Na afloop bent u welkom 
bij HSV om na te praten over alles 
wat u heeft gezien en meegemaakt.

De Ronde Venen - In Mijdrecht 
zal het de hele woensdag op en 
om het Raadhuisplein feest zijn 
voor jong en oud. Om 10.00 uur 
vindt de ontsteking plaats van 
het bevrijdingsvuur dat lopend 
van Wageningen naar Mijdrecht 
is gebracht. Om 10.30 uur is er 
de Kindershow Flappelientje met 
de show Pret Piraat en z’n maa
tje en verder zijn er heel veel gea
zellige en leuke  kinderattracties 
met onder andere ballonnena
clowns, klimwand en een poffera
tjeskraam.

Het totale programma op 
Bevrijdingsdag in Mijdrecht 
is als volgt:

13.00 uur:
Aanvang Mijdrechts kampioena
schap 30 meter sjoelbak (uitsluia
tend voor volwassenen)

14.00 uur:
Ballonnenwedstrijd (uitsluitend 
voor kinderen)

14.30-16.00 uur:
Optreden Fellows Big Band

16.00 uur:
Prijsuitreiking sjoelen met muzia
kale omlijsting

Wilnis:

09.00 uur:
Ontsteking van het bevrijdingsa
vuur bij gebouw De Roeping

09.00- 21.00 uur:
Tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog in De Roeping

11.00-15.00 uur:
Vossenjacht door De Ronde Vea
nen. Bij De Roeping kan men bij 
de Oranjekraam de gegevens 
voor de Vossenjacht ophalen. De 
tocht is het beste op de fiets te 
doen en voert door Vinkeveen, 
Mijdrecht, De Hoef en Wilnis. De 
gegevens zijn ook op te halen in 
Mijdrecht bij de Oranjekraam op 
het Raadhuisplein.

De Hoef

In de HSVakantine laten de ‘vosa
sen’ gebeurtenissen zien uit De 
Ronde Venen in de oorlog. Na 
afloop kunnen de antwoorden 
worden ingeleverd bij de Orana
jekraam en maakt men kans op 
een prijs.

Bevrijdings-
feesten

in De Ronde Venen

Geen krant ontvangen?
Bel 0297-581698
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

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

Gemeentelijke bekenDmAkinGen
De 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 aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Datum
    ontvangst

Amstelhoek
Amstelkade 107 Veranderen van de entree Reguliere bouwvergunning 2010/0212 27-04-2010

mijdrecht
Ontspanningsweg 1  Oprichten van een naamsaanduiding Reguliere bouwvergunning 2010/0236 28-04-2010

Vinkeveen
Demmerik 15a vernieuwen van een bijgebouw  Reguliere bouwvergunning 2010/0233 26-04-2010
Herenweg 261a verlengen van een loopsteiger Lichte bouwvergunning 2010/0232 23-04-2010
Pijlstaartlaan 3, 5, 7 veranderen van een appartementen- Reguliere bouwvergunning 2010/0231 22-04-2010
 gebouw fase 2

waverveen
Botsholsedwarsweg 8a Vergroten van een kinderopvangruimte Reguliere bouwvergunning 2010/0234 26-04-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VOORnemen tOt OntheffinG/wijziGinG beStemminGSplAn 
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 6 mei 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ont-
heffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Voorbancken 10 Veranderen van kantoorruimte en Reguliere bouwvergunning 2009/0049 A
 opslagruimte in woonruimte en 
 kantoorruimte

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 orde-

ning.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit 
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: 
omschrijving van het ontwerp-besluit 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. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als hun redelijkerwijs kan worden verweten dat 
zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben 
gebracht.
Rectificatie
Op woensdag 21 april 2010 is gepubliceerd onder het kopje “voornemen tot ontheffing/wijziging bestemmingsplan”: plaswijk 
40, het oprichten van een recreatiewoning bouwplan 2009/0622. Dit moet zijn: het oprichten van een woonhuis.

  
VeRleenDe bOuwVeRGunninGen

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

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

mijdrecht
Proostdijstraat 41 Vergroten van een clubgebouw Bouwvergunning fase 2 2010/0052 26-04-2010

Vinkeveen
Demmerik 120 Oprichten van een garage/berging Bouwvergunning fase 2 2010/0208 27-04-2010

waverveen    
1e Velddwarsweg 3 Vernieuwen en vergroten van een Bouwvergunning 2010/0065 27-04-2010
 paardenstal

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

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

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

Amstelhoek
Amstelkade 94 Plaatsen van een windmolen Bouwvergunning 2010/0059 27-04-2010

mijdrecht
Ontspanningsweg 1 Oprichten van een kunstwerk Bouwvergunning  2010/0093 27-04-2010

Vinkeveen
Achterveld Realiseren van een legakker en het Bouwvergunning  2009/0112 27-04-2010
 maken van een beschoeiing (watergang
 tussen Achterveld en Heulweg)
Bloemhaven 36 Vergroten van een woning met een Bouwvergunning  2010/0023 27-04-2010
 berging

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

OntweRp-wijziGinGSplAn “weSteRheul iV”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op basis van artikel 13 van het bestemmingsplan “Westerheul IV” 
en overeenkomstig afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat 
met ingang van donderdag 6 mei 2010 het ontwerp-wijzigingsplan “Westerheul IV” en de daarop betrekking hebbende stukken 
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook in te zien of te downloaden via de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl.
toelichting
Met het wijzigingsplan wordt de bestemming van het voormalig woonwagenterrein aan Spoorhoek in Vinkeveen gewijzigd in 
de bestemming “Uit te werken woondoeleinden – rand (UWr)”. De bestemming is thans “woonwagenterrein (WW)”. Eind 2007 
heeft de gemeenteraad besloten het woonwagenterrein aan Spoorhoek in Vinkeveen op te heffen en te betrekken bij de ont-
wikkeling van de toekomstige woonwijk Westerheul IV, gelegen tussen de weg Voorbancken, bedrijventerrein Voorbancken, de 
voormalige spoordijk en de Mijdrechtsedwarsweg. Met dit wijzigingsplan wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid 
zoals opgenomen in artikel 13 van het bestemmingsplan “Westerheul IV”. Gronden met de beoogde bestemming “Uit te werken 
woondoeleinden – rand (UWr)” zijn bestemd voor woningbouw in overwegend twee-onder-één-kap-, geschakelde en vrijstaande 
woningen. De hoogte van de te realiseren woningen mag niet meer dan 10 meter bedragen.

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

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

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

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

melDpunt zORG & 
OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt 
huiSelijk GewelD 
StAD en ReGiO utRecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerp-wijzigings-
plan een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders 
van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk ken-
baar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders 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 het projectencentrum via telefoonnummer (0297) 
29 17 56.

AAnVRAAG VeRGunninG ex. ARtikel 9 mOnumentenVeROR-
DeninG De ROnDe Venen 1998

De burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat een aanvraag is 
ingediend voor een vergunning op grond van artikel 9 van de Monumentenverorde-
ning De Ronde Venen 1998 ten behoeve van diverse instandhoudingswerkzaamhe-
den aan de boerderij “Amstelzicht”, Amstelkade 49, te Wilnis. De Monumentencom-
misie van Welstand en Monumenten Midden Nederland is overeenkomstig artikel 
10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en 
heeft positief op de aanvraag geadviseerd. Het ontwerp-besluit ten aanzien van deze 
aanvraag ligt vanaf 27 april 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het 
bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belangheb-
bende tot 8 juni 2010 een zienswijze tegen deze aanvraag indienen bij burgemeester 
en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

ReGelinG mAnDAAtVeRStRekkinG, mAchtiGinG en 
VOlmAchtVeRlenGinG SVb

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 oktober 2009 hebben 
besloten de regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening aan de 
Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) met bijbehorende toelichting en uitvoerings-
regeling vast te stellen. Op 3 maart 2010 heeft de SVB de getekende regeling man-
daatverstrekking en uitvoeringsregeling geretourneerd. Aan de voor de gemeente De 
Ronde Venen werkzame medewerkers van de raad van bestuur van de SVB wordt 
mandaat verleend voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (hierna Wwb) voor 
zover het betreft de algemene bijstand van de 65-plussers die in de gemeente De 
Ronde Venen woonachtig zijn of (in het geval van adreslozen) de 65-plussers die 
zich in de gemeente bevinden. Het besluit treedt in werking op de dag na die van 
bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2009.
terinzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register ver-
ordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verorde-
ning te vinden op internet (www.derondevenen.nl)

Gemeentelijke bekenDmAkinGen

verkiezingen Tweede kamer 2010

Stemmen voor nederlanders 
die in het buitenland werken
De burgemeester van De Ronde Venen brengt het volgende ter openbare kennis:
Voor verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woens-
dag 9 juni 2010 zal het stemmen per brief mogelijk zijn voor de volgende categorieën 
kiezers:
a.  Nederlanders die wegens beroep of werkzaamheden op woensdag 9 juni 2010 in 

het buitenland verblijven;
b. Nederlanders die wegens beroep of werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), 

geregistreerd partner, levensgezel of ouder op woensdag 9 juni 2010 in het bui-
tenland verblijven;

Bovendien moeten zij op woensdag 9 juni 2010 18 jaar of ouder zijn. Bij de gemeente 
zijn formulieren beschikbaar, waarmee de onder a en b bedoelde personen kunnen 
verzoeken om aan de stemming deel te nemen (model M3). De verzoekschriften die-
nen uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming te zijn ontvangen door de 
burgemeester van de gemeente waar men als kiezer is geregistreerd. Nadere inlich-
tingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Croon-
stadtlaan 111.

verkiezingen Tweede kamer 2010

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 9 juni 
2010 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende 
bepalingen.
A. machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 

voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 door de kiezer worden 

ingediend bij de burgemeester van De Ronde Venen, waar hij/zij op dinsdag 27 
april 2010 als kiezer is geregistreerd.

3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
dinsdag 27 april 2010 als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stem-

ming deel te nemen.
b. machtiging door overdracht van de stempas 
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregi-

streerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de 

kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de ge-

machtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een (maximaal vijf jaar verlopen) identifica-

tiebewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan 
de voorzitter van het stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de 
dag van de stemming.

6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbren-
gen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrok-
ken.

Een kiezer mag niet meer dan twee (2) volmachten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111.

verkiezingen Tweede kamer 2010

Stemmen in een andere 
gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 9 juni 
2010 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente 
binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Schriftelijke aanvraag 
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 

voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deel-
nemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk 
op woensdag 26 mei 2010, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester 
van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij 
volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

b. mondelinge aanvraag 
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde 

dag voor de stemming de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/
haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer is geregistreerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat 
stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een (maximaal vijf jaar verlopen) identi-
teitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. Na-
dere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

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

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

3, 17, 31 mei 
17.00-20.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje in 
Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes
(excl. consumpties)

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
middag biljarten 

(komzaal)

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

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

vr. 7 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald
Winkelen in 

Aalsmeer

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

9.30 u. (komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u. 
handwerken 

met het Rode Kruis

10.30 u. 
Kun je nog zingen?
o.l.v. dhr. P. Regelink

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

vr. 7 en 21 mei. U wordt 
tussen 16.00-16.30 u. 

opgehaald. 
Eten bij het kooppunt 

in Allround

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 

met het Rode Kruis
14.00 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
spelavond 
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.45 u. 
rozenkransgebed

elke do. 14.00-16.00 u. 
koersbal

10.15 u. 
klaverjassen

wo. 12 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald.
Museum Oud Soest

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

vr. 14 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald.
Bezoek aan de 

Keukenhof

di 4 mei
geen beter 
bewegen

zo 2 mei 10.00-12.00 u.
inloopzondag 

di. 4, 18 en 25 mei
14.30 u.
sjoelen

ma 3 mei 14.00 u.
klaverjassen

di. 4 mei 
10.30 u. 

bezoek peuters 
14.30 u.
creatief

wo. 5 mei v/a 10.00 u. 
in de Brinkzicht
bevrijdingsdag 

concert 
Het concert begint

om 10.30 u.

wo. 19 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald. 
Theehuis de 
Noordhoek

wo. 5, 12 en 19 mei
creatieve ochtend in 

de Zonnebloem

wo. 5 en 19 mei 
10.45-11.15 u. 

Rabobank Servicebus
ma. 10 en 31 mei 

13.45 u.
kaarten

wo. 5 mei 14.30 u. 
knikkerspel

do. 6 mei 
14.30 u. 

zingen rond orgel
18.30-21.00 u.

avondactiviteit

do. 6 mei 
fi lmmiddag 

(welzijnzaal 1e etage) 
De fi lm begint om 

14.30 u. Kosten 4 euro 
(incl. kopje koffi e of 

thee)

vr. 21 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald. 
Winkelen in 
Bisonspoor

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
6 mei in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

do. 20 mei 12.00 u.
gezamenlijke 

maaltijd

do. 27 mei 
10.00 u.

bosmobieltocht
18.30-21.00 u.

avondactiviteit

Boodschappendagen:
do. 20 mei. U wordt 

tussen 12.30-13.30 u. 
opgehaald. Winkel 

naar eigen keus

di. 25 mei 9.30 u.
Decibel 

hoortoestellen
do. 27 mei 12.00 u.

Open Tafel
vr. 28 mei 15.30 u.

Café Hans

za. 29 mei 14.30 u.
spelmiddag

Boodschappendagen:
do. 27 mei. U wordt 

tussen 12.30-13.30 u. 
opgehaald. Winkel 

naar eigen keus en 
de markt

di. 11 mei 10.00 u. 
Beter Bewegen 

(koepelzaal)

di. 11 mei 15.00 u.
bingo

wo. 12 mei 14.30 u.
Filmmiddag “Op 
hoop van zegen”

za. 8 mei 14.30 u.
bingo

ma. 10 mei 14.30 u.
Quizmiddag

wo. 12 mei 14.30-16.00 
u. in Brinkzicht

koor optreden

wo. 26 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald.
Pasar Malam Besar

wo. 19 mei 17.30 u.
Uit eten in 
Eigen Huis

do. 13 mei 9.45 u.
Hemelvaartsdag 

Heilige Mis in kapel
vr. 14 mei 14.30 u.

spelletjesmiddag 
met 5 studenten 

ROC Utrecht

wo. 12 en 26 mei 
10.30 u.

Kun je zingen, zing 
dan mee 

met dhr. Regelink
ma. 17 mei 14.30 u. 

Modehuis Mantura 
met modeshow

do. 13 en 27 mei 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag
wo. 18 mei 14.30-16.00 

u. bingomiddag
bingoavond v/a 

19.00 u. in Brinkzicht

vr. 28 mei. U wordt 
tussen 9.00-10.00 u. 

opgehaald.
Dolfi narium 
Harderwijk

wo. 26 mei 10.30 u.
uitstapje naar de 

Rikihoeve

di. 18 mei 
20.00-22.00 u. 

Avondprogramma 
Commissie G&G 

‘Parochieel 
foto-archief’

vr. 21 mei 
19.00-20.00 u.

eucharistieviering

di. 25 mei 
12.00 u.

themadag

do. 27 mei 
14.00-16.00 u. 

borrelmiddag met 
‘Wim Holla’ 
in Brinkzicht

Boodschappendagen:
do. 6 mei. U wordt 

tussen 9.00-10.00 u. 
opgehaald. Winkel 

naar eigen keus

di. 25 mei 19.00 u.
optreden van 
Shantykoor 

De Turfschippers

ma. 17 mei 14.30 u. 
onder voorbehoud: 

klassiek concert van 
Troupe a’dour

di. 18 mei 9.30 u.
start 

scootmobieltocht

di. 18 mei 
10.30 u. sjoelen
14.30 u. bingo

do. 20 mei 14.30 u. 
rollator dansen

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

za. 22 mei v/a 10.00 u.
koffi econcert in 

Brinkzicht
Het concert begint

om 10.30 u..

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MEI 2010

iedere
maandag

3, 17, 31 mei 

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
27 mei in Gerardus Majella.

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

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

in Zuiderhof. 
12 mei: thema “als het thuis gaat knellen”

Onze Kontakt Morgen 
Afsluiting van het seizoen. 

Maar hoe? Dat is nog een verrassing!

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d mnd 

van 14.00-16.00 u. 
in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

Kookpunt 
in Allround

7 en 21 mei v/a 
17.00 u. 7 euro

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties. 
De vacatures kunt u vinden op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

WORKSHOP “MAATSCHAPPELIJKE STAGES 
BIJ SPORTVERENIGINGEN”!
Op dinsdag 11 mei is er van 19.30 tot 22.00 uur een work-
shop “creatief omgaan met maatschappelijke stages (MaS)” 
in de Meijert. Naast een korte inleiding over het hoe en 
waarom van de stages volgt een inspirerende brainstorm-
sessie. Door middel van samenwerken en samen denken 
met andere organisaties/verenigingen krijgt u meer ideeën 
over de mogelijkheden waarop u stageplekken in kunt 
zetten bij sportverenigingen. De stageplekken kunnen 
tot verrassende voordelen leiden, op korte en soms ook 
op lange termijn. Denk aan extra vrijwilligers, extra han-
den voor het uitvoeren van activiteiten, een frisse kijk van 
de jongeren op uw activiteiten en vereniging, veel kennis 
van nieuwe media zoals internet en website). Elke deelne-
mer ontvangt bovendien een handboek maatschappe-
lijke stages, dat hulp kan bieden bij het verder uitwerken 
van de mogelijkheden. Na de workshop kan is het altijd 
mogelijk een beroep te doen de maatschappelijk make-
laar om de ideeën verder vorm te geven. Meer informatie 
en/of inschrijven? Neem contact op met de maatschap-
pelijk makelaar bij Stichting De Baat, Dyanne van Tessel 
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl, 0297 230280).

AANGEPASTE OPENSTELLING 
KANTOOR DE BAAT
In verband met bijzondere dagen in de komen-
de periode is het kantoor van Stichting De Baat 
gesloten op vrijdag 30 april (Koninginnedag), 
woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 13 
mei (Hemelvaartdag), vrijdag 14 mei (dag na Hemel-
vaart) en maandag 24 mei (2e Pinksterdag). 

WERELDRECORD! 
“HEEL NEDERLAND FIETST”
De Baat en Stichting Spel en Sport deden mee.
Het doel was om met 75000 deelnemers een Werelerecord 
““Heel Nederland Fietst” neer te zetten, een initiatief van 
het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en 
de Fietsersbond. Op 31 maart kon men op 2851 lokaties 
verspreid over heel Nederland op de fi ets stappen. Stich-
ting De Baat en Stichting Spel en Sport 55+ namen deel en 
verzorgden Mijdrecht en Wilnis een opstapplaats. Aanvan-
kelijk hadden zo’n 250 gegadigden personeel, vrijwilligers, 
deelnemers aan activiteiten, vrienden, kennissen, etc.) zich 
aangemeld om tussen 12.00 en 13.00 uur het uitgezette par-
cours (+9 km, een half uur fi etsen) af te leggen. Door een 
bijna stormachtige, koude wind en voorspelde buien (die 
gelukkig uitbleven) viel het aantal deelnemers lager uit dan 
verwacht. Maar een wereldrecord is wel behaald. En reken 
maar dat record volgend alweer jaar verbeterdt wordt! Met 
het initiatief spelen NISB en Fietsersbond in op de overheids-
doelen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, klimaat en 
veiligheid. Leerzame en leuke informatie over dit initiatief is 
te vinden op internet, www.heelnederlandfi etst.nl

WAT VOOR EEN MAATJE BENT U?
Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken. Een maatje is er voor 
allerlei vormen van ondersteuning. Het gaat om één 
op één gezelschap, even meedenken, iets overne-
men of om leuke dingen mee te doen.
Bent u een maatje?
Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes, jong of 
oud, man of vrouw, die op vrijwillige basis graag iets 
voor een ander willen betekenen en een paar uur-
tjes beschikbaar heeft. 
Voor wie een maatje? 
Voor mensen die bijvoorbeeld door ouderdom, han-
dicap of chronische ziekte behoefte hebben aan ie-
mand die af en toe langskomt voor een praatje, een 
spelletje, een wandeling of eens met u meedenkt.
Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers, 0297-
230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl. 
Zij maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen 
wat voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de websi-
te voor actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

TRAINING VOOR VRIJWILLIGERS: 
OMGAAN MET GRENZEN
Als vrijwilliger kun je in situaties met anderen terecht ko-
men die je als erg lastig ervaart. Waar komt dat vandaan en 
hoe kun je het ombuigen? Misschien heb je een vervelende 
boodschap voor de ander en reageert die daar heftig op. 
Of hij of zij is teleurgesteld in de zorg of hulpverlening en 
vraagt jou naar je mening. Of je hebt net zelf iets vervelends 
meegemaakt en je wilt eigenlijk je verhaal kwijt.  Allemaal 
situaties die van jou een luisterend oor, tact en geduld vra-
gen. De training geeft handvatten om in zulke situaties op 
een heldere en tegelijk ook begripvolle manier te kunnen 
reageren waardoor de sfeer van het gesprek kan worden 
omgebogen.  Kortom: grenzen stellen, zonder onbeleefd of 
bot te zijn (de juiste toon en tekst hierin vinden). Er wordt 
gebruik gemaakt van diverse werkvormen. Tijdens het mid-
dagprogramma wordt geoefend met een professionele 
trainingsacteur. De training vindt plaats op donderdag 3 
juni van 9.30-17.00 uur in de Meijert. Er kunnen maximaal 
15 mensen deelnemen. De training wordt aangeboden 
door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting De 
Baat en wordt geleid door Ellen Joorman, senior trainer/
adviseur bij Stavoor. Voor meer informatie of voor opge-
ven voor deelname: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info 
(over het steunpunt, cursussen en workshops) of e-mail 
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl).

SCOOTMOBIEL-TOERTOCHTEN
De Scootmobiel-toertochten van Stichting De Baat zijn 
weer van start gegaan. De tochten zijn bedoeld voor vijfen-
vijftigplussers met een scootmobiel (maar als u het gezellig 
vindt bent u ook met elektrische fi ets welkom). Kosten zijn 
5 euro. Dit is inclusief koffi e met wat lekkers erbij ergens on-
derweg. Zoals altijd wordt er vertrokken rond 10.00 uur bij 
één van de verzorgingshuizen. De eerstvolgende toertocht 
vindt plaats op 18 mei en vervolgens op 15 juni, 20 juli, 
17 augustus en 21 september. Voor meer details en aan-
melding kunt u contact opnemen met de servicepunten 
0297-587600.

ALZHEIMERCAFÉ: DEMENTIE
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. 
Het spreekt voor zich dat dit voor de persoon zelf, maar 
ook voor de mensen uit zijn of haar naaste omgeving veel 
onzekerheid, angst, verdriet en boosheid met zich mee kan 
brengen. Niet alleen de persoon zelf verandert, ook de ge-
zamenlijke toekomst, het vertrouwde leefpatroon en de so-
ciale contacten veranderen. Wat doe je als de zorg te zwaar 
wordt? Welke steun heb je nodig en waar vind je dat? 
De knelpunten waar iemand met de zorg voor een demen-
terende tegenaan loopt komen aan de orde tijdens het Alz-
heimercafé. Er wordt ondermeer informatie verschaft over 
het inschakelen van passende hulp. De avond wordt geor-
ganiseerd door de medewerkers van het Alzheimercafé De 
Ronde Venen. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte 
welkom. 
Het Alzheimercafé vindt plaats op woensdagavond 12 mei 
a.s. in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. 
De deur gaat open om 19.30 uur. Het programma begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk. Indien u proble-
men hebt met vervoer of de opvang thuis, kunt u contact 
opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297-
587600. Er wordt dan samen met u naar een oplossing 
gezocht. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact op-
nemen met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg 
van Stichting De Baat, tel. 0297-230 280 of een e-mail sturen 
naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ 
OUDERENCONTACT
Wist u dat...?
- Er in de G.van Aemstelstraat 5 een gastvrije 
 huiskamer is voor ouderencontact (50 +).
- Dit gelegen is: tegenover de Hema: straatje in 
 naar beneden, en dan links (aan rechterzijde)
- Nog lang niet iedereen weet dat inwoners 
 uit de Ronde Venen van harte welkom zijn 
- Er lekkere koffi e en thee u gratis aangeboden 
 wordt door enthousiaste gastvrouwen en 
 gastheren met tijd voor een praatje.
- Er altijd een bloemetje op tafel en in de 
 vensterbank staat.
- Kranten en tijdschriften klaar liggen, 
 met voor elk wat wils.
- Er een gezellige zithoek is en tafels met 
 comfortabele leunstoelen. 
- U er zo binnen kunt lopen, niets hoeft, 
 maar u er wel van alles kunt !
- Er gekaard, gebiljard, gesjoeld kan worden 
 en er diverse gezelschapsspelen zijn
- We nog enkele recreatieve schaakliefhebbers zoeken.
- We zelfs op creatief gebied met verf en 
 bloemstukjes bezig zijn.
- En we op de dinsdag een samen-koken-
 samen-eten-groep hebben
- Die gemiddeld 10 gasten aan tafel heeft 
 o.l.v. onze Top-kok en waar zelfs het samen 
 afwassen en afdrogen gezellig kan zijn.
- Er een computerhoekje is waar u zelf of we 
 samen wat op kunnen zoeken.
- Iedereen die ’n ouder, buur of vriend kent en denkt: 
 dat zou voor hem of haar gezellig zijn; 
 kom samen op de koffi e!
- Er achter de Buurtkamer een (vergeten) jeu de 

boulesbaan ligt die we graag in ere willen herstellen...
- Kortom: we graag veel aanloop krijgen; 
 van zowel actieve als minder actieve ouderen 
 met ideeën voor activiteiten waar we graag in 
 mee willen denken en mee willen organiseren !
- U ons ook tijdens openingstijden kunt bellen 
 voor verdere vragen.
- DE BUURTKAMER ER OOK VOOR U IS !!!

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

KOOIPOP, HET ALLROUND TALENT 
FESTIVAL ZOEKT TALENT
Op zaterdag 5 juni organiseren Stichting Pop en 
Podium en Stichting De Baat samen Kooipop, het 
Allround Talent Festival. Vanaf 15.00-21.00 uur zijn 
er in en rondom JC Allround allerlei leuke optredens, 
demonstraties, een markt, enz. Met het Talent Fes-
tival willen wij jongeren vanaf 14 jaar een podium 
bieden. Aansluitend is er vanaf 21.00 uur een Ronde-
veense Vonk avond in Allround/La Paix. 
Voor het festival zijn we nog op zoek naar:
1 Talent voor de Optredens/demonstraties:
 bands, zangers/zangeressen, muzikanten, dan-

sers/danseressen, sporters enz. 
2 Talent voor de markt
 Creatieve mensen, mensen die iets maken, kle-

ding, sieraden, kunstwerken en dat willen laten 
zien en/of verkopen enz.

3 Talent voor de organisatie
 Mensen die willen helpen bij het organiseren van 

dit festival. Vrijwilligers voor de bar, de techniek, 
entree enz. enz.

4 Sponsors die Talent willen ondersteunen
 Om dit festival mogelijk te maken, hebben wij 

heel hard fi nanciële ondersteuning nodig. Wilt u 
Talent uit de Ronde Venen een podium bieden? 
Neemt u dan contact op met de organisatie. 

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact 
opnemen met Stichting De Baat (Wendy de Waal) tel: 
0297 230280 of mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

CHAZZ
Als we allemaal een dag in het jaar iets doen waar we goed in zijn, iets doen 
wat we leuk vinden, ten bate van de rest van de wereld, dan ziet die wereld 
er straks vast beter uit. Minder honger, minder geweld, minder gedoe.
 
De Stichting Ontwikkelings Samenwerking De Ronde Venen en de Stich-
ting Mayaschool Guatemala worden al vele jaren bemenst door vrijwilligers.
Vrijwilligers die elke maand bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat de in 
hun ogen belangrijke projecten in de allerarmste landen gerealiseerd kun-
nen worden.
 
Het zijn allemaal projecten waar de stichtingen nauw bij betrokken zijn. 
Waar meestal een van de bestuursleden geweest is. Die gezien heeft wat 
daar speelt en wat daar nodig is. Vooral onderwijs heeft onze aandacht. Bij 
ons is onderwijs een plicht, in die landen is het voor het grote merendeel 
van de kinderen niet of zeer beperkt mogelijk.
 
Al die jaren willen wij twee dingen bereiken: ten eerste de nood in de we-
reld onder de aandacht brengen, ten tweede gaat het ons om ‘de knikkers’.
Want het kost geld. In onze ogen lijkt het niet veel. Een schooltje bouwen 
voor 30.000 euro. Voor kleintjes zorgen dat ze een maaltijd en schoolspul-
len krijgen, 20 cent per dag.
 
Om als vrijwilligers, leken op dat gebied, die doelen te bereiken, daar komt 
heel wat bij kijken. Al vele jaren staan we op braderieën te kleumen met fol-
dertjes en producten uit die landen, proberen we van alles te organiseren, 
van feestavond tot kunstveiling. Niet zonder resultaat, want we hebben in-
middels heel wat projecten met succes afgerond.
 
Sinds 5 jaar organiseren we CHAZZ. Dat kost ons, vrijwilligers, heel veel 
tijd. Er komt zoveel bij kijken. Maar we doen het met ontzettend veel plezier. 
Het leuke is dat de groep vrijwilligers en sympathisanten jaarlijks groeit en 
ons daadwerkelijk steeds meer werk uit handen neemt. Allereerst de men-
sen die hun tuin ter beschikking stellen en die elk jaar optimaliseren. Al die 
musici die met plezier terugkomen en spontaan meehelpen om een goed 
programma te maken. Maar ook de cateraars en bedrijven die hun satés en 
andere lekkernijen, ijsjes, wijn en bier tegen kostprijs en zonder loon te be-
dingen verzorgen. De muziekvereniging die het podium beschikbaar stelt. 
Het transportbedrijf dat elk jaar weer zorgt voor het ophalen en terugbren-
gen van dat podium, de tenten, de piano, etcetera. De verhuurders van de 
toiletwagen, de afvalcontainer, het aggregaat. Het bedrijf dat de billboards 
verzorgt, het bedrijf waar we onze tenten en materialen mogen stallen. De 
bank die kortingscoupons verzorgt en een pinautomaat ter beschikking 
stelt. Een andere bank die mankracht beschikbaar stelt. Midpoint en de vi-
deoclub die met steeds meer mankracht elk jaar meer uren komen om te fi l-
men. Het bedrijf dat de montage van die fi lms op een knap cd’tje brandt. 

En dan nog al die anderen: vrienden van vrijwilligers, vrienden van vrienden 
van......, die helpen bedienen, opruimen en parkeren. Onder hen ook studen-
ten, mensen met een uitkering, die het zelf al niet al te breed hebben. 
Waarschijnlijk vergeet ik een aantal bedrijven en groepen van mensen hier 
te noemen. Maar het moge duidelijk zijn: er zijn steeds meer mensen die 
iets doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, omdat ze zelf plezier aan 
Chazz beleven, maar vooral om iets te doen voor de rest van de wereld. 

Al die mensen nodigen u uit om het resultaat van hun inzet mee te vieren 
tijdens het eerste lustrum: Chazz 2010, 12 juni, Westzijde 50 in De Hoef. 

Voor meer informatie: www.chazz.nl

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

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

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

 

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

Gevonden 
- Mijdrechtsedwarsweg in Mijdrecht, zwart/witte poes.
- Langs bruggetje met kruising Cliffordweg in Waverveen,
 grijs/witte cyperse kat.
- Oostlanderweg in Mijdrecht, zwarte kater met witte teentjes.
 Dit is IV-17
- Hoek Zijdelwaard/Wieger Bruinlaan in Uithoorn, zwart/witte
 kater.
- N201 bij Irenebrug in Uithoorn, kat met wit  halsbandje waarop  
 een zwarte letter K staat. 
- Ebro in Uithoorn, konijn gevonden. Overwegend wit met licht-
 bruine vlekken
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes.      

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

ZWANENDRIFT 
VERBIEDEN?

Grote groepen Knobbelzwa-
nen zijn in onze polders een 
bekend gezicht. Gezellig bij 
elkaar, zacht keuvelend, je 
hoort het nauwelijks. In deze 
weken trekken de paren zich 
terug. Ze bouwen een groot 
nest om voor nageslacht te 
zorgen. Kom niet te dichtbij als 
er gebroed wordt, ze kunnen 
rake klappen uitdelen. 
Knobbelzwanen blijven 
meestal het jaar rond in de 
buurt van hun territorium. Bij 
strenge winters vindt er wel 
wat verschuiving plaats naar 
het zuiden, maar vogels uit 
het Oostzeegebied komen 
dan hier. De Knobbelzwaan 
wordt tegenwoordig als een 
wilde vogel beschouwd, dat is 
niet altijd zo geweest. Al sinds 
de Middeleeuwen worden 
zwanen gekweekt in Fries-
land, Noord- en Zuid-Holland 
en Utrecht. Pas in 1948 ont-
stond een vrijlevende popula-
tie rond het Zwarte Meer door 
ontsnapte vogels en achter-
gebleven overwinteraars. Een 
nieuwe impuls tot uitbreiding 
kwam met het opdoeken van 
de zwanendriften in de jaren 
‘50 en ‘60 van de vorige eeuw.  
Een zwanendrift is een groep 
Knobbelzwanen die eigen-
dom is van een zwanendrifter.
Hij laat zijn zwanen los op wei-
landen met toestemming van 
de grondgebruiker. Eén keer 
per jaar worden zijn zwanen 
en de jongen gevangen met 
grote schepnetten. Het levert 
de zwanendrifter dieren voor 
de handel, het vlees en het 
dons op. De dieren die het 
overleven worden teruggezet, 
jonge dieren worden gelee-
wiekt. Dan wordt een stukje 
van het bot waaruit de slag-
pennen groeien afgeknipt. 
Daardoor groeien er geen 
slagpennen meer en kan de 
vogel nooit meer vliegen. Ook 
krijgen ze in de snavel een ta-

toeage met letters en cijfers. 
Door deze code weet de zwa-
nendrifter dat de dieren van 
hem zijn. Er is nog maar één 
zwanendrifter, woonachtig in 
Nieuwerbrug, die er zijn brood 
mee verdient. De minister 
heeft hem ontheffi ng gegeven 
tot 1 april 2013. Ook in onze 
omgeving, bijvoorbeeld langs 
de Gagelweg, is deze vanger 
actief. De zwanendrift is een 
oud recht, stammend uit de 
Middeleeuwen. Het is een tra-
ditionele extensieve vorm van 
dierenhouderij. De eigenaar 
van de zwanen hoeft  niet zo-
veel moeite voor z’n zwanen 
te doen. In tegenstelling tot 
de intensieve dierenhouderij 
zoals een melkveeboerderij, 
kippenfarm of een  postdui-
venhouder.
Er zijn wel meer van deze jacht-
methoden  die al eeuwenoud 
zijn: bijvoorbeeld de eenden-
kooien. Eeuwenlang werden 
hier eenden gevangen voor de 
consumptie. Gelukkig worden 
in de meeste kooien de ge-
vangen vogels geringd, voor 
het ringonderzoek, en weer 
losgelaten. Ganzenfl appers 
vangen nu alleen nog ganzen 
voor wetenschappelijk onder-
zoek; wilsterfl appers evenzo. 
(Wilster is een goudplevier). 
Het zwanendriften staat van-
wege het letsel dat ontstaat 
door leewieken ter discussie.
Er komen steeds meer grond-
gebruikers die niet meer mee-
werken aan het vangen van 
de zwanen. Ook enkele ge-
meentes zoals Waddinxveen, 
Alphen a/d Rijn en Reeuwijk 
overwegen  de activiteiten op 
gemeentegrond te verbieden 
of hebben dat inmiddels ver-
boden. Iets voor de gemeente  
De Ronde Venen ?

Gerrit Hiemstra
Lid IVN De Ronde Venen

& Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Wijnproeven op niveau
Regio  - Zondag 25 april konden de 
smaakzintuigen geprikkeld worden 
op de voorjaarsproeverij van Wijn-
koperij Henri Bloem Wilnis/Amstel-
veen. In de Thamerkerk in Uithoorn 
stonden ruim 50 wijnen uit de he-
le wereld open om geproefd te wor-
den. Het mooie weer liet toe om de 
rosé-proeftafel buiten op te stel-
len. Zo ontstond er, onder de bomen 
van de Thamerkerk, een aangename 

Zuid-Franse sfeer. Ook was er een 
uitgebreide kaasproeverij met ve-
le soorten van de heerlijkste kazen. 
Wijnmakers La Valentina uit Abruz-
zen (Italië) en Bodegas Antano uit 
Rueda (Spanje) waren speciaal naar 
Nederland gevlogen om hun wijnen 
te presenteren. Het was dan ook 
een drukbezochte en zeer geslaag-
de proeverij met meer dan 150 aan-
wezigen. Heeft u de proeverij ge-

mist, of was u zelf aanwezig? Kijk op 
www.henribloemamstelveen.nl voor 
een fotopresentatie. De volgende 
proeverij zal in het najaar (rond ok-
tober/november) gehouden worden. 
De belangstelling voor de wijnproe-
verij was groot.
Wilt u op de hoogte gehouden wor-
den, e-mail dan naar:
winlnis@henribloem.nl of 
amstelveen@henribloem.nl.

Winkeliers Zijdelwaard delen uit:

Zaterdag a.s. gratis heerlijke 
bonbons voor moeder

Uithoorn - Zondag 9 mei is het 
moederdag! En natuurlijk be-
steedt de winkeliersvereniging 
van Winkelcentrum Zijdelwaard 
daar ook aandacht aan.

Op zaterdag 8 mei van 11.00 tot 
16.00 uur zullen de winkelende 
moeders verwend worden. Twee 
hartentafeldames delen dan een 
bonbon uit aan alle winkelende 
moeders. 

En natuurlijk hebben de win-
keliers van Winkelcentrum  
Zijdelwaard leuke moederdag-
cadeautjes in hun assortiment!

Gaatjesprik Diploma uitgereikt
Wilnis - Bij Juwelier Nant Hartel in Wilnis krijg je nu bij het oorbellen schieten een Gaatjesprik Diploma. Gaatjes 
prikken doen zij bij kinderen vanaf 6 jaar en dappere en stoere van 5 jaar. In de meivakantie kun je gaatjes laten 
prikken voor 10 euro in plaats van 15 euro. Je krijgt dan ook je Gaatjesprik Diploma. De eerste diploma’s waren voor 
Teddie Hartel en haar vriendin Sofie Pels.

Tarieven van het nieuwe 
zwembad zijn bekend
Mijdrecht – Sinds maandag zijn 
op de site  www.Optispoprt.nl de 
 tarieven te zien die gehanteerd gaan 
worden voor het nieuwe zwembad 
in Mijdrecht. De openingstijden zijn 
nog niet openbaar gemaakt, maar 
die schijnen eind deze week op de 
site te verschijnen. De tarieven zijn 

als volgt: vroege vogel/lunch zwem-
men: losse kaartverkoop 3,00, 12 
badenkaart: 30,00 (6 maanden gel-
dig), 25 badenkaart 60,00 (12 maan-
den geldig.

Recreatie/banen tot 2 jaar gratis, 
losse verkoop (jeugd, tot 16 jaar) 

3,55, 12 badenkaart (jeugd) 35,50 
(6 maanden geldig), 25 badenkaart 
(jeugd) 71,00 (12 maanden geldig). 
losse kaartverkoop volwassenen 
4,15, 12 badenkaart 42,00 (6 maan-
den geldig), 25 badenkaart 84,00 
(12 maanden geldig)

Doelgroepen
Voor doelgroepen, aquasporters/ 
ouder en kind les losse verkoop 8,30 
en een 12 badenkaart 83,00. Voor 
zwemlessen: maandkaart (4 lessen 
van 60 minuten) 35,30 euro.

Game-kick off in bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen
Mijdrecht - Op woensdag 12 mei 
start de Regionale Bibliotheek Ang-
stel, Vecht en Venen met gamen. In 
vestiging Mijdrecht wordt met een 
feestelijke kick off de aftrap gege-
ven voor gamen in de bibliotheek. 
Die middag staat de nieuwe Game-
case klaar met onder andere Buzz 
Quiz, New Super Mario Bros en Wii 
Sports Resort. 

Een Gamecase is een kast met een 
Playstation 3, een Xbox 360, een 
Nintendo Wii en een uitschuifbare 
flatscreen. Naast Mijdrecht komen 

er ook Gamecases in de vestigin-
gen Abcoude, Breukelen, Loenen, 
Maarssendorp en Maarssenbroek. 

Gamen is niet alleen een leuk tijd-
verdrijf, het is ook leerzaam. Games 
vertellen een verhaal waar jonge-
ren zelf interactief aan mee kunnen 
spelen. Met quizgames kan ieder-
een zijn algemene kennis ophalen. 
En met de sportgames blijven we in 
beweging. Goed voor jong én oud. 

Gamen is gratis voor leden. Tijdens 
openingstijden kan er altijd ge-

speeld worden. Elke dag worden de 
games gewisseld. Een overzicht van 
de te spelen spellen is te vinden in 
iedere vestiging met een Gamecase. 
Wie wil gamen maar nog niet lid is, 
moet eerst even lid worden. Voor 
jongeren tot 18 jaar is het lidmaat-
schap gratis. Inschrijven kost een-
malig 2,50. 
Toch liever thuis gamen. Dat kan. Bi-
bliotheek AVV leent ook games uit. 
Haar collectie staat in Maarssen-
broek en Mijdrecht. Wie lid is in een 
andere vestiging, kan altijd games 
reserveren. Binnen een paar dagen 
staat het gereserveerde game klaar.

Meer informatie over gamen in 
de bibliotheek en de catalogus 
met games is te vinden op de site: 
www.bibliotheekavv.nl.

AKU op het podium in
10 EM van Uithoorn
Regio - “Sneeuw is tenminste 
droog” was de veel gehoorde ver-
zuchting na de door regen geteis-
terde loop door de Bovenkerker pol-
der en langs de Amstel.
Zoals bekend was de loop door 
zware sneeuwval en een spiegel-
glad parcours op 31 januari ge-
dwongen uit te wijken naar een ver-
wachte aangename 2 mei!
Dus niet bij een temperatuur van 
slechts acht graden waren de om-
standigheden niet echt lekker en 
verdient de winnares op de 16,09 
km Tabitha Gichia Wambui een 
groot compliment door met een tijd 
van 54,20 het stokoude parcoursre-
cord van Anne van Schuppen, dat 
op 54,53 stond, te verbeteren.
Bij de heren lukte dit net niet. Mor-
ris Mosima kwam met een tijd van 
48,34 net 22 seconden tekort om 
de tijd van Juwawo Wirimai (48,13) 
scherper te stellen.
De AKU prominenten hielden de 

geest gelukkig scherp en verzilver-
den, al dan niet tactisch lopend, 
hun prijzen in het totaalklassement 
waarvoor de vijf beste uitslagen van 
het circuit telden.
Zonder meer de besten waren Jo-
landa ten Brinke en Karin Versteeg 
die zowel overall als in hun leeftijds-
categorie eerst en tweede werden 
op de langste afstand. Jolanda, al 
weken geplaagd door een blessu-
re, liep uitgekiend naar een tijd van 
1.07.49 die ruim genoeg was voor de 
hoogste trede op het podium. Karin 
had in de voorgaande races al zo-
veel voorsprong opgebouwd dat ze 
zich een vakantiezondag kon per-
mitteren en onbedreigd tweede 
werd.

Eer
Paul Hoogers ging bij de 55 plus 
ook met de hoogste eer op de lang-
ste afstanden strijken door van de 
zes wedstrijden die hij liep vijf maal 

eerste te worden. De enige tweede 
plek was te wijten aan een verkeer-
de afslag, hem gewezen door een 
verkeersgeleider ergens in een ver-
re Zuid- Hollandse polder!
Ook op twee kwam Atie van Oost-
veen, die op de 10 km. bij de da-
mes 55 plus slechts één concurren-
te moest laten voorgaan. Wil Voorn 
zag hier haar slotoffensief van de 
laatste weken bekroond met de der-
de prijs, klasse! Baukje Verbruggen 
consolideerde haar derde plaats op 
deze afstand bij de dames 35-44 
door een bekeken 48,29.
Bram van Schagen moest zijn tre-
de op het ‘schavot’ weliswaar delen, 
maar kon toch zeer tevreden zijn 
met zijn derde plaats op de langste 
afstanden bij de heren senioren.
Aanstormend talent slaat op Iselin 
Keune die bij de meisjes tot 16 jaar 
naar de vierde plaats op de 5 km. 
reikte en dus nog maar één stapje 
verwijderd is van eeuwige roem!

Bij Theo van Rossum gaat het meer 
om aflopend, maar met een vijf-
de plaats totaal op de 10 km. bij de 
heren 45-54 jaar kan hij toch zeker 
voor de dag komen.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 3 mei 
speelde de BVU de 4e ronde van de 
4e parencompetitie. De uitslagen:

A-lijn:
1 Hans Wagenvoort
& Nel Bakker 60,00%
2 Bep de Voijs
& John de Voijs 56,67%
3 Marineke Lang
& Martin Kok 56,25%
4 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 56,00%
5 Stenny Limburg
& Herman Limburg 55,00%
6 Ada Keur
& Marion Wiebes 54,50%

7 An Pronk & Bert Pronk 52,08%
8 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 50,50%

B-lijn: 
1 Wim Baars
& Marcel Dekker 69,10%
2 To van der Meer
& Andrew de Graaf 63,19%
3 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 58,68%
4 Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 54,86%
5 Tiny van Drunen
& Henk Stahl 54,51%
6 Hennie Goedemoed
& Sierk Goedemoed 51,39%

7 Riki Spook
& Theo van Vliet 50,00%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal De Scheg. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd.

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de  
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder.
Zij is na 18.00 uur bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
e-mail 
bvu@telfort.nl. 
Of kijk eens op de website:  
www.nbbportal.nl/1048.

Ooievaarsfietstocht langs beziens-
waardigheden op Hemelvaartsdag
Regio - De supportersvereniging 
Nes a/d Amstel organiseert op He-
melvaartsdag, donderdag 13 mei 
a.s. de jaarlijkse Polderfietstocht.
Dit is al jaren een traditie en er is 
opnieuw een prachtige route uitge-
zet. Dit jaar is het motto: “Ooievaars-
fietstocht”!
Tussen 9.30 uur en 12.00 uur kun-
nen deelnemers starten vanuit het 
Dorpshuis ‘de Nesser’ aan de  Pas-
toor van Zantenlaan, in Nes a/d Am-
stel en bij de Brug over het Aarka-
naal (kruising Nieuwveens Jaagpad/

Oude Niewveenseweg) in Nieuw-
veen.
Er kan gekozen worden uit twee af-
standen. De langste route is onge-
veer 50 kilometer lang. De korte 
route zit er na ongeveer 30 kilome-
ter op. In de route zijn veel mooie en 
rustige fietspaden en wegen opge-
nomen in het poldergebied van Am-
stel en Vecht. De tocht komt langs 
diverse bezienswaardigheden. U 
komt op plekjes waar u nog nooit 
bent geweest! 
Er wordt gezorgd voor voldoen-

de rust- en ‘opsteekplaatsen’, zodat 
de polderfietstocht zeker geschikt 
is om met het gehele gezin te vol-
brengen. Tijdens de tocht zal aan de 
meefietsende en meerijdende kin-
deren een gratis versnapering wor-
den aangeboden.
Het traject biedt ook voor de meer 
doorgewinterde trimmer een geva-
rieerde trainingsrit. 

De inschrijfkosten bedragen 5,- eu-
ro per persoon met kortingen voor 
kinderen. Met de opbrengst van de 
tocht ondersteunen wij het jeugd-
wielrennen van WTC ‘de Amstel’.
Het volbrengen van de tocht wordt 
beloond met een fraaie herinnering.
Nadere informatie 06-53350862

KDO start nacompetitie 
a.s. zondag tegen Diemen
De Kwakel - KDO 1 speelt aan-
staande zondag zijn eerste wed-
strijd in de nacompetitie tegen Die-
men. Om 14.30 uur treedt KDO aan 
in De Kwakel tegen de nummer vijf 
uit de vierde klasse F, welke 33 pun-
ten wist te behalen uit 22 wedstrij-
den. Diemen dankt zijn hoge klas-
sering voornamelijk aan de eerste 
periode waarin het 15 punten pak-
te uit acht wedstrijden en daarmee 
als vierde eindigde. In de overige 
periodes eindigde Diemen op een 
zevende plaats. Diemen heeft zich 
de afgelopen vijf seizoenen ontpopt 
tot stabiele vierdeklasser onder lei-
ding van René van Vark, waarbij het 
al meerdere malen heeft deelgeno-
men aan de nacompetitie. Diemen is 

voor KDO geen onbekende tegen-
stander, want in het verleden zaten 
beide ploegen veelvuldig bij elkaar 
in de competitie. In de laatste vier 
ontmoetingen in de seizoenen 2007-
2008 en 2008-2009 wist Diemen 
driemaal te winnen van de Kwake-
laars, eenmaal trok KDO aan het 
langste eind. Gelukkig bieden resul-
taten in het verleden geen garanties 
voor de toekomst en kan KDO, ge-
steund door haar beste klassering 
in de vierde klasse van de afgelopen 
tien jaar, de nacompetitie met veel 
vertrouwen tegemoetzien!
In de nacompetitie zijn onderstaan-
de spelregels van kracht:
- Op zondag 9 mei speelt KDO om 
14.30 uur thuis tegen Diemen, op 

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, 
speelt KDO om 14.30 uur in Die-
men.
- Indien na het afwerken van de-
ze twee wedstrijden nog geen be-
slissing d.m.v. wedstrijdpunten is 
verkregen, dan beslist het doelsal-
do van deze twee wedstrijden. Is 
dit ook gelijk dan valt de beslissing 
door het nemen van strafschop-
pen direct na afloop van de twee-
de wedstrijd.
- De winnaar van deze wedstrijden 
plaatst zich voor de volgende ronde 
waarbij de herkanser van de vierde 
klasse C, Hillegom, de volgende te-
genstander zal zijn.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

KDO sterrenteam kampioen
De Kwakel - Voetbal zit in het bloed 
van jongens. In het najaar 2009 is 
het sterrenteam van KDO opgericht. 
De oprichters Nick Janmaat en Pe-
ter Koers hebben vrienden bij elkaar 
getrommeld om het zaalvoetbal-
team KDO12 te vormen. Er werden 
steeds nieuwe gezichten aan toe-
gevoegd en zelfs een trainer in pak 
is er iedere wedstrijd bij! Mark Si-
moons kwam iedere week goed ge-
kleed naar de wedstrijd. De eerste 
wedstrijd, afgelopen najaar moesten 
de jongens spelen tegen Badhoeve-
dorp 4. Deze wedstrijd was zwaar en 
ze waren nog niet op elkaar inge-
speeld. Iedere woensdag of om de 
twee weken werd er een wedstrijd 
gespeeld. Aanhang van supporters 
reden de omliggende steden/dor-
pen af om te genieten van de span-
nende wedstrijden. En spannend 
dat werd het elke wedstrijd, soms 
wel tot de allerlaatste minuut. Vaak 
maakten ze de overwinning in de 
laatste minuten of werd er gelijk ge-
speeld. Iedere speler is fanatiek en 

het team moest en zou iedere wed-
strijd willen winnen. De spelers be-
staan uit: Yukang Chou, Jim Jan-
maat, Stijn Meyer, Peter Koers, Mi-
chiel Hulsbos, Tim Steinkuhler, Nick 
Janmaat, Frank van Spaekendonck, 
Dirk-jan Van der Meer, Niels Peter-
son, Rogier (de eerste, echte keeper. 
Jammergenoeg een tijdlang gebles-
seerd) en Joost Leliveld.
Elke week kreeg het team er punten 
bij en dat werd spannend met de 
nummer 1 Badhoevedorp. KDO12 
gingen zelfs eerder naar zijn zaal-
wedstrijd om te kijken hoe Bad-
hoevedorp 4 speelde om alvast hun 
tactiek te bespreken. Tot de een na 
laatste wedstrijd stond KDO12 1 
punt achter met een wedstrijd min-
der gespeeld. Dit betekende dat de 
laatste wedstrijd de overwinning 
kon zijn voor het team. Deze wed-
strijd vond plaats in Badhoevedorp 
op 28 april rond de klok van acht 
uur. De spelers waren gespannen en 
stonden op scherp. Na een kwartier 
spelen met veel kansen voor de te-

genstander maakte KDO’s goaltjes-
dief Jim de 1-0. De fans konden hun 
geluk niet op en wat een spannen-
de wedstrijd. KDO12 speelden thuis 
in Badhoevedorp en moest zelf zor-
gen voor een scheidsrechter. Dirk-
jan Van der Meer heeft zijn diplo-
ma hiervoor en floot deze spannen-
de wedstrijd. Na 35 min. werd de 
tweede helft hervat. Het spandoek 
werd aan de ander kant gehangen 
en de spelers vlogen over het veld. 
Veel pingels en de bal afpakken van 
de tegenpartij leidde tot een twee-
de schot op doel van Yukang Chou. 
Deze was goed raak en telde voor 
de 2-0. De sterren van KDO kregen 
een corner en deze was wel extra 
speciaal. Hij werd genomen en on-
derschept door Nick. Deze schoot 
vanuit de uiterste hoek en zette de 
kroon op de wedstrijd. Dat deed 
pijn voor Badhoevedorp 4 en werd 
sterker. Het team schoot rakeloos 
op doel en dit werd de 3-1. KDO12 
voelde geen spanning en bleef tot 
de laatste minuut goed verdedigen. 
Dit einde was geniaal, deze toppers 
van KDO in hun eerste jaar gelijk 
kampioenen!



Regio - Zaterdag vlogen de duiven 
van Rond de Amstel vanuit het Bel-
gische Nivelles/Nijvel, gemiddelde 
afstand 187 Km. Vanwege het slech-
te weer aan de kustkant werd ge-
wacht met het lossen van de duiven 
tot 12.15 uur, toen konden ze met 
toch nog wel een buitje onderweg 
de thuisreis aanvaarden. De wind 
kwam uit het westen, dus er konden 
redelijke snelheden verwacht wor-
den. Qua snelheid zit er altijd een 
verschil of de duiven ‘s morgens of 
in de middag gelost worden, ‘s Mor-
gens ligt de snelheid praktisch altijd 
hoger, maar dat zien we in de natuur 
ook, ‘s morgens zitten er altijd veel 
meer vogels in de lucht dan ‘s mid-
dags. In duivensportland noemen 
ze ‘dat de trek dan beter is’. De dui-
ven van Theo Kuijlenburg uit Am-
stelhoek trokken zich daar niets van 
aan, want om 14.24.04 uur klokte hij 
zijn eerste duif, en 29 seconden later 
klokte hij zijn tweede en dat waren 
ook de nummers een en twee van 
de vereniging. De snelheid van de 
eerste duif was 1448,672 meter per 
minuut ofwel bijna 87 Km per uur. 
Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 
3e, Ton Duivenvoorde uit De Hoef 
4e en Henk Snoek uit De Kwakel 
5e. Cor Stevens werd eerste in de 
B-Groep. In Rayon F werd Theo 9e 
en 13e, Ginkel & Berg 15e, Ton 25e, 
66e en 76e, Henk 33e, Ron den Boer 
52e, Cor Stevens 56e, Hennie Pot-
huizen 61e, Cor van Bemmelen 80e, 
Hans Half 81e en Wim Könst 97e 
van ruim 4000 duiven. In de Afde-
ling Noord-Holland werd Theo 19e 
en 27e, Ginkel & Berg 32e, Ton 52e 

en Henk 80e van ruim 23.000 dui-
ven. Prachtige prestaties van de le-
den van Rond de Amstel.

Uitslag
Nivelles/Nijvel 665 duiven
21 deelnemers

Th. Kuijlenburg

Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
R. den Boer
C. Stevens
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
H. Half
W. Könst
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Afzwemmen bij de Amstel

En hoe gaat het verder in 
het nieuwe zwembad?
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandagavond werd er door Zwem- 
en polovereniging de Amstel voor 
de voorlaatste keer afgezwommen 
in het Veenbad in Vinkeveen. Van-
af 14 juni zullen de trainingen in het 
nieuwe zwembad gaan plaatsvin-
den en al op 19 juni vindt het eerste 
afzwemfestijn van de Amstel daar 
plaats.
Deze keer ging het om het afzwem-
men voor de KNZB-prestatiebrevet-
ten. Hierbij dienen op zes verschil-
lende niveaus op vier slagen (vlind 
erslag, rugcrawl, schoolslag en 
borstcrawl) afstanden binnen een 
beperkte tijd gezwommen te wor-
den. 
Voor brevet-1 lukte dit met succes 
door Madelon Klaver, Anouk Delsen 
en Mickey Peters. Succesvol voor 
brevet-2 waren Martijn Ottenhof en 
Mike van Vliet. Voor brevet-3 slaag-
den Kirsten Adema, Iris Bastiaan-
sen, Iris van der Moolen en Bas Kla-
ver. Maud Geerts was snel genoeg 

voor brevet-4. Op donderdag 27 mei 
zal het allerlaatste afzwemmen van 
de Amstel plaatsvinden in het Veen-
bad in Vinkeveen; dan zal er nog 
een groep afzwemmen voor het di-
ploma Aquasportief. Daarna zullen 
die avond de allerlaatste trainingen 
hier plaatsvinden  en zal er een be-
scheiden afscheidsfeestje plaatsvin-
den. Nadat het gehele trainingspro-
gramma voor twee weken stil ligt in 
De Ronde Venen zal de Amstel op 
14 juni het nieuwe zwembad inwij-
den met de eerste trainingen. Om 
half zeven die avond zal het diplo-
mazwemmen starten en om half 
acht zullen de eerste waterpolotrai-
ningen gaan starten tot half tien.
Het eerste afzwemmen voor de Am-
steldiploma’s in het nieuwe bad zal 
op 19 juni om 14.00 uur plaatsvin-
den, een unieke kans om niet alleen 
het nieuwe bad van binnen te bekij-
ken nog voor de officiële opening, 
maar ook om eens te zien wat de 
Amstel allemaal voor u en uw kin-

deren in petto heeft. De Amstel zal 
in het nieuwe bad aan de Veenweg/
Ontspanningsweg trainingen gaan 
geven op de maandag, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond. Daar-
bij zullen in de vroege avond (van-
af 18.30 uur) de diplomazwemmer-
tjes aan bod komen, gevolgd door 
de wedstrijdzwemmers, waterpolo-
ers en masters (waaronder ook de 
40-plussers!). Binnenkort zullen al-
le activiteiten van de Amstel (diplo-
mazwemmen, wedstrijdzwemmen 
en waterpolo) en het nieuwe trai-
ningsrooster uitgebreid terug te vin-
den zijn op hun vernieuwde web-
site: www.zpv-de-amstel.nl. Ben je 
geïnteresseerd naar het doen en la-
ten van de Amstel in De Ronde Ve-
nen? Kom dan eens langs na 14 juni 
in het nieuwe bad tijdens de trainin-
gen en loop even langs in het nieu-
we clubhuis op de eerste etage te-
genover het wedstrijdbad. 
Of kom op de open middag op 26 
juni eens een kijkje nemen!

BMX Noord-Hollandcup 
op zondag 2 mei jl
Regio - Op deze koude, winderi-
ge en later op de middag zeer nat-
te zondag van 2 mei werd er gefietst 
bij de kley Drivers in de Langendijk.
Ook hier was UWTC weer zeer goed 
vertegenwoordigd. In de manches 
werd er keihard gereden om zo een 
finaleplaats af te dwingen. Dat luk-
te in alle leeftijdklassen. De enorme 
groei van leden werpt in de breed-
te zijn vruchten af. In de hele jonge 
categorieën is het een lust voor het 
oog om deze kleintjes te zien strij-
den voor een goeie klassering. Na 
de manches was het gebeurd met 
het droge weer maar dat mocht de 
rijders niet deren. Terwijl het hemel-
water met bakken naar beneden 
kwam stond het publiek onder ten-
ten de jeugd aan te vuren. Die lieten 
zich niet van de wijs brengen door 
een beetje water en maakten er het 

laatste uurtje een aantal prachtige 
finale’s van. 

Uitslagen:
Cruisersfinale: 2-Kevin de Jong
Boys 6 girls 7: 1-Mauro Wuurman. 2-
Ferdi Cavahir. 3-Brian Worm. 5-Mi-
lan Ritsema.
Boys 7 girls 8 a-finale: 2-Melvin v.d. 
Meer. 3-Jochem v.d. Wijgaard. 5-
Max de Beij. 6-Daan de Bruin. 9-
Tonko Klein Gunnewiek. 10-Sem 
Knook. 11-Noel Stet
Boys 8 Girls 9: 2-Izar van Vliet. 4-
Dylano Haans. 8-Boas Overwater. 
9-Moreno Haans 10-Sjoerd Verwey. 
15-Jesse Versteeg.
Boys 9 girls 10: 1-Maarten v.d. mast. 
2-Donne van Spankeren. 3-Gijs 
Braat. 6-Jesse van Hattem 8-yiri 
Plas. 11-Joey van Cronenburg. 12-
Flip van Walraven. 16-Jasper Mols.

Boys 10 Girls 11: 1-Bart van Bemme-
len. 2-Joey Nap. 3-Mitchel Vink. 5-
Jurre Overwater. 16-Davy van kes-
sel
Boys 11 girls 12: 1-Scott Zethof
Boys 12 girls 13: 4-Thomas v.d. Wijn-
gaard. 16-Bas van Kuijk.
Boys 13 girls 14: 1-Jaivy Lee Vink. 
2 Mats de Bruin. 3-Bart de Veer. 7 
Jonne Metselaar. 11 Guven Cevahir
Boys 14 Girls 15: 4-Tom Brouwer. 6-
Danny de Jong.
Boys 15 Girls 16: 4-Wiljan Brouwer. 
5-Sven Wiebes. 6-Mike Veenhof. 11-
Tristan v.d. Ham.
Het is bijna niet te geloven maar in 
acht van de twaalf verreden fina-
les zaten UWTC’ers bij de eersten.
In vier finales waren ze zelfs 1-2 en 
3. Voorwaar, een geweldige presta-
tie van de Uithoornse Wieler en Toer 
Club.

AKU coryfee Karin Versteeg 
zegeviert in Ter Aar

Ter Aar - De Oranjeloop, traditioneel gehouden op ‘koninginneavond’ 
in Ter Aar werd een groot succes voor AKU coryfee Karin Versteeg.

Met wat hulp van de weergoden, de ergste warmte was net verdwenen 
en het op tilt slaande onweer zat nog bij Rotterdam, legde ze de 10 km. 
als snelste dame af in 41.01.

Postduiven Vereniging ‘Rond de Amstel’

Theo Kuijlenburg wint de 
vlucht Nivelles/Nijvel

Veenlopers in Omloop 
van Noordwijkerhout
Regio - Afgelopen zondag liepen 8 
Veenlopers de Omloop van Noord-
wijkerhout, de 6e wedstrijd van het 
Zorg en Zekerheidscircuit. Volgen-
de week wordt het circuit afgeslo-
ten met de uitgestelde Vakantiema-
kelaarloop in Uithoorn. De Veenlo-
pers konden helaas niet voor een 
verrassing zorgen.
Zo liep Michael Woerden op de hal-
ve marathon een degelijke 1.14.06. 
Hij werd daarmee derde. Hij hand-
haafde daarmee zijn derde plaats 
in het overall-klassement en twee-
de plaats bij de senioren. Z’n broer 
Frans Woerden liep een heel gelijk-
matige race, waar de meeste ande-
re lopers moeite hadden hun tem-
po vast te houden. Frans kwam uit 

op een mooie tijd van 1.22.21 en een 
10e plek in de eindrangschikking. 
Een podiumplaats in het circuit is 
echter niet meer mogelijk. Martien 
Lek liep door de duinen en langs de 
bollenvelden een tijd van 1.34.05; 
Henny Buijing liep 1.40.24.

Op de 10 kilometer is Ricardo van 
’t Schip nog steeds kanshebber op 

een podiumplaats in de eindrang-
schikking van het circuit. Ricardo 
werd in Noordwijkerhout 7e in een 
mooie tijd van 34.25.

Dit bleek voldoende om z’n derde 
plaats bij de senioren in de tussen-
stand vast te houden. Herman van ’t 
Schip liep 47.14.

Julitta Boschman viel net buiten de 
prijzen bij de 5 kilometer. Zij liep in 
Noordwijkerhout naar een tijd van 
20.05, wat resulteerde in een vierde 
plek. Yvonne Buijing liep naar een 
tijd van 36.38.

Wielrenner John Oudshoorn 
pakt de podiumplaats
Regio - Bij de Amateurs B werd wie-
lenner John Oudshoorn op overtui-
gende wijze 3e door de sprint van het 
peloton te winnen. Vanaf het vertrek 
werd volop gedemarreerd, maar pas 
in de laatste anderhalve ronde wis-
ten twee renners te ontsnappen. De 
wedstrijd werd gewonnen door Roel 
Gerritsen, voor Mark Touwen. 
Op 30 april stonden voor UWTC Je-
roen van Pierre en Etienne Lenting 
aan de start van de Oranjeronde van 
Amsterdam, te Sloten. Met 50 ren-
ners werden er 16 ronden verreden 
op het natte parcours van Sloten. 
Met diverse ontsnappingspogingen, 
waar Etienne zich een keer in meng-
de. Maar toch werd het een massa-
sprint. Het complete peloton meldde 
zich bij de finish waar Etienne Len-
ting 14de werd en Jeroen van Pier-
re 45ste. 
Twee dagen later, op 2 mei, stond 
Etienne Lenting als enige van UWTC 
aan de start bij een criterium in Ma-
de. In de stromende regen was het 
toch een geweldige ambiance van-
wege het profomnium later op de 
dag en vergezeld door een meters-

hoog videoscherm waarop de gehele 
koers te zien was dat al in de eerste 
vijf ronden het deelnemersveld uit el-
kaar werd gereden. De 55 gestar-
te Nieuwelingen hebben maar een 
start snelheid en dat is snel, ook al 
zijn de klinkers spiegelglad, wat me-
nig renner ook ondervond en hard op 
de stenen viel. Etienne kon zich goed 
van voren handhaven, terwijl er ach-
ter hem een langgerekt en verbrok-
keld peloton reed. Halverwege koers 
waren er nog maar 20 renners in het 
peloton. Met nog ongeveer 15 ron-
den te gaan ontstond er een kop-
groep van twee, waaronder streek-
genoot Tommie Oude Elferink. Ron-
denlang werd de voorsprong niet 
groter dan tussen de acht en vijftien 
seconden. Het peloton werd onder-
tussen al uitgedund tot 15 renners. 
De twee koplopers bleven goed sa-
menwerken en in de laatste vijf ron-
den groeide de voorsprong en moch-
ten ze gaat sprinten voor plek 1 en 
2. Tommie werd uiteindelijk tweede. 
Het peloton waar Etienne zich nog 
in bevond kwam zich na 50 secon-
den van de winnaar ook melden voor 

de eindsprint. Etienne Lenting finish-
te op een mooie 12de plaats. Glenn 
van Nierop, Thijs Leijgraaf en André 
Looij hebben op vrijdag 30 april en 
zaterdag 1 mei deelgenomen aan de 
tweedaagse van Hoogeland. In het 
eindklassement werd Thijs 14e, An-
dre 58e en Glenn 75e.
 
Veteranen 
In diezelfde ronde stond later op de 
dag voor UWTC Guus Zantingh aan 
de start bij de 50+ veteranen. Vanaf 
het startschot werd er hard gereden 
door de veteranen, diverse malen 
waren er enkele renners ontsnapt uit 
het peloton maar elke keer werden 
ze weer teruggepakt. Maar bij het 
ingaan van de laatste ronde, wisten 
er toch nog vier renners te ontsnap-
pen. Deze werden niet meer terugge-
pakt en in de eindsprint van het pelo-
ton werd Guus Zantingh net geklopt 
voor de 5e plaats en behaalde in dit 
sterke rennersveld een verdienstelij-
ke 6e plaats, Gijs Kostman finishte in 
het peloton. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Maas van Beek, hij is 
op dit moment goed in vorm, omdat 
hij voorbereid is op het werelduurre-
cord achter derny in Moskou. 
Op zaterdag 1 mei vertegenwoordig-
de Leen Blom de UWTC veteranen in 
de ronde van Veenendaal en behaal-
de daar een 13e plaats bij de vete-

ranen 60+.
Op zondag 2 mei stonden de UWTC 
60+ veteranen aan het vertrek van 
de Piet Steenvoorden memorial in 
Haarlem. Door de kou en regen gin-
gen de renners vanaf het vertrek er 
hard tegen aan. Halverwege de wed-
strijd ontsnapten twee renners uit 
het peloton. Achter deze renners 
vormde zich een tweede groep van 
10 renners, deze waren niet in staat 
om het gat met de koplopers te over-
bruggen. De sprint om de 3e plaats 
werd door Guus Zantingh gewonnen 
en hij behaalde hiermee zijn tweede 
podiumplaats dit wielerseizoen. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Tim Krabbé. Naast het schrijven van 
boeken kan Tim ook hard rijden op 
de racefiets. 
Op zaterdag 10 april zijn de UWTC 
veteranen naar het oosten van het 
land afgereisd voor een wedstrijd 
in Almelo. In het koude en winderi-
ge Almelo werd er vanuit het vertrek 
hard gereden en ontstond er al vroeg 
een kopgroep van drie man. Achter 
deze kopgroep ontstond een groep 
van nog eens drie man met hierbij 
Leen Blom, achter deze groep reed 
het overgebleven peloton. Leen Blom 
behaalde een verdienstelijk 6e plaats 
en Guus Zantingh werd uiteindelijk 
nog 8e. Op zondag hoefden de ren-
ners niet ver want op die dag was 
er een wedstrijd in Woerden. Na di-
verse schermutselingen ontstond er 
een kopgroep van 6 man met hier-
bij geen UWTC renners helaas. Ach-
ter de kopgroep ontstond een twee-
de groep van 10 renners met daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh. 
De kopgroep werd niet meer ach-
terhaald en in de eindsprint van de 
tweede groep wist Guus Zantingh 
een 7e plaats voor zich op te eisen 
en Leen Blom werd 16e.



De Ronde Venen - Het begon nat, heel en heel erg nat. Je kreeg 
echt medelijden met de kinderen die bijvoorbeeld in Mijdrecht 
en Wilnis met hun spulletjes op de rommelmarkt zaten. Nat, en 
sommigen verkleumd van de kou, zaten ze onder een paraplu 
voor hun zo goed als mogelijk met plastik afgedekte spulletjes. 
Hoewel een enkeling afhaakte, bleef echter het grootste deel 
stoer zitten en toen in Wilnis de burgemeester ook de regen ge-
woon trotseerde en hen een hart onder de riem kwam steken 
kon er bij de kinderen ook nog een lachje af. Toch werd er tus-
sen de buien door nog her en der aardig zaken gedaan. 
In De Hoef, waar in de ochtend de kinderspelen werden geor-
ganiseerd, had men al snel dé oplossing gevonden. De spelen 
werden In de diverse kleedkamers neergezet en zo konden de 

Koninginnedag 2010 in De Ronde Venen
pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 5 mei 2010



kinderen toch nog droog hun spelletjes doen. 
Ook de voetbalkantine van HSV was geheel ingericht voor de 
kinderen en hun ouders, dus kon men het ook daar nog aar-
dig droog houden.
Zo rond de klok van half twee in de middag brak heel voorzich-
tig het zonnetje door en bleef het de rest van de middag en de 
avond droog. Een genot voor de activiteiten die in de middag 
werden gehouden. In Wilnis in het Speelwoud, in Vinkeveen de 
braderie en wat te denken voor de horecamensen in Mijdrecht. 
Live muziek, lekker weer, er was niet meer doorheen te komen. 
Tot in de late uurtjes was het daar groot feest. Al met al, een nat 
begin van 30 april 2010, maar een geweldige middag en avond. 
Deze fotopagina’s zeggen meer dan duizend woorden.
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Kervin Bos tevreden met 
twee podiumplaatsen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werden op het circuit van Spa-
Francorchamps de tweede en derde 
wedstrijd gereden voor het ONK in 
de SS600 klasse. De races werden 
gekenmerkt door rode vlagsituaties 
maar uiteindelijk stond Van der He-
ijden motors Racingteam rijder Ker-
vin Bos twee keer op het podium.
De eerste race werd al direct na de 
start afgebroken middels een rode 
vlag door een valpartij in de eerste 
bocht en vervolgens opnieuw ge-
start. Kervin was goed weg bij de 
herstart en nestelde zich direct op 
de tweede plaats achter grote con-
current Raymond Schouten. “Bos-
sie” kon goed volgen en de druk op 
de ketel houden. Helaas werd de 
race na een vijftal ronden opnieuw 
afgebroken door een rode vlag als 
gevolg van een valpartij waarna de-
ze niet meer werd herstart. Met 
Schouten, Kervin en Gevers kende 
de race hetzelfde podium als tijdens 
de eerste race van het seizoen op 
het circuit van Assen. Door het ge-
ringe aantal gereden ronden wordt 
voor deze wedstrijd slechts de helft 
van het normale aantal punten toe-
gekend.
In de tweede race was de start we-
derom goed en kwam ook iedereen 
heelhuids door de eerste bocht. Met 
het oprijden van het bloedsnelle 
Eau Rouge gedeelte zaten Kervin en 
Randy Gevers naast elkaar en dat 
leverde wat ruimtegebrek op. Kervin 
moest even door het gras en verloor 
daardoor een tiental plaatsen. Ver-
volgens begon Kervin aan een in-
haalrace die echter snel weer werd 
afgebroken door opnieuw een ro-
de vlagsituatie. In de daaropvolgen-
de nieuwe race over zeven ronden 
kreeg Kervin te maken met een min-
der wordende achterband en moest 
hij concurrenten Raymond Schou-
ten en Randy Gevers laten gaan. 
Kervin reed vervolgens een verstan-
dige race en finishte op een keurige 
derde plaats.
Kervin zelf over zijn races: “De starts 
waren telkens goed. In de eer-

ste race kon ik Schouten goed vol-
gen. Ik moet zeggen dat zijn tempo 
zeer hoog lag en zonder een fout-
je van zijn kant zou het moeilijk ge-
weest zijn om hem te verslaan. Jam-
mer genoeg werd de race al na vijf 
ronden afgebroken. Ik ben echter 
dik tevreden met de tweede plaats 
in die race. In de tweede race knal-
de ik naast Randy Gevers Eau Rou-
ge op en bovenaan leverde dat wat 
ruimtegebrek op. Ik moest even 
door het gras en kwam als twaalfde 
of zo weer de baan op. Dat zou een 
inhaalrace betekend hebben maar 
ook nu werd de race weer stilgelegd 
door een rode vlag met een volle-
dig nieuwe race over zeven ronden 
tot gevolg. In die nieuwe race werd, 
na enkele rondjes, de achterband 
toch wat minder en kon ik het vre-
selijk hoge tempo van Schouten en 
Gevers niet helemaal meer volgen. 
Ik heb toen besloten de race rustig 
uit te rijden en de punten te pakken. 
Ik wil natuurlijk altijd winnen maar 
heb het gevoel dat ik er alles uitge-
haald heb. Ik ben dan ook super te-
vreden.”  
Ook Gerard Rike was na afloop te-
vreden: “De races verliepen door al-
le rode vlaggen enigszins chaotisch 
maar uiteindelijk denk ik dat Kervin 
het maximale eruit gehaald heeft. In 
de eerste race kon Kervin dicht bij 
Schouten blijven maar op dit mo-
ment is Raymond denk ik nog een 
klein maatje te groot. In de tweede 
race hadden we, achteraf bezien, 
beter een nieuwe band kunnen ste-
ken. Maar achteraf kijk je een koe 
in de kont en daar kopen we niets 
voor. We gaan in elk geval vol goede 
moed richting de komende races op 
de stratencircuits.”
De volgende races worden verreden 
op de stratencircuits van Henge-
lo (13-16 mei) en Oss (22-24 mei). 
Uiteraard ziet het team u graag als 
supporter van Kervin bij deze races.
Tussenstand ONK:
1. Raymond Schouten  62½
2. Kervin Bos  46
3. Randy Gevers  44

Materiaal gevraagd!

Kanopoloteam heeft dringend 
behoefte aan drijvende doeltjes
De Ronde Venen - Het kanopo-
lo-team van de kanovereniging De 
Ronde Venen is op zoek naar spon-
sors die materiaal kunnen leveren 
voor twee drijvende doeltjes.  
Het team traint nu twee keer in de 
week. Zaterdagochtend wordt er 

getraind bij de boodschappenstei-
ger pal onder de N201 en de brug 
over de ringvaart. Het probleem is 
dat daar gewerkt wordt met vaste 
doelen omdat het daar niet anders 
kan. Maar het speelveld/trainings-
veld is daardoor te klein. Dit breekt 

het team op wanneer er wedstrijden 
gespeeld worden. De spelers zijn 
niet gewend aan het grotere speel-
veld en vooral bij balverlies moet er 
worden omgeschakeld en blijkt tij-
dens de wedstrijd dat het veld ve-
le malen groter is dan het trainings-

veld. Op de donderdagavond wordt 
er voor de club getraind, maar hier 
zijn de mogelijkheden nog beperk-
ter. Als het kanopolo verder wil uit-
groeien tot een volwaardige tak, 
dan is er duidelijk behoefte aan 
meer ruimte. Deze plekken zijn wel 
te vinden op de Vinkeveense Plas-
sen maar dan kan er niet meer ge-
werkt worden met vaste doelen, 
maar moet er gewerkt worden met 
drijvende doelen.
Alles wat voldoende drijfvermo-
gen heeft kan in principe voldoen. 
Het moet wel het gewicht van het 
doel kunnen dragen en dient sta-
biel in het water te liggen. Tempex 
isolatiemateriaal; pontons; drijfstei-
gers; houten vlot; waterdichte va-
ten, in principe kunnen veel mate-
rialen worden gebruikt. De opbouw 
kan van hout of aluminium zijn. Bij 
zwaarder materiaal wordt de con-
structie mogelijk topzwaar.
De club zoekt bedrijven die mogelijk 
overtollig materiaal hebben liggen 
dat met enig knutselen omgetoverd 
kan worden in een bruikbaar set 
doeltjes. Het maken van twee drij-
vende doelen betekent ook dat er 
echte wedstrijden gehouden kun-
nen worden waarbij het veld voldoet 
aan de vereiste afmetingen. Bedrij-
ven die mogelijk bruikbaar materi-
aal hebben kunnen contact opne-
men met de vereniging.
Inl: e-mail  goverse@planet.nl

Groep 5 De Pijlstaart houdt 
sponsorloop voor Bali Bundar
Vinkeveen - Woensdag 28 april 
heeft juf Anouk van De Pijlstaart-
school een sponsorloop georga-
niseerd voor haar leerlingen van 
groep 5. 
Onder schooltijd liepen de kinde-
ren zoveel mogelijk rondjes om het 
‘sportveldje’ bij de Waverbancken. 
Het weer was prachtig en dat maak-
te deze sponsorloop extra leuk. Met 

gemak renden de kinderen 10 rond-
jes of meer. Deze sponsorloop stond 
in het teken van het goede doel Bali 
Bundar waar de school dit jaar aan-
dacht aan besteedt. Nu bekend is 
hoeveel rondjes de kinderen heb-
ben gelopen kunnen ze het geld bij 
hun sponsors ophalen. 
Voor de leerlingen en juf Anouk was 
het een geslaagde ochtend.

Veenland volleybalheren 1 
naar tweede klasse
Wilnis - Het volleybal Heren 1 
team van Veenland heeft afgelo-
pen woensdag voor volgend jaar 
een plek veroverd in de tweede 
klasse. In de competitie van afge-
lopen jaar was al snel bekend dat 
het team uit Ouderkerk a/d Amstel 
de eerste plek in de poule had ver-
overd. Voor de tweede plek werd 
gestreden door Unitas (Mijdrecht) 
en Veenland (Wilnis). Op het laat-
ste moment wist Veenland met het 
winnen van de allerlaatste competi-
tiewedstrijd de tweede plek te pak-
ken. Dit hield in dat Veenland zich 
geplaatst had voor de promotie-de-
gradatie-wedstrijden die afgelopen 
woensdag 28 april gehouden wer-
den in Haarlem. 
Op de avond van de PD-wedstrij-
den werden er drie wedstrijden ge-
speeld, waarbij er twee plekken 
te vergeven waren voor de twee-
de klasse. De poule bestond uit Al-
mere-Haven H1 (tweede klasse, 
kans op degradatie), Atalante H3 
uit Vinkeveen (derde klasse, kans 
op promotie) en Veenland H1 (der-

de klasse, kans op promotie). Ata-
lante mocht als eerste opdraven te-
gen Almere-Haven. Deze wedstrijd 
werd al snel beslist met twee ge-
wonnen sets voor Almere-Haven H1 
(25-10 en 25-11). Om nog kans te 
maken op promotie moest Atalante 
de volgende wedstrijd tegen Veen-
land winnen. Onder toeziend oog 
van meegereisde supporters speel-
de Veenland jammer genoeg niet 
op zijn sterkst, maar kon op het nip-
pertje twee sets pakken van Atalan-
te (25-19 en 27-25). Hiermee was 
Atalante uitgeschakeld voor promo-
tie en stroomde Veenland automa-
tisch door naar de tweede klasse. 
De derde en laatste wedstrijd werd 
door Veenland gespeeld tegen Al-
mere-Haven. Ondanks dat het team 
een klasse hoger speelt, wist Veen-
land goed weerstand te bieden. De 
eerste set werd gewonnen door Al-
mere-Haven (25-13), maar de twee-
de set sloegen de heren uit Wilnis 
terug en wonnen deze met moeite 
(27-25). De laatste set was met 15-
08 voor Almere-Haven.Argon C4 kampioen

Mijdrecht - Het was al twee we-
ken bekend: de jongens van de 
C4 zijn nu ook officieel  kampioen. 

Voor veel jongens voor het eerst 
sinds ze voetballen, al 9 jaar gemid-
deld. Maar  na een voorjaar waarin, 

op één na (Argon C7 gelijkspel) al-
les gewonnen werd, 19 punten uit 7 
wedstrijden, 25 doelpunten voor en 

7 tegen, met 12 punten verschil mag 
het ook wel kampioen heten.
Maar een dag voor de kampioens-
wedstrijd gespeeld mocht gaan wor-
den, belde de tegenstander HBOK 
af, ze hadden te weinig spelers. 

Om toch de C4-jongens te kunnen 
huldigen werd er in 24 uur een al-
ternatief gepland, namelijk de ou-
ders, broertjes en zus tegen de C4. 
Ondanks de regen werd een span-
nende, leuke en zeer vriendschap-
pelijke wedstrijd gespeeld waar-
in vaders en moeders tegenover 
hun zoons stonden. Na de wed-
strijd was er een huldiging inclusief 
champagne en bekers,  gesponsord 
door avondwinkel Sterk uit Amster-
dam, waarvoor Argon heel dank-
baar was!
En na een zeepglijbaan/douche was 
er ook nog een patatje en drankje 
van Argon.

Hodo, Stefan, Luc, Wouter, Amin,  
Dylan, RobertB, Dion, Thomas, Er-
mias, Danny, Menno, RobertS, Le-
on: iedereen bedankt jullie voor dit 
mooie en leerzame seizoen.

Sportieve tenniscompetitie 
voor de jeugd van TVM
Mijdrecht - Bij TVM is de tennis-
competitie voor de jeugd in vol-
le gang. Bij de jeugd t/m 10 jaar 
spelen er vier jongensteams en 
een gemengd team.

Er zijn op drie woensdagen wed-
strijden gespeeld. Daarna volgt 
een herindeling op sterkte. Het is 
de jongens van het eerste team en 
de meisjes en jongens van het ge-
mengde team gelukt om ingedeeld 
te worden in de sterkste poule. Zij 
maken nu nog kans om verder te 
gaan voor het districtskampioen-
schap.

Leren omgaan met 
winst en verlies
Maar doel van het spelen van de 
competitie in deze leeftijdsgroepen 
is toch vooral plezier beleven in het 
tennissen. De kinderen leren de ba-
sisregels en daarnaast leren ze om-
gaan met winst en verlies.
Om ze daarin meer te ondersteunen 
heeft TVM zich aangesloten bij het 
project ‘Sportief’. Dit project stimu-
leert sportief gedrag van jeugd en 
begeleiders/ouders bij tennisvereni-

gingen.
Het thema wordt op een positieve 
manier aangepakt om zo een aan-
deel te leveren in het verbeteren van 
het tennisklimaat van jongs af aan.

De uitgangspunten van
‘Sportief’ zijn:
Samen maken we veel plezier
Punten van de tegenstander zijn 
ook mooi
Ouders zijn geen coaches
Rackets zijn om mee te tennissen
Tellen doen we hardop
Iedereen gedraagt zich sportief
Er wordt niet gevloekt
Fijne wedstrijd

TVM en ‘Sportief’
TVM introduceert dit project gelei-
delijk binnen de club. Zo zijn er al 
flyers uitgedeeld, er hangt een ban-
ner op de club en tijdens jeugdeve-
nementen zullen oudere jeugdleden 
herkenbaar zijn als ‘Sportief’ verte-
genwoordigers en kinderen en ou-
ders aanspreken op hun gedrag op 
en langs de baan. Kijk voor meer in-
formatie over TVM en het project 
‘Sportief’ op www.tvm-mijdrecht.nl.

Fietspuzzeltocht op 
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 13 mei a.s. kunt 
u met het hele gezin meedoen aan 
een gezellige fietspuzzeltocht. Tus-
sen 13.30 en 14.30 uur kan gestart 
worden bij gebouw ‘De Roeping’ in 
Wilnis aan de Kerkstraat 12. De rou-
te is ongeveer 25 km lang en onder-
weg is, om even bij te komen, een 
gezellige pitstop ingericht waar kof-
fie/thee/limonade en versnaperin-
gen te koop zijn. Aan het einde van 
de route kan het antwoordformulier 
ingeleverd worden en onder dege-

nen die alle antwoorden goed heb-
ben ingevuld, wordt een heerlijke 
taart verloot. Deze wordt thuis be-
zorgd. Deelname kost 2,50 euro per 
persoon maar maximaal 7,50 euro 
per gezin en de opbrengst van deze 
fietspuzzeltocht gaat naar het rom-
melmarktproject Aqua Viva Brazilië 
Meer informatie hierover op:
www.rommelmarktwilnis.nl.
Bij harde wind of regen wordt de 
tocht verplaatst naar tweede pink-
sterdag, 24 mei aanstaande.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 
7 mei organiseert Supporters-
vereniging De Lijnkijkers weer 
een bingoavond in het clubge-
bouw van de sv Argon.

Dit is de laatste avond van het 
seizoen. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten nog steeds maar 

50 eurocent per stuk.
Deze avond onder meer als prijs 
een 4* Candy-koelkast met 4 li-
ter vriesruimte, die beschikbaar 
gesteld is door Expert Mijdrecht 
waarvoor de welgemeende dank 
van De Lijnkijkers. 
Natuurlijk is het eerste kopje  kof-
fie/thee gratis! 
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Jongens van CWS-F3 
zijn kampioen
Wilnis - Zaterdag 1 mei moesten de 
jongens van de F3 tegen BVV ´31 uit 
Blaricum.

De jongens van CSW hadden dit na-
seizoen nog geen wedstrijd verloren 
en wisten ook deze wedstrijd met 

een megascore van 19-1 op hun 
naam te zetten. Jongens Top! 

Don, Sem, Domingo, Ruben, Mike, 
Timo, Xander, Stephano en Germai-
ne, jullie waren super! 
Op naar het volgende seizoen.

Argonauten plaatsen zich 
voor de Topklasse
Mijdrecht - In de voorlaatste wed-
strijd van het seizoen heeft Argon 
via een 3-2 zege op het nog in zwaar 
weer verkerende Tonegido de plaats 
in de Topklasse voor het volgen-
de seizoen vastgelegd. Onder zeer 
natte omstandigheden streden bei-
de ploegen vol overgave en dat be-
tekende, dat de hondstrouwe toe-
schouwers, die zelfs deze omstan-
digheden voor lief namen, een al-
leszins acceptabele wedstrijd te zien 
kregen.
Het eerste gevaar was van de kant 
van de thuisploeg, die door schor-
singen liefst vier basisspelers moest 
vervangen. Ben Ebu-Mordi ontsnap-
te over de linkerkant en zag zijn in-
zet net voor het doel langs gaan. Het 
eerste gevaar van de kant van de 
gasten kwam na tien minuten, toen 
Eelco Zeinstra zich voor de voe-
ten van de doorbrekende Heutink 
moest werpen om erger te voorko-
men. Nadat Jeroen Westera de bal 
na een trekbal van Ben Ebu-Mor-
di over de lat had gemikt en Eelco 
Zeinstra moest redden bij een ver 
doorgevoerde actie van de handige 
en balvaste Bektas kwamen de gas-
ten na 18 minuten op voorsprong. 
Van de rechterkant mocht Jacobs 
iets te eenvoudig de bal voor het 
doel plaatsen en voorbij de twee-
de paal kon de lange spits Serbo-
ny de bal op het hoofd nemen. Met 
een goed naar beneden gekopte bal 
werd Eelco Zeinstra kansloos gela-
ten en de stand dus 0-1. Deze stand 
bleef echter niet al te lang staan, 
want vijf minuten later wist de opge-
komen Frank Verlaan de bal na een 
voorzet van Jeroen Westera in het 
strafschopgebied goed onder con-
trole te brengen en doelman Loozen 
met een schot uit de draai te ver-
rassen, 1-1. 

Voorsprong
Na wat mogelijkheden over en weer 
kwam Argon kort voor rust toch op 
voorsprong, toen het schoolvoor-
beeld van de snelle omschakeling in 
de praktijk werd getoond: balverlies 
van Tonegido op het middenveld gaf 
Jeroen Westera de kans de bal in 
de diepte op de wegsprintende Mi-
chael van Laere te plaatsen, die op 
zijn beurt de bal direct in het straf-
schopgebied van Tonegido speelde, 

waar de inlopende Ben Ebu-Mor-
di zijn verdediger goed achter zich 
hield en doelman Loozen met een 
schuiver tot een kansloze toeschou-
wer maakte, 2-1.
Na de thee bleven beide teams pro-
beren de score te veranderen en na 
68 minuten leverde dit de uitbreiding 
van de voorsprong op voor Argon. 
Ben Ebu-Mordi ontsnapte aan de 
linkerkant en trok de bal goed voor 
het doel van Tonegido, waar Joshua 
Patrick de kans in eerste instantie 
aan zich voorbij liet gaan, maar ach-
ter zich Michael van Laere zag op-
duiken, die Loozen met een schuiver 
voor de derde keer verplichtte tot de 
gang naar het net, 3-1.

Kansen
In de periode daarna waren het 
vooral de Argonauten, die de kan-
sen kregen op meer treffers, maar 
Anton den Haan, Frank Verlaan, Mi-
chael van Laere (twee keer) slaag-
den er niet in dit in een treffer om 
te zetten. En in minuut 88 zorgde dit 
dan toch nog voor een spannend 
slot, toen Bektas zich in het straf-
schopgebied vrij speelde en Eel-
co Zeinstra met een fraai stiftbal-
letje passeerde voor de 3-2. En als 
Eelco Zeinstra zich kort daarna niet 
nog een keer had bewezen door de 
bal na een vrije trap van Jenner heel 
fraai uit de bovenhoek te tikken (en 
met hulp van zijn verdedigers de 
daaropvolgende scrimmage over-
leefde) was de gelijke stand zelfs 
nog op de borden gekomen. Zover 
kwam het niet, en omdat Joshua Pa-
trick na een steekpass van Sergio de 
Windt de bal wel hard langs doel-
man Loozen, maar ook net langs de 
verkeerde kant van de paal schoot, 
kwam Argon ook niet aan de winst 
met grotere cijfers. 
De winst was uiteindelijk wel ver-
diend en dus voldoende voor pro-
motie, Tonegido zal in de laatste 
wedstrijd nog moeten zorgen, dat 
ze ook volgend seizoen in de hoofd-
klasse uit mogen komen. 
Na afloop van deze laatste thuis-
wedstrijd werd in het clubhuis nog 
afscheid genomen van die selec-
tiespelers, die volgend seizoen niet 
meer bij Argon in de hoofdmacht 
zullen spelen, volgende week sluit 
Argon het seizoen af bij Feyenoord.

Winst brengt Argon 
zaterdag de periodetitel
Mijdrecht - Hoewel de concurren-
tie flink meehielp, TOV en WVHEDW 
verloren hun wedstrijd, is Argon 
door winst op de kampioen AH ’78 
op eigen kracht op de derde plaats 
terechtgekomen. Dit geeft recht op 
een periodetitel en zo krijgt de com-
petitie voor Argon een verlengstuk.
In de beginfase kreeg Argon enke-
le goede mogelijkheden, René Leg-
ters in een kansrijke positie schoot 
op de keeper en een hard en laag 
schot van de voet van Albert Mens 
ging via buitenkant paal achter. AH 
’78 kreeg de eerste helft weinig mo-
gelijkheden om de defensie van Ar-
gon te ontregelen, een schot ging 
naast en een andere poging ver-
dween in handen van goalie Bas 
van Moort. Met nog een kwartier op 
de klok kwam Argon toch op voor-
sprong een terugspeelbal werd door 
de keeper van AH verkeerd beoor-
deeld, de bal gleed onder zijn voet 
door tegen het net. 1-0. Tien mi-
nuten later profiteerde René Leg-
ters van treuzelen in de AH defen-
sie, hij troefde twee verdedigers af 
en scoorde de 2-0.

Mogelijk
De tweede helft begon met Mai-
kel Levering op de plaats van Ro-
nald Hijdra en ook nu weer waren 
de beste mogelijkheden in de be-

ginfase voor Argon. We zagen Youri 
van Adrichem naast koppen op aan-
geven van Legters en een inzet van 
Albert Mens kon door de keeper tot 
hoekschop worden verwerkt. Toen 
Alan Doorson over had geschoten 
en Van Adrichem in handen van de 
keeper had gekopt was het beurt 
aan de gasten, met name Teeuwis-
sen liet zich gelden. Eerst kon een 
kopbal van hem door Van Moort 
nog tot hoekschop worden verwerkt 
maar even later was de sluitpost van 
Argon kansloos toen Teeuwissen na 
een voorzet van rechts scoorde, 2-1. 
Het werd nog even spannend maar 
zes minuten later scoorde Niels de 
Wildt op aangeven van René Legters 
3-1. Even later viel definitief de be-
slissing toen goed doorgaan van Al-
bert Mens door Alan Doorson werd 
afgerond 4-1. In de laatste minuten 
probeerde Teeuwissen het nog eens 
namens AH, maar de bal werd door 
Van Moort van z’n schoen geplukt 
en Niels de Wildt schoot rakelings 
voorlangs.
Door deze uitslag pakt Argon een 
periodetitel en gaat het alsnog pro-
beren via een reeks wedstrijden in 
de tweede klas terecht te komen. 
De komende tegenstander is Ben-
schop, de aanvangstijd op Sport-
park Argon is op dit moment nog 
niet bekend. 

GVM-turnsters Babette Veenbrink 
en Marjolein Werkhoven plaatsen 
zich voor de districtsfinale
Mijdrecht - Zaterdag 24 april wer-
den de Regio finalen turnen, divisie 
5, gehouden in Hooglanderveen.
Zeven turnsters van GVM wisten 
zich te plaatsen voor deze finale.
Babette Veenbrink turnde meteen in 
de eerste wedstrijdronde. Zij turnde 
een strakke wedstrijd maar liet he-
laas op balk en vloer wat puntjes 
liggen, wellicht een beetje door de 
spanning die een finale nu eenmaal 
met zich meebrengt. Wel plaatste 
Babette zich met haar 15de plaats 
voor de districtsfinale met een pun-
tentotaal van 50,200. Een heel goe-
de prestatie van deze nog jonge 
turnster.

In de tweede wedstrijdronde kwa-
men voor GVM vijf turnsters uit.
Safa Asafiati turnde echt een heel 
goede wedstrijd maar het niveau 
van de andere turnsters was zeer 
hoog. Safa werd 19de met een pun-
tentotaal van 41,200 en ging met 
een puntenverschil van 00,100 NET 
niet door naar de districtsfinale.

Haar zus Owefa was bij de sprong zo 
snel dat de jury haar eerste sprong 
niet zag, wat jammer was, want de 
sprongen daarna waren niet zo mooi 
als haar allereerste sprong Haar 
vloeroefening ging deze keer wel 
heel goed, wat haar trainster dan 
ook tot tevredenheid stemde. Owefa 
Asafiati eindigde als 32ste met een 

puntentotaal van 39,050.

Cariena Tjujerman had niet hele-
maal haar dag, de laatste training 
lukte de pirouette op de balk niet 
en dat deed het zelfvertrouwen van 
Cariena geen goed. Maar met een 
puntentotaal van 38,900 behaalde 
zij toch nog de 33ste plaats.

Marjolein Werkhoven turnde een 
goede strakke wedstrijd en sprong 
voor het eerst met plank en deed dit 
heel goed. Een 17de plaats met een 
puntentotaal van 49,00 en ook door 
naar de districtsfinale. 

Joyce Brands turnde een prima wed-
strijd op sprong, vloer en brug, he-
laas voor Joyce ging het op de balk 
mis, drie keer viel zij van de balk en 
dat kost dan meteen heel veel pun-
ten, Joyce werd uiteindelijk 32ste 
met een puntentotaal van 45,750.

Als laatste turnde Lisanne Helmer. 
Opmerkelijk, want deze turnster 
turnde vorig seizoen nog bij de re-
creanten, maar deed het in de twee 
voorronden zo goed dat er voor haar 
dit jaar al een finaleplaats in zat bij 
de Regio. Een plaats bij de districts-
finale was echter nog niet haalbaar 
voor Lisanne. Met een mooie sprong 
en een verder goed geturnde wed-
strijd werd zij met een puntentotaal 
van 45,600 28ste.

Biljarters De Paddestoel 2 
ruiken het kampioenschap

De Ronde Venen - Met nog 2 wed-
strijden te gaan is het jonge team 
van De Paddestoel 2 wel heel dicht 
bij de titel gekomen. Het 1e perio-
dekampioenschap was al een prooi 
voor dit sterke team.
In de 2e periode hebben ze deze 
week ook weer een slag geslagen. 
DIO 1 is na het verrassende verlies 
van De Merel/Heerenlux 1 tegen 
Stieva Aalsmeer het enige team dat 
nog roet in het eten kan gooien.
Deze week was er een rechtstreeks 
duel tussen DIO 1 en De Padde-
stoel 2. Bij het schrijven van dit ver-
slag was de uitslag nog niet bekend. 
Dus misschien is de beslissing al 
gevallen!!!  Speelweek 36 waren er 
twee spelers met de kortste partij. 
Egon van de Heyden en Wim Ber-
kelaar hadden maar 16 beurten no-
dig om hun partij te winnen. Hen-
ny Hoffmans scoorde de hoogste 
serie met 36 caramboles = 36% 
van zijn te maken punten. APK-
Mijdrecht 1 was met 5-4 net iets 
sterker als Cens 2. Rene Hoogen-
boom won in een prima partij in 18 
beurten van Zweder van Dalen. Hij 
zorgde ook voor het extra punt van 
zijn team APK-Mijdrecht 1. Kromme 
Mijdrecht 1 won nipt met 5-4 van 
APK–Mijdrecht 2. De jonge Anthony 
Schuurman won van de eveneens 
jeugdige Nico Zaal.
De Kuiper/van Wijk moest met 4-
5 de eer laten aan De Kromme 
Mijdrecht 2. Egon van der Heyden 
overtrof zichzelf door in 16 beurten 
Toine Doezé het nakijken te geven.
Stieva Aalsmeer zorgde voor de 
grootste verrassing door met 6-3 

De Merel/Heerenlux 1 over de knie 
te leggen. Lucia van Gelderen en 
Bert Fokker zorgden voor de beste 
en spannendste pot. Na 17 beurten 
konden ze elkaar feliciteren met een 
gelijkspel. Pieter Coenen won ver-
rassend van John Vrielink.

Eer
De Merel/Heerenlux 2 boekte een 
7-2 zege op De Paddestoel 1. Pe-
ter Jongerling redde de eer voor de 
Paddestoel 1 door Dorus van der 
Meer te verslaan. De Paddestoel 2 
won verdiend met 7-2 van De Me-
rel/Heerenlux 3. Sjoerd van Agteren 
speelde 2 partijen. Hij won van Cor 
van Wijk, maar moest in 16 beurten 
diep buigen voor Wim Berkelaar.
DIO 1 won met 7-2 van het altijd las-
tige De Schans. Gelegenheidskop-
man Henk Doornekamp zorgde met 
winst in 23 beurten op Bert Dijks-
hoorn voor de enige punten van De 
Schans. De Paddestoel 3 klom op 
de ranglijst door een 7-2 winst op 
De Merel/Heerenlux 4. Ralph Dam, 
Teus Dam en Jos van Wijk zorgden 
dat de punten op Hofland bleven.
DIO 2 won met 5-4 van De Vrijheid/
Biljartmakers. Henny Hoffmans was 
door een serie van 36 caramboles 
te sterk voor Bert Loogman. Pieter 
Stokhof won in 21 beurten onver-
wacht van Paul Huzemeier.
Stand 2e periode
(na 16 wedstrijden):
1. De Paddestoel 2 102 punten
2. De Merel/Heerenlux 1   95 punten
3. DIO 1  94 punten
4. De Kuiper/van Wijk    87 punten  
5. De Paddestoel 3 77 punten  

CSW D7 verdiend kampioen
Wilnis - Eindelijk was het dan zo-
ver, de laatste wedstrijd van de 
competitie stond op het program-
ma. Bij winst op CSW MD2 was 
CSW D7 kampioen. Veel suppor-
ters waren bij deze kraker aanwe-
zig en hoopten op een spannende 
wedstrijd. CSW D7 ging direct na de 
aftrap op zoek naar het openings-
doelpunt. Zoals bijna elke wedstrijd 
duurde het even, CSW MD2 bood 
hevige weerstand en CSW D7 was 
slordig met de geboden kansen. Na 
een afgeslagen aanval kwam de bal 
in de voeten van Tim. Tim aarzel-
de geen moment en schoot de bal 
hard achter de goed keepende kee-
per van CSW MD2, 1-0. Dit gaf eni-
ge opluchting bij de supporters van 
CSW D7. Maar wie dacht dat CSW 
MD2 verslagen was had het mis, 
een paar minuten later stonden ze 
wel 2 keer alleen voor het doel van 
keeper Wesley. Gelukkig kon de ver-
dediging van CSW D7 de bal net op 
tijd wegwerken anders was de wed-
strijd heel anders gelopen. CSW D7 
bleef de aanval zoeken en uit een 
corner van Tim kon Niek de bal met 
de knie het doel in werken en stond 
het onverwacht 2-0. De gehele eer-
ste helft ging de strijd op en neer en 
bleef CSW D7 problemen hebben 

met het goed spelende CSW MD2. 
Vlak voor het einde van de eerste 
helft kon Fernando dwars door de 
verdediging van CSW MD2 heen 
breken na goed afspelen van Niek. 
Na een kleine solo schoot Fernando 
met een prachtschuiver de 3-0 bin-
nen. Dit was tevens de ruststand.

De start van de tweede helft was 
gelijk aan de eerste helft, een aan-
vallend CSW D7 en een verdedi-
gend CSW MD2. Na 5 minuten bleef 
de bal in het strafschopgebied van 
CSW MD2 hangen en na een rom-
meltje kwam de bal voor de voeten 
van Ryan. Ryan schoot de bal hard 
het doel binnen en CSW D7 stond 
met 4-0 voor. Dit was het breekpunt, 
want hierna ging het snel en het 
leek wel of CSW MD2 de moed op-
gaf. Binnen 10 minuten maakte Stan 
de 5-0 en via een mooi schot maak-
te Mick er 6-0 van. CSW D7 kreeg 
nog wel een aantal kansen maar de-
ze werden niet benut. Vlak voor tijd 
maakte Niek er nog 7-0 van, dit was 
tevens de eindstand. Na het eind-
signaal werd het kampioenschap 
met snoep en champagne gevierd. 
Na een zeer goede tweede helft van 
het seizoen is CSW D7 verdiend 
kampioen geworden. 

CSW Arsenal kampioen 
geworden
Wilnis - De jongens vonden het 
toch nog wel even spannend, want 
Matthijs, Mike en Tim waren met 
vakantie en Koen zit met zijn voet 
in het gips. Manuel van Inter Milan 
wilde wel meespelen. Dus speelden 
ze 6 tegen 6, zonder wissels, dat was 
best pittig. Als ze met 28-0 verloren 
dan werd Inter Milan kampioen. 
De laatste 2 minuten kwam Koen 

ook nog even meevoetballen in zijn 
rolstoel.
Helaas, de kampioenswedstrijd 
werd verloren met 5-0. Onder luid 
applaus kregen ze de cup met de 
grote oren en werd er nog even pa-
tat gegeten. 
Gefeliciteerd Roan, Nyls, Matthijs, 
Mike, Tim, Koen, Jens, Boaz, Carel-
tje en Cees (de leider)!

Programma ‘Juni Beweegt’ 
voor vijftigplussers bekend
De Ronde Venen - Voor het der-
de jaar op rij is het sportaanbod van 
Juni Beweegt uitgebreid.
De beweegmaand voor 50-plussers 
is de ideale mogelijkheid om door 
instuifactiviteiten en minicursussen 
kennis te maken met het sportaan-
bod in De Ronde Venen. 
De organisatie is in handen van 
Sport in De Ronde Venen. Meer in-
formatie, het programma en de aan-
meldprocedure staan op 
www.sportinderondevenen.nl. 

Aanmelden
De activiteiten zijn speciaal geselec-
teerd voor 50-plussers. Door de rui-
me keuze zijn er volop mogelijkhe-
den voor iedereen die competitief 
of recreatief is ingesteld, maar ook 
voor mensen met een lichte chro-
nische aandoening. Kosten voor 

deelname aan een activiteit bedra-
gen 3,50 euro per keer. Aanmelden 
is, op tennis en bridge na, niet ver-
plicht, maar wel raadzaam om zeker 
te zijn van een plek.

Programmaflyer
De programmaflyer wordt begin mei 
verstuurd naar een deel van de 50- 
tot 65-jarige inwoners van De Ron-
de Venen. Mensen die geen brief 
ontvangen of buiten de leeftijds-
categorie vallen, kunnen ook mee-
doen. De programmaflyer is af te 
halen bij het gemeentehuis, Service 
Punten, bibliotheken, sporthallen en 
Rabobank Rijn en Veenstromen. 

Deelnemers die het inschrijfformu-
lier vervolgens inleveren bij de Ra-
bobank ontvangen een sportief ge-
schenk.
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OORLOGSTIJD IN DE RONDE VENEN

                                             Door Fred de Wit

HET INLEVEREN VAN METALEN IN VINKEVEEN
Het is algemeen bekend dat de Duitsers ons land tijdens de bezetting hebben leeggeroofd. Alles wat zij konden 
gebruiken voor de oorlogvoering werd in beslag genomen. Dat de � etsen werden gevorderd weten allen die de 
oorlog hebben meegemaakt omdat dit toen iedereen raakte....

De boeren hebben hun paarden moeten afstaan en de pastoors en predikanten hun kerkklokken die tot kanon-
nen of munitie werden omgegoten. De vissers moesten hun buitenboordmotoren inleveren en waren daarmee 
hun broodwinning kwijt evenals de vrachtrijders die hun vrachtwagens moesten afstaan. Er waren nog meer 
mensen die brodeloos werden gemaakt. Bovendien er heeft ook een roof plaats gevonden, waaraan maar wei-
nig aandacht is besteed: de inlevering van metalen
van particulieren. 

HET INLEVEREN VAN METALEN
De inlevering van de metalen moest in het gehele land 
gebeuren. In het archief van de voormalige gemeente Vin-
keveen zijn hierover gegevens bewaard gebleven. In een 
uitvoerige circulaire van 14 juli 1941 maakte burgemees-
ter Mühlradt in opdracht van de Duitsers de inlevering 
bekend. Het uitvoeren hiervan was direct al een moeilijke 
opgave. Vooral omdat het onduidelijk was om vast te stel-
len wat moest worden ingeleverd.
De sanctie op niet-inlevering was zeer zwaar en werd be-
straft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 
en een geldboete tot een onbeperkt bedrag of één van 
deze stra� en. Het ging allereerst om voorwerpen, die van 
koper, messing, nikkel, tin, lood en legeringen waren.

Heel uitvoerig werd in de circulaire aangegeven hoe men de 
voorwerpen kon herkennen, zodat men zich niet kon verschui-
len achter de opmerking dat men bijvoorbeeld niet had gewe-
ten dat het voorwerp van koper was. Bij inlevering kon men 
het laten wegen en daarvoor een geldbedrag ontvangen. Ook 
kon men dit bedrag aan de Staat der Nederlanden schenken. 
Door middel van een advertentie in een plaatselijk weekblad 
maakte de burgemeester bekend dat de inwoners van 21 tot 
en met 25 juli 1941 van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur in de ge-
legenheid werden gesteld om de metalen in te leveren in de 
brandweerkazerne naast het raadhuis. In een aparte adverten-
tie maakte hij eveneens bekend dat de beëdigd taxateur J.J. 
Buskes uit Utrecht geraadpleegd kon worden over de waarde 
van de ingeleverde voorwerpen waarvoor de belanghebben-
den een hogere vergoeding dan de metaalwaarde wensten. 
Zware voorwerpen konden eventueel worden opgehaald. De 
inlevering bleef wel beperkt tot roerende goederen. Knoppen 
van de centrale verwarming waren uitgezonderd van inleve-
ring, evenals voorwerpen voor dagelijks gebruik, tenzij die on-
middellijk vervangen konden worden.
Asbakken, bloemenvazen, schalen enzovoorts konden echter 
direct vervangen worden door overeenkomstige voorwerpen, 
bijvoorbeeld uit glas, aardewerk, of porselein en vielen dus 
ook onder de inleveringsplicht. Ook spijkervaste voorwerpen, 
zoals handgrepen van deuren behoefden niet te worden inge-
leverd. Eveneens werd een uitzondering gemaakt voor voor-
werpen die noodzakelijk waren voor de kerkelijke eredien-
sten zoals orgels, museumstukken en hetgeen behoorde tot 
een volksdracht, orde- en eretekenen en gangbare munten. 
De gouden munten, zoals het gouden tientje en het gouden 
vij� e had men al begin 1941 moeten inleveren. Voor het tien-
tje kreeg de betrokkene f. 12,14 terug. Er werd echter weinig 
gebruik van gemaakt want uiteindelijk werd slechts 6,5 % van 
de in omloop zijnde tientjes en vij� es ingeleverd.
Eind 1941 en begin 1942 moesten de zilveren, nikkelen en 
bronzen munten ingeleverd worden. Ze werden vervangen 
door zinken munten met Germaanse motieven, ontworpen 
door de NSB’er Nico de Haas. Dit liep ook uit op een misluk-
king. Er werden slechts weinig munten omgewisseld. Voor 
overheden golden voor de metalen andere bepalingen. Uitge-
zonderd werden de voorwerpen die hoge wetenschappelijke, 
geschiedkundige of kunstwaarde hebben of als antiquiteit en 

als handwerk waardevol te beschou-
wen zijn. 

Daartoe werd 
dan onder-
zoek gedaan. 
Als het voor-
werp niet 
aan de ge-
stelde eisen 
voldeed, werd het 
alsnog ingenomen...
Wanneer het door een deskundige 
als waardevol werd beschouwd, dan volgde 
vrijstelling van inlevering. Het niet ontvangen van 
een oproep onthief iemand niet tot de plicht om zijn metalen 
in te leveren. Door de burgemeester werd een ambtenaar van 
de secretarie met de uitvoering van het besluit belast. 

PROBLEMEN BIJ DE INWONERS
Bij het inleveren deden zich veel problemen voor. Een inwoner, 
die een fraai bewerkte sigarenkist gebruikte, vroeg of hij deze 
mocht behouden. Een andere inwoner vroeg of hij zijn twee 
kandelaars mocht behouden, die bij een pendule hoorden, die 
hij 40 jaar geleden van de � rma, waar hij werkte cadeau had 
gekregen. Hij mocht de kandelaars behouden.
Burgemeester Mühlradt vond ook goed dat iemand 8 kruis-
beelden van hout met een koperen corpus, evenals 4 grote 
en 4 kleine kandelaars van nikkel niet hoefde af te staan. Een 
andere inwoner was minder gelukkig. Een vaas en een klein 
lekbakje die hij graag wilde behouden moesten worden inge-
leverd. Op 29 juli kwam een bericht van het Centraal Museum 
van de gemeente Utrecht waarin de museumdeskundige de 
burgemeester aandacht vroeg voor de voorwerpen van his-
torisch belang of kunstwaarde. De burgemeester moest deze 
voor vernietiging behoeden door de voorwerpen goed te con-
troleren en voorlopig apart te zetten. Een museumdeskundige 
zou dan komen om die voorwerpen te controleren zodat zij 
behouden zouden kunnen blijven. 

NIET IEDEREEN KWAM OPDAGEN
Omdat er een groot aantal inwoners aan de oproep geen ge-
hoor had gegeven kwam er op 4 augustus een tweede oproep 
van de burgemeester. Op 8 augustus werd alsnog gelegenheid 
geboden tot inlevering. Wanneer men niet voldeed aan de op-
gelegde verplichting zou proces verbaal worden opgemaakt. 
Hoeveel tijd aan administratie dit gekost heeft en hoe nauw-
keurig alles werd bijgehouden blijkt uit het volgende voorval. 
Een inwoner uit Amsterdam was naar Vinkeveen verhuisd. Hij 
had een en ander bij de Amsterdamse Stadsbank van Lening 
ondergebracht en daardoor niet aan zijn plicht tot inlevering 
kunnen voldoen. Dit werd o�  cieel gemeld aan de gemeente-
secretaris van Vinkeveen.
Reeds ingeleverde voorwerpen mochten van de Duitse au-
toriteiten niet meer worden teruggegeven. Zo waren in Vin-
keveen, waarschijnlijk per ongeluk, twee kaarsenstandaards, 
twee altaarschellen en een gewichtenstel ingeleverd. Alleen 
waneer de burgemeester kon aantonen wie de eigenaar hier-
van was, kon over teruggeven gesproken worden. Dokter 
Pierrot vroeg vrijstelling aan voor een koperen antieke kof-
� ekan met een waarde van 45 gulden. Hierop werd afwijzend 
beschikt zodat de ko�  ekan ingeleverd moest worden. Op de 

verzamelplaats, waren een ambtenaar en een 
deskundig persoon voor 
het in ontvangst nemen 
en wegen van de meta-
len. Af en toe was zelfs de 
gemeentewerkman aan-
wezig om op een bascule 
de zware voorwerpen 
te wegen. In het lokaal 
moest een schrijftafel en 
weegapparatuur aanwezig 
zijn. Er was eveneens een 
driedelige bak� ets beschik-
baar om zware voorwerpen 
op te halen. 

Het recht op vergoeding
Voor de vergoeding van de 
ingeleverde metalen waren 

bedragen vastgesteld. Deze waren als volgt:
- Tin f. 140, nikkel f. 120, koper f. 40, messing f. 25 en lood f. 10. 
Alle prijzen per 100 kilo ingeleverd materiaal. Voor legeringen 
en dergelijke metalen ontving men f. 20, per 100 kilo.
Er werd niet direct afgerekend. Uitbetaling gebeurde tegen 
een bewijs van inlevering in de eerste twee weken van sep-
tember. De taxatie van de goederen moest degene die de goe-
deren inleverde zelf betalen, maar door de deskundige werd 
niet meer dan vijf gulden in rekening gebracht. 

HOE VERLIEP DE INLEVERING?
Totaal werden 1142 gezinshoofden opgeroepen. Hiervan le-
verden 656 niets in en 485 leverden 7 kilo tin, 39 kilo koper, 
574 kilo messing en 476 kilo lood in.
Twintig Bedrijven waren opgeroepen waarvan er 2 niet ver-
schenen en 5 niets inleverden. De bedrijven leverden 17 kilo 
koper, 58 kilo messing en 194 kilo lood in. De Duitsers waren 
niet tevreden over de ingeleverde hoeveelheid. Daarom werd 
nog een laatste kans gegeven om op 19 september van 9 tot 10 
uur nog iets in te leveren. Vervoerder A. van Rijnsoever ontving 
f.7,50 voor het vervoer naar het vrachtschip “Zuiderzee” in 
Nieuwersluis. Vandaar werd op 25 september totaal 1381,8 kilo 
metaal in 30 zakken door de expeditieonderneming Schotter 
te Amsterdam verder vervoerd. Aan de inwoners, die metalen 
hadden ingeleverd, werd in totaal f. 229,55 uitbetaald.

Bij controle kwam men er achter dat er een verschil was tus-
sen de ingeleverde gewichtsstaten van de metalen en de de-
claratie van f.133½ .  Als men het in Vinkeveen hiermee niet 
eens was, moesten deze staten ter inzage naar de accoun-
tantsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart worden teruggestuurd. Waarschijnlijk is dit niet 
gebeurd. De gegevens over het inleveren van de gemeenten 
Mijdrecht en Wilnis zijn niet bekend. Hopelijk komen die nog 
eens ergens boven water.

In het weekblad waar de oproep van burgemeester was ge-
plaatst stond ook een interessante mededeling. Die ging over 
een collecte voor het Duitse Rode Kruis. In Vinkeveen bracht 
de collecte f. 85,79 op en in Mijdrecht en Wilnis samen werd 
f.3,79 opgehaald. Dit geeft te denken!

In De Proosdijkoerier, het blad van de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden staan nog meer

verhalen over de bezetting. Voor een bedrag van
15 euro kunt u lid worden en krijgt u vier keer

per jaar dit blad bezorgd: tel. 0297-286170 



Wilnis - Vol blije en hier en daar 
toch wat gespannen verwachtingen 
en met een veelbelovende strak-
blauwe lucht boven het hoofd ver-
trokken de kinderen, leerkrachten 
en ouders van basisschool Vlinder-
bos afgelopen woensdag 28 april 
naar de sportvelden van C.S.W. voor 
de jaarlijkse sportdag. En de belof-
tes van de weergoden kwamen uit: 
onder een stralend lentezonnetje 
werd het een heerlijke dag vol sport 
en spel! Dit jaar was er zelfs, tot 
groot plezier van de kinderen, een 
enorm springkussen van de partij. 
En voor het eerst in de geschiedenis 
kon er ook getennist worden op de 
nabijgelegen tennisbanen van Ten-
nisvereniging Wilnis. Op de sport-
velden waren allerlei soorten spel-
len en parcours uitgezet, en er werd 
soms wat meer, soms wat minder fa-
natiek, maar duidelijk met veel ple-
zier gestreden.
Hoogtepunt van de dag was echter 
de race om het befaamde “Gouden 
Stokje”. Deze estafette werd dit jaar 
gewonnen door Nikki, Sanne, Me-
rel, Casper, Kees, Julian, Nick, Mick, 

Melanie, Kim, Niek, June, Jikke en 
Beer in een tijd van 1.55. Gefelici-
teerd jongens en meiden met deze 
superprestatie! Kortom, het was een 
geweldige, sportieve, zonovergo-
ten dag waar ongetwijfeld met veel 
plezier aan teruggedacht zal wor-

den. Deze dag  heeft mede tot stand 
kunnen komen door de fantastische 
hulp van onder andere C.S.W., Ten-
nisvereniging Wilnis, tennisleraar 
Bas Blom en natuurlijk C1000 voor 
de sponsoring van de zeer welko-
me ijsjes!
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Argon-jongens E5 kampioen
Mijdrecht - De E5 heeft na een 
spannende, maar vooral zware com-
petitie het kampioenschap binnen-
gehaald. De competitie begon in ja-
nuari. De spelers kwamen er snel 
achter dat het geen gemakkelijke 
periode zou worden.
Wedstrijd na wedstrijd werd gewon-
nen, maar ze kregen er geen ca-
deau. Ze moesten alles uit de kast 
halen om de vaak fysiek veel sterke-
re tegenstanders voetballend te ver-
slaan. Het werd steeds spannender 
en de eerste plaats kwam in zicht.
Toen kwam Nederhorst langs. Tot 
hun schrik lukte deze wedstrijd niet 

wat ze voor ogen hadden en werd 
er verloren. Dan maar weer op naar 
de volgende wedstrijden: deze gin-
gen weer zoals ze hoopten.
Afgelopen zaterdag was het dan zo-
ver: uit spelen bij de Zebra’s waar 
ze bij het behalen van punten kam-
pioen zouden zijn. Je kon zien dat 
er wat te winnen viel. De E5 be-
gon zeer fanatiek aan de wedstrijd. 
Dit resulteerde in veel mooie doel-
punten. Ook de tegenstander kreeg 
kansen en de uitslag werd 5-10 voor 
de Argonauten. Het kampioenschap 
was een feit. Na het fluitsignaal gle-
den de spelers door de blubber op 

het veld om het kampioenschap te 
vieren. Er volgden champagne en 
kampioenschapbekers.
Na het nemen van foto’s en het 
douchen in tenue gingen de spelers 
trots naar huis.
Voetballers van de E5: Jordy, Enes, 
Ugur, Casper, Jesse, Nathan, Dario, 
Martijn en Tobi van harte proficiat 
met het behalen van de titel en suc-
ces met de volgende toernooien. 
Jullie zijn als E5 team een erg ge-
zellig voetballend team. Iedereen 
heeft genoten afgelopen seizoen en 
hoopt nog meer van dit soort sei-
zoenen mee te maken. 

Bij interne competitie 
CSW is Celtic kampioen
Wilnis - De interne competitie bij 
CSW was ook dit jaar een succes.
Bij de championsleague waren vier 
ploegen die met elkaar de strijd 
aangingen, namelijk AC Milan, Bar-

celona, Juventus en Celtic. Na 12 
wedstrijden bleek Celtic de sterk-
ste te zijn. Ook de penalty’s hadden 
ze het best genomen, dus de dub-
bel was binnen. Tom, Tim, Mathijs, 

Niels, Bart, Hessel, Ronaldo, Tho-
mas en Andy: gefeliciteerd en na-
tuurlijk ook de leiders Ramon en 
Edwin. Tuincentrum Rijdes: bedankt 
voor de bloemen.  

Argon E6 maakt belofte 
aan Danny Blind waar!
Mijdrecht - Zoals in de vorige edi-
tie van de Meerbode te lezen was 
had de E6 een perfecte training op 
woensdag 21 april. Dat het effect 
ervan niet uitbleef bleek wel ge-
lijk de zaterdag erna, want er werd 
met maar liefst 11-3 van CSW ge-
wonnen. Na deze gewonnen wed-
strijd had Argon E6 genoeg aan een 
punt om feest te gaan vieren en dat 
moest dan gaan gebeuren in de in-
gelaste wedstrijd tegen sv de Vecht 
op woensdagavond 28 april. Alleen 
was hier geen effect van de training 
meer te zien, maar enkel het effect 
van de gierende zenuwen. De E6 
kwam niet in het spelletje van de we-
ken ervoor en sv de Vecht, dat overi-
gens niet meer de eerste plaats kon 
halen, was niet van plan om Argon 
het kampioenschap zomaar cadeau 
te geven. Op deze prachtige avond 
werd het dus nog een bloedstol-

lende wedstrijd. De E6 kwam eerst 
voor met 1-0 en zag vele kansen net 
naast gaan om de voorsprong uit te 
breiden. Maar ook sv de Vecht had 
een geweldige kans wat maar een 
teenlengte scheelde. Toch werd het 
1-1 door een trap van Argon-keeper 
Hein waarbij een eigen verdediger 
in de weg stond. Erger werd het nog 
in de tweede helft. Sv de Vecht zet-
te nog een tandje bij en verdedigers 
Johan en Thijs moesten alles ge-
ven met uitstekende hulp van Wardi 
om erger te voorkomen. Helaas wist 
de tegenstander toch 1-2 te scoren. 
Was de fanfare nu toch voor niets 
gekomen? Gelukkig niet. Net na-
dat het teken van de laatste minuut 
was gegeven door de scheidsrech-
ter wist Johan er met een prachtige 
solo vandoor te gaan en de bal pri-
ma voor te geven.
En natuurlijk was Freddy daar pre-

cies op het juiste moment om de 
gehoopte gelijkmaker te scoren, 2-
2! De ontlading was kort daarna 
dan ook groots. Bloemen, medail-
les en champagne, alles was com-
pleet voor een mooi feestje. Bij de-
ze nogmaals dank aan de leiders 
John en Niels voor hun inzet, en aan 
Danny Blind, Jan Zoutman en spon-
sor Bouwbedrijf Midreth. Het is ge-
lukt hoor!!
Op zaterdag 1 mei werd de laatste 
wedstrijd gespeeld tegen de direc-
te concurrent Breukelen. Zij konden 
nog op een gelijk aantal punten ko-
men, maar het doelsaldo van Argon 
was maar liefst 29 hoger! Geheel 
bevrijd van alle zenuwen speelde 
de E6 weer het goede spel van alle 
weken, en lieten Johan, Wardi, Mo, 
Jesper, Freddy, Billal, Mark, Thijs en 
Hein met een overwinning van 2-7 
zien de ware kampioen te zijn.

Turnen bij GVM’79 met 
Kies Hart Voor Sport
Mijdrecht - De afgelopen maand 
hebben 8 meisjes van verschillen-
de basisscholen uit De Ronde Ven-
nen op dinsdag- en woensdagmid-
dag meegeturnd bij GVM.
Er is op alle vier de turntoestellen 
geturnd, op sprong, brug, balk en 
lange mat/vloer.
Ook hebben de deelneemsters van 
‘Kies Hart Voor Sport’ kennisge-

maakt met het door de KNGU op-
gezette gymmieturnen.
Met het gymmieturnen worden er 
verschillende methodieken getraind 
om een bepaald turnelement te 
kunnen uitvoeren, elke stap in deze 
methodiek wordt beloond met een 
gymmie, dit is een soort flippo waar-
op de afbeelding van de bijbehoren-
de oefening staat afgebeeld.    

De laatste lessen waren op dinsdag 
27 en woensdag 28 april, dit was 
een open les en daar konden ou-
ders, verzorgers, broers en zussen 
komen kijken naar wat er zoal tij-
dens turnlessen gedaan wordt.
De deelneemsters ontvingen een 
deelnemerscertificaat voor hun 
deelname aan Kies Hart Voor Sport 
en de door hen verdiende gymmies.

Sportdag Vlinderbos was 
weer geweldigDe Hoef - De Hoefse F1-pupil-

len zijn er in geslaagd met nog een 
wedstrijd te gaan om tegen de run-
ner-up het tweede kampioens-
schap van dit seizoen te pakken. In 
een wedstrijd vol strijdlust lieten de 
mannen van HSV niets aan het toe-
val over.

In de sterkste opstelling werd kor-
te metten gemaakt met ’t Gooi. HSV 
liet met fantastisch mooi samenspel 
zien hoe voetbal gespeeld moet 
worden.
De verdedigers stonden hun man-
netje, de middenvelders liepen de 
gaten dicht en zorgden voor de 
controle, terwijl de aanvallers zich 
continu voor de doel van de tegen-
stander vrijliepen. De tegenstan-
der kreeg als gelijkwaardige tegen-
stander voetballes. Met fantastische 
doelpunten door mooie van ach-
teruit opgezette aanvallen werd de 
wedstrijd in de eerste helft al be-
slist.
De uiteindelijke eindstand deed er 
al niet meer toe voor het kampi-
oensgevoel. Het kampioensfeest 
werd in de kleedkamer onder de 
douche met champagne uitbundig 
gevierd. 

HSV F1
kampioen
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Koninklijke onderscheiding 
voor Arie Kooijman
Doorn/Wilnis - Oud-Wilnisser Arie 
Kooijman kreeg donderdag 29 april 
een lintje opgespeld. 

Arie is donderdag 29 april benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Hij kreeg het lintje opgespeld door 
de burgemeester van de gemeen-

te Utrechtse Heuvelrug. Arie is in 
1971 medeoprichter van de Hengel-
sportvereniging Wilnis en was vanaf 
het begin bestuurslid en in 1974 is 
hij penningmeester geworden. Die 
functie oefent hij nog steeds uit. 
Ook is hij vanaf de oprichting van de 
Stichting De Bovenlanden in 1985 

penningmeester van deze stichting. 
Arie is enkele jaren geleden van-
uit Wilnis verhuisd naar Amerongen 
en kreeg daarom de onderscheiding 
ook in die woonplaats opgespeld.

Op de foto ziet u Arie tweede van 
links naast de burgemeester.

Koninklijke onderscheiding 
voor vier inwoners van
De Ronde Venen
De Ronde Venen - In de gemeen-
te De Ronde Venen zijn bij Algeme-
ne Gelegenheid 2010 (lintjesregen) 
Koninklijke onderscheidingen toe-
gekend aan vier inwoners. Burge-
meester Burgman speldde donder-
dagmorgen 29 april bij drie van hen 
de lintjes op tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Mevrouw Kroon-
Berkelaar en de heer Graveland zijn 
gedecoreerd als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer Van den 
Brand is benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer 
De Vries, benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau, was met va-
kantie en krijgt zijn onderscheiding 
op een later tijdstip uitgereikt.

Mevrouw M. Kroon-Berkelaar 
(62) heeft sinds 1989 tot begin ju-
li 2009 als koster zeer loyaal, betrok-
ken en hard gewerkt voor de Gere-
formeerde Kerk Vinkeveen en Wa-
verveen. Op een doortastende ma-
nier verrichtte de Vinkeveense haar 
taak en zorgde er voor dat met name 
het dagelijkse onderhoud tot in de-
tail werd uitgevoerd. Zij was behal-
ve vele uren gedurende werkdagen, 
ook de volledige zaterdag en zon-
dag actief voor gebouw en gemeen-
te. Zij is niet alleen de “schoon-
maakster” van het gebouw, maar 
ook degene die onderhoud signa-
leert, de erediensten en vooral ook 
de bijzondere diensten van de nodi-
ge organisatie voorziet en buitenge-
woon veel aansporing en inspiratie 
geeft aan andere vrijwilligers. Ook 
zelf neemt zij haar portie zorg voor 
haar rekening.
Naast deze taak is zij vrijwilliger bij 
Zorgcentrum Maria-Oord en helpt 
zij mindermobiele en mindervalide 
mensen om verzorgd van en naar 
de kerkdiensten in dit verzorgings-
centrum te komen. Ook is zij weke-
lijks actief als organisator (én drij-
vende kracht) van de handwerkclub 
Vinkeveen en verricht zij sinds 1994 
de mantelzorg in het gezin van haar 
zwager. Mevrouw Kroon-Berkelaar 
is door de Koningin benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

De heer E. Graveland (74) is van-
af 1992 tot heden in diverse func-
ties actief binnen de kerkelijke ge-
meente (Gereformeerde Kerk Vin-
keveen en Waverveen). Zo is hij tot 
drie keer toe gedurende een perio-
de van vier jaar als ouderling lid ge-
weest van de kerkenraad en heeft 
hij in die functie veel pastoraal maar 
ook bestuurlijk werk verricht. Na-
mens de Klussenclub vanuit de kerk 
verricht de Vinkevener, vanaf de 
oprichting 15 jaar geleden, allerlei 
werkzaamheden bij gemeenteleden 
die daarom vragen, zoals schilder-
werk, tuinwerk, goten schoonma-

ken en zelfs af en toe ramen lappen. 
Ook het schilderwerk van de bijge-
bouwen of pastorie wordt door de-
corandus verricht.
Vanaf 1993 tot heden is decorandus 
actief als vrijwilliger en bestuurder 
van het Rode Kruis.
Decorandus was van 1997 tot 2003 
voorzitter van de afdeling De Ronde 
Venen en gaf in die hoedanigheid 
op voortvarende wijze leiding aan 
de afdelingsactiviteiten. Daarnaast  
is hij als bestuurslid zeer actief en 
nam hij het initiatief tot een jaarlijk-
se districtsvrijwilligersdag. Als Kern-
groepcoördinator was hij vooral ac-
tief betrokken bij het opzetten van 
de collecteweek van het Nederland-
se Rode Kruis. Ook bij verschillen-
de sociale activiteiten was hij actief 
betrokken; hij is niet alleen bestuur-
der maar ook iemand die de han-
den uit de mouwen steekt. De heer 
Graveland is door de Koningin be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

De heer H. de Vries (69) is van-
af 1998 (bestuurlijk) actief op het 
terrein van o.a. onderwijs, natuur 
en sport. Gestart als secretaris in 
het bestuur van het Paus Johan-
nes College en na een bestuurlijke 
fusie met het VeenLanden College, 
was zijn belangrijkste taak de bege-
leiding van het bouwproces van be-
gin tot het eind van de nieuwe huis-
vesting, met een prachtige school 
die aan alle eisen van de tijd voldoet 
als resultaat. Na afronding van het 
bouwproces is de Mijdrechtenaar 
overgestapt naar de Stichting tot 
steun aan het VeenLanden College. 
Deze stichting werkt in stilte en ver-
gaart via fondsenwerving kapitaal 
voor zaken die niet door de over-
heid worden betaald. In deze stich-
ting vervult de heer De Vries tot op 
heden de rol van secretaris.
Als operationeel bestuurslid/pen-
ningmeester van de Stichting Leef-
baarheid (van 1998 tot 2008) heeft 
hij zijn bijdrage geleverd aan de tot-
standkoming van een professionele 
uitvoeringsorganisatie voor het wel-
zijnswerk in de gemeente De Ron-
de Venen.
In zijn periode (1978-1987) als vi-
cevoorzitter van de VVV Vinkeveen 
heeft hij bijgedragen aan de ster-
ke groei en professionalisering van 
de VVV.
Onder het voorzitterschap van de 
heer De Vries is de badmintonver-
eniging Kwinkslag in Vinkeveen uit-
gegroeid tot 200 leden en is er een 
jeugdafdeling opgezet en als secre-
taris van het Oranje Comité Vinke-
veen heeft hij het feestprogramma 
drastisch gemoderniseerd. De heer 
De Vries is door de Koningin be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

De heer J.G.A. van den Brand 
(64) heeft tijdens zijn werk, maar 
vooral in zijn vrije tijd, veel energie 
gestoken in de verbetering van de 
mensenrechten van de gedetineer-
den, zowel in Nederland als in Euro-
pa en daarbuiten.  

De inwoner van Mijdrecht is een 
pleitbezorger van een humaan en 
efficiënt gevangeniswezen en heeft 
daar vele regeringen in geadviseerd, 
zowel over de inrichting van de ge-
bouwen als de inrichting van het de-
tentierecht en begeleiding van spe-
cifieke groepen in detentie. Hiermee 
draagt hij de Nederlandse visie op 
een humane detentie uit over de he-
le wereld.
Dit is geen taak van het gevange-
niswezen. Het is de specifieke ge-
drevenheid en verbondenheid met 
de doelgroep van de heer Van den 
Brand die hij zowel uitdraagt in zijn 
werk maar vooral in zijn vrije tijd als 
hij regeringen, de Raad van Europa 
of andere organisaties adviseert en 
ondersteunt. 

Vanuit de Universiteit Leiden orga-
niseert decorandus in samenwer-
king met de voorzitter van de sectie 
gevangeniswezen van de Raad voor 
de Strafrechtstoepassing (RSJ) sta-
ges voor studenten en treedt hij op 
als gastdocent; in dit kader heeft hij 
de afgelopen jaren twee reizen naar 
China gemaakt om daar trainingen 
te verzorgen voor directies en staf-
leden van Chinese gevangenissen 
m.b.t. de mensenrechten.
In samenwerking met de Universi-
teit van Tilburg heeft hij in diverse 
landen, vooral in Midden- en Oost 
Europa aandacht gevraagd voor de 
mensenrechten, in het bijzonder 
voor gedetineerden in buitenlandse 
gevangenissen. Vooral in Suriname, 
Moldavië en Albanië was men on-
der de indruk van de wijze waarop 
decorandus zich heeft ingezet voor 
de zo noodzakelijke hervorming en 
humanisering van het gevangenis-
wezen.
Een bijzonder project werd in de pe-
riode 2001-2004 opgezet in samen-
werking met de Verenigde Naties, 
Buitenlandse Zaken en DJI om Ko-
sovo te ondersteunen bij en te advi-
seren over de opbouw van het ge-
vangeniswezen. De heer Van den 
Brand was de drijvende kracht ach-
ter het starten en uitvoeren van ver-
schillende concrete projecten in Ko-
sovo. Na zijn functioneel leeftijds-
ontslag per 1 november 2006 zet hij 
zich tot en met heden onverminderd 
in om bovenomschreven idealen te 
bereiken.

De heer Van den Brand is door de 
Koningin benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau.

Dinsdag 11 en woensdag 12 mei

Afsluiting 
Mijdrechtse Dwarsweg

De Ronde Venen - Op dinsdag 11 
en woensdag 12 mei aanstaan-
de zal de Mijdrechtse Dwars-
weg tussen de Ir. Enschedeweg 
en de Bonkestekersweg in Vin-
keveen worden afgesloten tus-
sen 6.00 en 18,00 uur. Deze afslui-
ting vindt plaats in verband met 
asfaltering van het wegdek tus-
sen 3 en 14 mei. Deze werkzaam-
heden zijn nodig om de weg ge-
reed te maken voor de bouw van 
nieuwbouwwoningen op de loca-
tie Westerheul IV in Vinkeveen. 
De werkzaamheden vinden uit-
sluitend plaats op werkdagen. Er 
wordt alles aan gedaan om over-
last tot een minimum te beperken. 
Verkeer wordt omgeleid via bebor-

ding en de weg blijft toegankelijk 
voor calamiteiten en fietsers.
De buslijnen 121, 126 en 130 van 
Connexxion kunnen hun normale 
tijden rijden doordat een pendel-
bus wordt ingezet op het traject in 
Vinkeveen op 11 en 12 mei tussen 
5.30 uur ‘s morgens en 1 uur ‘s 
nachts. Bij de bushalte ter hoog-
te van het viaduct onder de N201 
kan worden overgestapt naar een 
reguliere bus. De dienstregeling 
en bushaltes blijven hierdoor on-
gewijzigd.

Westerheul IV
In het zuiden van Vinkeveen wordt 
op de locatie Westerheul IV wo-
ningbouw gerealiseerd. Een wijk 

met een dorps karakter dichtbij 
het centrum van Vinkeveen en di-
rect grenzend aan landelijk ge-
bied. 
Er zijn 270 woningen gepland, va-
riërend van voordelige starters-
woningen en huurwoningen tot 
luxe woningen. 

De afgelopen maanden is de 
grond opgehoogd met ruim 2 me-
ter zand en grond. Deze werk-
zaamheden zijn eind april afge-
rond, waarna de grond een aan-
tal maanden kan zetten. Wanneer 
een hoogte van 1,1 meter bo-
ven het oude maaiveld is bereikt, 
wordt gestart met de bouw van 
woningen.

Verplaatsing Pothuizen vertraagd door kinderachtig spel

Leegstaande woning is 
plotseling bewoond
Mijdrecht – Dat je het als bestuur-
der van een gemeente vaak niet 
echt makkelijk hebt, bleek afgelopen 
week weer eens tijdens een Ron-
de Tafel bijeenkomst van de Ronde-
veense gemeenteraad.
Nu staat de raad van De Ronde Ve-
nen er om bekend dat ze kampi-
oen is in het langdradig vergaderen, 
maar zo nu en dan vraag je je wel 
eens af of ze misschien niets anders 
te doen hebben. Afgelopen week. 
Drie avonden RTG en als je de agen-
da bekijkt zijn het vaak onderwer-
pen die al meerdere keren bespro-
ken zijn. Ook burgers worden iede-
re keer maar weer opgetrommeld 
om te komen en worden ze er wij-
zer van? Nee, eerlijk gezegd, in de 
meeste gevallen niet. Ze mogen 
hun zegje doen, de raadsleden kun-
nen vragen stellen, maar het groot-
ste deel van de tijd moeten de aan-
wezige burgers zwijgen en luisteren 
naar het gesteggel van de raadsle-
den onderling of met de aanwezi-
ge wethouder. We nemen het on-
derwerp verplaatsing Pothuizen naar 
Mijdrecht onder de loupe.

Pothuizen
Iedere Rondevener weet dat er in de 
Amstelhoek een bedrijf gevestigd is 
met de naam Pothuizen. Dat bedrijf 
zorgt al jaren voor overlast voor de 
omwonenden en ook de Provincie 
vindt dat het sloopbedrijf thuis hoort 
op een industrieterrein. Na jaren van 
zoeken, onderhandelen, enz. werd er 
in Mijdrecht een plaats gevonden, 
maar bouwbedrijf Midreth voelt er 
niets voor dat Pothuizen zijn buur-
man wordt en hij gaat er tegenin. Op 
zich een vreemde zaak, want datzelf-
de bouwbedrijf heeft een paar jaar 
geleden zelf aan Pothuizen een stuk 
grond, op datzelfde industrieterrein 
in Mijdrecht (wel een stuk van zijn 
eigen bedrijf vandaan,) aangeboden, 
maar nu vindt het bouwbedrijf, dat 
Pothuizen niet op het Industrieter-
rein in Mijdrecht thuishoort. 
De Provincie echter vindt het in-
dustrieterrein in Mijdrecht wel een 
goede plaats, en zij doet er alles aan 
om de vergunningen in orde te ma-
ken.
Ook de bewoners van de Amstel-
hoek zouden erg blij zijn als het be-
drijf verhuisde en er liggen plannen 
klaar om op de vrijkomende grond 
woningen te bouwen, hetgeen voor 

de bewoners van de Amstelhoek ook 
geweldig is. 

Woning
Voor de verplaatsing naar Mijdrecht, 
moest er natuurlijk een milieuver-
gunning worden aangevraagd. De-
ze vergunningen waren zo goed als 
rond toen plotseling bleek dat er te-
genover het terrein in Mijdrecht, 
waar Pothuizen zich wil vestigen, 
een bedrijf met een bedrijfswoning 
staat, althans op papier. Geen pro-
bleem dacht de gemeente. De raad 
heeft een paar jaar geleden een 
nieuw beleid goedgekeurd met een 
uitsterfclausule van wonen op het 
industrieterrein.
De woningen die nu nog woning zijn 
en permanent bewoond worden blij-
ven, maar indien de eigenaar eruit 
gaat, of de woning langere tijd niet 
meer permanent wordt bewoond, is 
de bestemming geen woning meer. 
Na een onderzoek bleek ook dat 
de bedrijfswoning waar het nu over 
ging, al vanaf 2006 niet meer als be-
drijfswoning gebruikt werd, dus kon 
de bestemming woning eraf.
Ja, klinkt makkelijk, maar de eige-
naar van het bedrijfspand, de heer 
Van Zijtveld uit Mijdrecht, die dit 
pand verhuurt, kreeg ingefluisterd 
dat hij dit niet moest pikken en hij 
ging in beroep. Ook steunt de heer 
van Zijtveld het  beroep van Midreth 
om Pothuizen te weren van het Indu-
strieterrein.

Bewoond
De heer Van Zijtveld blijft beweren 
dat de woning altijd bewoond is, 
maar bewijzen kon hij het niet, aan-
gezien hij het bedrijfspand en wo-
ning al jaren verhuurt. Twee maan-
den geleden kwam de raad er niet 
uit en woensdag jl, waren ze weer bij 
elkaar, de raadsleden, de wethouder 
en de heer Van Zijtveld.
De wethouder had zwart op wit van 
de huurder die het pand al vanaf 
2006 huurt van de heer Van Zijtveld 
dat hij de woning al sinds 2006 niet 
als woning gebruikt en dat ook niet 
van plan is te gaan doen. 
Van Zijtveld had nu iets nieuws: 
Sinds 1 april woont zijn zoon perma-
nent in die woning en stond hij daar 
ook ingeschreven. Wethouder Roo-
sendaal wist niet wat hij hoorde: “we 
hebben deze middag nog gespro-
ken met de huurder van het pand en 

hij weet niets van een huurovereen-
komst met de zoon van Van Zijtveld. 
Hij is de huurder en er woont nie-
mand in en hij heeft niemand toe-
stemming gegeven om daarin te wo-
nen.” 

Pothuizen blijven
Als donderslag bij heldere hemel 
wist Van Broekhuizen van Gemeente 
Belangen opeens de oplossing. Al-
le toestanden van de afgelopen ja-
ren om het bedrijf Pothuizen uit de 
woongemeenschap Amstelhoek weg 
te krijgen was hij blijkbaar vergeten: 
“In 1 simpele beweging kunnen we 
Pothuizen gewoon laten zitten waar 
hij zit”, zo klonk het plots uit de mond 
van Van Broekhuizen: “maar de pro-
vincie en het college willen dat niet. 
Het college doet dit alleen maar om 
de eigen plannen door te drammen 
en de afspraken tussen hen en de 
provincie te handhaven. Dit hele 
plan is een blamage voor onze ge-
meente”, aldus Van Broekhuizen

Kan niet
Wethouder Roosendaal wist niet wat 
hij hoorde: “Alle plannen terugdraai-
en? Dat is totaal niet aan de orde. 
Waar het nu om gaat is: wordt deze 
woning bewoond. Onze inlichtingen 
zijn: nee. Het bedrijf dat er al vijf jaar 
in zit, zegt ‘nee, we gebruiken het al 
vijf jaar niet als woning en er woont 
ook nu niemand in’.
Als de provincie dit ook vindt wordt 
de vergunning afgegeven. Vindt de 
provincie of de rechter als het zover 
komt het toch een woning, komt de 
vergunning er ook, alleen mag Pot-
huizen dan minder. Wat er nu ge-
beurt is spijkers op laag water zoe-
ken. Als u als raad nu plotseling Pot-
huizen niet meer wilt verplaatsen, 
moet u dat in de raadsvergadering 
zeggen.” Na lang heen en weer ge-
steggel tussen enkele raadsleden en 
de wethouder werd één ding duide-
lijk: dat een deel van de aanwezige 
raadsleden de wethouder niet wil 
geloven. Uiteindelijk werd besloten 
dat het onderwerp in de eerstvol-
gende raadsvergadering behandeld 
wordt en dat van het ‘bewijs’ van de 
wethouder zal afhangen of er een 
besluit genomen wordt of niet of dat 
het voor de derde keer terugkomt in 
de RTG. En zo blijven er altijd verga-
deronderwerpen te over in De Ron-
de Venen.

Zaterdag plantendag voor 
scholingsprojectbali.nl
Mijdrecht - Bij de ingang van Bart 
Smit aan De Lindeboom organiseert 
Stichting scholingsprojectbali.nl op 
zaterdag 8 mei een plantendag om 
geld in te zamelen voor de kinde-
ren op Bali. Ook heeft de stichting 
inmiddels een ANBI nummer van de 
belastingdienst. De stichting heeft 
ten doel om kinderen op Bali, die 
vanwege het ontbreken van financi-
ele middelen niet naar school kun-
nen, toch naar school te kunnen la-
ten gaan. Het tweede doel is om de 
gezinnen van deze kinderen financi-
eel te ondersteunen om de kwaliteit 
van leven te verbeteren. Het creëren  
van een toekomst begint bij educa-
tie. Daar begint dus het vormgeven 

voor een betere toekomst. Opleiding 
is zo essentieel dat het ontbreken 
daarvan vaak leidt tot een armoe-
dig bestaan en geen vooruitzichten. 
Daar wil de stichting dus verande-
ring in aanbrengen.
Door de hulp van veel sponsoren 
wordt er aanstaande zaterdag 8 mei 
een prachtige verzameling plan-
ten en bloemen te koop aangebo-
den. Planten voor in de tuin, of bloe-
men voor in huis, een geweldig as-
sortiment voor buiten en binnen. De 
planten en bloemen zijn zo vrien-
delijk geprijsd dat u ze daar zeker 
niet voor kunt laten staan. Vaders 
en kinderen die nog een leuk ca-
deautje willen kopen voor moeder-

dag moeten zeker even langskomen 
om het geweldige assortiment te 
bekijken. Tevens worden de eerste 
50 kopers die voor 5 euro of meer 
besteden uitgenodigd voor een gra-
tis kopje koffie bij Prinselijk Proe-
ven in de Dorpsstraat. Ook zij steu-
nen de stichting met dit zeer vrien-
delijke gebaar en dit heerlijke kopje 
koffie kan de organsatie u van har-
te aanbevelen. 
Mocht u besluiten om de stichting 
te steunen, dan kunt u op 8 mei een 
inschrijfformulier invullen voor het 
sponsoren van een kind of voor een 
donatie. Uw hulp is meer dan wel-
kom. Want, zo vindt de stichting, elk 
kind heeft recht op scholing. Kort-
om, kom langs op zaterdag 8 mei 
voor een prachtige bos bloemen of 
voor mooie planten in uw tuin en 
steun daarmee de stichting die met 
dit geld weer kansarme kinderen 
naar school kan laten gaan. 


